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ABSTRAK

SCANNING KOWM PROSES DENGAN TEKNIK SERAPAN SINAR GAMMA DI UP-IV
PERTAMINA ClLACAP. Telah dilakukan suatu demonstrasi scaIU1ing kolom proses dengan menggunakan
tekluk serapan silmr ganuna pada kolom proses "23C-6 Extraction Vaccum Flash Strip Tower"dengan bantuan
tenaga ahli IAEA untuk mengidel1tifikasi adanya malfw1gsi seperti tray lepas, ':flooding"/banjir, "weeping".
Scanning kolom dilakukan dengan orientasi detel1or-sumber (122°- 308°) dan (122°- 270 O) dari dasar lungga
pU11Cak kolom. Hasil scanning mengindikasikan bahwa tray nomor I dan 3 lepas serta weeping terjadi pada ruang
diatas tray nomor 4, 5 dan 6. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa scanning kolom proses
dengan teknik serapan sinar gamma dapat digU11akan U11tuk mendiagnosis malfU11gsi yang terjadi pada kolom

proses yang sedang beroperasi sehingga teknik ini dapat membantu personil pemeliharaan dalam perencanaan
jadwal dan penyediaan suku cadang dengan lebih baik. Selain itu, teknik ini dapat dikembangkan U11tuk
membantu operator kilaI1g dalam pengoperasian kolom proses dengan tara mengatur besaran parameter hingga
memperoleh kondisi operasi yang optimwn.

Kata Kunci .'i'canning, kolom proses, teknik sempan sinar ganuna, intensitas sinar ganuna tertmnsmisi,
ma/fung.ri

ABSTRACT

GAMMA RAY ABSORPTION TECHNIQUE FOR SCANNING PROCESS COLUMN IN UP-IV
PERTAMINA CILACAP. A demonstration using gamma ray absorption technique was canied out to diagnose
malfwlction such as tray missing, flooding, and weeping occurred in "23C-6 Extraction Vaccwn Flash Strip
Tower" The scan was conducted from the bottom until the top of the column and the orientation of the detector-
source are (1220- 3080) dan (1220- 2700). The results indicate that the tray number I and 3 were missing while
weepulg occurred in the space between tray 4, 5, 6 and 7. The results show that this technique can be used to
diagnose malfunction occurred in the column on-line so it can help maintenance personnel in planning the time
scheduled and spare part for shutdoW11. Beside of that, this technique can be developed to help column personnels
in adjusting the operation parameter to achieve optimum operation.

PENDAHULUAN TEORI

Scanning kolom adalall pengukuran variasi rapat
jenis dan tebal bahan di dalam kolom untuk
mendiagnosis masalah yang teljadi di dalam kolom
seperti tray rusak, flooding, dan weeping]' 3 .Pengukuran

tersebut didasarkan pada teknik serapan sinar gamma.
Sinar ganuna yang melalui suatu bahan akan diserap oleh
bahan tersebut sehingga teljadi penurunan intensitas sinar
gamma tertransmisi. Penurunan intensitas sinar ganuna
tertransmisi bergantung pada koefisien serapan massa,
rapat jenis dan tebal bahan di dalam kolom. Variasi rapat
jenis dan tebal bahan di dalam kolom ditunjukkan oleh
kurva basil pemeriksaan yang berujud variasi intensitas
sinar gatnma tertransmisi. Sebagai contoh, tray rusak
diwakili dengan intensitas sinar gamma tertransmisi yang
tinggi sedangkan flooding diwakili dengan intensitas
sinar gamma tertransmisi yang agak rendah. Dengan
demikian, kondisi didalam kolom dapat diketahui dengan
menganalisis kurva basil pemeriksaan yang berujud
kurva intensitas sinar gamma tertransmisi sebagasi fungsi
tinggi kolom4.

Dalmn rangka demonstrasi scanning kolom
dengan teknik serapan sinar gmnma, telall dilakukan
demonstrasi teknik tersebut di Unit Pengolahan
Pertanlina unit IV Cilacap. Scanning kolom dengan
teknik serapan sinar ganlma bennanfaat untuk
mendiagnosis kondisi kolom yang dicurigai mengalami
"ma/fungsi',1.2.3 seperti '~ooding", "tray" hilang atau
rusak, "weeping" daD sebagainya. Pemeriksaan dapat
dilakuk.'1D pad:1 Sc1at kolom beroperasi sehingga personil
kolom dapat merencanak.1n daD memperpendek waktu
"shutdown". Dengan demikian, prodllktivitas kolom
meningkat. Kolom yang diperiksa adalah "23C-6
Extraction Vaccum Fla.\'h .Strip Tmver". Pemeriksaan
dilakukan mulai tanggal 23 hingga 25 April 1998 oleh
PAIR-BAT AN bekerjasama dengan PERTAMINA UP-
IV daD bantuan tenaga ahli dari IAEA sebanyak dua
orang yaitu Mr. T. Kluss dan Mr. Siripone Chueinta.
Dalmn lnakaIaIl ini diuraikan secara ringkas teori,
metoda, daD pemballasan basil scanning kolom.
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METODA Gambar 2 adalah kurva basil scanning dengan orientasi
detektor-radioisotop 122°-270°. Cacahan agak rendah
pada ruang diatas tray 4, 5 dan 6 mengindikasikan
terjadinya weeping sedangkan cacahan agak tinggi pada
lokasi tray nomor 4, 5, daD 6 mengindikasikan adanya
beberapa komponen dari tray lepas.

Pengukuran dilakukan dengan menempatkan
radioisotop di satu sisi kolom dan sebuah detektor di sisi
yang berlawanan pada posisi yang segaris dan level yang
sarna. Prosedur yang ideal adalah dengan melakukan
"Blank Scan"(Scan kosong) dan "Reference .S'can"(Scan
acuan) terlebih dallulu. Blank Scan yaitu scanning kolorn
pada saat kolorn sedang tidak beroperasi sedangkan
Reference Scan adalall scanning kolorn pada saat kolom
yang sedang beroperasi nonnal dan optimum (Sebagai
contoh dapat dilihat pada Gmnbar 3). Dengan merniliki
dua jenis kurva tersebut maka scanning terhadap kolom
yang dicurigai mengalami rnalfungsi dapat dilakukan
setiap saat. Namun demikian, scanning kolom dapat
dilakukc1ll langsung terhadap kolom yang sedang
beroperasi dan dicurigai mengalarni malfungsi.
Kelemallannya yaitu ada kernungkinan kesimpulannya
salah.

Gambar 1. Kurva basil scanning kolom "23 C-EXTR
V AC. FLASH STRIP TOWER" PERT AMINA
UP-IV, CILACAP (posisi 1).

Dalmu demonstmsi ini, scanning dilakukan
langsung terbadap kolom yang dicurigai mengalmui
malfungsi yaitu kolom "23C-6 Extraction Vaccum Flash
Strip Tower". Kolom proses tersebut berfungsi
mengolall Phorpuml dari bejana proses RDC menjadi
HC aromatic. Umpan Phurpural dimasukkan ke kolom
proses melalui kolom bagian alas sedangkan uap
dimasllkkan ke kolom proses melalui bawalt. Phurpural
mengalir kebawah melalui tray demi tray sedangkan uap
mengalir keatas menembus tray demi tray melalui "valve
tray" sehingga terjadi kontak antara uap daD phurpuml
tersebut. Sebagian kecil phurpural terbawa oleh uap
keatas daD keluar melalui kolom bagian atas sedangkan
sebagian besar hasil kontak antam phurpuml keluar
melalui kolom bagian bawah berupa ekstmk yaitu
senyawa HC aromatic.

Pengukuran dilakukan dengan menempatkan
mdioisotop di Sc'ltu sisi kolom d.w sebuall detektor di sisi
yang berlawanan pada posisi segaris daD level yang
sarna. Titik awalnya adalah tangent line bagian bawah
kolom. Pengukurnn dilakukc'ln dua kali. Pertama,
orientasi detektor- mdioisotop adalalt 122°.308°. Titik
awalnya adalah 605 nlltl diatas tangent line kolom
bawah. Kemudian detektor daD mdioisotop dinaikkan
setiap 50 rnm lringgc'l batas atas kolom. Kurva basil
pengukuran yain) gambar I. Kedua, orientasi detektor-
radioisotop adalall 122°.270 °. Titik awalnya adalalt 1005
mm diatas tangent line kolom bawall. Kemudian detektor
daD mdioisotop dinaikkan setiap 50 mm llingga barns
atas kolorn. Kluva llasil pengukuran yaitu garnbar 2.
Kurva tersebut kemudian digunakan unnlk mendiagnosis
kondisi kolom.

Gambar 2. Kurva hasil scanning kolom "23 C-EXTR
VAC. FLASH STRIP TOWER" PERTAMINA
UP-IV, CILACAP (posisi Scan 2).

BASIL SL'ANNING KOLOM DAN PEMBAHASAN

Scantling kolom menghasilkan dlta kurva seperti
tampak pc'!da gambar 1 dan 2 dan dibahas bersama
dengan personil PERT AMINA. Gmnbar 1 adalah kurva
basil scanning dengc'1D orientasi detektor-radioisotop
122°-308°. Cacaltan tinggi pacta absis tray no TI dan T3
menunjukkan bahwa intensitas sinar gamma yang
terserap oleh balk'!n yang ada pacta posisi tersebut kecil.
lni mengindikasikan tray pacta posisi tersebut lepas.

Gambar 3. Kurva scan acuan (Reference Scan) di kolom
proses ff Depentanizer", PT Chandra Asri,

Cilegon.
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KESIMPULAN DAFTARPUSTAKA

Scanning kolom dengan teknik serapan sinar
gamma dapat digunakan untuk mendiagnosis kondisi
kolom yang sedang beroperasi sellingga membantu
operator kilang mengetallui secara tepat dan cepat hanya
dalam waktu satu hingga tiga hari penyebab dan lokasi
malfungsi. Dengan demikian, waktu shutdown dapat
direncanakan lebih baik dan singkat sehingga kehilangan
produksi dapat diperkecil. Hasil pemeriksaan
mengindikasikan bahwa tray yang lepas/hilang adalah
tray nomor I dan 3 sedangkan weeping terjadi pada tray
nomor 6, 5 dan 4 serta terjadi kehilangan beberapa
komponen.
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DAFTAR ISTILAH :

Malfungsi

Flooding UCAPAN TERIMAKASm

Kami mengucapkan terirnakasih kepada Pimpinan
UP-IV Pertamina Cilacap beserta stat yang telah
menyediakan fasilitas dan kerjasama yang baik dalam
pelaksanaan demonstrasi scanning kolom di UP-IV
Pertamina Cilacap sehingga demonstrasi tersebut dapat
terlaksana dengan baik.

Weeping

Tray

Ketidakmampuan atau kegagalan suatu
peralatan bejana proses dalam melakukan
fungsinya.
Salah satu jenis malfungsi kolom proses
dilnana luapan cairan diatas tray melebihi
batas normalnya.
Salah satu jenis malfungsi kolom proses
dimana sebagian cairan turun kebawah
melalui hmbang-lubang tray sebagai akibat
lepasnya "valve tray".
Lempengan plat besi berlubang tempat
terjadinya reaksi anlara bahan yang
terdapat dalaIn cairan dengan uap.

DISKUSI

ZAINAL ABIDIN 2. Sistem untuk cara pengukuran apakah sudah dibuat
daD dibakukan karena saya kira bentuk kurva akan
sangat tergantung dari posisi sumber ?1. Secara empiris apa saja jenis-jenis malfungsi dalam

proses distilasi kolom ?
2. Pada percobaan Pertmuil1t1 Cilacap antara T9 -TIO

terjadi pelebarml puncak dengan intensitas rendah,
indikasi malfimgsi apa ini ?

SIGIT BUDI SANTOSO

SIGIT BUDI DANTOSO

Jenis-jenis mulfungsi dalam proses distilasi kolom
adalah :
-Mi...sing tray (tray lepas)
-Flooding (banjir)
-Foaming
Pelebaran puncak antara T9 -TIO mengindikasikan
kemungkinan terjadinya flooding atau adanya
external.

I. Yang melakukan pembuatan kurva pembanding
biasanya dari lembaga riset. Sumber yang
dipergunakan bisa berbeda karena yang paling
penting adalah pola kurvanya, tetapi biasanya jenis
radiasinya sarna daD aktivitasnya tidak jauh berbeda.

2. Sistem untuk cara pengukuran belum dibuat, tetapi
pembuatannya sedang dalam proses. Hal tersebut
karena penelitian untuk teknik ini bel urn selesai.
Sarnpai saat ini, kami sudah rnendapatkan beberapa
hal pokok dalarn perneriksaan dengan teknik ini

yaitu:
.Pelajari gmnbar kolorn, tentukan orientasinya
.Tentukan titik awal posisi deteksi dan tentukan

secara pasti salah satu tray sebagai tray acuan.
.Catat orientasi surnber detektor & lokasi awalnya.

N AZL Y HILMY

Siapa yang melakukan pembuatan kolom
pembanding (dalam keadaan nonnal), apakah dengan
smuber yang salna ? Kalau tidak. apakall sumber
distandarkan ?
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