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ABSTRAK  

DISAIN KONSEPTUAL SISTEM PEMURNIAN PENDINGIN PRIMER 

MENGGUNAKAN MEMBRAN SILINDRIS UNTUK SEN KOGENERASI BERBASIS 
RGTT. Rancangan teknologi reaktor generasi lanjut saat ini penerapannya diarahkan untuk 

reaktor kogenerasi, yang pemanfaatan fungsinya tidak hanya terbatas sebagai pembangkit 

tenaga listrik saja, tapi juga dikembangkan untuk aplikasi lainnya seperti kemampuan untuk 
produksi air bersih, proses pabrikasi di industri, pencairan batubara, produksi hidrogen, 

Enhanced Oil Recovery (EOR), dan lain-lain. Konsep reaktor kogenerasi dikembangkan untuk 

menghasilkan energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan (sustainable), yang mana  cadangan 
bahan bakar nuklir uranium dan thorium untuk reaktor kogenerasi ini mampu memasok 

kebutuhan energi dunia hingga ribuan tahun ke depan.  Reaktor  kogenerasi menghasilkan 

temperatur luaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan PLTN konvensional, dan memerlukan 

Heat Exchanger khusus untuk pendinginnya yang berupa gas helium (He). Untuk 
mempertahankan tingkat efisiensi pertukaran panasnya dengan baik dan stabil, maka perlu 

dijaga kemurnian gas helium sebagai pendingin primer dari pengotornya (impurity). Dalam 

penelitian ini telah dilakukan perancangan model dan perhitungan sistem pemurnian gas 
pendingin primer, dengan metode pemurnian dan pengisian pendingin gas helium secara 

berkesinambungan menggunakan Cylindrical Helium Splitting Membrane dan sistem inventory 

gas helium. Konsep disain sistem pemurnian helium ini memberikan hasil perhitungan debit 

pemurnian helium sebesar 0,844x10
-3
 kg/det., dimana debit helium pada sistem pendingin 

primer untuk reaktor adalah 120 kg/det. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa disain 

konseptual rancangan sistem pemurnian dan pengisian gas pendingin helium ini dapat 

diimplementasikan pada reaktor kogenerasi jenis RGTT200K.   
Kata kunci :  sistem pemurnian helium, reaktor kogenerasi, RGTT200K.  

 

ABSTRACT  

CONCEPTUAL DESIGN OF PRIMARY COOLANT  PURIFICATION SYSTEM USING 
CYLINDRICAL MEMBRANE FOR NUCLEAR ENERGY SYSTEM BASE ON HTGR. The 

recent progress of reactor technology design  for next generation reactor will be implemented 

on cogeneration reactor, which the aim of reactor operation  not only for generating electrical 

energy, but also for other application like desalination, industrial manufacturing process, 
hydrogen production, Enhanced Oil Recovery (EOR), etc. The cogeneration reactor concept 

developed for generate energy effectively, efficiently and sustainable, which reserve of uranium 

and thorium nuclear fuel for cogeneration reactor is supply able for world energy demand until 
next thousand years. The cogeneration reactor produce temperature output higher than 

commonly Nuclear Power Plant (NPP), and need special Heat Exchanger with helium gas as 

coolant. In order to preserve heat transfer with high efficiency, constant purity of the gas must 

be maintained as well as possible, especially contamination from its impurities. In this research 
has been designed modeling and assessment of primary coolant gas purification system with 

purify and  fill up helium gas continuously, by using Cylindrical Helium Splitting Membrane 

and helium gas inventory system. The result of flow rate helium assessment for the purification 
system is 0.844x10

-3
 kg/sec, where helium flow rate of reactor primary coolant is 120 kg/sec. 

The result of study show that the Primary Coolant Gas Purification System is enable to be 

implemented on Cogeneration Reactor HTGR200C. 
Keyword :  helium purification system, cogeneration reactor,HTGR200C. 

 



 

 

 

1. Pendahuluan 

Berbagai jenis pembangkit tenaga 

listrik telah diciptakan oleh para ahli 

untuk memenuhi kebutuhan energi 

listrik dunia, berbagai sumber energi 

dieksploitasi untuk dimanfaatkan 

sebagai pembangkit tenaga listrik, 

ternyata semua teknologi pembangkit 

tenaga listrik ini menimbulkan berbagai 

masalah baru secara global, 

terakumulasinya gas yang menimbulkan 

efek rumah kaca, pemanasan global 

dunia, perubahan cuaca ekstrim, makin 

terbatasnya persediaan energi 

terbarukan, dan semakin parahnya 

kerusakan lingkungan akibat polusi dari 

penggunaan energi yang tidak 

terkendali. Hal ini mendorong para ahli 

energi untuk membuat terobosan baru 

dalam penciptaan sumber energi bersifat 

ramah lingkungan, terbarukan, efektif 

dan efisien, di antaranya adalah 

pembuatan SEN (Sistem Energi Nuklir) 

dalam bentuk reaktor kogenerasi yang 

diran-cang memiliki tingkat efisiensi 

pemanfaatan output thermal dari reaktor 

yang cukup tinggi yaitu di atas 80%.  

Konsep teknologi reaktor nuklir 

kogene-rasi adalah memanfaatkan panas 

yang dikeluar-kan oleh reaktor yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

pembangkit tenaga listrik (33,33%), 

produksi gas hidrogen/ aplikasi lainnya 

(28,33%) dan desalinasi (38,33%)
[2]

. 

Dengan demikian seluruh energi panas 

yang dikeluarkan oleh reaktor ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan 

semuanya tanpa ada panas sisa yang 

terbuang ke lingkungan. Negara Jepang 

telah berhasil menguasai teknologi 

reaktor kogenerasi ini, namun dalam hal 

ini efisiensi pemanfaatan panas yang 

dihasilkan oleh reaktor baru mencapai 

80%. Kunci keberhasil-an penerapan 

teknologi ini adalah bagaimana 

mempertahankan efisiensi transfer 

panas secara sempurna, yang dalam hal 

ini media pendingin-nya adalah gas 

helium. Kemurnian gas helium sebagai 

pendingin/media perpindahan panas 

pada reaktor kogenerasi memegang 

peranan penting untuk mencapai  

efisiensi pemanfaatan output thermal 

semaksimal mungkin atau mendekati 

100%.  

Gas helium sangat tepat 

dimanfaatkan sebagai fluida pendingin 

untuk transfer panas pada reaktor 

kogenerasi yang memiliki temperatur 

teras reaktor sangat tinggi yaitu sekitar 

1000
o
C, mengingat karakteristik dari 

gas helium sebagai gas ideal/gas inert, 

tidak mengalami perubahan sifat fisik 

maupun kimia pada temperatur relatif 

sangat tinggi, tidak bereaksi dengan 

gas/zat lainnya, efektif untuk keperluan 



 

 

 

heat transfer dan  mudah dimampatkan 

sampai 7 MPa atau lebih. Karakteristik 

gas helium bisa bertahan seperti ini jika 

kemurniannya (purity) bisa dijaga 

dengan baik. Namun demikian unsur-

unsur  gas pengotor  ini bisa muncul 

akibat kebocoran orde mikro pada 

sistem shield antar sambungan pipa 

pendingin, sehingga gas pengotor 

(impurity gas)  memungkinkan masuk 

ke dalam sistem pendingin. Berma-cam-

macam dampak yang ditimbulkan oleh 

gas pengotor pada sistem pendingin ini. 

Gas N2 dan O2 yang terperangkap dalam 

sistem pendingin helium dengan 

temperatur sangat tinggi akan 

membentuk gas NOx. Gas pengo-tor ini 

jelas akan menurunkan efisiensi heat 

transfer dari sistem pendingin helium. 

Gas O2 yang terperangkap masuk 

kedalam bejana reaktor, ketika 

mengenai balok-balok grafit yang 

dijadikan moderator, pada temperatur 

sangat tinggi akan terjadi reaksi 

pembentuk-an gas COx ,  dan hal ini 

akan menimbulkan kerapuhan pada 

permukaan balok grafit.  

Perkembangan terkini dari reaktor 

berbasis RGTT (Reaktor berpendingin 

Gas Temperatur Tinggi) sebagian besar 

masih dalam bentuk disain konseptual 

(Perancis, Afrika Selatan, Jepang, dan 

lain-lain.), namun demikian reaktor 

berbasis RGTT sudah dibuat di 

beberapa negara dalam skala 

eksperimen (UK: Dragon, German: 

AVR & THTR300, Chinese: HTR-10, 

USA: Peach Botton & Fort St. Frain, 

Japan: HTTR, dan lain-lain). Dalam hal 

ini bahasan tentang sistem pemurnian 

helium sebagai gas pendingin primer 

reaktor berbasis RGTT masih terbatas. 

Belum semua desain RGTT membahas 

sistem pemurnian pendingin heliumnya, 

walaupun ada masih dalam bentuk 

desain yang cukup rumit, seperti 

misalnya Helium Purification System 

untuk HTR-10  buatan China dan 

Helium Purification System untuk 

HTTR buatan Jepang. Desain ini cukup 

rumit, yang mana sistem pemurnian 

dilakukan melalui beberapa tahapan, 

dan sistem pemurnian harus dijalankan 

tanpa menghenti-kan proses operasi 

RGTT yang sedang berjalan. Untuk 

menyederhanakan proses pemurnian 

pendingin gas helium pada sistem 

RGTT ini serta untuk menekan biaya 

dan waktu pembuatannya, maka 

rancangan sistem pemurnian ini 

disederhanakan dengan menggunakan 

penapis gas helium Ceramic Perovskite 

membrane, dan juga dibantu pengaturan 

inlet dan outlet gas helium yang sesuai 

pada sistem pemurnian tersebut, agar 



 

 

 

tidak mengganggu helium flowrate pada 

sistem RGTT.   

Proses pemurnian pada pendingin 

gas helium pada sistem RGTT ini 

dilakukan secara berkesinambungan, 

dengan  pendekatan penyelesaian 

masalah diasumsikan bahwa gas helium 

yang keluar dari sistem pemurnian 

langsung tercampur secara homogen 

dengan pendingin gas helium yang ada 

pada sistem RGTT, sehingga dengan 

perhitungan secara iteratif dapat 

ditentukan waktu lamanya pemurnian 

pendingin gas helium bisa dihentikan, 

karena dianggap sudah bersih dari 

pengotornya (impurity). Dengan 

demikian diharapkan pemurnian yang 

dilakukan secara terus menerus ini pada 

tahap tertentu akan dapat membersihkan 

pendingin gas helium secara tuntas, 

namun demikian disarankan 

penggunaan sistem pemurnian ini 

dilakukan terus selama reaktor berbasis 

RGTT ini dioperasikan. Berdasarkan 

desain konseptual sistem pemurnian gas 

helium sebagai pendingin primer pada 

RGTT200K ini, hasil perhitungannya 

menunjukkan bahwa disain konseptual 

rancangan sistem pemurnian dan 

pengisian gas pendingin helium ini, 

dapat diimplementasikan pada reaktor 

kogenerasi jenis RGTT200K.  

2. Metodologi 

Untuk gas cooled reactor dengan 

pendingin gas helium, pemurnian gas 

pendinginnya dirancang untuk dapat 

dilaksanakan pada saat reaktor 

kogenerasi sedang beroperasi, dimana 

temperatur dari gas helium sebagai 

pendingin dalam keadaan reaktor 

beroperasi adalah sekitar 1000
o
C dan 

tekanannya sebesar 7 MPa. Ada dua hal 

penting yang harus diperhatikan di sini 

yaitu : 

1. Perancangan dan pembuatan sistem 

pemurnian gas helium yang efektif 

untuk pendingin reaktor kogenerasi. 

2. Pemilihan lokasi yang tepat untuk 

penempatan alat sistem pemurnian 

gas helium dalam instalasi reaktor 

kogenerasi. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1.  Perancangan dan pembuatan 

sistem pemurnian gas helium.  

Sistem pemurnian gas helium ini 

dirancang sedemikian rupa agar 

memiliki daya tapis terhadap pengotor 

gas helium se-efektif mungkin. Sistem 

pemurnian ini dibuat dari bahan Gamma 

Alumina (Al2O3) sebagai pembentuk 

matrix (rangka) sistem pemurnian, 

lapisan TEOS (Tetraetilorto-silikat) dan 

serbuk LSCF (La0.8Sr0.2Co0.6 Fe0.4O3−δ) 



 

 

 

sebagai pembentuk lapisan membran 

(jenis Perovskite membrane). Penelitian 

dari Zeng, Lin dan Swartz [5]
 
untuk 

jenis Perovskite membrane ini berhasil 

ditentukan kemampuan perme-asinya 

yaitu sebesar 10
-7

 mol/cm
2
.s. pada 

tekanan 1 atmosfir (kondisi normal). 

Adapun prosedur pembuatan membran 

penapis gas helium ini adalah dibentuk 

matrix Gamma Alumina (Al2O3) sesuai 

dengan bentuk dan ukuran yang 

diinginkan, berikut bagian material 

penunjangnya. Dalam  hal  ini  matrix  

yang disiapkan berbentuk double slinder 

(lihat Gambar 1),  dengan ukuran 

diameter silinder dalam 20 cm, diameter 

silinder luar 40 cm, panjang 80 cm dan 

tebalnya 4 mm. 

Ujung-ujung matrix double silinder 

Gamma Alumina (Al2O3) di glassir 

(lihat Gambar2), dan bagian ujung kiri 

yang disesuaikan kebutuhan untuk 

penggabungan dengan bagian 

komponen lainnya. Proses glassir 

matrix Gamma Alumina diakhiri 

dengan proses sintering sampai 

temperatur 1200
o
C, supaya ikatan 

antara matrix dengan lapisan gelas lebih 

kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Disain matrix Gamma Alumina (Al2O3) berbentuk double slinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya dibuat susunan 

komponen seperti terlihat pada Gambar 

3, kemudian pada komponen bagian A  

(bagian atas) dialirkan air untuk 

Gambar 2. Bagian matrix Alumina yang diglassir. 
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80 cm 



 

 

 

pengujian kekedapan air. Setelah teruji 

kekedapannya terhadap air, selanjutnya 

dialirkan campuran uap TEOS dan 

serbuk LSCF dengan temperatur 

pemanasan 450
o
C, untuk pembentukan 

lapisan membran penapis gas helium. 

Disain sistem pemurnian gas helium 

double slinder dengan konfigurasi 

seperti di atas dan ke-mampuan 

permeasi  perovskite membrane yang 

digunakan adalah :  

ε = 10
-7

 mol/atm.cm
2
.s.

 
[5],  

dalam SI : ε = 10
-11

 Mol/Pa.m
2
.s.

  

maka bisa dihitung debit 

kemampuan pena-pisan gas helium 

pada RGTT200K oleh sistem 

pemurnian, yaitu sebagai berikut : 

Luas permukaan membran slinder 

bagian dalam :  A1 = 2.π.R1.L 

Luas permukaan membran slinder 

bagian luar    :  A2 = 2.π.R2.L 

Luas permukaan membran sistem     

pemurnian     :  A  =  A1 + A2 

Dimana   R1 dan R2 adalah jejari 

slinder bagian dalam dan bagian luar, 

dan L adalah panjang silinder. Debit 

aliran gas helium yang melewati 

penapis membran adalah :  

Q  =  ε . P. A  ( Mol /s ).  

Hasil yang diperoleh dari 

perhitungan di atas, ditampilkan pada 

Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Gas helium hasil pemurnian oleh 

Helium Purifier System langsung 

ditampung oleh Helium Storage Tanks 

yang merupakan bagian dari helium gas 

inventory system. 

P1 adalah inlet helium flowrate control, 

yang mana berdasarkan perhitungan 

disain nilai debitnya adalah  0,844x10
-3

 

kg/det (Gambar 4). Dalam

 

Tabel 1.    Hasil perhitungan luas membran. 

R1 ( m ) R2 ( m ) L ( m ) A1 (m
2
 ) A2 (m

2
 ) A (m

2
 ) 

0,2 0,4 0,8 1,0048 2,0096 3,0144 

 

 

Tabel  2.   Hasil perhitungan Debit aliran gas helium yang melewati penapis membran. 

ε  (Mol/Pa.m
2
.s) P ( Pascal) A (m

2
 ) Q (Mol /s ) Q (Kg /s ) 

10
-11

 7.10
6
 3,0144 0,211.10

-3
 0,844.10

-3
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Helium Gas Purification dan Inventory  System 

 

hal ini nilai  inlet helium flowrate (P1) 

harus sama dengan outlet helium 

flowrate (P2)  untuk menjaga stabilitas 

debit pendingin gas helium pada saat 

A 

 

Gambar-3.   Pengujian kekedapan terhadap air dan pembentukan lapisan membran 

penapis gas helium. 
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operasi reaktor jenis RGTT sedang 

berjalan, yaitu sebesar 120 kg/det. 

Perbandingan antara nilai P1 dan P2 

dikendalikan melalui microcontroler. 

Untuk perhitungan kasar jumlah total 

gas helium yang disirkulasikan dalam 

reaktor RGTT-200K, diasumsikan daya 

reaktor 200 MW,   rapat daya  reaktor 3 

W/cc atau 3 MW/m
3
. Volume teras = 

(Daya reaktor)/(kerapatan daya) = 66,66 

m
3
  (untuk pendekatan diasumsikan 

sebagai volume pendingin gas helium 

didalam teras reaktor). Jumlah total 

pendingin gas helium di dalam teras 

reaktor (dihitung dalam sistem SI) 

dirumuskan pV = n.R.T ,  jika :  R = 

8314,3 (J/Mol.K)[6]  maka diperoleh 

jumlah gas He 176,35 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menghitung jumlah gas helium 

total, hal ini tergantung volume total 

sistem pemipaan pendingin gas helium 

di luar teras dan komponen lainnya 

seperti volume turbin, volume 

kompresor, IHX, rekuperator, precooler, 

intercooler, dan lain-lain (lihat Gambar-

5). Sebagai pendekatan diasumsikan 

jumlah pendingin gas helium di luar 

teras dua kali lebih besar dibandingkan 

pendingin gas helium di dalam teras 

reaktor. Dengan demikian perkiraan 

jumlah total pendingin gas helium di 

dalam sistem reaktor, yaitu : n = 3 x 

176,35 Kg = 529 Kg. 

 

 

Gambar 5. Diagram reaktor kogenerasi berbasis RGTT[7]. 



 

 

 

3.2. Pemilihan lokasi     untuk 

penempatan sistem pemurnian 

gas helium.  

Penempatan sistem pemurnian gas 

helium pada proses pengambilan sampel 

untuk pemunian gas helium yang 

dilakukan pada instalasi reaktor 

kogenerasi, harus dilaksanakan 

sedemikian rupa agar aman, efektif dan 

efisien. Kondisi seperti ini diusahakan 

dengan cara pemilihan lokasi dimana 

gap antara temperatur inlet dengan 

temperatur outlet tidak terlalu besar, dan 

temperatur inlet sistem pemurnian gas 

helium relatif paling rendah pada area 

instalasi reaktor. Berdasarkan kriteria di 

atas maka penempatan sistem 

pemurnian gas helium pada area 

instalasi adalah lokasi inlet  setelah 

aliran pendingin helium keluar dari 

compressor, dan lokasi outlet sebelum 

aliran pendingin helium masuk ke inter-

cooler ( lihat Gambar 6 ). 

Temperatur inlet sistem pemurnian 

gas helium adalah 140
o
C dan 

temperatur outlet sistem pemurnian 

adalah 170
o
C, perbedaan  temperatur 

inlet dengan outlet hanya 30
o
C, tidak 

menimbulkan dampak gangguan yang 

berarti. Jadi dalam hal ini antara aliran 

gas helium inlet menuju outlet pada 

sistem pemurnian tidak memerlukan 

heater tambahan untuk menghilangkan 

gap temperatur ini. 

 

3.3.  Pembahasan 

Dalam hal ini bahasan tentang sistem 

pemurnian helium sebagai gas 

pendingin primer reaktor berbasis 

RGTT masih terbatas. Belum semua 

desain RGTT membahas sistem 

pemurnian pendingin heliumnya, 

walaupun ada masih dalam bentuk 

desain yang cukup rumit, seperti 

misalnya Helium Purification System 

untuk HTR-10  buatan China dan 

Helium Purification System untuk 

HTTR buatan Jepang, seperti yang 

terlihat  pada Gambar 7 dan Gambar 8.  

Susunan prosedur operasi sistem 

pemurnian gas helium dalam instalasi 

RGTT200K, tidaklah begitu rumit dan 

jika dijelaskan dalam bentuk bagan alir 

seperti pada Gambar 8.  

1) Kondisi awalnya (initial condition) 

dari sistem purifikasi gas He dan 

sistem inventorinya pada reaktor  

kogenerasi adalah katup V1 

terbuka, kompresor C1 kondisi 

ON, katup V2 terbuka, kompresor 

C2 kondisi ON. 

Disain nilai debit  sistem purifikasi 

gas He adalah  0,844x10
-3 

kg/det. 

(untuk membran jenis perovskite), 



 

 

 

maka nilai flow inlet gas He (P1) 

harus 0,844x10
-3

 kg/det. 

2) Jika debitnya kurang dari nilai ini 

berarti di sekitar permukaan 

membran tertutup oleh gas 

pengotor seperti Nitrogen, 

Oksigen, dan lain-lain. Untuk 

mengatasi ini maka dikondi-sikan 

V1 tertutup, kompresor C1 kondisi 

OFF, katup V2 tertutup, dan 

kompresor C2 kondisi OFF. Gas 

pengotor sekitar permukaan 

membran dibuang dengan cara 

membuka katup V3 dan 

menjalankan kompresor C3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bagan alir cara kerja Helium Gas Purification & nventory  System 

 

3) Setelah gas pengotor sekitar 

permukaan membran dihilangkan, 

flow inlet gas He (P1) akan naik 

menjadi 0,844x10
-3 

kg/det Ketika 

P1 = 0,844x10
-3 

kg/det. kondisi 

sistem purifikasi kembali seperti 

semula katup V1 terbuka,  dan C2 

ON ). 

4) Kendali sistem berikutnya adalah 

inlet flowrate gas He (P1) harus 

sama dengan outlet flowrate gas 

He (P2). Jika nilai P1 > P2 maka 

pembukaan katup V2 dibesarkan 

secara oto-matis, demikian juga 

jika nilai P1 < P2 maka pembukaan 

katup V2 akan dikecilkan secara 

otomatis pula yang dikendalikan 

melalui microcontroler, sehingga 

selalu terjaga nilai   P1 = P2   agar 

kondisi debit pendingin gas helium 

 

 

START 

P1=0,844 ? 

V1,C1,V2,C2 OFF 

V3,C3 ON 

 

P1=P2 ? 

P1=P2  

V2  
P1<P2  

V2  

P1>P2  

V1,C1,V2,C2 ON 

V3,C3 OFF 

 

Y  

N  



 

 

 

pada saat operasi reaktor tetap stabil. 

 

 

Gambar-7 :  Helium Purification System untuk HTR-10 buatan China[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar-8 :  Helium Purification System untuk HTTR buatan Jepang [4]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Rancangan alokasi sistem purifikasi gas He dan sistem  inventorinya pada 

reaktor  kogenerasi. 

 

 

5) Penempatan sistem pemurnian gas 

helium diposisikan setelah 

keluaran dari kompresor dan  

sebelum masuk ke Intercooler 

(lihat Gambar 9). Tujuannya 

adalah agar temperatur gas helium 

yang akan dibersihkan cukup 

rendah (140
o
C), dan gap antara 

temperatur inlet (140
o
C) dan 

temperatur outlet (170
o
C) gas 

helium pada sistem pemurnian 

tidak terlalu tinggi (hanya 30
o
C), 

sehingga tidak memerlukan heater 

ataupun cooler untuk mengatasi 

perbedaan temperatur inlet dan 

outlet ini. 

Untuk menghitung kemurnian 

pendingin gas helium pada saat operasi 

reaktor RGTT200K ketika sistem 

pemurnian gas helium sedang 

dijalankan adalah sebagai berikut : 

- Jumlah pendingin gas helium yang 

ter-kontaminasi sebelum 

dimurnikan: 529 Kg. Debit 

pemurnian helium oleh sistem 

pemurnian gas He: 0,844x10
-3

 

kg/det. Kita definisikan kondisi awal 

sebelum pemurnian, tingkat pengotor 
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awal dalam sistem pendingin gas 

helium (529 Kg) dianggap 100% dan 

pembersihan oleh sistem pemurnian 

adalah 0,0000016 bagian atau 

0,00016 % dalam 1 detik (debit He 

0,844x10
-3 

kg/detik).  

- Setelah pengambilan/mengalirkan 

gas helium (gas purification inlet) 

dan penge-luaran  gas helium murni 

dari sistem inventory, gas helium 

murni tambahan ini diasumsikan 

langsung tercampur dengan gas 

pendingin helium pada saat operasi  

reaktor. 

- Setelah 1 detik sistem pemurnian 

dijalan-kan, gas He kotor tinggal 

(0,9999984) x100%. Setelah 2 detik 

sistem pemurnian dijalankan, gas He 

kotor tinggal (0,9999984)
2
 x100%. 

Setelah n detik dijalankan, gas He 

kotor tinggal (0,9999984)
n
x100%. 

Dengan menggunakan rumus di atas 

kita peroleh  hubungan antara waktu 

pengope-rasian sistem  pemurnian (t) 

terhadap sisa helium kotor (C), seperti 

terlihat pada Tabel 3.  Setelah 50 hari 

sistem pemurnian gas 0,0995% 

(dianggap habis). 

 

   

 

 

Tabel  3.  Hubungan antara waktu pengopera-sian sistem  pemurnian ( t ) terhadap sisa 

helium kotor ( C ). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu pengoperasian 

sistem pemurnian (t) 
Sisa helium kotor ( C ) 

1 jam = 3600 detik 99,43% 

1 hari = 86400 detik 87,09% 

10 hari = 864000 detik 25,1% 

20 hari =1728000 detik 6,3% 

30 hari = 2592000 detik 1,58% 

40 hari = 3456000 detik 0,4% 

50 hari = 4320000 detik 0,0995%  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam reaktor RGTT-200K yang 

dioperasikan. Asumsi lainnya 

dianggap bahwa laju pembentukan 

pengotor gas He (kontaminan) jauh 

lebih kecil dibanding-kan laju 

pembersihan/flow-inlet (P1= 0,844x10
-

3 
kg/detik), dan sirkulasi aliran 

pendinginnya dianggap konstan di 

semua bagian aliran sirkulasi. Untuk 

mendapat-kan hasil yang maksimal 

dari sistem pemurnian ini, sistem 

pemurnian gas helium harus selalu 

dioperasikan tanpa berhenti (nonstop) 

bersamaan dengan jalannya operasi 

reaktor RGTT200K. 

Mempertahankan tingkat 

kemurnian pendingin gas helium pada 

saat operasi reaktor RGTT200K, 

diharapkan unjuk kerja reaktor bisa 

ditampilkan secara maksimal dan 

efisiensi thermal reaktor juga 

diharapkan bisa dicapai secara 

maksimal pula dan stabil. 

 

4. Kesimpulan 

Untuk mempertahankan tingkat 

efisi-ensi reaktor kogenerasi berbasis 

RGTT (khususnya RGTT200K yang 

akan dibangun di Indonesia) secara 

maksimal dan stabil, perlu dijaga 

tingkat kemurnian gas He sebagai 

Gambar 10.  Kurva hubungan  sisa  helium kotor ( C ) sebagai  pendingin RGTT,  

terhadap waktu peng-operasian sistem pemurnian (t) 
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pendingin tanpa meng-ganggu proses 

operasi reaktor yang sedang berjalan. 

Sistem pemurnian gas Helium untuk 

reaktor kogenerasi ini dirancang 

memiliki kemampuan membersihkan 

pendingin helium dari pengotornya, 

dengan cara menjalankannya selama 

50 hari nonstop.  Sistem pemurnian ini 

dioperasikan secara otomatis dengan 

menggunakan sistem kendali 

microcontroller  dan terus berjalan 

selama reaktor RGTT200K beroperasi.  

Pembuatan disain konseptual  

sistem pemurnian pendingin primer 

menggunakan membran silindris untuk 

Sistem Energi Nuklir (SEN) 

kogenerasi berbasis RGTT yang telah 

dilakukan, dianggap lebih sederhana 

diban-dingkan dengan disain sistem 

pemurnian helium untuk reaktor HTR-

10 (China) dan reaktor HTTR 

(Jepang), sehingga pembu-atan sistem 

pemurnian helium untuk RGTT200K 

ini lebih murah dari segi  biaya, lebih 

mudah pembangunannya dan lebih 

cepat pelaksanaannya. 

Konsep rancangan awal dari sistem 

pemurnian gas He tidak sampai pada 

pembuatannya, mengingat penelitian 

ini perlu pendanaan yang cukup besar 

dan reaktor kogenerasi saat ini belum 

beroperasi, sehingga hasil desain 

konseptual ini lebih bersifat kualitatif. 

Berdasarkan hasil perhi-tungan di atas, 

menunjukkan bahwa konsep 

rancangan sistem pemurnian gas 

helium sebagai pendingin primer, 

memungkinkan untuk 

diimplementasikan langsung di 

lapangan pada reaktor kogenerasi yang 

akan mulai dioperasikan pada tahun 

2025. 
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Tanya Jawab 

1. Sudarmono, M.Si – BATAN 

.Impurity pendingin primer He) 

yang dibahas hanya berbentuk gas 

(NOx dan COx), bagaimana halnya 

dengan debu karbon (grafit) yang 

justru lebih dominan dari impurity 

bentuk gas?  

Jawab:  

Perlu diketahui bahwa pendingin 

primer (gas He) sebelumnya 

melewati system pemurnian gas He, 

telebih dulu ditapis oleh filter 

khusus (HEPA filter). Jadi yang 

dilewatkan ke sistem pemurnian 

hanya impurity/pengotor dalam 

bentuk gas saja. 

 

2. Uemakhin - UGM 

a. Menjual ide harus jelas? 

b. Pembicara I: penelitian pustaka 

atau laboratorium?  

Jawab :  

a.   Idenya cukup jelas, dan akan 

lebih jelas lagi jika membaca 

makalahnya. 

b. Tema dari makalah ini adalah 

Desain Konseptual, yang isinya 

berupa ide untuk 

penyederhanaan suatui masalah, 

dan menentukan solusi 

penyelesainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


