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ABSTRAK

Teguh Sulistyo, dkk.

BUSBAR
DENGAN

DIAGNOSIS PENUAAN KOMPONEN PANEL BUSBAR UTAMA /I SISTEM KELISTRIKAN RSG-GAS

DENGAN MENGGUNAKAN INFRARED THERMOGRAPHY. Untuk menunjang pengoperasian Reaktor
Serba Guna GA. Siwabessy (RSG-GAS) dan menjaga agar baras-baras keselamatan reaktor yang terkait
tidak terlampui, telah dilakukan diagnosis penuaan komponen panel busbar utama /I BHDIBHEIBHF sistem
kelistrikan gedung RSG-GAS dengan menggunakan lnfrareathermogr.J!P.lJyJjpe.-Ihermo Tracer_TH91 OOPM
VIIPW VI. Hasil diagnosis penuaan komponen ini menuiifukkan beberapo komponen ponel b~ba; _a /I
BHDIBHEIBHF telah mengalami degradasi penuaan dengan kecepatan yang beragam sehingga
dikhawatirkan dapat menimbulkan eftk degradasi fungsi dan atau kegagalan sistem. Dengan memahami
mekanisme degradasi penuaan komponen ini serta melakukan tindakan kegiatan preventive maintenance,
predictive maintenance dan saftty pada sistem kelistrikan gedung RSG-GAS secara dini, diharapkan sistem
kelistrikan gedung RSG-GAS dapat terhindar dari resiko yang lebih fatal.

Kala Kunci : Penuaan komponen, sistem kelistrikan, infrared thermography
------- - - --

ABSTRACT

DIAGNOSIS OF THE MAIN BUSBAR /I PANEL COMPONENTS AGEING OF RSG-GAS ELECTRICAL

SYSTEM BY USING INFRARED THERMOGRAPHY. To support the operation of RSG-GAS saftly, the
diagnosis of the ageing of main busbar 11BHDIBHEIBHF panel components of RSG-GAS electrical system
have been done. By using infrared thermography type Thermo Tracer TH9100PM VIIPW VI. The results of
the diagnosis showed that some of the components under degradation with various rate. It can cause the
system failure. By understanding the components ageing degradation mechanism and performing the
preventive and predictive maintenance and safety of RSG-GAS electrical system earlier, the possibility of
accident can be avoided.

Keywords: components ageing, electrical system, infrared thermography

PENDAHULUAN

Sistem kelistrikan gedung RSG-GAS merupakansalah satu sistem bantu yang berperan
mendukung kegiatan operasi reaktor. Salah satu
faktor keberhasilan operasi reaktor ditentukan oleh
keandalan sistem kelistrikannya. Pada hakekatnya,
untuk menjamin keselamatan dan keberhasilan
kegiatan operasi reaktor RSG-GAS, komponen,
struktur dan sistem (KSS) reaktor RSG-GAS
dirancang dan dikonstruksi dengan menggunakan
komponen-komponen yang telah memenuhi standar
industri serta kriteria keselamatan tinggi. Walaupun
demikian kondisi lingkungan yang keras dapat
mempercepat penuaan KSS. Oleh karena itu, semua
komponen tanpa kecuali akan mengalami penuaan

dengan kecepatan yang beragam. Penuaan KSS
akan menimbulkan efek penurunan atau degradasi
material komponen dan selanjutnya akan
menyebabkan degradasi fungsi dan atau kegagalan
sistem.

Probabilitas kegagalan fungsi dari KSS
sistem kelistrikan gedung RSG-GAS serta aktivitas
manajemen penuaan yang di dalamnya meliputi
kegiatan proteksi, perbaikan dan penggantian
komponen seperti layaknya yang dilakukan pada
kegiatan perawatan, pengujian dan modifikasi, akan
meningkat sejalan dengan umur pemakaian reaktor.
Untuk mencegah terjadinya kegagalan serta
mempertahankan kestabilan sistem kelistrikan RSG
GAS baik dalam kondisi normal maupun kondisi
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gangguan sehingga kontinuitas pelayanan dapat
dipertahankan maka perlu memahami mekanisme
degradasi komponen serta dilakukan pengujian KSS
sistem kelistrikan gedung RSG-GAS. Salah satu
upaya untuk mencapai kondisi tersebut, telah
dilakukan pengujian KSS sistem kelistrikan gedung
RSG-GAS pada panel distribusi BHA/BHB/BHC
dengan menggunakan infrared thermography tipe
Thermo Tracer TH9100PMVIIPWVI.

HasH kegiatan pengujian KSS sistem
kelistrikan gedung RSG-GAS pada panel distribusi
BHD/BHE/BHF ini akan digunakan sebagai bahan
acuan untuk lebih memahami mekanisme degradasi
KSS serta tindakan kegiatan preventive
maintenance, predictive maintenance dan safety
pada sistem kelistrikan gedung RSG-GAS secara
dini.

TEORIDASAR

1. Manajemen Penuaan Reaktor Riset RSG
GAS

Keselamatan operasi reaktor adalah suatu
kondisi yang harus selalu tercapai dalam
pengelolaan dan pengoperasian reaktor RSG-GAS
mulai saat pembangunan, pengoperasian hingga
selesai proses dekomisioning. Keselamatan operasi
reaktor terkait erat dengan keandalan KSS reaktor
RSG-GAS. Semua KSS reaktor RSG-GAS akan

mengalami penuaan dan degradasi fungsi yang
kemudian menurunkan tingkat keandalan KSS
terse but.

Reaktor riset RSG-GAS didesain untuk dapat
dioperasikan dalam rangka melayani berbagai
percobaan dengan berbagai kondisi. Dibandingkan
dengan reaktor daya, reaktor riset akan sering
mengalami kondisi operasi dengan frekuensi
pemberhentian reaktor dan moda operasi yang lebih
tinggi. Di samping itu, reaktor riset juga didesain
agar dengan mudah dapat dilakukan modifikasi
untuk menyesuaikan dengan kondisi percobaan.
Dengan rentang variasi kondisi yang demikian
lebar, reaktor riset harus tetap handal dan aman
dioperasikan. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa probabilitas kegagalan fungsi dari KSS
sistem kelistrikan gedung RSG-GAS serta aktivitas
manajemen penuaan yang di dalamnya meliputi
kegiatan proteksi, perbaikan dan penggantian
komponen seperti layaknya yang dilakukan pada
kegiatan perawatan, pengujian dan modifikasi, akan
meningkat sejalan dengan umur pemakaian reaktor.

Salah satu metoda yang dapat diterapkan
untuk mendeteksi dan mengevaluasi kelemahan

yang disebabkan oleh variasi kondisi selama
operasi, sehingga dapat dilakukan tindakan
antisipasi dan pencegahan yaitu dengan menentukan
KSS reaktor yang fungsi keselamatannya tetap
berjalan selama umur operasi dengan berbagai
kondisi serta menerapkan langkah-Iangkah pence
gahan dan atau mitigasi pengaruh penuaan hingga
pada tingkat keselamatan tertentu yang dapat
ditolerir.

2. Dasar Perpindahan Panas

Mekanisme perpindahan panas merupakan
aspek dasar NDT Non-Contact IR dalam pelacakan
dan pengukuran lokasi cacat atau adanya penyim
pangan yang didasarkan pada peta temperatur yang
diperoleh dari pancaran panas radiasi atau infrared
suatu obyek.

Pancaran panas radiasi atau infrared
merupakan fungsi dari temperatur dan emmitance
dari material obyek yang akan diperiksa. Secara
umum dapat dikatakan bahwa semakin panas suatu
benda maka semakin besar radiasi yang
dipancarkan, dan semakin gelap warna benda maka
semakin kecil radiasi yang dipancarkan (warna
hitam memiliki emmitance = I).

Berdasarkan kaidah Termodinamika, meka
nisme perpindahan panas pada suatu bahan dapat
melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

I. Mekanisme pancaran atau radiasi

2. Mekanisme aliran atau konveksi

3. Mekanisme perambatan atau konduksi

2. I. Mekanisme pancaran atau radiasi

Perpindahan panas dengan mekanisme
pancaran atau radiasi adalah perpindahan panas
pada suatu material ke material lain dengan melalui
gelombang-gelombang elektromagnetis tanpa ada
atau tidaknya media atau zat diantara material yang
menerima pancaran panas tersebut.

Pemindahan panas secara pancaran dapat
dipancarkan melalui seluruh sela-sela ruangan di
antara molekul-molekul dari suatu zat tertentu,
dimana radiasi panas tersebut dapat menyebabkan
terjadinya gangguan kesetimbangan gelombang
elektromagnetik dari material tersebut. Dalam
gerakan radiasi panas tersebut lintasannya berbentuk
seperti halnya lintasan sinar. Jika lintasan radiasi
panas melalui gelombang elektromagnetik tersebut
terhalang oleh benda lain, maka bidang yang akan
dipanasi akan menerima panas secara pancaran, atau
terhalang oleh penyerahan panas secara pancaran.
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Semua zat-zat yang memancarkan panas,
intensitas radiasinya atau kuat pancarannya
tergantung dari temperatur zat yang memancarkan
panas tersebut. Bila pancaran panas menimpa

sesuatu benda atau bidang, sebagian dari panas
pancaran yang diterima material tersebut, akan
dipancarkan kembali (re-radiasi) atau dipantulkan
(refleksi) dan sebagian yang lain dari panas
pancaran tersebut diserapnya.

Berdasarkan pendekatan hukum Stephan
Boltzmann, pancaran radiasi yang diterima oleh
suatu material, dapat dihitung dengan persamaan :

(I)

dengan :

Eb = pancaran radiasi yang diterima per unit area
(watts/m2)

(J' = konstanta Stephan-Boltzmann, yaitu 5,670 x
10-8 (W/m2 - K)

c = emmisivitas material

T = temperatur absolute permukaan (K)

2.2. Mekanisme aliran atau konveksi

ho = koefisien heat-transfer

To = temperatur permukaan (K)

T"" = perbedaan temperatur permukaan dengan tem
perature ambient (K)

2.3. Mekanisme perambatan atau konduksi

Perpindahan panas secara perambatan atau
konduksi adalah perpindahan panas dari suatu
bagian material padat ke bagian lain dari material

padat yang sarna, atau dari material padat yang satu
ke material padat yang lainnya karena terjadinya
persinggungan fisik tanpa terjadinya perpindahan
molekul-molekul dari material pada itu sendiri.

Di dalam dinding material tersebut, panas
akan dirambatkan oleh molekul-molekul dinding
bahan sebelah luar yang berbatasan dengan panas
(udara luar) menuju ke molekul-molekul dinding
permukaan material sebelah dalam yang berbatasan
dengan fluida. Perambatan panas melalui material
padat menempuh jarak terpendek.

Berdasarkan pendekatan hukum Fourier's,

jumlah panas yang dirambatkan q melalui dinding
permukaan material dapat dihitung dengan
persamaan :

Perpindahan panas secara aliran atau
konveksi adalah perpindahan panas yang dilakukan
oleh molekul-molekul suatu fluida (cair ataupun
gas). molekul-molekul fluida tersebut dalam
bergerak membawa sejumlah panas masing-masing
q Joule. Pada saat molekul fluida menyentuh
dinding permukaan material maka panasnya akan
dibagikan sebagian kepada dinding pipa dan
selebihnya dibawa pergi ke arah gerakannya.

Bila perpindahan molekul-molekul terse but
disebabkan karena perbedaan temperatur di dalam
fluida itu sendiri, maka perpindahan panas tersebut
dikenal dengan istilah konveksi bebas (free
convection) atau komveksi alamiah. Tetapi apabila
akibat kekuatan mekanis (karena dipompa atau
dihembuskan) maka perpindahan panasnya disebut
konveksi paksa (forced convection). Untuk men
capai permukaan material yang dipanasi, gerakan
molekul-molekul tersebut tidak perlu melalui
lintasan yang luTUs.

Berdasarkan pendekatan hukum Newton
Cooling, jumlah panas secara konveksi dapat
dihitung dengan persamaan :

dengan :

!L = ho (To - Too)
A

(2)

(3)

dengan :

q/A = peralihan panas per unit area (watts/m2)

k = konduktivitas termal

Tt - T2= perbedaan temperatur permukaan (K)

AX" = tebal material (m2)

3. Metoda Non Destructive Testing Non
Contact

Teknologi infrared thermography merupakan

salah satu peralatan teknologi Non Destructive
Testing Non-Contact yang dapat digunakan untuk
kegiatan preventive maintenance, predictive
maintenance, quality control, safety control, testing
& commissioning atau NDT of materials evaluation
dan memungkinkan pengukuran temperatur dari
jarak tertentu tanpa menyentuh obyek yang diukur
secara scaning serta mendeteksi perubahan
temperatur hingga 0, I DC, sehingga mampu
mengkondisikan material komponen yang
mengalami perubahan. Dengan demikian metoda ini
sangat efisien dan efektif untuk kegiatan inspeksi
pada komponen, peralatan maupun instalasi listrik
yang sedang beroperasi pada sistem kelistrikan
gedung RSG-GAS, sehingga dapat diketahui
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kerusakannya secara dini. Prinsip kerja teknologi ini
adalah dengan mengukur pancaran energi panas
suatu bahan atau komponen kemudian meng
konversikannya menjadi suatu peta temperatur
bahan atau komponen tersebut. Dengan mengetahui
perbedaan peta temperatur dari bahan atau
komponen yang diuji secara dini, akurat dan cepat
maka dapat diketahui kondisi penyimpangan yang
terjadi pada KSS panel distribusi BHD/BHE/BHF
sistem kelistrikan gedung RSG-GAS.

4. Pengukuran Dengan Metoda Non Destruc
tive Testing Non-Contact

Berdasarkan ilmu fisika, semua material!
benda yang mempunyai suhu di atas nol absolute (0
oK atau -273°C) memancarkan sinar radiasi,
sehingga metoda infrared thermography dengan
kemampuannya dapat mendeteksi perubahan
temperatur hingga 0,1 °C maka akan lebih efisien
dan efektif untuk mendeteksi dan melokalisir daerah

cacat dengan cara melihat langsung peta temperatur
(temperature image) yang diperoleh dari hasil
pemeriksaan dengan infrared thermography. Prinsip
dasar pancaran panas radiasi suatu material seperti
ditunjukkan pada Gambar I.

Panas infra merah

Gambar 1. Pancaran panas radiasi suatu
material.

Dalam melakukan pemeriksaan dengan
menggunakan metoda infrared thermography
terdapat 3 (tiga) komponen utama yang harus
perhatikan dan menjadi kebutuhan, yaitu :

I. Obyek permukaan sebagai target

2. Media transmisi antara obyek target dengan
instrumen

3. Instrumen

4.1. Obyek permukaan sebagai target

Obyek permukaan sebagai target kondisinya
harus langsung terlihat secara visual dan
mempunyai pancaran radiasi berada pada range 0,75
11 sampai dengan 100 11. Hal ini sesuai dengan
spektrum pancaran radiasi infrared, tetapi umumnya
di dalam pelaksanaannya obyek atau target yang
sering ditemukan untuk diperiksa berada pada range
0,7511 sampai dengan 20 11.Permukaan obyek yang
dapat diperiksa dengan menggunakan metoda
infrared ini dapat berbentuk single layer atau multi
layer, namun pada prinsipnya permukaan yang
diperiksa tetap secara langsung terlihat, hanya
dalam pengolahan data pada mekanisme perpin
dahan panas menggunakan pendekatan dengan
kondisi multi layer. Dalam pengolahan datanya,
metoda yang digunakan dapat berbentuk single
layer maupun multi layer, sebagai berikut :

I. Kondisi single layer

Gambar 2. Prinsip single layer.

Berdasarkan pendekatan hukum Fourier's,
jumlah panas yang dirambatkan melalui dinding
permukaan material pada kondisi single layer dapat
dihitung dengan persamaan :

(4)

dengan :

q/A = aliran panas per area
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TJ = temperatur dalam

T2 = temperatur luar

M = tebal dinding
k = konduktivitas termal

2. Kondisi multi layer

- - ..••. qlL

k12 = konduktivitas panas untuk XJ2

k23 = konduktivitas panas untuk X23

k34 = konduktivitas panas untuk X34

Sedangkan daya tahan kontak terhadap
panasnya dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan :

a) Efek dari kontak interfacialnya yaitu :

(6)

b) Total daya tahan kontak panasnya yaitu :

(7)

4.2. Media transmisi antara obyek target dengan
instrumen

Berdasarkan pendekatan hukum Fourier's,
jumlah panas yang dirambatkan melalui dinding
permukaan material pada kondisi multi layer dapat
dihitung dengan persamaan :

I II i!!i!Ai!!!! ::;::

~

B

Gambar 3. Prinsip multi layer.

!L
A

dengan :

qlA - aliran panas per area

TI = temperatur dalam

T2 = temperatur luar pada lapisan pertama

T3 = temperatur luar pada lapisan ke dua

T4 = temperatur luar

MI2 = ketebalan dinding material

M23 = ketebalan dinding isolasi bagian dalam

M34 = ketebalan dinding isolasi bagian luar

.(5)

Media transmisi antara obyek yang akan
diperiksa dengan instrumen yang digunakan adalah
bukan media yang vacum atau loss energy, jadi
merupakan media normal bisa dingin ataupun panas.
Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan
pada media transmisi tersebut, yaitu perihal kondisi
waktu, sebagai contoh pengambilan image tempe
ratur pada tengah hari dengan kondisi pancaran
matahari cukup kuat adalah tidak baik, hal ini akibat
refleksi dari pancaran sinar matahari cukup tinggi
sehingga akan memberikan image temperatur lain
akibat tingginya refleksi dari matahari. Oleh karena
itu pemeriksaan pada malam hari merupakan waktu
pelaksanaan yang paling tepat.

Pelaksanaan pemeriksaan dengan metoda
inrrared untuk siang hari (pagi atau sore) dan malam
hari perlu diperhatikan kondisi kecepatan angin.
Dimana kecepatan angin akan memberikan
perubahan pancaran radiasi dari permukaan obyek,
sehingga sangat mempengaruhi pada hasil evaluasi
terutama jika berhadapan dengan obyek elektrikal.
Menurut Herbet Kaplan, bahwa untuk lingkungan
luar ruangan kecepatan angin sangat mempengaruhi
kondisi sebenamya obyek yang diperiksa dan untuk
kecepatan angin lebih dari 9 mls (setara dengan 18
knot) penggunaan metoda inrrared sudah tidak layak
digunakan.

Berdasarkan pendekatan hukum Herbet
Kaplan, temperatur sebenamya (Ts) yang terjadi
dapat dihitung dengan persamaan :

T(sebenarnya) = Tnse x F K (kecepatan angin) (8)
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Tabel 1. Faktor Koreksi terhadap kecepatan
angin.

Kecepatan Angin
Faktor Koreksi(mts)

< 1

1.00

2

1.36

3

1.64

4

1.86

5

2.06

6

2.23

7

2.40

8

2.54

>9

Tidak direkomendasikan

4.3. Instrumen

Prinsip kerja dengan menggunakan metoda
infrared thermography pada hakekatnya adalah
mendeteksi dan mengukur gel om bang elektro
magnetik atau infrared yang dipancarkan oleh
material dan di-scan melalui lensa dan filter khusus

yang dideteksi menjadi thermal image (peta
temperatur gradien) yang kemudian dapat dilihat.

pada monitor atau viewfender dan langsung direkam
sekaligus diukur temperaturnya. Oengan mengguna
kan metoda infrared thermography ini hasil
pemeriksaan mampu memberikan informasi yang
tepat dan akurat ten tang prediksi terjadinya
kegagalan material akibat panas berlebihan. Oengan
berdasarkan pancaran radiasi yang ditimbulkan dari
material yang dipetakan dalam bentuk gradien
thermal image, maka dapat ditentukan secara
langsung lokasi cacat dari material yang diukur.
I1ustrasi pemeriksaan dengan metoda infrared
thermography seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

Panas infra merah

Fluida

Itmperalut kamar

Gambar 4. lIustrasi pemeriksaan dengan meto
da infrared thermography.

TAT A KERJA

Prosedur kerja NDT Non-Contact IR dalam
pelacakan dan pengukuran lokasi cacat atau adanya
penyimpangan yang didasarkan pada peta
temperatur yang diperoleh dari pancaran panas
radiasi atau infrared suatu obyek meliputi 8 tahap

kegiatan, yaitu :

I. Mempersiapkan peralatan kerja NDT Non
Contact IR yang terdiri atas lensa (disesuaikan
dengan range temperatur kondisi permukaan
obyek), filter, viewfinder, memori card, batere,
dan lain sebagainya.

2. Men-setup peralatan kerja NDT Non-Contact IR
yang terdiri atas MRT (minimum resolvable
temperature) atau MRTO (minimum resolvable
temperature defference), IFOY (instatneousfiled
of view) yang meliputi MTF (modulus transfer
method) dan SRM (slit responce method) yang
terdiri dari speed ofrespon danframe repetition
rate.

3. Enter data yang terdiri atas temperatur ambient,
hummidity, emissivity permukaan obyek, dan
kecepatan angin.

4. Identifikasi permukaan obyek dan scan per

mukaan obyek dengan kamera, tentukan daerah
yang menunjukkan adanya penyimpangan atau
anomali sesuai dengan kondisi permukaan obyek

yang akan diperiksa dan rekam pada kamera
tersebut serta diberi identifikasi.

5. Perhatikan fokus kamera pada saat scaning dan

pengambilan gambar, pembukaan fokus tidak
melebihi dari sudut 45° dan perhatikan intensitas
matahari,jika dilakukan pada siang hari.

6. Shot permukaan obyek yang mengalami anomali
tersebut dengan menggunakan kamera visual
dan diberi identifikasi.

7. Mencatat nomor thermal image dan visual image
serta data permukaan obyek pada data tersebut.

8. Analisa dan evaluasi image tersebut dengan
menggunakan program thermogram atau
thermonitor.

9. Membuat laporan hasil pemeriksaan permukaan
obyek dengan kamera NOT Non-Contact IR

dalam bentuk standar laporan infrared.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan KSS sistem kelistrikan

gedung RSG-GAS pada panel distribusi BHOt
BHE/BHF dengan menggunakan infrared thermo
graphy tipe Thermo Tracer TH9100PMVIIPWVI
seperti ditunjukkan pada Gambar 5 sampai dengan
Gambar 17.
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Objek
Kabel dan Busbar

Lokas i
Ruang 1022

Section

Panel BHD 04

Materia I

Plat Tembaga dan Polymer

Background Temp.

25°C

Reference Temp.

39,7 oC

Hummidity

~O% RH

Wind Velocity

o ... 3 mls

Distance

1,0 ... m

Em is ivity

0,90

IR Image

Camera
ThermoTracer

TH9100PMVIJPWVIDate

5 Maret 2007

Kabel

danbusbartidak

Scanning IR Result

terdapat overheating, kondi si
normal

.Advice

Gambar 5. Hasil analisis KSS kabel incouming BHB panel BHD 04.

Objek
MCB

Lokasi

Panel BHD 04

Section

Panel BHD 04

Materia I

-

Background Temp.

25°C

Reference Temp.

39,7°C

Hum m idity

~O% RH

Wind Velocity

o ... 3 mls

Distanc e

1,0 ... m

Emisivity

0,90

IR Image

Camera
ThermoTracer

TH91 00 PMVIIP WVIDate

5 Maret 2007

Scanning IR Result

MCB
tidakterdapat

overheatina, kondisi normal
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Gambar 6. Hasil analisis KSS MCB panel BHD 04.
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Gambar 7. Hasil analisis KSS kabel menuju ke busbar RHD panel RHD 04.
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Gambar 8. HasH analisis KSS Rangkaian Star-Delta Pompa Primer panel RHD 05.
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Gambar 9. HasH analisis KSS panel Main Kontaktor panel BHD 05.
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Gambar 10. HasH analisis KSS MCB panel BHE 04.
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Gambar 11. HasH analisis KSS MCB ke busbar panel BHE 04.
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Gambar 12. HasH analisis KSS rangkaian Star-Delta Pompa Primer panel BHE 05.
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Gambar 13. HasH analisis KSS Main Kontaktor panel BHE 05.
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Gambar 14. HasH analisis KSS MCB ke bus bar panel BHF 04.
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Gambar 15. HasH analisis KSS MCB panel BHF 04.
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Gambar 16. HasH analisis KSS Main Kontaktor panel BHF 05.
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Gambar 17. Hasi! analisis KSS Star-Delta panel BHF OS.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan KSS sistem
kelistrikan gedung RSG-GAS pada panel distribusi
BHD/BHE/BHF dengan menggunakan irifrared
thermography tipe Thermo Tracer TH9iOOPM
VilPW Vi menunjukkan bahwa terdapat beberapa
KSS sistem kelistrikan yang harus segera untuk
ditindaklanjuti dalam bentuk pengecekan, pengen
cangan dan penggantian agar resiko yang lebih fatal
dapat dihindari misalnya resiko kebakaran.
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TANYAJAWAB

Widarto

- Apa sudah terjadi penurunan sistem kelistrikan
pada panel yang mengakibatkan degradasi respon
time dari sensor ke sistem penampil.

- Berapa besar toleransi degradasi terse but masih
dinyatakan aman/spektek belum terlampaui?
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Besarnya toleransi degradasi khususnya untuk
sistem kelistrikan gedung RSG-GAS hingga saat
ini belum diperoleh nilai yang pasti karena masih
dilakukan kegiatan ageing. Nilai yang diperoleh
sekilar 20% dari keseluruhan system elektrik.

- Besarnya nilai toleransi degradasi yang masih
dinyatakan aman berdasarkan spesifikasi teknik
sebesar 25% dari keseluruhan sistem.

Y. Sardjono

- Dari segi ageing management research reactor
mohon informasi tentang periodic inservice

inspection untuk komponen-komponen electrical
seperti panel Busbar RSG-GAS.

- Sejak RSG-GAS commissioning hingga sekarang
ada berapa kali dilakukan inspeksi terhadap panel
Busbar?

Teguh Sulistyo

- Inservice Inspection untuk komponen elektrikal
secara terskedul sudah ada yailu 2 tahun dan 5
tahunan kegiatan ini banyak mengalami kendala
salah satunya kesediaan alat.

- Inservice Inspection dengan menggunakan
metode NDT-IR pemah dilakukan pada tahun
1993 dan terakhir dilaksanakan pada bulan Mei
2007.
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