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ABSTRAK

DESAIN PEMANAS BAGIAN UJI HEATING-02 HeaTiNG-02 merupakan komponen

untai uji BETA yang berfungsi sebagai pemanas dalam melakukan ekperimen proses
perpindahan panas pada a/iran dua fasa di dalam celah sempit berbentuk plat,
mengingat fenomena ini merupakan salah satu kondisi yang dipostulasikan dalam
skenario kecelakaan PL TN tipe PWR. Untuk menghasilkan panas pada komponen
pemanas dibutuhkan arus /istrik AC dengan sumber tegangan yang dapat diatur dari 0
Volt sampai dengan 220 Volt dengan daya maksimal tidak lebih dari 25 kVA. Untuk
memperoleh kondisi panas pada Hea TiNG-02 perlu ditentukan dimensi kawat
pemanas dan tegangan yang sesuai sehingga diperoleh daya yang diharapkan.
Penentuan dimensi kawat pemanas dilakukan melalui perhitungan-perhitungan
menggunakan formulasi ke/istrikan. Diperoleh rancangan pemanas uji BETA (UUB)
HeaTiNG-02 menggunakan bahan super Kanthal (FeCuAI) dengan diameter (0)=
2mm dan panjang kawat 3770 mm. Regulator tegangan dengan daya maksimal 25
KVA dengan tegangan minimal 0 volt dan maksimal 220 volt. Sebagai dudukan
Heater digunakan batu tahan api dengan bentuk parit.
Kata kunci: ke/istrikan, UUB, Hea TiNG-02

ABSTRACT

DESIGN HEA TING TEST SECTION HEA T1NG-02. Hea TiNG-02 is a component test
loop BETA which serves as a heater in conducting experimental heat transfer
processes in two-phase flow in narrow slit-shaped plate, considering this phenomenon
is one of the conditions postulated accident scenarios a NPP type PWR. To produce
heat for the heating component takes the AC power the source voltage can be set
from 0 Volts to 220 Volts with no more than a maximum power of 25 KVA. To obtain
the thermal conditions on Hea TiNG-02 heating wire dimensions need to be
determined and the corresponding voltage so that it will an expected power.
Determination of the dimensions of the heater wire through calculations using
electricity formulations. Retrieved draft heater test BETA (UUB) Hea TiNG-02 use
material super kanthal (FeCuAI) in diameter (0)= 2mm and wire length 3770 mm.
Voltage regulators with a maximum power of 25 kVA with a minimum voltage of 0 volts
and a maximum of 220 volts. Heater is used as the base to form refractory stone
trench

Keywords: electrical, strand beta test, Hea TiNG-02

PENDAHULUAN

Fasilitas termohidrolika eksperimental yang
terdapat di Bidang Operasi Fasilitas meneakup
peralatan yang besar dan kompleks sehingga
membutuhkan perawatan. perbaikan dan
pengembangan yang berkesinambungan. Arah
pengembangan diprioritaskan pada fasilitas
termohidrolika eksperimental skala menengah dan

keeil. Lingkup kegiatan masih terbatas pada
penggantian dan pengoperasian awal. sementara
untuk melayani tuntutan pengoperasian yang
optimal masih belum dapat dilakukan. Kemudian
pada tahun 2012. kegiatan yang akan dilakukan
lebih terarah pad a pengembangan dengan
melakukan perbaikan dan pengoperasian peralatan
seeara optimal berdasarkan skenario yang
ditentukan menurut standar operasi yang ada.
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Kemudian, kalibrasi awal pada tiga alat ukur untuk
tekanan, temperatur dan laju aliran dilakukan
dengan sertifikasi khusus untuk pencapaian mutu
hasil pengoperasian dan data pengukuran yang
memenuhi standar nasional. Kegiatan yang
direncanakan tersebut juga akan memenuhi Agenda
Riset Nasional (ARN) 2010-2014, dimana tuntutan
salah satu arah kebijakan penelitian adalah
pengembangan dan penerapan iptek di bidang
energi, dimana pembangunan infrastruktur energi
melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi dan
pendayagunaan sumber daya, serta pembangunan
jaringan yang mencakup focal point untuk tiap jenis
energi dan kegiatan yang dikembangkan. Salah satu
kegiatan terkait penguatan kelembagaan dan
optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya
adalah dengan melakukan perbaikan dan
pengembangan fasilitas termohidrolika
eksperimental. Kegiatan yang meliputi perbaikan
sistem pengatur, display pengukuran yang lebih
komprehensip, perbaikan peralatan dan sertifikasi
untuk mengkalibrasi alat-alat ukur merupakan
langkah untuk akreditasi laboratorium
(SB.BA TAN).

Uji Beta dan HeaTiNG-02. adalah alat
untuk melakukan eksperimen proses perpindahan
panas pada aliran dua fasa didalam celah sempit
yang berbentuk plat. Kegiatan ini adalah lanjutan
dari kegiatan terdahulu dan merupakan kesatuan
sistem rangkaian yaitu rangkaian uji beta yang telah
dibuat lebih dulu kemudian untuk melengkapi
system ini maka dibuat celah sempit yang
dinamakan HeatiNG-02 dan dipadukan dengan
rangkaian uji Beta[4].

Untai uji Beta memiliki pompa sentrifugal
yang frekuensi puiamya dapat diatur untuk sirkulasi
air pendingin, flow meter untuk mengukur laju
aliran air pendingin, preheater untuk memanaskan
air, termokopel dan beberapa katup untuk menutup
dan mengalirkan air pendingin. HeaTiNG-02
merupakan bagian uji yang di dalamnya terdapat

plat utama dan plat penutup, jarak antara plat utama
dan plat penutup ditetapkan 1 mm. Pada plat utama
terpasang beberapa buah termokopel tipe-K, dan
pada plat penutup terpasang beberapa termokopel
dengan tipe yang sarna untuk mengukur perubahan
temperatur yang terjadi selama proses pemanasan
dan pendinginan. Slide regulator dengan daya
maksimal 25 kVA digunakan untuk mengatur
masukan daya selama pemanasan berlangsung
sampai temperature plat yang direncanakan. Daya
dinaikkan perlahan-lahan agar kalor terdistribusi
merata. Sampai tercapai panas yang diinginkan.

Heater sebagai pembangkit panas yang
dipasang pada untai uji beta menggunakan kawat
super kantal digulung spiral dengan diameter
lingkarang 20mm dan panjang 600mm. Suplai
tegangan menggunakan arus AC dengan variasi
tegangan dari 0 volt sampai 220 volt daya
maksimum yang disediakan sesuai kemampuan
transformator regulator yaitu 25 kVA. Untuk
menyempumakan fasilitas termohidrolika
eksperimental yang terdapat di Bidang Operasi
Fasilitas, maka pada heater dimodifikasi yang
tadinya vetikal sekarang menjadi horizontal tapi
panjang dibuat seperti tangga bertingkat tidak
terlalu panjang agar pada waktu dioperasikan beban
heater tidak terlalu berat untuk menjaga agar heater
tidak putus.

DlSKRIPSI UNT AI UJI BETA

Sistem Pemanas HeaTiNG-02

Sistem pemanas fasilitas untai uji Beta dan
HeaTiNG-02 seperti ditunjukan pada Gambar
1[31. Hantaran panas terjadi karena molekul-molekul
suatu bahan saling berbenturan dan dengan
demikian saling meneruskan energi panas yang
menggunakan kawat heater super khantal mereka
miliki. Tidak semua bahan dapat panas sarna
baiknya

To COOLJl!R

Gambar 1. Sistem Untai Uji Beta dan HeaTiNG-02
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Umumnya penghantar-penghantar listrik yang baik
juga merupakan penghantar panas yang baik. Arus
panas banyak persamaannya dengan arus listrik[l] .
Karena itu daya hantar jenis untuk panas dapat
disamakan dengan daya hantar jenis untuk listrik.
Bahan kawat pemanas yang banyak digunakan
untuk elemen pemanas listrik terdiri dari campuran
Krom Nikel,Krom Nikel Besi, dan Krom Besi
Alumunium supaya elemennya tahan lama
dicampurkan sedikit unsur-unsur lain. Tahanan
jenis logam-logam campuran ini berkisar antara 1 
1,5 XlO-6 .om. Kawat untuk elemen-elemen
pemanas listrik harus memenu hi syarat, yaitu:
1. Tahan lama untuk suhu yang dikehendaki
2. Mekanis harus cukup kuat pada suhu yang

dikehendaki.

3. Koefisien muai kawat pemanas harus kedl
sehingga perubahan betuknya pada suhu yang
dikehendak tidak terlalu besar

4. Tahananjenisnya harus tinggi
5. Koefisien suhunya harus kedl, sehingga arus

kerjanya sedapat mungkin konstan.
Bahan-bahan terse but diatas tahan panas karena
membentuk lapisan oksida yang kuat pada
permukaannya sehingga tidak terjadi oksidasi lebih
la~iut. Bahan yang digunakan sebagian besar
ditentukan oleh suhu maksimum yang dikehendaki.
Logam-logam campuran terse but diatas dapat
digunakan sampai 1000 DChingga 1250 DC.

Untuk ekperimen untai uji Beta dan HeaTiNG-02
menggunakan suhu yang sangat tinggi sehingga
pemanas digunakan campuran kantal. Campuran ini
terdiri dari Krom Alumunium Besi. Sifat dari

pemanas kantal, apabila dipanasi diudara akan
membentuk kulit oksida yang sampai melekat dan
dapat digunakan pada suhu hingga 1350 DC.

Pemanas yang digunakan ekperimen untai uji Beta

I90A't"'tric viow
Sca.:le: 1: 1

L~-rt ..••.iow
Sca1e: 1~'

dan HeaTiNG-02 merupakan super kantal yang
dapat bekerja pada suhu hingga 1600 DC. Karena
tahananjenisnya rendah saat dingin, elemen-elemen
pemanas dari kanthal super memerlukan tegangan
asut, yang kira-kira sarna dengan 1/3 dari tegangan
kerjanya. Pada suhu pemakaian reaksi kimia antara
bahan isolasi kawat pemanas dengan bahan kawat
tidak boleh terjadi. Syarat ini penting untuk bahan
bahan isolasi keramik selain itu koefisien muainya
juga penting. Bahan isolasi keramik yang
dipergunakan antara lain adalah porselen, bahan
isolasi keramik ini mempunyai kelemahan apabila
pemanas dioperasikan mencapai 300 DC keramik
akan besifat menghantar. ]adi untuk isolatornya
untai uji Beta dan HeaTiNG-02 menggunakan batu
tahan api bukan keramik, karena batu tahan api bisa
menahan panas lebih t inggi dari keramik.
Untuk menentukan besar hambatan yang diperlukan
apabila daya dan tegangan sumbernya diketahui
dengan menggunakan persamaan sebagai berikutl2]

P=VxI (1)

V =IxR (2)

dengan P adalah daya (watt), V adalah tegangan
(volt). I adalah arus listrik (A), dan R adalah
hambatan (.0)
Setelah besar hambatan diketahui selanjutnya dapat

ditentukan Banjang kawat yang diperlukan dengan
persamaanl

L
R=p- (3)

A

dengan p adalah hambatan jenis (.omm2/m) . L
adalah panjang kawat (m) dan A adalah luas
penampang (mm2)

I
.J

~
Top •••-;.tcwS;ca1.o: 1: 1

F"ra .•.•t: v.i.ew:
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Gambar 2. Kantal (pemanas)
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Perhitungan Panjang Kawat Pemanas

Perhitungan panjang kawat pemanas (kantal)
yang akan digunakan untuk sumber pemanas pad a
Uji HeaTiNG-02 yang terintegrasi dengan untai uji
BETA. adalah sebagai berikut:
Daya yang tersedia (P) : 22000 Watt. tegangan
Sumber M : 220 Volt. dengan menggunakan
persamaan :

P=VxL .. -fool= ~amp ... '.(J)} v%v R=-:-
V", Ix R, --- J "''R amp"" ..(2) p

Subtitusi persamaan (1) dan (2) diperoleh tahanan
pemanas (R) = 2.2 Q
Untuk menentukan panjang kawat pemanas yang
diperlukan apabila menggunakan diameter (0) =
2mm dan tahanjenis kawat pemanas (kanthal) (p) =

~.nmm7.
1.7~-. -.m

Dengan menggunakan persamaan (3):

..i J:

~ ~
874.&<8 'J:.<

Top v"1~'N&~.l.; 1:3

~ I:::-rr-I-;r :::I Frnnt Vi,:_1~~ I _do. t.'
~
Let1:: ".t-nw

6(;.1..: 1:3

Gambar 3. Desain modifikasi pemanas HeaTiNG-02

R= p~ akandidapatkahpaiangkawat p¢manfJs(L)iHASIL DAN PEMBAHASANA.· "
= 3.77 m

Pemanas digunakan sebagai komponen pemanas
pada perangkat untai uji BETA (UUB) yang
terintegrasi dengan bagian uji HeaTiNG-02. Setelah
dilakukan perhitungan maka diperoleh panjang
kawat pemanas yang diperlukan sepanjang 3.77
meter.

Kemudian kawat pemanas (heater) digulung dengan
diameter 25 mm membetuk zigzag seperti pad a
Gambar.2. Untuk menjaga agar heater tidak
berubah posisinya ketika sedang beroperasi. maka
dilakukan perubahan posisi khan tal yang pad a
mulanya berposisi vertikal diubah menjadi
horizontal. Perubahan posisi ini bertujuan untuk
mempertahankan posisi kanthal agar tetap stabil
ketika proses pemanasah berlangsung. Dengan
adanya perubahan posisi tersebut maka modifikasi
batu tahan api sebagai penahan kanthal perlu
dilakukan. Desain modifikasi batu tahan api sebagai
support kanthal seperti ditunjukan pad a Gambar 3
dan Gambar 4

Gambar 4. Bentuk pemanas HeaTiNG-02 lengkap dengan isolator
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Setelah perakitan komponen dilakukan uji coba
dengan menghubungkan kedua ujung terminal pada
kanthal dengan catu daya listrik 49volt AC dan arus
sebesar 14.5 Amp. Pemanas HeaTiNG-02 bekerja
dengan baik dan panas yang ditimbulkan setelah 30
detik 200 DC. Pemanas tersebut dapat bekerja pada
tegangan listrik 0 volt sampai dengan 220 volt,
untuk menjaga agar tidak terjadi keadaan yang tidak
diinginkan tegangan kerja dibatasi maksimal 110
volt

KESIMPULAN

Rancangan pemanas bagian uji HeaTiNG-02 telah
dibuat dan di uji.
Pemanas bagian uji HeaTing-02 pada untai uji Beta
(UUB) menggunakan bahan super Kanthal dengan
diameter (8) 2mm dan panjang 3,77 m. Untuk
mensuplai catu daya pada pemanas tersebut
menggunakan regulator tegangan dengan daya 25
kVA pada tegangan 0 volt sampai dengan 220 volt.
Untuk menstabilkan posisi pemanas, maka
dilengkapi dengan batu tahan api dengan desain
tertentu sebagai support pemanas tersebut.
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