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PENGEMBANGAN TEKNIK UJI KEBOCORAN DENGAN
DETEKTOR GAS HELIUM

Sigit Asmara Santa, Puradwi lsmu Wahyono, Deddy Haryanto, Joko manto, lsmu Handoyo

ABSTRAK

PENGEMBANGAN TEKNIK UJI KEBOCORAN DENGAN DETEKTOn. GAS HELIUM. Telah
dibuat raneang-bangun tabling vakum untuk alai bantu uji keboeoran dengan teknik deteksi gas helium.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas sistem uji keboeoran detektor gas helium yang ada,
dari 10-3~ 10-5 standar em3/dtk menjadi 10,8~ 10'1 0 standar em3/dtk. Sasarannya adalah untuk dapat dipakai
dalam menguji tingkat keboeoran produk kapsul Fission Product Molybdenum (FPM) daDballing kendali
pengaman (BKP)AglnCd. Persyaratan raneang-bangun ditetapkan dengan mengikuti persyaratanjaminan
kualitas produk kapsul FPM dan BKP AglnCd agar keandalan dan keselamatannya tetjamin. Ukuran
tabling vakum tersebut hams sekurang-kurangnya 100 em dengan diameter 15 em (6") dan suhu mangan
dalam tabling dapat diatur hingga 100 °c. Tabung dibuat agar tahan bocor hingga orde 10-10em3/dtkserta
dapat dioperasikan hingga tekanan negatif 10 inci Hg. Sistem kendali temperatur tersusun alas tungku
pemanas dengan 3 buah tennokopel dati sistem kendali tekanan yang tersusun alas pressure gauge yang
dihubungkan dengan pompa vakum pengatur tingkat kevakuman tabling digunakan untuk
mensimulasikan kondisi operasi benda uji. Distribusi panas dan tingkat tekanan dalam tabling uji dapat
diatur dengan kedua sistel11kendali panas dan sistel11kendali tekanan. Piringan sirip-sirip terbuat daTi
pelat alul11uniumyang dipasan&pactasisi pinggir tungku pemanas dipakai sebagai pelingdung daTibahaya
tersentuh oleh operator.

ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF LEAK TEST TECHNIQUESBY MEANS HELIUM DETECTOR. The
auxiliary vacuum tube usedfor helium leak detection has been designed. The aim is to increase measured
leak test sensitivity of existing helium leak detection system from the level of 1([3_]0-5 standard
cm31second to 1([8_]0'10standard cm3lsecond. The goals of installed auxiliary vacuum tube in the
existing leak detection ,~vstem are used for quali~y control test product of Fission Product Afo(vbdenum
(FPAI)capsule and Ag1nCd safety control rod. The design requirements were established based on both
of their quali(v control test requirement to assure their safery and reliabiliry. The vacuum tube length
was designed at least as long as 100 cm with 6 inch diameter and have leakage tightness till as low as 10'
10standard cn/lsecond. The temperature and pressure could be controlled up to ]Or/' C and negative
pressure 10 inch JIg, re.\pective(v. 7'llevacuum tube was equipped with temperature controller .\ystem
consisting t!f covered heater and installed 3 thermocouples which were evenly distributed along the
length of tube. Pressure control system controls the inside pressure vacuum tube according to prior
setpoint values. Vacuum tube temperature and pressure were controlled using combination o.fboth prior
its set-up temperature and pressure. Aluminum dish were installed at the end of covered heater usedfor
cooling system and to protect heat hazard to operator.

PENDAHULUAN

Uji keboeoran adalah salah.satu eabang uji

tat memsak yang berhubungan dengan lepasnya

zat alir daTisuatu tempat yang berlekanan tinggi

ke mang bertekanan lebih rendall, alan

berkurangnya tingkat kevakulllan suatu gas

dalam suatu komponen atau sistem tertutup.

Keboeoran l11el11punyaidampak yang besar

terhadap keselamatan dan unjuk kerja produk.

Keandalan uji keboeoran akan dapat menghel11at

proses pembuatan produk kol11ponen melalui

berbagai eara antara lain akan mengurangi

proses perbaikan ulang dalal11 l11enghasilkan

suatu produk, l11el11perbaikigaransi ketahanan

produk dati menekan jumlah tuntutan terhadap

jal11inankeandalan produk. Penghematan biaya

daD \Vaktu yang diperoleh dengan

menginvestasikan proses uji keboeoran sering

akan sangat memberikan keuntungan segera.
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Beberapa alasan utama pemanfaatan uji

keboeoran dalam proses menghasilkan produk

industri antara lain adalah mengurangi kerugian

material yang dapat tcrjadi, mcnjaga

kontaminasi zat-zat berbahaya pactalingkungan

dan meningkatkan keandalan produk industri. (I)

Kcrugian energi langsung karena hilangnya

material dapat teIjadi pacta komponen alan

sistem penyimpan bahan bakar misalnya

minyak bakar alan LNG, dan kerugian energi

seeara tidak langsung dapat pula teIjadi hila

teIjadi keboeoran pacta sistem penyimpan zat-

zat kimia alan bahkan pacta sistem udara

bertekanan. Keboeoran pacta sistel11 tertutup

penyimpan gas alan eairan berbahaya dapat

l11enciptakananeaman serius bagi keselamatan

personi1. Uji keboeoran pacta komponen juga

menjadi aJasan utama untuk mendapatkan

jaminan keandalan produk komponcn-

kolllponcn pcllling.

Keboeoran pacta umumnya dipandang

sebagai sebuah eaeat sebuah produk. Akan

tetapi tidak semua keboeoran dapat dianggap

sebuah caeat. Keboeoran dapat teIjadi akibat

ketidak-eratan pemasangan seal alan

sal11bunganantara dun buah material komponen

mall pun karcna ketaksel11purnaanlasan. Seeara

tcknik kebocoran adalah lubang alan porositas

dalam bcnda tertutupruang yang

memungkinkan adanya aliran zat aliI dari

bagian yang bertekanan tinggi ke yang

bertekanan rendah. lndikasi adanya keboeoran

tidak selalu menampilkan gejala fisis yang

sama. Keboeoran eenderung membesar hila

komponen dioperasikan terns menerus dan akan

menuIliukkan g~.iaJaberbeda hila dioperasikan

pacta kondisi yang berbeda. Oleh karena itu,

eara terbaik mengukur tingkat kebocoran suatu
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komponen adalah dengan mengujinya dengan

1l1ensi1l1ulasikmkondisi operasi ko1l1ponenpacta

keadaan sesungguhnya.

Terdapat bcbcrapa teknik uji keboeoran

yang lazim diterapkan antara lain adalah uji

kebocoran hidrostatik, teknik pewamaan,

sclaput eair (thin .film liquid), penenggelam

benda uji (immersion), akustik, inspeksi

penetran, pembahan tekanan, tracer dyes.

electronic sn~lrer, spektrol11etermassa helium

dan lain-lain. Masing-1l1asing teknik uji

kebocoran tersebut memiliki kelebihan dan

kekurangan. Pemilihan teknik uji kebocoran

mana yang tepat dipakai untuk pengujian pacta

benda uji sangat tergantung terutama pacta

ukuran benda uji dan tingkat sensitivitas

kebocoran yang ingin dicapai. Perbandingan

sensitivitas berbagai 1l1etode l~ii kebocoran

disajikan dalam Tabel L sedangkan ukuran

kcbocoran dalalll standar cnr'/dctik

dikonversikan ke bcsaran lainnya secara mudah

disajikan pacta Tabel 2. Diantara beberapa

teknik uji kebocoran tersebut di alas, teknik uji

kebocoran dengan spektro1l1eter 1l1assa He

adalah yang terpeka untuk ukuran kebocoran

dan benda uji relatif keeil.iI.2.3)Helium adalah

gas pelacak yang ideal karena 1l1erupakangas

mulia yang lerkccil daB karenanya mampu

mcnclllbus lubang-lubang boeoran yang kecil

sekali pun. Gas helium adalah gas yang tak

beracun dan bukan gas reaktif serta

konsentrasinya di udara sangat kecil yaitu

sebesar 5 ppm. Gas ini mudah dideteksi dengan

spektrometer massa sederhana. Terdapat dun

buah teknik pengukuran yang dapat diterapkan

yaitu teknik evakuasi sistem yang dipakai pacta

benda uji bertekanan rendall dan teknik sniffing

probe pacta bel1da uji bertekanan. Tekl1ik
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pemakuman sistem adalah yang terpeka daD

pacta teknik pengukuran dengal1sniffing probe

lebih mudah dilakukal1 l1amun kepekaal1l1ya

akal1 berkurang dibanding dengan teknik yang

pertama.(1,4)

Sistem uji kebocoran dengan detektor gas

helium yang acta di P2TKN menggunakan

metode sniffer probe mt;miliki til1gkat

sensitivitas deteksi mencapai lO-3~ 10-5standar

em3/detik. Alat ill hendak digunakan untuk

menguji kualitas produk tabung Fission Product

AJo/ybdenum (FPM) buatan PT. BATAN

TEKNOLOGI daD batang kel1dali pengaman

(BKM) AglnCd buatan P2TPP yang pacta

jaminan kualitasl1ya mensyaratkan tingkat

keboeorannya meneapai orde 10-8em3/detik(5,6).

Untuk mendapatkan hasil uji kualitas sesuai

dengan persyaratan tersebut maka diperlukan

pengembangan sebuah tabung vakum sebagai

alar bantu untuk dapat meneapai tingkat

sensitivitas persyaratannya dan dapat

mensimulasikan kondisi operasi kedua benda

uJl.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

metode pengukuran keboeoran mikro benda uji

yang mampu untuk mengukur tingkat

keboeoran hingga 1O-8~lO-1Ostandar ell13/dtk,

sehingga dapat menyelesaikan masalahjaminan

kualitas produk yaitu pengukuran tingkat

kebocoran produk kapsul FPM daD BKM

AglnCd. Diharapkan raneang-bangun tabung

vakum yang dibuat dapat ll1eningkatkan

sensitivitas pengukuran keboeoran mikro daTi

mode probe sebesar 10-3-10-5standar em3/dtk

ke mode pemakuman tingkat lcbih tinggi 10-8

-1O-JOcm3/detik.
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TEORI

Deteksi kebocoran dengan metode

pelacakan gas helium umumnya digunakan

untuk mendeteksi lubang-lubang sangat kedl

(micro-opening) alan porositas daTisnafu benda

uji. Proses deteksi dilakukan dengan cara

mendeteksi gas pelacak tersebut yang mampu

menembus dengan cepat lubang kedl snafu

benda uji. Detektor gas helium yang berupa

spektrometer massa mengukur tingkat laju

kebocoran. Beberapa metode pengukuran

kebocoran benda uji dengan menggunakan

teknik deteksi gas helium dapat digolongkan

menurut kondisi benda uji sendiri daD tingkat

keakuratan yang ingin dicapai.

A. Metode Pemakuman

Metode ini dilakukan dengan

menempatkan benda uji yang telah diisi dengan

gas helium, ke dalam bejana yang divakumkan.

Bejana vakum ini dihubungkan langsung

dengan sistem deteksi kebocoran gas helium.

Bila terdapat kebocoran pada benda uji, gas

helium akan menembus keluar me1alui lubang

bocor pacta benda uji tersebut daD masuk ke

dalam sistem bejana vakum daD gas helium

selanjutnya akan tersedot ke sistem deteksi

kebocoran gas helium. Detektor gas helium

akan mendeteksi daDmemberikan sinyal sesuai

dengan intensitas yang ditangkap pactadetektor.

Beberapa konfigurasi pengukuran kebocoran

benda uji yang dapat diterapkan dengan metode

ini antara lain adalah :

1. Benda Uji Disemprot dengan Gas
Helium

Pada pemakuman denganmetode

konfigurasi penyemprotan gas helium ini, benda
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uji divakumkan dan dihubungkan langsung

dengan sistem deteksi kebocoran gas helium.

Gas helium pelacak disemprotkan pactatempat-

tempat yang mungkin terdapat kebocoran

misalnya pactasarnbungan lasan, sea/. katub dan

lain-lain. Sambungan benda uji ke sistem

deteksi kebocoran helium hams dapat dijamin

rapat sempurna sehingga tidak terjadi rembesan

gas helium melalui sambungan ini. Semprotan

gas helium pactatempat yang bocor tidak segera

mcmberikan sinyal tanggap laju kcbocoran Q

dalam satuan atm.cm3/dtpactasistem deteksi gas

helium. Sinyal tanggap laju kebocoran Q ini

tergantung pacta volume benda uji V dan laju

kecepatan pemompaan gas helium S menurnt

hubungan sebagai berikut :

QoQ+'~J

V
T =-

S
(1)

di mana T adalah waktu tanggap yang

didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan

laju alir tunak Qf gas helium menjadi 0,63 Qf,

seperti disajikan pacta Gambar 1. Sinyal akan

mencapai maksimum atau keseimbangan tunak

hila antara jumIah gas helium pelacak yang

menembus titik kebocoran sarna dengan yang

tersedot ke sistem deteksi gas helium. Bila

semprotan gas helium dihentikan, sistem deteksi

kebocoran gas helium akan pulih mencapai

tingkat sensitivitas semula setelah waktu Td

yang dinyatakan dalam persamaan berikut :

To"'.{~H~ J
(2)

Waktu tanggap sistem deteksi kebocoran

dapat ditingkatkan dengan meninggikan

kccepatan pemoll1paangas helium dengan cara

memasang sebuah atau beberapa pompa turbo

secara paralel yang akan ikut memvakumkan

benda uji. Sensitivitas pengukuran berkurang

karena adanya sebagian aliran gas helium

pelacak ke sistem pompa mekanik tambahan.

Namun hila sensitivitas dihendaki tetap dijaga

tinggi dan waktu tanggap berkurang, benda uji

dihubungkan dengan pompa turbo dan

keluarannya bam dihubungkan dengan sistem

dctcksi kcbocoran helium dan pompa mekanik

secara paraleL

2. Benda Uji diisi dengan gas helium daD
ditempatkan dalam tabung vakum

Pacta konfigurasi ini, benda uji diberi

tekanan dengan gas helium dan ditempatkan

dalam tabling vakum yang dihubungkan dengan

sistem deteksi gas helium. Detektor helium akan

mencacah gas helium yang lepas daTi

kebocoran-kebocoran pacta benda uji dan akan

diserap ke dalam sistem deteksi gas helium.

Konfigurasi ini tidak dapat untuk mendeteksi

lokasi kebocoran pacta benda uji dan hanya

mendeteksi kebocoran secara total dengan

tingkat sensitivitas yang tinggi. Sambungan

antar benda uji dID sistem deteksi gas helium

hams terjaga rapat. Tingkat kebocoran dapat

tidak terdeteksi secara riil hila benda uji tidak

diberi tekanan alan diisi dengan gas helium

sesuai dengan tekanan operasinya. Waktu yang

dibutuhkan agar sistem deteksi kebocoran

mencapai tingkat sensitivitasnya dinyatakan

dengan persamaan sebagai berikut :

T =2.{~) lO{ :: )
(3)
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di mana T adalah waktu dalam detik, V

adalah volume tabung vakum dalanl liter, S

adalah laju pemompaan gas dalam satuan liter

per detik, PI adalah tekanan awal dalam mbar

daD P2 adalah tekanan tabung pacta saat

pengujian dalam mbar. Konfigurasi pengukuran

kebocoran semacam ini memiliki keuntungan

yaitu mudah diintegrasikan dal~mjalur produksi

(production line) benda uji. Seperti konfigurasi

pertama di alas, pola pengujian semacan ini

dapat ditingkatkan waktu tanggapnya dengan

memasang pompa lain secara paralel untuk

memvakumkan tabung.

3. Uji pemboman dengan gas helium.

Konfigurasi uji kebocoran dengan

pemakuman ini terutama digunakan pactabenda-

benda uji yang tidak dapat langsung

dihubungkan dengan sistem deteksi kebocoran.

Langkah pertama adalah menempatkan benda

uji dalam sebuah tabung bertekanan gas helium.

Bila terdapat kebocoran dalam benda uji, gas

helium akan masuk ke dalam benda uji melalui

rekahan kebocoran yang ada. Kemudian benda

uji ini dikeluarkan daD ditempatkan dalam

tabung vakum yang dihubungkan dengan sistem

deteksi kebocoran gas helium. Gas heliunl yang

terperangkap dalam benda uji facti, akan keluar

kembali melalui lubang-lubang bocoran benda

uji ke dalam tabung vakum daTIterserap dalam

sistem deteksi gas helium. Keberhasilan deteksi

dengan teknik ill tergantung pacta beberapa

parameter antara lain pacta lama penempatan

benda uji dikungkung dalam tabung bertekanan

gas helium, tekanan gas helium pengungkung,

volume benda uji daTIukuran kebocoran benda

uji. Namun teknik ini adalah satu-satunya cara

untuk mendeteksi kebocoran benda uji yang

berkatub rapat (seal) dengan tingkat sensitifitas

tinggi.

B. Metode Hisapan Gas (Sniffing Probe)

Dalam metode ill benda uji diberi tekanan

dengan gas heliunl daD bila terjadi kebocoran,

gas helium akan keluar melalui lubang alan

porositas bocoran tadi ke udara daD akan

ditangkap dengan alai penghisap (sni./ferprobe)

yang dihubungkan langsung dengan sistem

deteksi gas helium. Metode ill paling mudah

dilakukan untuk mendeteksi kebocoran benda

uji, namun memiliki sensitivitas yang lebih

rendah dibandingkan dengan Metode pertama.

Pada 111etodeilli terdapat beberapa 2 buah

konfigurasi pengukuran kebocoran benda uji

yang dapat diterapkan.

1. Uji hisapan gas helium (sniffing test)

Benda uji diisi dengan gas helium sampai

melebihi tekanan udara luar. Dengan

111engarahkan sni./fer probe yang langsung

dihubungkan dengan sistem deteksi gas helium,

pada titik-titik yang berpotensi teIjadi

kebocoran maka lokasi kebocoran dapat dilacak

daB besar kebocoran dapat diukur. Metode ini

digunakan untuk 111engukurdaTImencari lokasi

kebocoran pacta benda-benda uji yang

bertekanan alan umumnya berisi dengan fluida.

Keuntungan pengujian dengan metode ini

adalah mampu mendeteksi lokasi kebocoran,

benda uji tidak berlu divakurnkan, pengujian

111udahdilakukan daB tergolong murah untuk

dilakukan. Sensitivitas pengukuran tergantung

pactatingkat latar gas helium daTIwaktu tanggap

sinyal tergantung pada ukuran panjang selang

sni./ferprobe.
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2. Uji hisapan dcngan tabung akumulasi
gas helium

Pactakonfigurasi pengujian dengan metode

ini, benda uji diisi dengan gas helium

bertekanan clan kcmu,dian ditempatkan dalam

sebuah tabung yang dihubungkan dengan sniffer

probe ke dalam sistcm dcteksi gas Helium. Gas

heluim yang keluar melalui lubang atau

porositas pacta benda uji dalam jangka waktu

tertentu, pertama-tama akan terkumpul dahulu

dalam tabung clanakan dihisap ke dalam sistem

deteksi gas helium melalui sniffer probe. Sistem

deteksi gas helium mengukur konsentrasi gas

helium dalam tabung tetapi tidak dapat

mendeteksi lokasi kebocoran pada benda uji.

Kcuntungan dengan menggunakan metode ini

adalah dapat mengukur tingkat kebocoran total

benda uji, relatif murah clan mudah diketjakan,

clan dapat diintegrasikan secara mudah dalam

jalur produksi benda uji. Keberhasilan

pengujian dengan metode ini tergantung pacta

ukuran volume benda uji clan volume tabung

kalau mungkin sekecil-kecilnya, sensitivitasnya

dibatasi oleh konscntrasi gas helium latar clan

kerugiannya bila diintegrasikan pacta jalur

produksi (product line) adalah jangka waktu

pengukuran kebocoran antara benda uji pertama

clan kOOua lebih lama dibandingkan dengan

sistcm pemakuman. Laju kebocoran dapat

dihitung berdasarkan persamaan sebagai

berikut:

t

M> = Q-
v

di mana ~P adalah tekanan parsial gas

helium dalam tabung dalam satuan atm, Q laju

kebocoran dalam atm.cm3/dt, t jangka waktu

pengujian dalam detik clan V adalah volume

tabung pengumpul. Pengukuran kebocoran

(4)

dilakukan dengan mengukur konsentrasi helium

dalam tabung ptmgumpul.

TATA KERJA

Bahan clan Pcl"alatan

Bahan-bahan yang dipakai dalam

pcnclitian dan pcngcmbangan tcknik uji

kebocoran adalah berupa prosedur pengujian

kebocoran dalam jaminan kualitas produk

kapsul FPM PT. BATAN TEKNOLOGI clan

produk Batang Kendali Pengaman AgInCd

buatan P2TRR BATAN. Kapsul FPM diuji

tingkat kebocorannya sebelum dilakukan

iradiasi neutron dalam teras untuk memproduksi

hasil belah, sedngkan batang kendali pengaman

AglnCd diuji l.ingkat kebocorannya sebelum

dirakit dalam perangkat (assembly) batang

kcndali.

Peralatan yang digunakan adalah detektor

kebocoran spektrometer massa heliunl (Helium

Mass Spectrometer Leak Detector-MSLD)

Varian tire 938-41. Sistem uji kebocoran gas

helium tersUSUI1oleh sistem pompa mekanik

yang keluarannya disambungkan dengan pompa

difusi untuk meI1iagatingkat kevakuman sistem,

tabung spektrometer clan sistem kendali

elektronik Ulltuk mengoperasikan clan

menunjukan adanya sinyal dati gas helium

dalam bentuk bunyi alaram dan/alan indikator

tingkat kebocoran pacta sistem penampil.(7)

Spektrometer massa gas helium ini berfungsi

sebagai detektor gas helium. Secara skematik

detektor gas helium disajikan pacta Gambar 2.

Gas helium keluaran daTibocoran benda uji clan

gas-gas lainnya dipompa masuk ke tabung

spektrometer melalui pompa mekanik clan

pompa difusi. Di dalam tabung spektrometer

gas helium diionisasi dengan filamen yang

Serpong. 26 dan 27 Pebruari 2003 201



-""----------

diberi tegangan 240 Vdc - 340 vaG. Ion-ion

positif terbentuk akibat penembakan elektron

daTi filamen. Ion-ion positif ini kemudian

dipercepat melalui medan listrik dengan hecla

tegangan elektroda yang diberi tegangan tetap

180Vdc clan tegangan pemfokus berkas 160Vdc

-200Vdc. Kemudian berk,as ion ini akan

dipercepat lagi oleh elektode berikutnya yang

dibcri tcgangan 0 volt, scbclum dibclokkan oleh

mcdan magnet sebcsar 2340 gauss. Ion-ion

helium diteruskan hingga menabrak lempengan

elektrode pengumpul ion setelah melewati

beberapa kisi-kisi. Jumlah ion positif helium

yang sampai ke lempengan elektrode ini dipakai

sebagai ukuran sinyal kebocoran gas helium clan

diperkuat dayanya diolah oleh rangkaian

clektronik untuk ditampilkan secara digital ke

dalam sistem penampil. Sedangkan ion-ion yang

lebih ringan akan dibelokkan dengan jaIl-jaIl

lintasan lebih kecil dari lintasan ion helimn,

sebaliknya ion yang lebih berat dibelokkan

dengan lintasan denganjari-jari lebih besar dari

lintasan belokan ion helium clanmenabrak kisi-

kisi alan badan spektrometer.

Metode

Pengembangan teknik uji kebocoran

dengan menggunakan sistem deteksi gas helium

dilakukan dengan mempelajari berbagai teknik

uji kebocoran yang acta clan memilih teknik

yang paling sesuai untuk pengujian sasaran

benda uji yaitu produk kapsul FPM clanbatang

kendali pengaman AglnCd. Persyaratan kendali

kualitas produk kapsul FPM clanbatang kendali

pengaman AglnCd serta kondisi operasi benda

uji dalam teras reaktor dipelajari. Persyaratan

jarninan kualitas produk clanaspek keselamatan

selama proses pembuatan daDoperasi bendn uji
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menjadi pertimbangkan utama. Pengukuran

tingkat kebocoran yang terbaik untuk uji

kuaIitas adalah dengan mengujinya pactakondisi

operasi sebenarnya. Sensitivitas pengukuran

.dikembangkan berdasarkan kemampuan

peralatan pengujian. Ukuran benda uji,

persyaratan jaminan kuaIitas clan kondisi fisis

operasi benda uji dijadikan sebagai cakupan

persyaratan dasar rancang-bangun (design

envelope) sistem uji kebocoran yang

dikembangkan dalam penelitian ill.

BASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Persyaratan Rancang-bangun

Fission Product Molibdenum (FPM)

adalah kapsul terbuat dari ballaDstainless steel

berdiameter 30 mm panjang 495 mm yang di

dinding dalanmya dilapisi dengan U-235

dengan tingkat kemurnian 99,8 % sebanyak

kurang lebih 3 gram. Kapsul ill diiradiasi di

dalam teras reaktor RSG-GAS dalam jangka

waktu tertentu daTIbasil belah U-235 dipisah-

pisahkan di dalam bilik panas (hot cell) di PT

Batan Teknologi untuk mendapatkan

radioisotop Mo-99. Radioisotop ill dipakai

sebagai generator radioisotop Tc-99m yang

sangat berguna untuk pembuatan senyawa

bertanda radiofarmaka yang banyak digunakan

di bidang kedokteran nuklir. Salah saiDtahapan

penting sebelum melaksanakan iradiasi kapsul

FPM ini adalah uji kcbocoran baik dengan

teknik gelembung (bubble test) sebelum

dilakukan pengujian yang lebih halus dengan

metode deteksi kebocoran gas helium Kapsul

divakumkan hingga sekitar tekanan negatif 30

ind Hg daB kemudian diisi dengan gas He

dengan tingkat mumi lebih clari 99,8 % hingga
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tekanan negatif 10 inci Hg. Persyaratan uji

kualitas kebocoran kapsul adalah 0,2xlO-s

em3/dtk.(5) Kapsul FPM ini diiradiasi di

kedalaman 13 meter air pendingin reaktor

(tekanan ~2,3 bar) pacta suhu sekitar 65°C.

Persyaratan tingkat mIlan boeor itu

dimaksudkan agar aspek keselamatan radiasi

terjamin, tidak akan terjadi kebocoran gas-gas

radioaktif yang berbahaya bagi pekerja radiasi

mall pun lingkungan yang kemungkinan boeor

selama proses iradiasi daD hingga . proses

pembuatan Mo-99.

Batang kendali pengaman (BKP) AgInCd

RSG GAS adalah batang kendali yang

difungsikan sebagai penambah margin

reaktivitas padam teras reaktor pacta kondisi

one stuck rod. Pengoperasian batang kendali ini

hanya digunakan untuk memadamkan teras

(shut down) daDmemaneung teras (scram) pada

saat beroperasi bersama-sama dengan 8 batang

kendali yang telah acta. Sehingga pacta saat

reaktor beroperasi posisi BKP berada diluar

teras (fully up). Batang kendali pengaman ill

tersusun daTi beberapa komponen utama yang

diklasiftkasikan dalam kelas kualitas 1 daDgrup

komponen II yaitu kelongsong AglnCd, daD

beberapa komponen pendukung lainnya

misalnya komponen magnet scram dalam kelas

2 daD grup komponen III, serta beberapa

komponen yang lain dalam kelas industri.

Komponen utama kelongsong penyerap neutron

terbuat dari pelat bahan AglnCd yang

dibungkus dengan kelongsong SS316berukuran

panjang 883 rom, lebar 65 mm dengan

ketebalan 6 rom. Kelongsong absorber terbuat

daTilembaran SS316yang dilipat daDdilas pada

bagian sambungannya, serta ditutup rapat pacta

bagian atas dan bawahnya dengan pengelasan

pula. Material absorber AgInCd diisolasi dalam

kelongsong dan diuji tingkat kebocorannya

dengan menggunakan teknik gelembung daDHe

gun leak test dengan tingkat persyaratan

keboeorannya kurang daTi IxlO-smbar/detik,

yang bertujuan untuk menjamin agar

kelongsong BKP AglnCd tidak kemasukan air

pendingin yang menyebabkan korosi.(6) Pacta

saat dioperasikan BKM ini berada pacta

kedalaman 13m air pendingan reaktor (tekanan

~ 2,3 bar) daDpada suhu 60~70°C.

Menilik persyaratan jaminan kualitas

produk FPM daD BKP AglnCd tersebut, maka

haruslah ditetapkan persyaratan raneang-bangun

minimal yang dapat meneakup kedua

persyaratan desain obyek benda uji tersebut

(design envelope) agar desain alat bantu uji

keboeoran dapat dipakai seeara optimal. Dengan

demikian ukuran tabling alat bantu tersebut

hams sekurang-kurangnya 100 em dengan

diameter 15 em (6") dan suhunya dapat diatur

hingga 100°C daD tidak boeor hingga aIde

1O-lOe/detikdaD tekanan ruangannya dapat

dikendalikan hingga negatif 10 inci Hg.

Rancang-bangun Tabung Vakum Bantu

Berdasarkan analisis di alas maka perIn

dibuat sebuah alat bantu tabung vakum yang

dapat dipakai untuk menguji produk benda uji

kapsul FPM daD BKP AgInCd dengan teknik

memvakumkan kedua benda uji tersebut,

mengisinya dengan tekanan gas helium daD

memasukkan ke dalam tabling vakum yang

dihubungkan dengan sistem deteksi keboeoran

gas helium. Metode ill adalah konfigurasi

pengukuran yang memiliki sensitivitas paling

tinggi dalanl pengukuran kebocoran. Seeara

skematik basil raneang bangunnya ditunjukkan
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dalam Gambar 3. Alat bantu tablIng vakum ini

terbuat daTibahan SS. Untuk memudahkan dan

mempersingkat selang waktu antara pengujian

dua benda uji yang berurutan, maka penutup

tabung tersebut didesain dari pasangan

lingkaran flange yang berbentuk tirus pacta

tepinya . Penutup tablIng vakum sebelah kiri

untuk keluar-masuk benda uji daTI sebelah

kanan dihubungkan dengan sistem deteksi

keboeoran gas helium. Pengunei flence terbuat

dati bahan SS yang berupa sepasang ring

setengah lingkaran yang bagian dalamnya

dibuat eoakan berbentuk rims. Bila pengunei

flence ini dipasang pacta setangkup flence yang

berseal daTIdikeneangkan dengan sekrup maka

posisi penutup akan mengunei semakin rapat.

Untuk memperpendek waktu tanggap deteksi

keboeoran gas helium, pacta tablIng tersebut

dipasang sebuah instrumen manometer

penunjuk tekanan. Manometer ini akan

mengendalikan tingkat kevakuman dengan

menghubungkan sinyal set point pengatur

dengan sebuah relay penyanlbung daya ke

pompa vakum bantu. Bila tekanan beiliu

meneapai tingkat kevakuman ukur maka pompa

tambahan akan tetap menyala dan hila tingkat

kevakuman telah tereapai maka pompa akan

mati seeara otomatis.

Pactabagian alas tabling vakum dipasang 3

buah termokopel pengukur suhu dalam ruangan

yang terdistribusi seeara merata sepanjang 90

em. Suhu dalam ruang tabling vakum diatur

oleh tungku pemanas yang menyungkupi

tabung. Sungkup pemanas dibagi dalam 4 zona

dibagian atas daD3 buah SODadibagian bawah.

Pacta sisi tepi sungkup pemanas terpasang

piringan-piringan almunium pcndingin sebagai

proteksi bahaya panas terhadap personil

operator. Konfigurasi elektrik atau eatu daya

listrik tungku pemanas agar diperoleh

pemanasan yang merata dalam tabung vakum

ditunjukkan pacta Gambar 4. Tungku pemanas

Al bagian alas diatur dalam satu divisi carll

daya listrik dengan tungku pemanas B3 bagian

bawah, dan tungku pemanas A4 dalam satu

divisi eatu daya pemanas dengan tungku

pemanas BI. Sedang tungku pemanas A2 dan

A3 pacta satu divisi eatu daya listrik dengan

tungku pemanas B2 bagian bawah. Konfigurasi

ini juga dimaksudkan agar memudahkan dalam

perawatan apabila teIjadi kerusakan filamen

pemanas, dengan eara mengganti unit sungkup

pemanas eadangan baik SODaalas atau pun SODa

bawah. Diagram sambungan instrumentasi dan

kendali ditunjukkan pacta Gambar 5. Unit

pengendali temperatur (tel11peraturcontroller)

dapat mengatur tingkat suhu ruangan sesuai

yang dikehendaki melalui data pengukuran

termokopel. Bila suhu ruangan masih dibawah

setpointnya, maka earn daya listrik masih

memberikan arusnya pactatungku pemanas. Bila

suhu ruang vakum telah meneapai tingkat yang

diinginkan maka arus calli daya listrik seeara

perlahan-Iahan dihentikan melalui piranti sse

(solid state contactor). Piranti ini berfungsi pula

untuk mengatur kenaikan pasokan carll daya ke

tungku pemanas seeara perlahan-Iahan hila suhu

ruangan mulai berada di bawah harga setpoint

pengendali temperatur.

KESIMPULAN

Persyaratan raneang-bangun untuk

pembuatan tabling vakum alar bantu uji

kebocoran dengan metode deteksi gas helium

telah ditctapkan. SaSaran pembuatan tablIng
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vakum alat bantu ini adalah untuk menguji

tingkat kebocoraan kapsul Fission Product

Molibdenum (FPM) man pun batang kendali

pengaman (BKP) AglnCd hingga pactaorde 10-8

standar cm3/dtk. Rancang-bangun yang disusun

berdasarkan pacta persyaratan-persyaratan

jaminan kualitas dan pertimbangan aspek

keselamatan. Panjang tabung vakum alai bantu

tersebut harus sekurang-kurangnya 100 em

dengan diameter 15 cm (6") dan subu ruang

tabung vakum dapat diatur hingga 100 °c dan

tahan bocor hingga orde 10-10cm3/dtk dan

tekanan ruangannya dapat dikendalikan hingga

negatif 10 inci Hg. Tabung dilengkapi dengan

sistem kendali temperatur yang terdiri alas

tungku pemanas dengan 3 buah tennokopel dan

sistem kendali tekanan yang tersusun alas

pressure gauge dengan jangkau ukur hingga

negatif 10 inci Hg yang dihubungkan dengan

pompa vakum pengatur tingat kevakuman

tabung. Pola distribusi panas dan tingkat

tekanan dalam tabung uji dapat diatur dengan

kedua sistem kendali panas dan sistem kendali

tekanan. Piringan sirip-sirip terbuat daTipelatAI

yang dipasang pacta pinggir sisi-sisi tabung

dipakai sebagai pendingin daD pcngaman

tungku pemanas daTi bahaya tersentuh oleh

operator.
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Tabel 1. Perbandingan Sensitivitas Metode Uji Kebocoran

Tabel2. Ekivalensi Ukuran Kecocoran terhadap standar cm3/dtk
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Sensitivitas std cm3/dtk
No. Metode Uji Kebocoran

Minimal Maksimal

1 Spektrometer massa Helimn (Sistem Pemakuman) 10-3 1 X 10-9

2 Colormetric Developer 10-1 1 X 10-7

3 Immersion Test System 1 1 X 10-6

4 Liquid film Bubble 1 1 X 10-5

5 Konduktivitas Termal He 1 1 X 10-5

6 Detektor Halogen 10-1 1 X 10-5

7 Spektrometer massa gas Helium (Sistem Sniffing 10-3 1 X 10-5
Probe)

8 Sistem Uji Hidrostatik 10-3 1 X 10-4

9 Penetrant 1 1 X 10-4

10 Perubahan Tekanan 1 1 X 10-3

11 Detektor Ultrasonik (Akustik) 1 1 X 10-2

No. Standar KebocOl'an Penurunan Waktu kebo- Waktu
cm3/detik lIb freon tekanan torr coran I cm3 gelembung air

liter/detik

1 1 x 10-1 10 hari 7,6 x 10-2 10 detik 1,3 detik

2 1 x 10-2 3 bulan 7,6 x 10-3 100 detik 13,3 detik

3 1 x 10-3 2,7 tahun 7,6 x 10-4 16,67 menit 14,5 menit

4 1 x 10-4 27 tahun 7,6 x 10-5 2,78 jam 24 menit

5 1 x 10-5 270 tahun 7,6 x 10-6 27,8 jam 4 jam
6 1 x 10-6 2.700 tahun 7,6 x 10-7 11,57 hari

7 1 x 10-7 27.000 tatun 7,6 x 10-8 3,86 bulan

8 1 x 10-8 270.000 tahun 7,6 x 10-9 3,22 tahun

9 1 x 10-9 2.700.000 tahun 7,6 x 10-10 32 tahun

10 1 x 10-10 27.000.000 tahun 7,6 x 10-11 320 tahun
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Gambar I. Waktu Tanggap Sinyal Deteksi Gas Helium
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Gambar 2. Spektrometer Massa Helium Untuk Uji Kebocoran
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Gambar 3. Konfigurasi Mekanik Rancang-bangun Alat Bantu Uji Kebocoran
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DlSKUSI

Pertanyaan : Renaningsih S.

1. Untuk pengembangan sensitivitas alaI apakah perIn modifikasi pacta peralatan LD yang actadi

BK2S saat ini.

2. Untuk tcst scnsitivity apakah sudah dipikirkan untuk II1cl11buatkalibration tcst dcngan tingkat

kcbocoran yang variatif (dari 10 -8e/d 10 -11misalnya).

Jawaban : Sigit Asmara S.

1. Pengembangan sensitivitas pengukuran tingkat kebocoran dilakukan dengan menambah alaI

bantu tabung vakum yang disambungkan ke spektrometer massa gas He konfigurasi alat yang

2.

acta hanya memungkinkanpengukuran pacta level daTi 10 -8 sid 10 -8 sId em3/dt.Bila

ditambahkan alaI bantu ini, maka konfigurasi pengukuran dengan pemakuman menaikan

sentivitasmenjadisekitardaTi10-8 sid 10-10 sIdem3/dt.

Lab di P2TKN telah memiliki tablIng kalibrator kebocoran dengan nilai pacta orde 10 -8 sId

em3/dt.

Pertanyaan : D.T. Sonny 1}

I. Apakah dalam pengujian sudah diperhitungkan penambahan tekanan ketika dimasukan dalam

reaktor ?

2. Apakah kegunaan daTikontrol temperatur tersebut ?

Jawaban

I.

: Sigit Asmara S.

Margin tablIng vakum yang dibuat jauh melcbihi margin tekanan scsungguhnya. Benda uji diuji

dalam tabung vakum dengan tekanan yang paling pesimistis yang mungkin tetjadi

Kcndali tempcratur dan tekanan dimaksudkan untuk mensimulasikan kondisi operasi

sesungguhnya benda uji kapsul FPM dan batang kendali pengaman AglnCd.

2.
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