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ABSTRAK

PERANCANGAN INOVASI SISTEM UN TAl UJI BETA UNTUK EKSPERIMEN
PERPINDAHAN KALOR PADA ALiRAN FASA TUNGGAL DAN DUA FASA. Telah

dilakukan perancangan inovasi pada untai uji BETA. Untai uji BETA (UUB) merupakan
fasilitas penelitian yang digunakan sebagai pendukung untuk eksperimen simulasi
kecelakaan reaktor. Inovasi dilakukan untuk menyiapkan fasilitas eksperimen dalam
rangka studi perpindahan kalor pada aliran fasa tunggal dan dua fasa. perancangan
dilakukan dengan memodifikasi pemipaan baru sistem primer UUB, penambahan
pengukuran heat flux dan imaging termal untuk kemudahan analisis hasil eksperimen.
Pengembangan dan eksperimen UUB dilakukan dalam rangka memahami proses
perpindahan panas pada aliran dua fasa di dalam celah sempit mengingat fenomena
ini merupakan salah satu kondisi yang dipostulatkan dalam skenario kecelakaan
PLTN tipe PWR. Hasil rancangan inovasi Untai Uji BETA masih dalam tahap
perencanaan desain sehingga belum dikonstruksi. Sistem perpipaan terbuat dari SS
304 dengan kemampuan terhadap tekanan maksimum lObar digunakan pipa dengan
diameter 3,4 inchi yang diacu, dari perhitungan desain minimal yaitu 7,27mm. Jika tube
SS-304 - ASTM B88 ketebalan dinding adalah 0,083 inchi. Dari desain diindikasikan
bahwa rancangan ini mampu difabrikasi dan digunakan untuk eksperimen studi
perpindahan kalor pada aliran fasa tunggal dan dua fasa.

Kata Kunci : inovasi, untai uji BETA, perancangan

ABSTRACT

INNOVA TION DESIGN OF BETA TEST LOOP SYSTEM FOR HEA T TRANSFER

EXPERIMENTS IN SINGLE-PHASE AND TWO-PHASE FLOWS. Innovation design
of BETA test loop has been done. BETA test loop is a research facility used as a
support for experiments of reactor accident simulation. The innovation was performed
to prepare experimental facilities in order to study flow of heat transfer in single-phase
and two-phase flows. The design was executed by modifying new piping of UUB's
primary system, addition of heat flux measurements and imaging thermal for easiness
of experimental result analysis. UUB development and experiments were carried out
to understand heat transfer process in the narrow gap of two-phase flow considering
this phenomenon is one of the conditions postulated in PWR typed nuclear power
plant accident scenario. The innovation design of BETA test loop is still in the planning
stages so that the design has not been constructed. Piping systems made of SS-304
with the ability to use a maximum pressure of 10 bar with a diameter of % inch pipe to,
from the calculation of minimal design that is 7.27 mm. If the tube SS-304 - ASTM B88
is the wall thickness of 0.083 inches. From this design it is indicated that the design is
able to be fabricated and used for experimental study of heat transfer in single-phase
and two-phase flows.

Keywords: Innovation, BETA Test Loop, Design.
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Debit Aliran

Volume air yang mengalir pada saluran
pip a dengan menghitung kecepatan rata-rata air
yang melewati suatu luasan penampang,
perhitungan debit aliran menggunakan persamaan
(1): [2J

Q
v = - (2)A

Sistem Pemipaan

Fungsi dari sistem pemipaan adalah sebagai
sarana transportasi fluida, dimana fluida tersebut
dialirkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.
Fluida yang melewati jalur pemipaan pada UUB
adalah berupa air yang bertekanan dan
bertemperatur cukup tinggi. Oleh karena itu, tube
dan aksesoris fitting pada loop UUB menggunakan
Swagelock Connector yang terbuat dari bahan

Kecepatan Aliran

Kecepatan aliran fluida dapat dibedakan
atas (1) kecepatan aliran dalam salman, yaitu aliran
yang dibatasi oleh permukaan keras, dan (2)
kecepatan aliran sekitar benda, yang dikelilingi oleh
fluida yang selanjutnya tidak terbatas. Perbedaan
demikian hanyala~ untuk memudahkan peninjauan
saja karena gejala dasar dan kelakuan fluida berlaku
kepada kedua keadaan tersebut. Kecepatan aliran
melalui pipa dipilih untuk mewakili bentuk
penampang lain karena di lapangan secara garis
besar dapat jumpai dalam aplikasi lapangan.
Kecepatan aliran yang terjadi didalam pipa tertutup
dihitung dengan menggunakan persamaan (2): (2J

penting untuk dipelajari dari suatu aliran, baik satu
fasa maupun dua fasa adalah pola aliran. Pola aliran
menjadi po in penting dalam studi kasus aliran dua
fasa, misalnya pad a fasa cair-gas. Perilaku
campuran antara cair-gas mengandung banyak
hubungan yang saling terkait yang diperlukan
dalam penyelesaian persamaan konservasi dua fasa
(two-phase conservation equation), yang
bergantung pada seberapa jauh identifikasi pola
aliran bisa dilakukanI3J•

Metode untuk memprediksi jarak atau
daerah munculnya pola aliran dua fasa yang umum
terjadi pun menjadi sangat penting untuk
dikembangkan, dan sering dibutuhkan. Salah
satunya dengan menggunakan analisa dan
pemodelan sistem aliran dua fasa. Pola aliran dan
jarak terjadinya tiap-tiap pola aliran sangat
dipengaruhi oleh sifat-sifat fluida, bentuk atau
posisi pipa (miring, vertikal, atau horizontal), besar
sistem, terjadinya perubahan fasa, dan lain-lain[4].

(1)Q=A. v

TEORI DAN TAT A KERJA

Aliran satu fasa atau fasa tunggal adalah
aliran homogen yang terdiri atas aliran zat cair atau
gas sedangkan aliran dua fasa adalah bentuk yang
paling sederhana dari aliran multifasa. Aliran dua
fasa ini banyak dijumpai baik dalam kehidupan
sehari-hari maupun dalam proses-proses industri,
seperti pada ketel uap, kondensor, alat penukar
panas, reaktor nuklir, pencairan gas alam, pipa
saluran dan lain-lain. Untuk mendeskripsikan aliran
ini biasanya digunakan dua komponen yang
memiliki substansi kimia berbeda, seperti aliran
uap-air atau aliran udara-air. Hal yang sangat

PENDAHULUAN

Untai uji BETA (Boucle d'ExperimentalTermohidraulique Applique, UUB) merupakan
fasilitas untuk eksperimen yang telah dirancang
bangun di PTRKN-BATAN. Fasilitas ini
merupakan fasilitas penelitian yang digunakan
sebagai pendukung untuk eksperimen simulasi
kecelakaan reaktor. Selama ini UUB digunakan
untuk mensimulasikan kecelakaan yang disebabkan
oleh kehilangan air pendingin (LOCA, Loss of
Coolant Accident), khususnya fenomena
termohidrolika selama peristiwa pasca LOCA
(Post-LOCA) [1). Parameter yang mendasari
eksperimen hanya bergantung pad a perubahan
temperatur, sedangkan tekanan pad a sistem UUB
selalu dikondisikan pada tekanan atmosfer (untai
terbuka). Paramater laju aliran hanya ditentukan
berdasarkan pencatatan waktu penenggelaman
(bottom refooding) bagian uji. Pengembangan
fasilitas eksperimen untuk jenis kecelakaan parah
(SA, severe accident) menjadi kegiatan yang
direncanakan dalam pemahaman manajemen
keselamatan nuklir, salah satunya dengan

mengembangkan UUB menjadi Tasilitas ~enunjanguntuk simulasi kecelakaan LOCA dan SA J.

Selama kurun waktu tahun 2010-2012

kegiatan pengembangan fasilitas eksperimen terkait
studi perpindahan panas pada celah sempit dengan
aliran dua fasa telah dilakukan. Beberapa fenomena
pendidihan dan pendinginan pada celah sempit
dimensi silinder dan plat telah diperoleh, tetapi
masih dalam kondisi dua fasa yaitu air dan uap.
Sedangkan pada suatu PLTN tipe PWR terdapat
kondisi satu fasa dan dua fasa. Oleh karena itu

diperlukan inovasi fasilitas eksperimen yang
mampu digunakan untuk eksperimen perpindahan
kalor pada aliran fasa tunggal dan dua fasa.
Eksperimen dengan menggunakan fasilitas ini akan
menghasilkan suatu korelasi perpindahan kalor
sehingga dapat memperbaiki prosedur pendinginan
reaktor PLTN ketika terjadi kehilangan air
pendingin.
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Stainless Steel grade 316 yang mampu beroperasi
pada tekanan 760 bar dan pada temperatur 200°C.

Kekuatan pada pipa perlu diperhatikan
untuk menjaga tekanan yang terjadi didalam pipa.

untuk menghitung kekuatan tegan~an dalam pada
'JIipamenggunakan persamaan (4): [

a. Pipa
Perhitungan pemilihan ketebalan pipa tidak

dapat dilakukan secara sembarangan. tetapi harus
berdasakan kriteria cukup, aman. dan ketersedian di
pasaran. Perhitungan ketebalan pipa menggunakan
persamaan (3): [21

p = (2xSxd)
((DoD -2d)xSf:

b. Tube

Dimensi nominal tube didasarkan pada
diameter luar. Diameter dalam tube akan tergantung
pada ketebalan tube. Ketebalan sering ditetapkan
sebagai alat ukur. Jika kita melihat tube SS-304 
ASTM B88 ketebalan dinding 0.083 inchi dari 2
inchi pipa gauge 14. Toleransi yang lebih tinggi
dengan tube dibandingkan dengan pipa dan tube
seringkali lebih mahal dari pada pipa.

Jenis Dan Karakteristik Fluida

Hal yang berhubungan dengan jenis dan
karakteristik aliran fluida yang dimaksudkan disini
adalah profil aliran dalam wadah tertutup (pipa
umumnya). Profil aliran dari fluida yang melalui
pipa. akan dipengaruhi oleh gaya momentum fluida
yang membuat fluida bergerak di dalam pipa. gaya
viscouslgaya gesek yang menahan aliran pada
dinding pipa dan fluidanya sendiri (gesekan

1. Aliran laminar
2. Aliran turbulen

Pada Gambar 1 diperlihatkan prom aliran
fluida : 161

internal) dan juga dipengaruhi oleh belokan pipa.
valve sebagainya.

Jenis aliran fluida terbagi dalam 2 bagian
yaitu:

Dalam perancangan inovasi sistem untai uji
BET A dilakukan kegiatan sbb:

Menggambar desain rancangan pemipaan untai
uji BET A dengan bagian uji QUEEN-2 untuk
persiapan studi aliran fasa tunggal dan dua fasa.
Mengevaluasi persyaratan teknis dan rencana
pengerjaan konstruksi.
Menghitung keperluan bahan dan komponen.
Kegiatan terse but masih dalam tahap
perancangan sehingga belum dikonstruksi dan
diuji coba. Evaluasi dilakukan dengan
melakukan perhitungan bahan dan komponen
serta aliran dan kecepatan fluida yang akan
mengalir melalui pemipaan tersebut.

Rancangan pemipaan untai uji BETA
dengan Bagian Uji QUEEN-2. ditunjukkan pada
Gambar 2. Komponen utama untai uji Beta terdiri
dari : kanal uji yang memuat bagian uji (test-section
QUEEN-2) posisi tegak. pemanas· mula. pompa
sirkulasi. dan penukar kalor untuk membuang kalor
ke untai sekunder. Kanal uji dibuat transparan dari
kwarsa untuk memudahkan visualisasi. Bagian uji
terdiri dari batang (rod) yang dapat dipanasi oleh
pemanas dan pada bagian ini dapat juga dipasang
konfigurasi empat rod pemanas. Rod panas

METODE KERJA

~ :m'•~ ••• -i- .•.•.........•.•
t"-J •••.~'"';::

~~, r~) -p -. - _-"

Aliran laminar Aliran turbulen

Gambar 1. Jenis aliran fluida[6]

Laminer berasal dari bahasa latin ..thin

plate" yang berarti plate tipis atau aliran sangat
halus. Pada aliran laminer. gaya viscous (gesek)
yang relatif besar mempengaruhi kecepatan aliran
sehingga semakin mendekati dinding pipa. semakin
rendah kecepatannya. Secara teori. aliran ini
berbentuk parabola dengan bagian tengah
mempunyai kecepatan paling pinggir mempunyai
kecepatan paling rendah akibat adanya gaya
gesekan. Pada aliran turbulen. gaya momentum
aliran lebih besar dibandingkan gaya gesekan dan
pengaruh dari dinding pipa menjadi kecil.
Karenanya aliran turbulen memberikan profil
kecepatan yang lebih seragam dibandingkan aliran
laminer. walaupun pada lapisan fluida dekat
dinding pipa tetap laminer.

(4)

(3)

b2+a2

at = Pi b2_a2

dengan :
JL = kecepatan superfisial cairan
JG = kecepatan superfisial gas
Fric =friction
P = tekanan (N/m2)
X = parameter Martinelli
11 = viskositas dinamik (N.s/m2)
p = massajenis (kg/m3)
cr = tegangan permukaan (N/m)
L = liquid
tt = turbulen-turbulen

A = luas penampang melintang (m2)
DOD = diameter luar pipa/tube (m)
d = diameter dalam pipa/tube (m)
Q = debit (m3)
S = perimeter (m)
v = kecepatan (m/s)
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merupakan simulasi kondisi rod elemen bakar yang
ada pada reaktor PWR. Diameter luar rod 9.8 mm
dan tebal kelongsong 0,7 mm dengan material
SS316 yang memiliki titik leleh 1397°C. Pada
permukaan rod ini sepanjang vertikal dipasang 8
buah termokopel tipe K secara berurut pada posisi
aksial. Panjang total rod adalah 1300 mm dan

r
Pre-heater I

bagian yang dipasang termokopel (heated zone)
sepanjang 700 mm dengan jarak antar termokopel
100 mm. Termokopel bagian paling bawah di tandai
sebagai titik nomor 8 (T-8) untuk node-l dan
bagian paling atas (700 mm) sebagai titik ke-l (T-1)
untuk node-8.

Tangki ekspansi ]

I Heat exchanger I
Alat

ukur

Flux

Kalar

Tempat pengukuran Termallmaging primer

Panellistrik 5 kW 3

fasa

Gambar 2. Desain rancangan pemipaan untai uji BETA dengan bagian uji QUEEN-2
untuk persiapan studi aliran fasa tunggal dan dua fasa[71

Sistem pemipaan terbuat dari baja SS316
ukuran 3/4 indo Pompa sirkulasi merupakan jenis
sentrifugal yang laju alirnya dapat divariasikan
hingga 50 liter/menit. pengaturan laju alir
digunakan katup pada aliran by-pass. Pemanas mula
mempunyai daya maksimum 50 kWatt. Eksperimen
proses pembasahan kembali (rewetting) yaitu saat
teras PWR mengalami reflooding dapat
disimulasikan dengan cara mengalirkan air dari
bagian bawah. Berikut ditunjukkan diagram bagian
uji QUEEN-2 (Gambar 3).

Gambar 3. Visualisasi bagian ttli QUEEN-2

Studi perpindahan panas pendidihan pada
celah sempit diarahkan pad a pemahaman terhadap
karakteristik pendinginan pad a celah panas yang
terbentuk antara debris dan dinding dalam bejana
reaktor. Studi tersebut dilakukan dengan
menggunakan alat eksperimen yang didesain untuk
mensimulasikan pendinginan pada celah sempit
dengan temperatur awal batang panas hampir
mencapai 900°C.

Sedangkan sistem penyambungan tube
pada UUB menggunakan Swagelock Connector.
]enis sambungan pada UUB dan fungsinya
ditunjukkan pada Tabel 3.
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Tabel3. Jenis sambungan pada UUB dan fungsinya

Menyambung 2 tube dan merubah arah aliran dengan membentuk sudut 900

Menyambung percabangan 3 tube

Menyambung percabangan 4 tube

Menyambung 2 tube yang berdiameter sama

Menyambung 2 tube untuk mempermudah bongkar pasang instalasi alat uji

Mengontrol aliran fluida atau menghentikan aliran fluida. Jenis Katup yang
digunakan pada UUB adalah jenis katup bola (ball valve)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan pemipaan barn dan modifikasi
pemipaan untai uji BETA pada bagian pendingin
primer dan sekunder meliputi : pada bagian primer
dibuat pemipaan barn untuk menghubungkan
plenum atas dan plenum bawah bagian uji QUEEN
2. Sedangkan pada sisi sekunder dilakukan
modifikasi pemipaan dari bahan pve meIliadi
Stainless Steel agar tahan terhadap temperatur 900e
hingga 95°e.

Pada Gambar 2, bagian uji QUEEN-2
dihubungkan dengan sistem pendingin primer untai
uji BETA melalui inlet bagian atas dan outlet
bagian bawah (upper flooding atau sebaliknya).
Sedangkan pada sisi sekunder penukar kalor
Kompak dihubungkan dengan cooling tower dengan
sirkulasi air pendingin yang dapat divariasikan
kecepatan laju alirnya menggunakan inverter
pompa.

Perhitungan Kecepatan Aliran
Data geometri pada masing-masing

penampang adalah :
AI = 0,000228 m2,

AI= 0,000314 m2.

Ap = 0,055 m2•

Data tersebut dimasukkan ke persamaan (2)
untuk menentukan kecepatan aliran di setiap
penampang, maka diperoleh hasH:

v = Qfm = 0,000090 = 0 394 mls.
t At ' 0,000228 ' ,

Perhitungan yang sarna dilakukan untuk
menentukan kecepatan aliran di flowmeter dan

preheater sehingga diperoleh Vim = 0,286 mls dan vp
= 0,00163 mls.

Perhitungan dilakukan kembali untuk
menentukan kecepatan aliran di setiap penampang
yang sesuai dengan variasi debit aliran. HasH
perhitungan ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan kecepatan aliran air terhadap
laju alir dan penampang

1 0,0000900,3940,2860,00163

2

0,0001910,8370,6080,00347
3

0,0002871,2580,9140,00521
4

0,0003971,7411,2640,00722
5

0,0004942,1661,5730,00898
6

0,0006042,6491,9230,01100
7

0,0007073,1012,2510,01285
8

0,0008023,5172,5540,01462
9

0,0008983,9382,8600,01632
10

0,0009043,9652,8800,01643

Dari Tabel 4 terse but selanjutnya dibuatkurva seperti pad a Gambar 4.
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Gambar 4. Kurva perhitungan debit air dan aliran pad a pipa, preheater dan flowmeter

Sistem perpipaan, jika pipa jenis tabung
terbuat dari SS-304 dengan kemampuan terhadap
tekanan maksimum 10 bar digunakan pipa dengan
diameter % inchi yang diacu, dari perhitungan
desain minimal yaitu 7,27mm. Jika kita melihat
tube SS-304 - ASTM B88 ketebalan dinding
0,083 inchi dari 2 inchi pipa gauge 14, maka
toleransi yang lebih tinggi dengan tube
dibandingkan dengan pipa dan tube seringkali
lebih mahal dari pada pipa.

Selanjutnya dilakukan perhitungan
kebutuhan bahan dan komponen meliputi pipa,
katup, elbow dan sebagainya sesuai standar
ASTM B88 yang dapat ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Daftar perhitungan bahan dan komponen
untuk fabrikasi

No.
Nama bahan/komponenBanyaknya

1

Pipa 88-304 1 inchi 4 batang

2

Pipa 88-304 0/. inchi 2 batang

3

Katup 88 1 inch 3 buah

4

Male elbow dia. 1; Y. inch 88 4 buah

5

Union elbow dia. 1; Y. inch 88 4 buah

6

Union TEE dia. 1; Y. inch 88 4 buah

7

Union Cross dia. 1; Y. inch 88 2 buah

8

Male connector dia.3/4" -1" 88 2 buah

9

Male connector dia.1"-1" 88 2 buah

10

Katup 88 3/4 inch 2 buah

11

NPT female to Tube diameter 3/44 buah

inch - 3/4 inch 12

Check valve 88 316 ukuran Y. inchi 1 buah

13

Plat Kuarsa 500x80x4 mm 2 buah

14

Konektor Termokopel 21 pes

15

Termokopel type K 2 Roll

KESIMPULAN

Hasil rancangan untai uji BET A
terintegrasi dengan QUEEN-2 masih dalam tahap
perencanaan desain sehingga belum dikonstruksi.
Sistem perpipaanjenis tabung terbuat dari SS-304
dengan kemampuan terhadap tekanan maksimum
10 bar digunakan pipa dengan diameter % inchi
yang diacu, dari perhitungan desain minimal yaitu
7,27mm. Jika kita melihat tube SS-304 - ASTM
B88 ketebalan dinding 0,083 inchi dari 2 inchi
pipa.

Dari desain rancangan ini diindikasikan
bahwa mampu difabrikasi dan digunakan untuk
eksperimen studi perpindahan panas pada aliran
fasa tunggal dan dua fasa.
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