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ABSTRAK
INVESTIGASI REAKTOR D-2201 UNIT PRODUKSI POLYPROPYLENE MENGGUNAKAN TEKNIK 
NUKLIR. Reaktor D-2201 merupakan unit proses produksi polypropylene di Refinery Unit III Pertamina 
Plaju. Reaktor dengan kapasitas 45 kilo liter ini beroperasi dalam keadaan tidak normal. Indicator level 
liquid pada unit proses ini diragukan validitasnya merujuk pada hasil produksinya. Sumber gamma 150 mCi 
cobalt-60 dan sebuah detektor sintilasi menscan dinding luar reaktor untuk mendeteksi level liquid pada saat 
beroperasi dengan kapasitas 40%. Pengukuran dilakukan sepanjang dinding reaktor dengan resolusi scan 
25mm dan waktu pencacahan 5 detik. Hasil pengukuran tidak teramati adanya level liquid pada posisi 40% 
maupun pada posisi level normal. Investigasi bahkan tidak menemukan level liquid diatas normal. D-2201 di 
diagnosa beroperasi tidak normal dengan liquid melimpah melewati batas yang dianjurkan. Investigasi 
merekomendasikan perbaikan atau kalibrasi indikator level liquid yang terpasang saat ini.
Kata Kunci: Polipropilen, Industri, Nuklir, Gama, Radiasi.

ABSTRACT
INVESTIGATION REACTOR D-2201 POLYPROPYLENE PRODUCTION UNIT USING NUCLEAR 
TECHNIQUE. D-2201 reactor is a unit in the polypropylene production process at Pertamina Refinery Unit 
III Plaju. Reactor with a capacity of 45 kiloliter is not operated in normal operation condition. The validity 
of liquid level indicator on the unit is doubtful when refers to the production quality. Gamma source of 150 
mCi cobalt-60 and a scintillation detector had been used to scan the outer wall of the reactor to detect the 
liquid level during operation with a capacity of 40 %. Measurements were made along the reactor walls with 
25mm scan resolution and 5 seconds time sampling. Experiment result shows that the liquid level at the 
position of 40 % and at normal level position are not observed. Investigation did not find the liquid level 
above normal. D-2201 is diagnose not normal operating condition diagnosed with liquid abundant passed 
the recommended limits. Investigation advised to repair or to calibrate the liquid level indicator which is 
currently installed.
Keywords: Polypropylene, Industry, Nuclear, Gamma, Radiation

PENDAHULUAN
eaktor ini memiliki shell diameter 2.800 mm, 
dan tinggi 7.800 mm. Shell berisi material pada 

fase liquid dan gas. Konstruksi utama di dalam 
reactor adalah agitator dengan 6 buah blade dan 
empat baffle pada dindingnya. Normal liquid level 
direkomendasikan pada elevasi 4.480+250 mm. 
Sistim pendingin berupa spiral jacket berisi air 
setebal 100mm melingkupi dinding luar reaktor. 
Unit beroperasi pada temperatur 40oC dan tekanan
0.2 kg/cm2G.

Indikator level liquid pada unit ini telah lama 
diragukan validitasnya merujuk pada kualitas 
produksi yang kurang baik [1]. Gamma scanning 
merupakan teknik yang efektif dan efisien untuk 
memecahkan masalah pada unit proses. Mengacu 
pada gambar mekanik dan profil densitas relatif 
objek, diagnosa dapat mengetahui terjadinya aliran 
fluida yang melimpah, blockage, collapse tray,

maldistribusi packed beds, liquid level [2].
Teknik uji tak usak ini digunakan untuk 

mendiagnosa malfungsi pada unit proses ini agar 
dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. 
Investigasi ini dilakukan pada saat pabrik sedang 
beroperasi dengan kapasitas 40%.

TEORI
Teknik gamma scan dapat digunakan untuk 

mendeteksi level liquid pada saat D-2201 sedang 
beroperasi. Dengan menembakan sinar gamma 
kedalam shell dan mengukur intensitasnya pada sisi 
sebaliknya. Intensitas sinar gamma pada saat 
melewati liquid di dalam shell akan memiliki 
intensitas yang lebih rendah dibandingkan ketika 
melewati gas. Intensitas radiasi gamma sebelum dan 
sesudah melewati material secara foundamental 
adalah sebagai berikut:
I = S (1)
Dimana: I = intensitas akhir (c/s)
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Io = intensitas awal (c/s)
B = buildup faktor
p = masa jenis (kg/m3) 
p = Koefisien attenuasi (m2/kg) 
x = tebal lintasan (m)

untuk aplikasi praktis persamaan (1) 
disederhanakan menjadi [3],
I = (2)
grafik intensitas sinar gamma terhadap tebal 
lintasan seperti pada gambar 2.

Mengacu pada gambar teknis D-2201 interface 
antar liquid dan gas pada level normal adalah pada 
elevasi 4.480+250 mm. Apabila pengukuran 
dilakukan dengan men-scan sepanjang dinding 
reactor maka kurva intensitas akan menunjukan

Gambar 2. Grafik intensitas terhadap tebal lintasan
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Gambar 3. Kurva posisi liquid gas interface

BAHAN DAN METODE
Investigasi dilakukan dengan me-scan pada dua 

orientasi yang berbeda yaitu Scan1 (Sc1) dan Scan2 
(Sc2). Dua hasil pengukuran dapat dibandingkan 
satu sama lain untuk memverifikasi validitasnya. 
Wincher merupakan alat bantu penggerak mekanik 
naik ataupun turun dengan cara menggantungkan 
sumber radiasi dan detektornya pada ujung-ujung 
talinya.

Pengukuran Sc1 dilakukan dengan 
menggantungkan sumber gamma pada (S1) atau 
orientasi190o dan detektor (D1) 340o, Sedangkan 
Sc2 sumber gama pada (S2) orientasi 23 9o dan 
detector (D2) 0o. Sc1 dan Sc2 dimulai dari posisi 
yang sama yaitu y= -850 mm dibawah TL. S1 dan 
S2 memiliki lintasan scan dari bawah ke atas LS1 
dan LS2 sedangkan lintasan detector masing-masing 
LD1 dan LD2 ditunjukan pada Gambar 4.

Aktivitas sumber gamma yang digunakan pada 
kegiatan ini adalah point source 150 mCi Cobalt-60 
dikolimasi secara panoramic dengan dua buah 
silinder timah hitam masing-masing diameter 60 
mm dan tebal 50 mm. sistem kolimasi 
memungkinkan radiasi gamma hanya memancar 
pada arah horizontal untuk faktor keselamatan 
pekerja dan lingkungan. Intensitas radiasi dideteksi 
dengan detector sintilasi dengan diameter kristal 
NaI/TL satu inchi. Kristal inorganik yang diaktivasi 
dengan Thallium ini scintillator terbaik yang selama 
ini digunakan [4].

Pencacah gamma menggunakan Ludlum seri 
2200 scaler dengan tegangan kerja 900 Volt. Pada 
pengukuran Sc1 yang dimulai y= -850 mm radiasi 
gamma yang diterima detector diukur selama lima 
detik. Data pengukuran Sc1 diplot pada grafik 
sumbu-y sebagai posisi dan sumbu-x sebagai 
intensitas radiasi. Pengukuran Sc1 dilanjutkan 
dengan memindahkan D1 dan S1 pada LD1 dan 
LS1 ke atas sejauh 25 mm atau pada elevasi -797.5
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mm. pengukuran terus diulang sampai pada elevasi 
800 mm diatas TL. Setelah elevasi ini pengukuran 
tidak dapat dilanjutkan karena terhalang plat form. 
Pengukuran Sc1 dapat dilakukan kembali pada 
elevasi 1.650 mm sampai 7.600 mm diatas TL.
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Gambar 4. Metode pengukuran

Scan S2 dimulai pada orientasi sumber 239° 

dan detector 0° dari elevasi yang sama dengan Sc1. 
Kedua grafik hasil pengukuran dianalisa dengan 
mengacu pada gambar mekanik untuk diinterpretasi 
korelasi intensitas dan material komposit yang 
dilewatinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 5. Kurva hasil pengukuran

Mengacu pada data ruang control beroperasi 
dengan kapasitas 40% saat dilakukan pengukuran. 
Akan tetapi hasil pengukuran Sc1 dan Sc2 sejak 
posisi TL sampai dibawah platform 800mm tidak 
menunjukan adanya intensitas tinggi hal ini berarti 
pada area tersebut D-2201 berisi liquid. Kedua

intensitas Sc1 dan Sc2 baik sebelum platform 
elevasi y = 800 mm maupun sesudahnya elevasi y = 
1.650 mm intensitas C relatif sama, hal ini dapat 
dipahami dari posisi 800 1.650 mm berisi liquid. 
Akan tetapi intensitas tetap rendah ketika scan 
melewati elevasi y = 2500 mm dan y = 4480 mm. 
Pada kedua elevasi ini tidak diteramati adanya 
peningkatan intensitas sebagai indikasi sinar gamma 
melewati material gas. Intensitas bahkan tetap 
rendah sampai pada elevasi 7.600 mm. Hasil ini 
memberikan informasi bahwa D-2201 berisi liquid 
yang melimpah sehingga tidak ada ruang gas untuk 
proses kimia di dalamnya seperti yang ditunjukan 
pada Gambar 5.

KESIMPULAN
Hasil pengukuran dapat disimpulkan sebagai 

berikut:
1. Tidak teramati adanya level liquid pada elevasi 

normal 4480 mm pada saat pengukuran.
2. Tidak teramati adanya level liquid pada 

kapasitas 40% pada saat pengukuran.
3. Diduga indicator level liquid bekerja tidak 

dengan baik sehingga perlu perbaikan atau 
kalibrasi.
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TANYA JAWAB

Samin
- Apakah hasil investasinya?
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- Apakah jenis tehnik nuklir yang digunakan

Wibisono
- Hasil investigasi alat ukur level lanjut perlu di

perbaiki dan di kalibrasi.
- Sumber gamma 150 mCi Co-60.

Agus Taftazani
- Apa makna gambar/grafik yang kosong pada 

kesimpulan?
- Apakah yang anda teliti/uji cairan dalam tangki 

hanya satu jenis larutan (larutan A).
- Apakah cara ini dapat di gunakan pada proses 

ekstraksi (ada cairan A, B dan sebagainya)
- Saran, kalau ada proses yang komplek (sebagai 

cairannya lebih dari 2) maka sebaiknya 
pemasangan soure dan detector tidak harus dari

bawah tangki. Cukup di daerah/ketinggian 
tertentu (yang telah di duga ada perbedaan tinggi 
cairan)

- Saran, agar diperhatikan safety.

Wibisono
- Pada elevasi ini tidak dapat dilakukan 

pengukuran karena terhalang struktur/platform.
- Hanya satu jenis larutan.
- Memungkinkan untuk kasus sederhana.
- Saran akan kami aplikasikan pada kondisi

tertentu.
- Terima kasih, keselamatan adalah utama.
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