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ABSTRAK

PENGARUH OPERASI POMPA PRIMER RSG-GAS TERHADAP
KENAIKAN LEVEL AIR KOLAM REAKTOR P ADA OPERASI DAY A 15

MW. Pertambahan volume udara atau gas di dalam tangki lunda dapat terlihat dari
kenaikan level kolam reaktor pacta saat reaktor beroperasi. Kenaikan level air kolam
reaktor tidak semuanya berasal dari pertambahan volume udara di dalam tangki
lunda. tetapi acta pengaruh pengoperasian pompa primer. Tujuan dilakukannya
evaluasi pengaruh pengoperasian pompa primer terhadap kenaikan level air kolam
reaktor adalah untuk mengetahui pengaruh kekuatan pompa primer terhadap
kenaikan level kolam reaktor. Dari data yang dihimpun pacta opersi 15 MW pacta
akhir teras 42 menunjukkan adanya pengaruh operasi pompa primer terhadap
kenaikan level air kolam reaktor sebesar 34,48 % dari seluruh kenaikan level air
kolam sctelah beroperasi selama 12 hari.

Kala "linci : Pompa primer

ABSTRACT
THE INFLUENCE OF RSG-GAS PRIMERY PUMP OPERATION
CONCERNING THE RISE WATER LEVEL OF REACTOR POOL IN 15
MW REACTOR POWER. The expansion of air volume in the delay chamber
shows in rise water level of reactor pool during the operasion. The rises of water
level in the reactor pool is not quite from the expansion of air volume in the delay
chamber. but some influenc~ the primery pump operation. The purpose evaluated of
influence primery pump is to know the influence primery pump power concering the
rise water level during the reactot operation. From the data collection during 15 Mw
power operation in the last core 42 the influence of primery pump operation
concering the rise water level in the reactor pool is 34.48 % from the total increased
after operation during12 days.

Key wood: Primery pump

PENDAHULUAN

Reaktor G.A.Siwabessy telah
lama beroperasi dengan aman daD baik
pacta operasi. daya rendah, daya
menengah daD daya tinggi. Pacta saat
reaktor beroperasi selalu membutuhkan

pendinginan untuk membuang panas daD
untuk itu perlu dioperasikan pompa
pendingin primer untuk mensirkulasikan
air pendingin. Pactasaat pompa pendingin
primer diopersikan selalu muncul
masalah barn yaitu terkumpulnya
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sejumlah udara atau gas pada bagian
atas tangki tunda yang akan
berpengaruh terhadap kelangsungan
pelaksanaan operasi reaktor[IJ.
Terkumpulnya udara di dalam tangki
tunda pada saar operasi akan berakibat
naiknya level air kolam reaktor clan
mengakibatkan turunnya tekanan pada
sisi isap pompa primer. Apabila
penurunan tekanan tersebut telah
melewati batas setting (- 0,15 bar) maka
pompa primer akan mati secara
otomatis, kemudian diikuti RPS
(Reactor Protection System)
memerintahkan untuk memadamkan
reaktor[2J. Jika kenaikan level air kolam

telah melewati batas setting maka akan
terjadi overflO1I' yang mengakibatkan
bertambah banyaknya limbah cair
beraktivitas rendah. Kenaikan level air
kolam reaktor tidak semua berasal dari

udara dalam tangki tunda, tetapi juga
sebagian berasal dari pengaruh operasi
pompa primer clan untuk itu perlu
dipilahkan. Tujuan dilakukannnya
evaluasi perubahan level air kolam ini
adalah untuk mengetahui seberapa
banyak pengaruhnya pengoperasian
pompa primer terhadap kenaikan level
air kolam reaktor selama operasi
berlangsung. Kemudian pada akhir teras
42 RSG-GAS dioperasikan pada daya
15 MW (sesuai dengan basil optimasi
terhadap pelaksanaan operasi reaktor

Pengaruh Operasi Pompa Primer..
Djunaidi

tahun 1998) dengan mengoperasikan
sistem pendingin dua jalur (pompa primer
JE 01 AP 01 clan APO2), masalah yang
muncul adalah penunjukan control level
pada kolam reaktor sarti dengan lainnya
berbeda jauh sehingga dicari cara lain
untuk mengukur level air kolam yaitu
mengukur level air kolam reaktor secara
manual dari dua tempat yang berbeda,
diawali dari kondisi operasi normal,
kondisi tidak beroperasi, kondisi pompa
mati clan kondisi tangki tunda telah
diventing. Dengan demikian dapat
dipilahkan antara pengaruh
pengoperasian pompa clan volume udara
atau gas dalam tangki tunda sepanjang
kenaikan level air kolam selarna reaktor

beroperasi 15 MW selama 12 hari.

TEORI

Pendingin primer RSG-GAS
memiliki lintasan yang berawal dari
kolam reaktor, teras, tangki tunda, ruang
katup dimana lintasan pendingin primer
dipecah menjadi tiga lintasan yang
paralel dimana masing-masing jalur
memiliki pompa primer clan diteruskan
menuju alai penukar panas sma beberapa
sensor pendukung. Kemudian aliran
pendingin primer ini kembali kenuju teras
melalui ring distribusi[3]. Selengkapnya
lihat gambar berikut :
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Gambar 1. Skematik Sistem Pendingin Primer RSG-GAS

Keterangan Gambar :

1. Kolam Reaktor
2. Teras
3. Delay Chamber atau Tangki Tunda
4. Pompa Primer
5. Alat Penukar Panas (HE)
6. Kolam Penyimpanan Bahan Bakar Bekas
7. Lobang Over Flow
8. Lobang Pengisian Air Kolam
9. Pintu (gate) yang Bisa Buka dan Tutup
10. Ujung Bibir Kolam Reaktor
11. Ruang Katup Sistem Bantu Termasuk

AA022, Manual dan AA 020 Otomatik

TATA KERJA

Reaktor beroperasi pada daya 15 MW
l.Tutup katup GHC 01 AA 021 dan
AA022
2.Ukur posisi level air kolam leakier
3.Shut down leakier
4.Ukur level air kolam leakier
5.Matikan JE 01 APO1 dan AP02
6.Ukur level air kolam reaktor
7.Lakukan venting Tangki tunda
8.Ukur ketinggian level air kolam
reaktor

Di Dalamnya GHC 01 AA021,

Pengukuran level air kolam
dilakukan melalui 2 tempat acuan.
Pengukuran A berawal daTititik overflow
dan pengukuran B berawal daTi ujung
bibir kolam realdor. Data level air kolam
diambil daTi basil pengukuran secara
manual, kemudian dilakukan perhitungan
dan pembahasan. Selanjutnya
menghitung perubahan level air kolam
setelah kedua pompa primer dimatikan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penunjukan kontrol Jevel saat
sebelum reaktor shut down di akhit
teras 42 adalah sebagai berikut : Dari
bawah ke atas

JAAOI CLOOI= 12,4 m
JAAOI CL811 = 12,42m
JAAOI CL821 = 12,45m
JAAOI CL831 = 12,41m

Level lobang overflow untuk kolam
reaktor adalah 12,55 m. Berdasarkan
data yang dihimpun selarna teras 42
sejak awal, perubahan level air kolam
akibat pengoperasian pompa primer

Pengaruh Operasi Pompa Primer......
Djunaidi

adalah sebesar 10 em[4I. Kemudian
kondisi tekanan pipa isap pompa primer
pada akhir teras 42 adalah sebagai berikut
: APOI CPOI = - 0,5 bar clanAP02 CPOI
= + 0,5 bar selama 12 hari beroperasi,
sedangkan batas minimum CP 01 = - 1,5
bar dengan demikian pompa primer
masih dapat beroperasi seeara normal[4I.

Selanjutnya dilakukan pengukuran
seeara manual dengan menggunakan alat
bantu meteran. Pengukuran A berawal
dan titik overflow clan pengukuran B
berawal daTi ujung bibir kolarn teaktor
clanhasilnya sebagai berikut :

Tabel I.Hasil pengukuran level air kolam reaktor pada akhir teras 42 operasi daya 15 MW
selama 12 hari.

Berdasarkan data diatas pengukuran A
clan Pengukuran B, perubahan level air
kolam reaktor mulai dari operasi normal
sampai dengan pompa primer mati,
adalah sebesar 10 em. Kemudian
perubahan level air kolarn reaktor daTi
operasi normal sarnpai dengan
selesainya venting tangki tunda adalah
sebesar 29 em (total kenaikan air
kolam).
Pengaruh pengoperasian pompa primer
terbadap kenaikan level air kolarn
reaktor sebesar 10 / 29 x 100% = 34,48
%.

Selain pengaruh pengoperasian
pompa dapat pula dihitung banyanya
udara atau gas yang terkumpul di dalam
tangki tunda. Volume tangki tunda yang
berisi udara atau gas / uap air pada saat
reaktor beroperasi adalah sarna dengan
volume air yang dipindahkan ke
permukaan kolarn reaktor (kenaikan

level air pada kolarn reaktor clan kolam
penyimpanan sementara bahan bakar
bekas ).

v =A dL

Dimana v adalah volume air yang
dipindahkan , A adalah luas penarnpang
kolam reaktor clan kolam penyimpanan
bahan bakar bekas, clan dL total kenaikan
level air kolarn reaktor pada saat reaktor
beroperasi. Luas tarnpangA = 46,745m2
[31.Total kenaikan air kolam = 29 em =
0,29 m, dengan perineian 10 em
pengaruh pompa clan 19 em adalah udara
atau gas yang terkumpul dalarn tangki
tunda.

Total vulume air yang dipindahkan =
46,745 m2 x 0,29 m = 13,556 m3.
Pengaruh pengoperasian pompa primer
34,48 % sedang volume udara yang

terkumpul dalam tan~ki tunda = 46,745m2x 0,19 m = 8,88m .
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Item Level(em) Level(em) Level(em) DL (em)' Level(em) DL (em)
Opersi Reaktorshut Pompamati Setelah total
normal down ventinQ

PenqukuranA 5,2 5,2 15,2 10 34,5 29
PenQukuranB 72,5 72,5 82,5 10 101,5 29
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KESIMPULAN dengan dioperasikan pompa primer, besar
kenaikan level air pacta kolam reaktor
adalah 34,48 % daTi total kenaikan level.
Dengan demikian pengaruh peng-
operasian pompa primer terhadap
kenaikan level kolam reaktor dengan
sistem pendingin dua jalur daya 15 MW
selama 12 hari operasi cukup besar.

Dari data pengukuran clan basil
pembahasan pacta operasi reaktor daya
15 MW selama 12 hari dapat
disimpulkan bahwa : Ada pengaruh
pengoperasian pompa primer terhadap
kenaikan level air kolam reaktor clan
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DISKUSI

Penanya : Endiah Puji Hastuti

Pertanyaan :

Hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, mengingat bahwa pengoperasian
pompa sistem primer pacta daya tinggi maupun rendah tidak berbeda, bagaimana cara
mengidentifikasi bahwa acta perubahan level air kolam. Kesimpulan harus didasarkan
pactaberbagai level daya.

Jawaban :

Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya gangguan pacta control level air
kolam sehingga supervisor harus mengetahui level ini kolam dalam berbagai kondisi.
Naiknya level air kolam reaktor disebabkan karena bertambah banyaknya udara yang
terjebak di dalam tangki tunda, semakin lama reaktor di operasikan clan semakin
besar daya reaktor,pembentukangas atau udara yang terjebak dalam tangki tunda
semakin cepat.
Kesimpulan saat ini didasarkan pacta daya menengah clan waktu operasi kurang daTi
2 minggu, sedangkan pacta daya rendah clan daya tinggi belum pemah dilakukan,
karena adanya gangguan controllevelnya bam pertama kali.
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