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EV ALUASI KIl'lERJA SISTEM PENDINGIN REAKTOR RSG-
GAS P ASCA OJi'ERHAUL PENUKAR PANAS JE-OI BC-OI

Djunaidi, Iman Kuntoro, Sukmanto Dibyo

Bidang Pengembangan Te/1!ologi Reaktor, P2TRR -BATAN

ABSTRAK

EVALUASI KINERJA SIST£M PENDINGIN REAKTORRSG-GASPASCA OVERHAUL PENUKARPANAS
JE-OI BC-OI. Setelah bl!roperasi selama 13 tahun. penukar panas reaktor RSG-GAS JE-OI BC-OI
dilakukan perawatan over.li~ul pada 29 Mei sampai 02 Juni 2000. Makalah ini mengevaluasi kinerja sistem
pendingin reaktor setelah overhaul terutama kinerja sistem penukar panas. Evaluasi dilakukan dengan
mengamati parameter suh" sistem pendingin primer don sekunder. Berdasarkan data tersebut dihitung nilai
koefisien transfer penukar panas (Ug) sebagai fungsi waktu. Perhitungan Ug diambil dari data operasi
"sebelum" don "sesudah" overhaul. f/asil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan sistem pendingin
reaktor pasco overhaul tan:pak lebih baik dibanding kondisi sebelumnya dengan kenaikan sekitar 16 %.

Kata kunci : koefisien tran.jfer panas, overhaul

ABSTRACT

EV ALUAT/ON OF RSG-GAS COOLING SYSTEM AFTER OVERHAUL OF THE HEAT EXCHANGER JE-
0/ BC-O/.. Upon completion of I 3 years operation, the heat exchanger of RSG-GAS reactor was imposed to
an overhaul maintenance on May 29 to June 02,2000. The report deals with the performance of the reactor
canling system especially the heat exchanger after the overhaul maintenance. Thermal and hydraulic
parameters of the primary and secondary cooling system were observed. Calculation was done for all data
before and after overhaul. The evaluation result shows that the performance of cooling system is better than
before overhaul by increasing the value of I 6 %.

Keywords: Heat transfer coefficient. overhaul.

Evaluasi dilakukan dengan cara memban-
dingkan hasil pengamatan kinerjanya antara
sebelum overhaul (sejak tahun 1990 sampai tahun
2000) dan setelah overhaul, kemudian dihitung nilai
koefisien transfer panasnya (Ug). Hasil pengamatan
tersebut diharapkan dapat memberikan in(ormasi
terhadap perubahan kinerja penukar kalor sebelum
dan sesudah overhaul.

PENDAHULUAN

P enggunaan penukar panas sebagai suatu saran a
pemindah panas/kalor dalam sistem pendingin

adalah sangat penting. Demi~:ian pula halnya pada
reaktor RSG-GAS, pengambi Ian panasnya meng-
gunakan pendingin primer dan pendingin sekunder
yang akan saling bersilang di penukar panas.
Penukar panas bekerja untuk memindahkan panas
yang telah diambil dari pendingin primer untuk
dipindahkan ke pendingin sekunder dengan media
air'). Sehubungan dengan telah lamanya alat
tersebut digunakan, maka Slldah sangat mungkin
mulai terjadi proses pengkaJ:atan yang akibatnya
akan menghambat perpindah~m kalor dari primer ke
sekunder. Hal ini mulai terlihat dari kinerjanyajuga
sudah mulai menurun (tl~rlihat bahwa nilai
koeffisien transfer panas global (Ug) saat ini lebih
kecil dari Ug pada saat awal pengoperasian reaktor),
maka dipandang perlu untuk dilakukan pembersihan
secara menyeluruh (overhau~'. Sehubungan dengan
pembersihan tersebut, maka plerlu dilakukan evaluai
terhadap kinerja penukar pana:s yang dihasilkan.

TEORI

Diskripsi Penukar Panas RSG-GAS

Sistem pendingin reaktor RSG-GAS terdiri
atas 2 untai sistem pendingin primer dan sekunder
yang berfungsi memindahkan panas hasil reaksi fisi
di teras reaktor ke lingkungan. Transfer panas dari
sistem pendingin primer ke sekunder dilakukan oleh
alat penukar panas. Setiap penukar panas didesain
memindahkan panas pad a daya 16,5 MW. Dua buah
alat penukar panas yang ada mampu memindahkan
panas yang dibangkitkan oleh teras reaktor sebesar

Prosidlng Pertemuan clan Presentasillml~h Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nukllr
P3TM-BATAN Yogyakarta. 27 Junl 2002



.ISSN 0216 -3128 205Djunaidi, dkk.

30 MW. Alat penukar panas pada sistem pendingin
reaktor RSG-GAS adalah jenis Shell and Tube
berbentuk tabung tegak, aliran berlawanan 2 pass
shell dan 2 pass tube. Juml;m 2 buah alat yang
terpasang secara paralel, m~:ing-masing memiliki
data geometri dan kapasitas yang sarna dengan
beban nominal 15 MW. Alat ini memiliki penyekat
(baffle) longitudinal pada bagian garis tengah shell,
sisi shell dilalui oleh fluida panas sedangkan tube
dilalui oleh fluida dingin sept~rti pada Gambar 1.
Alat pembersih tube berupa bola-bola elastis
dilewatkan tube secara reguler bersama aliran yang
digerakkan oleh pompa sirkulasi. Tabel I
menyajikan data spesifikasinyal.

Penukar panas jenis ini {shell-tube) memiliki
luas bidang transfer panas (A) paling besar diantara
beberapa jenis lain. Penggunaan alat penukar panas
jenis ini cukup banyak terutama dalam industri
modem, dan diantara pemakaiannya adalah(2):

-Sebagai Cooler dan Heater. Untuk pendinginan
(tidak acta perubahan fase) dengan pendingin
referigerant yang biasa disebut sebagai chiller.

-Sebagai Kondenser dan Reboiler.

Di antara beberapa pemakaian di atas yang
paling awet penggunaannya adalah sebagai cooler
dan heater karena beban kerjanya yang umumnya
tidak terlalu berat.

Perawatan penukar panas RSG-GAS di-
lakukan rutin secara kimiawi pacta pendingin
sekunder yang dilarutkan untuk menjaga agar tidak
terbentuk kerak di dalam alat penukar panas dan
untuk menjaga kestabilan pending in sekunder.

Untuk alat penukar panas yang digunakan
terns menerus sebaiknya inspeksi dilakukan tiap
tahun sedangkan untuk sistem pendinginan yang
jarang digunakan paling tidak sepuluh tahun sekali
harus dilakukan inspeksi. Pacta inspeksi tanggal 29
Mei sampai 2 Juni tahun 2000 yang terjadi adalah
daerah aliran pendingin sekunder (sisi-tube) di
dalam alat penukar panas kelihatan bersih (meng-
kilap) jika dibandingkan dengan bagian yang tidak
terkena aliran pada sisi-tube. Beberapa bola karet
tersangkut di beberapa tempat di dalam alat penukar
panas dan acta beberapa kotoran mekanik yang
masih tertinggal berupa kawat yang diduga
tersangkut pacta saat pemasangan.

} ,1 ",',..

longitudinal
bqflle

I

nII!

.window

'~J
Dasar Perhitungan

Oi dalam alat penukar panas RSG-GAS,
terjadi transfer panas dari sisi shell menuju sisi-lube,

hal ini menunjukkan adanya kesetimbangan panas
antara panas masuk dan keluar diantara shell dan

lube. Energi panas yang dipindahkan dari

pendingin primer adalah sarna dengan energi panas

yang diterima pendingin sekunder3), dengan
demikian dapat ditulis sebagai berikut :

Gambar I. Skema alir~n penukar panas.

Tabell. Data SpesU'ikasi Alat.(')

Sh,~11 and tube / JE-Ol
E~COI/BCO2/BCO3

-
Type IKode (KKS)

1300mmDiameter shell
(I

~~~

816 buah

Diameter tube

Jumlah tube per pass

Panjang tube

Tube Lay QuI

Luas bidang kontak

Laju alir sisi shell

Oi mana mp dan L\T p merupakan parameter yang
terukur sedangkan CPp adalah kapasitas panas
sebagai fungsi suhu tluida. Kemudian hubungan
antara luas bidang transfer panas, koefisien transfer
panas global dan perubahan panas dengan be ban
panas yang ditranster dapat dirumuskan oleh
persamaan dasar penukar panas berikut(J):

Panjang 

tube 7410 mm
~

Sq'uare

~:Om2-
4:,0 kg I del

-
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Dengan menggunakan bentuk persamaan diferensial
maka. akan diperoleh persamaan berrikut :Qp = Q. = VI A .A7;m'd (2)

Di mana Ug adalah koe:fisien transfer panas
global dan A merupakan luas bidang transfer panas.
Koefisien transfer panas global (Ug) merupakan
koefisien transfer panas kedua sisi antara tube dan
shell di mana nilai Ug cende:rung akan menurun
harganya jika dioperasikan 'terns, dan ini' me-
nunjukkan pengurangan kinerj:i alat penukar panas
setelah sekian lama diopel'a8ikan. Selain itu
penurunan kinerja alat penuk,ar panas juga dapat
dilihat daTi graflk distribusi sutlu fluida. Distribusi
suhu alat penukar panas adalah perubahan suhu
antara masuk dan keluar baik fluida panas dan
fluida dingin sepanjang tubl? (antara inlet dan

outlet). Hasilnya dibandin!\kan dengan grafik
distribusi pada saat awal operasi pada operasi
dengan daya yang sarna.

Q = U A[(1;-t2)-(~-t,)]
g In(1;-t2)/(~-tl)

Q = U g A LMTD

atau

(Tpi -ISO) -(Tpo -Isi)LMTD = -- (3)In (Tp; -tso)/ (Tpo -ts;)

Tahanan dari endapan atau pengotor pada dinding
pipa biasanya disebut Rd dan untuk menghitung
harga Rd dengan rumus berikut :

Uc -Ud

Uc.Ud
Rd = (4)

Dengan Uc merupakan koeffisien transfer panas
global pada alat saat masih barn dan ini biasanya
ada dalam dokumen alat tersebut atau dapat dihitung
pada saat komisioning dan Ud adalalah Ug yang

sebenarnya.

Metoda Evaluasi

Berdasarkan deskripsi penukar panas di atas

tahapan evaluasi meliputi pengamatan/ pengukuran
atau pengambilan data kemudian perhitungan untuk
menghitung besarnya nilai Ug dengan persamaan
(1), (2) dan (3). Besamya Ug pacta saat awal
dioperasikan juga dihitung sebagai bahan pemban-
ding. Adapun suhu-suhu yang digunakan dalam
evaluasi adalah besaran suhu pacta sisi shell dan sisi
tube alat penukar panas saat beroperasi sebagai
berikut:

Beda Suhu Rerata Logaritmil~ (~T1mtd) :(4)

Pada umumnya suhu tlujda di dalam penukar
panas tidak merupakan garis lurus apabila di plot
terhadap panjang lintasan tluida (L) sebagai mana
ditunjukkan pad a Gambar 2. Pada setiap titik T-t
antara dua aliran dapat diperclleh hecla suhu rerata
logaritmik dengan menurunkan hubungan antara T-t
terhadap L daD dengan melakukan identifikasi hecla
suhu di sepanjang lintasan tluida. Untuk me-
nurunkan persamaan hecla suhu antar dua f!uida
perlu dibuat beberapa asumsi sebagai berikut :

-Koefisien transfer panas global (Ug) konstan

sepanjang lintasan.

-Laju massa aliran tluida konstan clan tunak

-Panas spesifik konstan

-Tidak ada perubahan rasa di dalam sistem

-Kehilangan panas ke sekelilingnya diabaikan.

Tpi

Tpo (SO

tsi

PUIUlItig ~111UISlIlI

Gambar 2. Grafik LMTD
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overhaul. Tabel 2 adalah hasil pencatatan dari
operasi reaktor daD perhitungan U g dengan
pengambilan data secara acak. Sebelum dilakukan
overhaul perlu dilakukan perhitungan tahanan

dinding dengan pengotor/kerak yang menempel
biasanya untuk semua jenis alat penukar panas
memiliki standar minimum, Rd miD = 0,003 J.m2
°C/kcal. Untuk alat penukar panas yang telah lama
beroperasi harga Rd harus lebih besar dari 0,003
J.m2 °C/kcal daD untuk menentukan kapan alat
penukar panas harus dibongkar daD dibersihkan
perlu dilakukan perhitungan Rd setiap tahunnya.
Apabila nilai Rd telah jauh melebihi nilai tersebut
maka sebaiknya dibersihkan dari kerak yang
menempel di dalamnya. Untuk menghitung nilai UD

(Udirty) digunakan harga Ug yang paling jelek
(kecil) pacta tahun yang bersangkutan. Sedangkan
harga Uc (Uclean) dapat digunakan Ug pacta saat
alat penukat panas masih barn atau Ug desain dan
juga dapat dilakukan perhitungan dengan koefisien
film individu. Sebagai catalan sebelum dilakukan
overhaul kondisi di dalam alat penukar panas sudah
tampak kotor, hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai
Rd = 0,00449 (Tabel 3) yang mana lebih besar dari

Rd minimum.

T pi : Suhu pending in prime:r menuju sisi shell

penukar panas
T po : Suhu pendingin prime:r keluar sisi shell

penukar panas
T si : Suhu pendingin sekunder menuju sisi tube

penukar panas
T so : Suhu pending in sekunder keluar sisi tube

penukar panas

Suhu-suhu tersebut di at~l~ diamati pacta saat
sebelum dan sesudah perawa1:an overhaul.

HASIL DAN PEMBAlIASAN

Dari data spesifikasi teknis alat periukar
panas diperoleh harga Ug == 41,09i6 kcal/menit.m2

°K= 2465,5 kcal/j m2 °C., ini yang merupakan harga
Ug dari alat penukar panas :!wal. Evaluasi kinerja
alat penukar panas, dilakukaJl dengan menggunakan
data masukan dari kondisi operasi. Data operasi
dicatat pacta daya 15 MW sejak awal tahun 1990
sampai dengan tahun 2000 sebelum dilakukan
overhaul dan diutamakan setelah daya reaktor
mencapai 30 MW maupun setelah pelaksanaan

Tabel 2. Dal'a Operasi don Perhitungan Ug sebe/um peme/iharaan overhau/.(5)

Waktu tgl Pendingin Primer Pendingin Sekunder UK

Tpi (OC)

36

Tpo (OC)

31

Tsi (OC)

32

Tso (OC)

35

Fp

(mJ/jam)

2750

kcal/men. m2 oK

05-06-'90 41,84

4\,27

90,92

42,92

157,47

120,53

9\,71

63,59

93,88

120,49

127,49

60,62

54,5\

3\,85

34,66

30-03-'91 41 33 33 38 2850

04-08-'92 43 34 32 38 3200

08-02-'93 43 35 31 34 3200

22-10-'94 41 33 33 38 3200

03-11-'94 40 33 34 38 3150

08-06-'95 42 34 34 38 3200

05-04-'96 41 34 35 38 3200

01-11-'97 39 32 30 36 3150

08-11-'97 42 35 35 40 3150

10-04-'98 40 34 34 38 3200

01-06-'98 44- 37 38 41,5

38

3200

25-03-'99 4\ 35 35 3100

31-03-'99 42 39 38 4\ 3000

21-1-2000 30 27 27 28 3200
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Tabel3. Data Sebelum overhaul (Mei 2000).

Parameter

57,5 KcaVm2.men.oK

47,8 Kcal/m2.men.oK

41,09 Kcal/m2.men.oK

34,66 Kcal/m2.men.oK

0,00449 m2.men.oK/kcal

Hi
~

Ho-
Uc-
UD-
Rdperhitungan-
Rd miD 0,003 m2.men.oK/kcal

Tabel 4. Data operasi dan perhitungan U global setelah dilakukan inspeksi pembongkaran.(S)

Waktu tgl Pendingin Primer Pendingin Sekunder v,
Kcal/men. m2 OKTpi ('C) Tpo (OC) Tsi (OC) Tso (OC)

Fp

(m3/jam)

29.5

36

36

37

36,5

37

36

36,5

36

37

32

39

39

39-
39,5

40

38

38

39

40

3150

3150

3150

3000

3100

3100

3100

2050

2000

2000

120,06

60,62

94,80

77,38

72,68

59,01

79,85

78,07

59,38

59,24

07-6-2000

11-6-2000

11-6-2000

23-6-2000

25-6-2000

27-6-2000

08-7-2000

10-7-2000

12-7-2000

14-7-2000

35.5

44

44

44

44

44,5

43

42

43

44

30

37

37

38

38

39

37

36

38

38

Oalam I siklus operasi harga Ug berbeda dan harga rerata Ug = 76,81 Kcal /men. m2 oK

PEMBAHASAN pemeliharaan pad a akhir Mei 2000 (Gambar 4). Hal
ini menunjukkan adanya perbaikan koefisien
transfer panasnya akibat dari dihilangkannya
pengotor yang menempel .

Pemberian additive ke pendingin sekunder
adalah untuk memperbaiki kinerja air pendingin
sekunder. Fungsi additive untuk memperbaiki
transfer panas, mencegah tumbuhnya lumut atau
ganggang biN (sianopisae), mengurangi timbulnya
kerak dan mengurangi kotoran akibat pengaruh
udara luar. Pendingin sekunder yang digunakan di
RSG-GAS menggunakan additive secara teratur
hingga sekarang bahkan beberapa tahun yang lalu
penggunaannya lebih dari cukup akibat Ug-nya
menjadi besar dan sulit memperoleh Ug sebenarnya
yang teliti.

Oari data operasi reaktor pada daya 15 MW
selama beberapa tahun oper;lSi menunjukkan bahwa
beda suhu masuk dan keluar (At) untuk pendi!1gin
primer (sisi-shell) pada alat penukar panas harg-anya
di bawah 10 °C. Ini berarti kerja alat penukar panas
tidak terlalu berat dan nilai ho menjadi kecil.
Namun demikian nilai U,g pada daya 15 MW
tersebut dari waktu ke ,vaktu sangat bervariasi
karena pengaruh additive pada fluida dingin dan
kecenderungan dari tahun ke tahun semakin turun
(Gambar 3). Hal ini mengmdikasikan adanya proses
pengambilan panas yang semakin tidak sempuma.

Setelah dilakukan pemeliharaan overhaul
nilai Ug rerata lebih besar dari sebelum dilakukan
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Gambar 3. Grafik Ug sebelum overhaul.
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(;ambar 4. Grafik Ugsebelum dan sesudah overhaul.

2.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeiliharaan
overhaul terbukti dapat meningkatkan/menaikkan
kinerja sistem penukar panas di RSG-GAS

3.
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Daftar N otasi LMTD

hi : Koefisien film di dalam tube (KcaVj.m2)

ho : Koefisien film di luar tube (KcaVj.m2)

k : Konduktivitas termal (~~caVj.m2 °C)

Mp atau mp : Masa primer (I(g)

ms : Masa sekunder (kg)

T pi : Suhu pendingin primer masuk (OC)

T po : Suhu pendingin primer keluar (OC)

tsi : Suhu pendingin sekunder masuk (OC)

tso : Suhu pendingin sekunder keluar (OC)

Ug : Keefisien tranfer panas global (KcaVj.m2)

Qp : Energi panas sisi primer (Kcal/jam)

Qs : Energi panas sisi sekunder (Kcal/jam)

Nu : h.d/k : Bilangan Nusselt (tak berdimensi)

Re : D.G/m : Bilangan Reynolds (tak berdi-
mensi).

Pr Cp.m/k : Bilangan Prandtl (tak berdimensi)

: 8eda suhu logaritmis antara pendingin
primer dan pendingin sekunder

Viskositas (kg/cm.det).u

TANYAJAWAB

Suwoto

-Mohon dijelaskan efisiensi HE yang dievaluasi
pacta keadaan baru jika dibandingkan dengan
kondisi sekarang.

Djunaidi
-Kinerja HE ditunjukkan oleh nilai Ug nya pada

saat baru. Ug ini ditunjukkan oleh Uc dimana
Uc harganya kecil. Setelah HE dipakai beberapa
tahun harga U semakin besar dan untuk
mengetahui HE masih efektif atau tidak dapat
membandingkan harga Rd sekarang dan Rd

.. R Uc -Uti Rd > Rdminimum. ,,=. min,
Uc.UJ

kelebihannya sedikit.
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