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ABSTRAK

ANALISIS DISTRIBUSI TEMPERA TUR TRANSIEN PENDINGINAN ALiRAN DUA
FASA MENGGUNAKAN BENDA UJI QUEEN-02. Telah dilakukan eksperimen
distribusi temperatur transien pada aliran dua fasa menggunakan fasilitas uji QUEEN
02 dan Untai Uji BETA. Eksperimen ini dilakukan untuk mempelajari distribusi
temperatur pada proses pendinginan secara transien. Eksperimen dilakukan dengan
variasi temperatur awal batang panas bagian uji QUEEN-02 sebesar 350°C dan 500
°c serta aliran air pendingin bertemperatur 90°C dengan arah aUran dari bawah ke
atas yang berasal dari untai uji BETA. Hasil analisis menunjukkan temperatur
mengalami kecenderungan penurunan yang sam a di setiap titik termokopelnya untuk
temperatur awal yang sam a selama pendinginan. Temperatur awal batang panas 350
°c menghasilkan waktu penurunan temperatur hingga 90°C (sama dengan
temperatur air pendingin) sebesar 78 detik sedangkan untuk temperatur awal batang
panas 500°C menghasilkan waktu penurunan 190 detik.

Kata kunci: distribusi temperatur, pendinginan, transien

ABSTRACT

ANAL YSIS FOR TRANSIENT TEMPERA TURE DISTRIBUTION TWO FASE FLOW
USING TEST SECTION QUEEN-02. Experiments on the transient temperature
distribution using a two-phase flow test facility QUEEN-02 and BETA test loop was
conducted. Purpose of the experiment is to study temperature distribution during the
transient cooling process. Experiments performed with the variation of the initial
temperature of hot rod test section QUEEN-02 of 350°C and 500 °c as well as the
flow of cooling water temperature is 90 ° C with the direction of flow from the bottom
up from the BETA test loop. The analysis shows that temperature have the same
downward trend in its eve!}' point thermocouple for the same initial temperature during
cooling. Initial temperature of 350°C hot rods produced when temperatures drop to 90
°c (the same as the temperature of the cooling water) for 78 seconds while the initial
temperature of 500°C produces hot rod drop time 190 seconds.

Keywords: distribution of temperature, rewetting, transient.

PENDAHULUAN

Rewetting merupakan fenomena yang pentingdalam kasus pendinginan. Pada saat suatu
medium padat dipanaskan sampai mendekati

temperatur lelehnya. maka proses pendinginan
kembali dari medium tersebut harus dilakukan

dengan mengalirkan fluida pendingin pada medium

tersebut sehingga kondisi temperatur medium tidak
melewati titik lelehnya (melting point) yang bisa
berakibat terjadinya kecelakaan parah(l). Fenomena
ini dapat ditemukan pada kasus kecelakaan yang
diakibatkan oleh loss of coolant accident (LOCA)
ataupun severe accident. Oleh karena itu. perlu
pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan
transien distribusi temperatur rewetting sebagai
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dasar dalam manajemen termal dan fungsi
keselamatan nuklir(2).

Keeelakaan pada reaktor Three Mile Island
(TMI) unit 2 pada tahun 1979 yang dimulai oleh
pompa air umpan terhenti dan misinterpretasi
informasi oleh operator menyebabkan separuh teras
meleleh tetapi bejana tekan masih utuh dapat
dijadikan pembelajaran dalam fenomena quenching
selama proses pendinginan seeara transien untuk
penguasaan manajemen termal melalui simulasi
eksperimen LOCA (3).

Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui penurunan transien temperatur batang
panas pada keeepatan aliran pendingin yang
mengalir dari bawah ke atas dengan variasi
temperatur awal batang panas 350°C dan 500°C.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah melakukan eksperimen untuk memperoleh
data fenomena quenching selama proses
pendinginan seeara transient pada kasus LOCA
menggunakan fasilitas uji QUEEN - 02 dan Untai
uji BETA dengan parameter temperatur awal benda
uji dengan debit aliran air pendingin dari atas ke
bawah, melakukan analisis dan pembahasan
terhadap hasil yang diperoleh dari eksperimen dan
menarik kesimpulan dari hasil analisis yang
dilakukan.

preheater untuk memanaskan air, termokopel dan
beberapa katup untuk menutup dan mengalirkan air
pendingin. QUEEN-02 merupakan benda uji yang
berupa benda uji 316 dan tertutup oleh tabung dari
gelas kuarsa sehingga dapat di analisis secara
visual. Benda uji 316 memiliki heated length 70 em
dan terpasang termokopel tipe K 8 buah dengan
jarak 10 em an tar titik termokopel, termokopel
terse but dihubungkan dengan data akuisisi sistem
National Instrument sehingga dapat merekam
dengan laju perubahan temperatur tiap 1 data/detik.

Insulator ceramIc Slainless Std tube
dan heatercantal dIn Gelas warsa

Plpa Sirku/asi ,Ir
pendingin

Gambar 1. Bagian uji QUEEN-02 dan untai uji
BETA

Gambar 2. Skema benda uji QUEEN-02 terintegrasi
dengan untai uji BETA

METODOLOGI PENELITIANITATA KERJA

Penelitian ini menggunakan metodologi
eksperimental dengan langkah-langkah sebagai
berikut :

Melakukan eksperimen dengan menggunakan
benda uji QUEEN - 02 yang terbuat dari Stainless
Stell tube 316 dengan geometri silinder berongga
yang terintegrasi dengan untai uji BET A untuk
memperoleh data temperatur transien pad a
pendinginan batang panas dengan parameter
temperatur awal benda uji 350°C dan 500°C.

1. Menghitung laju penurunan temperatur batang
panas.

2. Melakukan pembahasan terhadap hasil yang
telah diperoleh

3. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang
dilakukan.

Eksperimen dilakukan untuk mengetahui
distribusi temperatur perpindahan panas aliran dua
fasa pada fenomena pendinginan kembali pasea
LOCA di PWR selama proses quenching
menggunakan loop terbuka. Penelitian ini
menggabungkan 2 rangkaian fasilitas yang
terintegrasi yaitu untai uji Beta dan QUEEN-02
seperti yang disajikan pada Gambar 1. Untai uji
BETA memiliki pompa yang frekuensi putarnya
dapat diatur untuk sirkulasi air pendingin, flow
meter untuk mengukur laju aliran air pendingin,
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Prosedur eksperimen
Eksperirnen dirnulai dengan rnenutup

insulator ceramic dan heater cantal pada benda uji
QUEEN-02, kernudian rnernanaskan Stainless Stell
tube dan gelas kuarsa dengan cara rnernbeTikan
tegangan listrik ke heater cantal secara bertahap
dirnulai dari dari 20 volt setelah rnencapai
ternperatur yang steady tegangan dinaikkan lagi
sarnpai rnaksirnal 110 volt. Pengaturan tegangan
listrik selarna pernanasan menggunakan slide
regulator voltage. Kornputer yang sudah terkoneksi
dengan data akuisisi sistern National lnsstrument
digunakan untuk rnemantau sekaligus rnerekarn data
kenaikan dan penurunan ternperatur terrnokopel
yang terpasang pada benda Uji QUEEN-02 dan
untai uji BET A dari rnulai awal pemanasan sampai
berakhirnya pendinginan eksperirnen. Pompa utama
dan preheater pada untai uji BET A dihidupkan
untuk rnendapatkan air pendingin dengan
temperatur 90°C. Setelah pemanasan benda uji
QUEEN-02 rnencapai temperatur awal 350°C,
tegangan listrik pada slide regulator voltage
dirnatikan dan insulator ceramic dibuka, secara
bersamaan katup pada untai uji BETA di buka
untuk mensirkulasikan air pendingin menuju benda
Uji QUEEN-02 secara penggenangan dari bawah
(bottom flooding). Hal serupa dilakukan pad a
eksperirnen kedua dengan temperatur penurunan
awal 500°C Hasil distribusi penurunan ternperatur
rewetting direkarn dalarn komputer untuk diolah
menjadi kurva dan dianalisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan eksperimen pendinginan
kembali (rewetting) dengan menggunakan benda uji
QUEEN-02 pada ternperatur awal benda uji 350°C
dan 500°C didapatkan kurva penurunan ternperatur
transien seperti disajikan pada garnbar 3 dan
Gambar 4.

Kurva Penurunan Tawa. = 350°C
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Gambar 3. Transien temperatur awal benda uji
350°C

Kurva Penuruna'n T owal = 500 °C
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Garnbar 4. Transien ternperatur awal benda uji·
500°C

Transien ternperatur rnerupakan sejarah
temperatur dari awal sampai akhir proses
pendinginan. Berdasarkan data pernanasan pada
temperatur 350°C dan 500°C, pada saat pernanasan
kenaikan nilai ternperatur pada titik pernasangan
terrnokopel TC 5 dan TC 7 yaitu letak pernasangan
termokopel paling atas pada benda QUEEN-02
sarna-sarna rnencapai nilai tertinggi hal ini
dikarenakan adanya panas tarnbahan secara
konduksi daTibatang pernanas yang berada di posisi
bawah dan pengaruh panas konveksi daTi aliran
udara panas dari bawah ke atas dan terkurnpul di
bagian atas dikarenakan adanya glass wool dibagian
atas benda QUEEN-02. Kenaikan pada termokopel
TC 2 mencapai ternperatur sedang pada kedua
kurva pemanasan hal ini disebabkan karena panas
pada titik TC 2 yang didapatkan daTi pernanasan
secara radiasi oleh heater cantal didistribusikan

keatas batang benda uji secara konduksi sedangkan
yang mencapai kenaikan ternperatur paling rendah
pada pemanasan yang terlihat di kedua kurva adalah
posisi pada TC 1 yaitu letak yang paling bawah di
pernasangan bend a uji QUEEN-02 karena adanya
aliran udara dingin dari bawah dan pengaruh
konduksi ke bagian atas.

Dari kurva penurunan ternperatur transien
dapat diketahui waktu pendinginannya, pada
pernanasan temperatur awal 350°C heater dibuka
dan secara bersarnaan dialirkan air pendingin
dengan temperatur 90°C dari untai uji BET A,
dengan seketika ternperatur pada benda uji
QUEEN-02 mengalarni penurunan ternperatur yang
cukup tajam dengan waktu pendinginan (waktu
sejak aliran diberikan hingga ternperatur benda uji
sarna dengan temperatur air pendingin) sebesar 78
detik dan selanjutnya setelah temperatur dibawah
100°C menurun secara perlahan-Iahan sarnpai
keseluruhan posisi termokopel mendekati
temperatur 50°C, yang rnerupakan akhir daTi proses
pengambilan data. Hal ini dikarenakan pada saat
awal belurn terjadi keseirnbangan heat transfer,
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menggunakan visua/isasi

karena adanya perbedaan temperatur antara
sirkulasi air pendingin dan permukaan benda uji
yang sangat besar, selain itu belum terbentuk
lapisanfilm, karena langsung bersentuhan antara air
pendingin dengan permukaan benda uji.

Pada pemanasan temperatur awal 500°C,
setelah sirkulasi air pendingin di alirkan ke benda
uji QUEEN-02 penurunan temperatur tidak
langsung tajam karena sudah terbentuk lapisanfilm

yaitu belum terjadinya kontak antara air pendingin
dengan permukaan benda uji dengan waktu
pendinginan 190 detik. Selanjutnya perbedaan
temperatur tidak terlalu besar sehingga penurunan
temperaturnya tidak terlalu tajam.

Pada posisi yang sarna, semakin tinggi
temperatur awal benda uji, maka waktu
pendinginannya semakin lama. Hal ini dikarenakan
oleh semakin tinggi temperatur awal, maka tekanan
uap yang menyelimuti permukaan benda uji
semakin besar, sehingga semakin lama waktu yang
dibutuhkan air pendingin untuk kontak dengan
permukaan benda uji.

KESIMPULAN

Kenaikan distribusi temperatur transien
selarna pemanasan QUEEN-02 pada temperatur
awal bend a uji 350° C dan 500° C keduanya
menunjukkan kecenderungan kenaikan temperatur
bergerak naik ke atas dari posisi termokopel bawah
TC 1 menuju posisi terrnokopel atas TC 7 yang
disebabkan oleh pemanasan secara radiasi dan
konduksi. Sedangkan distribusi temperatur transien
selama pendinginan pad a temperatur benda uji 350°
C menghasilkan waktu pendinginan 78 detik dan
pada ternperatur benda uji 500° C menghasilkan
waktu pendinginan 190 detik dengan
kecenderungan penurunan yang sarna pada setiap
titik termokopelnya.
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Tanya Jawab

Syarip
~ Bagairnana rnemonitor adanya 2 fase ?
~ Apakah tekanan air juga diarnati ?

Ainur Rosidi
~ Cara memonitor

eksperimen dengan
pada tabung kuarsa

~ Tekanan air tidak diamati karena sistemnya
open loop.
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