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ABSTRAK 

ANALISIS WARM WATER LAYER SEBAGAI SISTEM PROTEKSI PADA REAKTOR 

SERBA GUNA G. A. SIWABESSY DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTASI 
DINAMIKA FLUIDA.Sistem lapisan air hangat merupakan sistem proteksi untuk mencegah 

pendingin primer yang telah teraktivasi agar tidak naik ke permukaan kolam dan mengenai 

pekerja dan lingkungan yang berada diatasnya. Sistem ini membentuk lapisan air hangat 

dipermukaan kolam reaktor dengan ketebalan 1,5 m dan suhu 8 sampai 10
o
C lebih tinggi 

daripada suhu kolam reaktor yang berada di bawahnya. Komputasi dinamika fluida dapat 

digunakan untuk memberikan informasi-informasi dan karakteristik-karakteristik profil warm 

layer. Salah satu paket program komputasi dinamika fluida adalah FLUENT. Paket program ini 
digunakan dalam menganalisa lapisan air hangat  di kolam reaktor serba guna G.A. Siwabessy. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu masuk air hangat menunjukkan adanya 

peningkatan jangkauan suhu lapisan air hangat tetapi tidak diikuti adanya peningkatan populasi 

dan ketebalan lapisan air hangat. Sedangkan peningkatan  laju alir air hangat dapat 
meningkatkan ketebalan lapisan air hangat tetapi tidak mampu meningkatkan suhu rata-rata 

lapisan air hangat sesuai dengan kondisi batas yang diharapkan. Lapisan air hangat mulai efektif 

dalam mencegah air pendingin primer naik ke permukaan kolam pada laju alir air hangat 
sebesar 15 m

3
/jam dengan suhu masuk air hangat sekitar 50

o
C. 

 

Kata Kunci : RSG-GAS, lapisan air hangat, komputasi dinamika fluida,laju alir air hangat, suhu 
masuk air hangat . 

 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF WARM WATER SYSTEM AS A PROTECTIVE LAYER ON REACTOR 
FOR SERBA G. A. SIWABESSY USING COMPUTATION FLUID DYNAMICS .Warm 

water layer system is a protection system that protect the environment and the workers above of 

the reactor pool from radiation exposure which carried by the primary coolant. The system 
forms the warm water layer at the surface of reactor pool for about 1,5 m thick and temperature 

for about 8 to 10
o
C slightly above of the reactor pool temperature. Computational fluid 

dynamics can be used to analyze the characteristics of the warm water layer. One of the 
powerful computational fluid dynamics software is FLUENT and it is used to analyze the warm 

water layer at the G.A. Siwabessy multi purpose reactor.  The results show that the increasing 

of warm water inlet temperature can increase the warm water layer temperature range which 

the safety system required. But it does not effect to the warm water layer thickness and 
population. In the other hand, the increasing of warm water layer inlet flow can increase the 

warm water layer thickness but not to the warm water layer temperature range. The 

effectiveness of  warm water layer initially starts at 15 m
3
/h and 50

o
C of the warm water inlet 

flow and temperature. At this condition, the warm water layer can block the primary coolant to 

reach the reactor pool’s surface.  

 

Keywords :  G.A. Siwabessy MPR, warm water layer, computational fluid dynamics, warm 
water inlet temperature, warm water inlet flow 



 

 
 

 

1. Pendahuluan 

Reaktor Serba Guna G. A. Siwabessy 

(RSG-GAS) di Serpong merupakan 

fasilitas nuklir terbesar di Indonesia dan 

memerlukan suatu analisis keselamatan 

instalasi daya nuklir. Analisis 

keselamatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan paket program 

perhitungan komputer seperti program 

analisis struktur dan program komputasi 

dinamika fluida. Salah satu contoh 

paket program komputasi dinamika 

fluida yang telah banyak digunakan 

adalah FLUENT. 

RSG-GAS di Serpong menggunakan 

kolam reaktor terbuka (open pool tank) 

untuk sistem pendinginnya. Air dalam 

kolam reaktor berguna sebagai 

pendingin terhadap teras. Sehingga 

desain dari kolam reaktor RSG-GAS 

dalam hal proteksi radiasi harus 

mempertimbangkan adanya sistem 

proteksi warm layer yang ada dibagian 

atas dari kolam untuk mencegah air 

pendingin yang teraktivasi naik ke atas 

permukaan dan dapat mengenai pekerja 

dan lingkungan yang berada di atasnya. 

Tujuan penelitian ini adalah 

memberikan informasi dan juga data 

mengenai karakteristik aliran fluida 

serta perpindahan panas yang terjadi 

dalam kolam reaktor terutama profil 

warm water layer. 

 

2. Metodologi 

Analisis dilakukan pada warm water 

layer system dengan menggunakan 

komputasi dinamika fluida. Software 

yang digunakan untuk komputasi 

dinamika fluida adalah FLUENT 6 yang 

saat ini dimiliki oleh Pusat Teknologi 

Reaktor dan Keselamatan Nuklir - 

BATAN.  

Data desain dan masukan menggunakan 

Laporan Analisis Keselamatan Reaktor 

Serba Guna G.A. Siwabessy dan 

Laporan Operasi per Teras yaitu Teras 

ke-66 sampai ke-70.  

Geometri kolam reaktor dibuat dengan 

bentuk dasar silinder dengan diameter 5 

m dan tinggi 12,5 m. Hal ini diambil 

menurut Laporan Analisis Keselamatan 

atau LAK [3] bahwa tinggi permukaan 

air kolam adalah 12,5 m. 



 

 
 

 

 

Gambar 1. Pembuatan geometri reaktor 

 

Proses meshing volum dengan 

menggunakan elemen Tet/Hybrid dan 

tipe Tgrid. Proses meshing 

menghasilkan sebanyak 199.510 elemen 

volum Tgrid.  

Kemudian dari peninjauan mesh yaitu 

menggunakan tool examine mesh 

terlihat bahwa 100 % elemen aktif 

dengan kualitas mesh terburuk adalah 

0,752833

.  

 

Gambar 2. Kondisi batas 

Kondisi batas untuk masukan dan 

keluaran diperlihatkan pada Gambar 2. 

Kondisi masukan ditentukan pada C 

untuk masukan aliran pendingin primer 

dan pada A sebagai masukan aliran air 

hangat.  

Kondisi batas untuk keluaran ditentukan 

pada D sebagai permukaan atas teras 

reaktor dan B sebagai pipa warm layer 

suction distributor. Kemudaian kondisi 

lainnya adalah diberlakukan percepatan 

gravitasi sebesar -9,8 m/s
2
 ke arah Z. 

 

  



 

 
 

 

3. Tinjauan Pustaka 

Penelitian dan simulasi kolam reaktor 

pada RSG-GAS juga telah dilakukan 

oleh Purwadi [2]. Analisis dinamika 

fluida kolam reaktor RSG-GAS 

dilakukan dengan pemodelan tiga 

dimensi  

menggunakan perangkat lunak 

FLUENT 6. Bentuk fisik kolam reaktor 

dimodelkan dengan suatu model yang 

sangat sederhana berbentuk silinder 

seperti pada Gambar 3.  

 

 

 

 
Gambar 3.  Pemodelan kolam reaktor (Purwadi,2004) 

 

Kondisi batas masuk dan keluar 

ditentukan pada ring distributor A 

sebagai air pendingin primer masuk dan 

permukaan teras B sebagai kondisi air 

pendingin primer keluar. Selain itu juga 

ditentukan kondisi batas air hangat pada 

C sebagai tempat keluar air hangat dan 

D sebagai tempat masuk air hangat. 

Dimensi struktur model seperti tinggi 

silinder, ukuran ring, teras dan lain-

lainnya disamakan dengan ukuran 

geometri kolam reaktor RSG-GAS 

aktual. Asumsi-asumsi yang dilakukan 

adalah aliran laminar, mengabaikan 

bentuk geometri-geomerti pipa yang ada 

pada kolam reaktor dan batas kolam 

reaktor dengan penyimpanan, dan juga 

mengabaikan detail masukan dan 

keluaran air pendingin primer dan air 

hangat. 

 
Gambar 4. Pola distribusi suhu fluida dalam kolam RSG-GAS  

(Purwadi, 2004) 

 



 

 
 

 

Hasil analisis terbukti mampu 

mendemonstrasikan pola aliran 

pendingin di dalam kolam reaktor RSG-

GAS seperti Gambar 4 yang 

menunjukkan distribusi suhu yang 

terjadi dalam kolam reaktor.  

Keterbatasan pemodelan ini adalah 

asumsi aliran laminar dan detail masih 

sederhana. Selain itu juga belum 

dilakukan uji coba variasi masukan 

untuk melihat karakteristik lapisan air 

hangat. 

 

4. Dasar Teori 

Komputasi Dinamika Fluida merupakan 

ilmu yang mempelajari cara 

memprediksi aliran fluida, perpindahan 

panas reaksi kimia dan fenomena 

lainnya dengan menyelesaikan 

persamaan numeris. 

Persoalan utama yang harus 

diselesaikan dalam dinamika fluida 

adalah tiga persamaan konservasi. 

Persamaan konservasi tersebut adalah 

persamaan konservasi massa, 

momentum dan energi. 

Persamaan konservasi massa menganut 

hukum kekekalan massa. Kekekalan 

massa adalah laju aliran massa netto di 

dalam elemen adalah sama dengan laju 

perubahan massa tiap satuan waktu. 

        (1) 

Persamaan konservasi momentum 

mempertimbangkan hukum Newton II 

yaitu diperlukan gaya F untuk 

menghasilkan perubahan tersebut yang 

sebanding dengan besarnya kecepatan 

perubahan momentum.  

    (2) 

Persamaan konservasi energi 

mempertimbangkan hukum pertama 

termodinamika yaitu apabila sistem 

melibatkan adanya suatu kalor dQ atau 

usaha dW maka energi sistem dE 

tersebut harus berubah  

 (11) 

Penentuan suatu aliran apakah 

merupakan laminar atau turbulen sangat 

dipengaruhi oleh sifat-sifat aliran. 

Osborne Reynold menentukan sebuah 

parameter yang selanjutnya dinamai 

bilangan Reynold atau Re.  

A

QLULUL




Re               

(12) 

RSG-GAS memiliki beberapa sistem 

aliran pendingin antara lain adalah air 

pendingin primer. Air pendingin primer 

disirkulasikan di dalam sistem 

pendingin primer yang memasuki kolam 

reaktor melaui pipa ring distribution 

yang terletak di dasar kolam dan 

berbentuk lingkaran yang melingkari 

teras reaktor. Pada permukaan atas pipa 



 

 
 

 

ring distributor terdapat lubang-lubang 

tempat air pendingin primer masuk ke 

kolam reaktor.  

Sebagian besar air pendingin primer 

yang masuk tersebut akan dihisap 

kembali oleh teras reaktor dan reflektor. 

Lapisan air hangat yang diharapkan 

adalah setebal 1,5 m dengan suhu 8 

sampai 10 
o
C lebih tinggi dari suhu air 

kolam reaktor. Sehingga perbedaan 

suhu ini mampu mencegah aliran 

pendingin primer naik ke permukaan 

kolam reaktor. 

Aliran sistem purifikasi dan lapisan air 

hangat dihisap dari pipa melingkar yang 

terletak 1750 mm di bawah permukaan 

air kolam reaktor dan mengalir melalui 

pipa isap ke pompa lapisan air hangat. 

Air yang telah dimurnikan dan 

dihangatkan dikembalikan ke kolam 

reaktor melalui pipa lingkaran 

distributor yang terletak 250 mm di 

bawah permukaan air kolam melalui 

pipa distributor melingkar yang terbuat 

dari AlMg3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hasil dan Pembahasan 

Data pada laporan operasi per teras 

digunakan sebagai penentuan kondisi 

batas dan digunakan sebagai validasi 

sesuai dengan Tabel 1. Ada lima buah 

laporan operasi yaitu laporan operasi 

ke-66 sampai dengan laporan operasi 

ke-70. 

Distribusi suhu secara penampang 

melintang menunjukkan kondisi yang 

tidak merata. Hal ini dapat dilihat pada 

Gambar 4 yang menujukkan penampang 

melintang distribusi suhu untuk operasi 

teras ke-66 sampai ke-70. 

 



 

 
 

 

 

Tabel 1. Data Laporan Operasi Teras  

ke-66 sampai ke-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kontur suhu pada lubang masuk air hangat untuk operasi teras  

ke-66 sampai ke-70 (Z=12,25 m) 

 

No Parameter Laporan Operasi per Teras  

66 67 68 69 70 

 Pendingin primer  

1 Tin  
oC 39,8 38,2 36.5 37 39 

2 Qin m
3/jam 3150 3200 3150 3150 3150 

 Air Hangat 

1 Tin  
oC 55 50 50 50 51 

2 Qin m
3/jam 11,9 12 12 11.5 11.5 

 Batas kolam penyimpanan (nilai max data) 

1 T oC 37,5 37 37 36 37 



 

 
 

 

 

Gambar 6 Lintasan aliran air pendingin primer untuk operasi per teras 

 

Hasil juga menujukkan bahwa pada 

setiap laporan operasi menunjukkan 

adanya lintasan air pendingin primer 

yang mampu mencapai permukaan 

kolam reaktor. Hal tersebut dapat dilihat 

sesuai dengan Gambar 6. 

Selanjutnya dicari parameter laju alir 

dan suhu masuk air hangat yang tepat 

supaya dapat menciptakan lapisan air 

hangat yang berfungsi baik untuk 

mencegah air pendingin primer supaya 

tidak naik ke permukaan kolam reaktor. 

Uji coba dilakukan dengan 

memvariasikan besar laju alir dan suhu 

masuk air hangat, karena dua hal ini 

merupakan parameter yang paling 

mudah dan dapat diaplikasikan. Uji 

coba dilakukan sesuai dengan data 

Tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tabel 2 Suhu rata-rata lapisan air hangat untuk variasi suhu dan laju alir air hangat 

masuk pada operasi teras ke-68 

Suhu rata-rata 

lapisan air hangat 

(
o
C) 

Variasi suhu masuk air hangat (
o
C) 

40 50 60 70 80 

Variasi 

laju 

alir 

air 

hangat 

(m
3
/jam) 

12,5 38,15 42,42 46,80 50.99 55,15 

15 38,29 42,93 47,62 52,29 56,96 

17,5 38,43 43,50 48,57 53,69 58,77 

20 38,57 44,07 49,71 55,08 60,38 

22,5 38,69 44,49 50,04 56,15 62,33 

Suhu air pendingin masuk : 36,5
o
C 

Laju alir pendingin masuk : 3150 m
3
/jam 

Keterangan warna : 

 Lapisan air hangat bekerja baik 

 Lapisan air hangat bekerja kurang baik 

 Tidak diperbolehkan (melanggar kondisi batas yang ditetapkan) 

 

Pemberian warna pada Tabel 2 

menunjukkan karakteristik lapisan air 

hangat dalam mencegah pendingin 

primer naik ke permukaan kolam. 

Warna hijau sebagai tanda bahwa pada 

kondisi ini tidak ada aliran pendingin 

primer yang mampu mencapai 

permukaan kolam reaktor. Warna 

kuning menunjukkan bahwa masih 

terdapat adanya lintasan air pendingin 

primer yang mampu mencapai 

permukaan tetapi intensitasnya tidak 

banyak. Sedangkan warna merah 

menunjukkan bahwa pada kondisi ini 

sistem lapisan air hangat telah 

melanggar batas operasi. Batas operasi 

sistem masukan lapisan air hangat 

adalah suhu air hangat masuk tidak 

boleh melebihi suhu 60
o
C dan suhu air 

hangat masuk tidak boleh sama dengan 

suhu air pendingin masuk. Hasil dari 

tabel 2 menunjukkan bahwa kisaran 

suhu lapisan air hangat yang diharapkan 

didapatkan pada variasi suhu air masuk 

50 sampai 60
o
C dan laju alir minimal 15 

m
3
/jam
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Gambar 7 Lintasan pendingin primer pada kolam reaktor untuk operasi teras ke-68 

dengan variasi suhu dan laju alir 



 

 
 

 

 

Gambar 7 menunjukkan gambar 

lintasan pendingin primer pada variasi 

suhu dan laju alir air hangat masuk pada 

operasi teras ke-68. Laju alir 15 m
3
/jam 

dan suhu masuk air hangat sebesar 50
o
C 

masih belum mampu mencegah air 

pendingin primer naik ke permukaan 

kolam reaktor. Tetapi setelah suhu 

ditingkatkan menjadi 60
o
C, lintasan air 

pendingin primer yang mampu 

mencapai permukaan kolam reaktor 

mulai tidak ada. Selanjutnya ketika laju 

alir ditingkatkan lebih besar dari pada 

15 m
3
/jam maka tidak ada aliran dingin 

primer yang mencapai permukaan 

kolam reaktor. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa lapisan air hangat 

mulai terbentuk dengan baik serta 

efektif dalam mencegah air pendingin 

primer mencapai permukaan kolam. 

 

 

Gambar 8 Plot grafik ketinggian dan jangkauan suhu untuk variasi suhu air hangat 

masuk pada kondisi laju alir tetap pada 12,5 m
3
/jam 

Uji coba variasi masukan air hangat 

juga menunjukkan adanya karakteristik 

tertentu. Ketika laju alir tetap dan suhu 

masuk air hangat divariasikan maka 



 

 
 

 

terjadi adanya peningkatan jangkauan 

suhu lapisan air hangat tetapi tidak 

diikuti adanya peningkatan ketebalan 

lapisan air hangat.hal tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 8 yang 

menunjukkan adanya peningkatan 

jangkauan suhu tetapi ketebalan lapisan 

air hangat tetap. Sebaliknya apabila laju 

alir divariasikan dan suhu masuk tetap 

maka akan ada peningkatan ketebalan 

ditandai dengan peningkatan populasi 

pada suhu tertentu akan tetapi tidak 

diikuti adanya peningkatan jangkauan 

suhu. Hal tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 9 yang menunjukkan adanya 

peningkatan ketebalan lapisan air 

hangat tetapi jangkauan suhu tidak 

mengalami peningkatan.  

Maka dari itu kelebihan dan kekurangan 

kedua variasi tersebut diatur sedemikian 

rupa sehingga mendapatkan pengaturan 

suhu masuk dan laju alir yang tepat 

supaya dapat menciptakan lapisan air 

hangat yang berfungsi baik seperti pada 

Tabel 2.  

 

 

Gambar 9. Plot grafik ketinggian dan jangkauan suhu untuk variasi laju alir air hangat 

masuk pada kondisi suhu air hangat masuk tetap pada 50
o
C 

6. Kesimpulan 

Penipisan lapisan air hangat terjadi pada 

setiap operasi teras ke-66 sampai ke-70  

 

sehingga terdapat air pendingin primer 

yang mampu menembus lapisan air 

hangat dan mencapai permukaan kolam 

reaktor.  



 

 
 

 

Peningkatan suhu masuk air hangat 

menunjukkan adanya peningkatan 

jangkauan suhu lapisan air hangat tetapi 

tidak diikuti adanya peningkatan 

populasi dan ketebalan lapisan air 

hangat.  

Ketika suhu air hangat masuk sama 

dengan suhu air pendingin masuk, maka 

intensitas lintasan aliran pendingin 

primer yang mencapai permukaan 

kolam semakin banyak.  

Peningkatan laju alir air hangat dapat 

meningkatkan ketebalan lapisan air 

hangat tetapi tidak mampu 

meningkatkan suhu rata-rata lapisan air 

hangat sesuai dengan kondisi batas 

operasi yang diharapkan. 

Lapisan air hangat mulai efektif dalam 

mencegah air pendingin primer naik ke 

permukaan kolam pada laju alir air 

hangat sebesar 15 m
3
/jam dengan suhu 

masuk air hangat sekitar 50
o
C. 
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