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PENGEMBANGANI PAKET PROGRAM KOMPUTER PEMANTAUAN

RADIASI (;AMA DISEKIT AR FASILIT AS NUKLIR

Yus R. Akhmad

PudjijantoMS.
ABSTRAK
PENGEMBANGAN
PAKET
SEKITAR FASILITAS NU
fasilitas nuklir telah dikemban
tersedia secara komersial. Taha
yaitu bahwa paket program tel
luaran spektrometer MicroNO
dosimetri dan fisika. Paket p
NAGABAT (Natural Gamma
fasilitas nuklir untuk mengan
NAGABA T digunakan untuk
lokasi.

PROGRAM KOMPUTER PEMANTAUAN
RADIASI GAMA DI
IR. Paket program komputer untuk pernantauan radiasi ganla di sekitar
an sehingga dapat dic,mgkokkan pada portable gama analyzer yang
paling penting dati kegiatan pada tahun pertama tel,m berhasil dilc\\"ati;
dicoba dan berhasil mentr.msfer file data (distribusi tinggi pulsa) d,m
AD (produk ORTEC) kemudian mengolahnya menjadi data besaran
gram ini diberi nama GABA TAN (Ganlll1a Analyzer of Batan) daD
alyzer of Batan). PrograIn GABATAN dapat digunakan di berbagai
isis medan foton gama sampai energi 9 MeV. Sedangkan program
enganalisis sumbangan foton gama alam terhadap laju paparan di suatu

ABSTRACT
DEVELOPMENT OF mE
MPUTER CODE TO MONITOR GAMMA RADIATION IN THE
NUCLEAR FACILITY
ONTMENT. Computercodes for gamma radiationmonitoring in the
vicinity of nuclear facility whi h have been developedcould be introducedto the commercialportable
gamaanalyzer.The crucial stag of the first year activity wassucceeded;that is the codeshave beentested
to transferdatafile (pulsehigh .tribution) from MicroNOMAD gammaspectrometer
(ORTEC product)
and to convert them into do emetry,and physics quantities. Those computer codes are called as
GABATAN (Gamma Analyz of Batan) and NAGABAT (Natural Gamma Analyzer of Batan).
GABA TAN code can isableto sed at variousnuclearfacilities for analyzinggammafield up to 9 Me V,
while NAGABA T couldbe use for analyzingthe contributionof naturalgammaraysto the exposurerate
in the certainlocation.
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Proseskeluamya (mengalirnya) nergi
kalor dari dinding pipa berlangsung

fenomena pendinginan udara di sekelilingnya

cara

yang mengambilkalor dari permukaanluar pipa.

konduksi melalui ketebalan dan lapisan pipa,

Kalor yang mengalir dari dalam suatu

kombinasi konveksialam dan radiasipanaspada

pipa silinder, luas permukaan perpindahan

udara di luar pipa. Adapunkonveksialam t rjadi

kalornya adalahperkalian diameterpipa dengan

oleh panasnyaudara dekat dinding pipa yang

panjangpipa yang dinyatakan dengan (2r) 7t.L

kemudian densitasnyaturun, udara panas naik

clan gradien suhunya merupakan inkremen

berpindah serta ditempati oleh udara lai

dan

panjang dr sebagaimana ditunjukkan pada

seterusnya.Kondisi perpindahankalor se

III

gambar I. Padagambartersebut,tampak bahwa

ini dapat diselesaikan dengan metoda yang

pipa diisolasi atau dilapis clan membawaaliran

dikemukakan oleh Heilman deng

air kalor pada suhuts clansuhuudara di luar ta.

korelasiempiris.

Perbedaansuhutotal antarasuhualiran di dalam
pipa dengansuhuudara di luar pipa adalah ts-

Tujuan
Resistan aliran kaIor, teIjadi melalui lapisan-

.Berdasarkan uraian dalam pendah luau
di alas, tujuan dari penelitian ini adalah
menghitungjurnlah energi kalor yang hil

k

lapisansebagaiberikut :

g di
1

sepanjangpipa pendingin primer RSG- AS,
dengan dernikian dapat memberikaninfo

si

besarnya deviasi pengukuran daya

a

kalorimetri.

il

Di

perhitungan ini

rnasa mendatang

2

dapat diaplikasikan

3

analisis termal pacta kondisi tunak sistem loop
pendinginprimer.

~,,~

4

TEORI

Resistana1irankalor daTipennukaanpipa
bagian dalaDl melalui ketebalan pipa
menujupermukaanpipa bagianluar
Resistan lapisan cat pada dinding luar
pipa, biasanya sangat kecil karena
ketebalancat sangattipis, jadi besarnya4
dan to mendekatiSaDla
Resistan daTi ballan isolasi. (dalam
kasuspipa pendinginprimer RSG-GAS,
resistansiini tidak diisolasi)
Resistan sekeliling udara yang
mengambil kalor daTi permukaan luar
pipa.

!

Besaran
suhu
di luar dinding
PiP tansi
udara) tidak
hanya
tergantung
pada resi
(di
pennukaan kalor saja, tapi juga pen aruh

OD

Gam,ar 1.Penampang
Pipa.
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Akhirnya terlihat bahwa pelepasan

dengandindingpipa yang kemudiandensitasnya

energikalor dipengaruhioleh konveks alam dan

turun. Udarapanasnaik lalu ditempatioleh udara

radiasi kalor yang terjadikarenaperb

suhu

yang tidak panas dan seterusnya seperti

antarapennukaan luar pipa dengan s

udara

luar. Perpindahankalor secarakon

alam

terjadi oleh terpanaskannyaudara y

dekat

ditunjukkanpadagambar2.

t

t

t

ha

\

11

)

udara

Gambar 2. Perpindahan Kalor Konduksi, Konveksi Dan Radiasi.

Pengaruhgabungankonveks' alarn dan
radiasi kalor tidak dapat disel'

oleh

resistansi pacta persamaan peIpi

kalor

tersebut di atas dapat diperoleh sebagaidtldQ.
Aliran kalor dari pipa yang mempengaruhiudara
di luar pipa yang

konvensionalsepertiini,

diperhitungkan

Ra=La/(kaA)

sebagai

satuan

besaran

konduktansi k/L (Wattlm2external surface°C

(I)

di mana,

temperaturedifference).Besarankonduktansiini

Ra : resistansiudara
Ka
A

biasa disebut heat loss,

merupakankebalikan dari resistansi L/k yang

konduktivitas tennal ui
: luas perpindahan kalor

menggantikankebalikan resistan untuk seluruh

La : Panjanglintasan.

permukaan yakni L/(k A). Dengan lata lain,
besaransuku ini mempakankonduktansiper m2

Hal ini disebabkanolehkarenaLa di daTatidak
terdefmisi (tidak dapat ditentukan p
dan pengaruh udara ini

juga

aliran kalor permukaan. Besaran resistansi

gnya)
didimensikan sebagai rn2.0C/Watt. Kebalikan

kaligus

samaIl ini

ditambahkan dengan pelpindahan k lor oleh

adalah ha yang didirnensikan :

radiasikalor. Secaraeksperimen,
perb daan suhu

Watt/m20C dan ini

antara dinding pipa denganudara se

perpindahan kalor permukaan. Gambar 3 di

ling ini

merupakan koefisien

bisa diketahui dengancara rnengukur uhu-suhu

bawah menunjukkan contoh grafik

antara permukaan luar

koefisienperpindahankalor permukaandaTipipa

pipa dan s u udara

( dengan variasi diameter pipa ) dan suhu

tersebut.
Dengan menggunakanbes~

plot

permukaanke udarasekitar250C (77oF), data ini

Q, A

diperolehdaTibasil empiris eksperimenHeilman

daD dt maka kombinasiresistankedu~pengaruh
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.
ekspenmen

gernkan udara dalarn

ini digunakan ~am

perhitungan,

digunakan faktor koreksi. (41

perhitungan sebagai pendekatan.Pen~anih
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Gambar 3. Perpindahan

o

400

aan Suhu (t-77)F

$00
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700

lor Konveksi I Radiasi Pada Pipa Horisontal

F

uraian sebelumnya
disusun Berdasarkan
persamaan perpindahan
kalor

at

pipasbb

.(5)

P~rpindahankalor konduksi pactaket

q=
2

Graflk yang dikemukakanolehHeilman

21r ks

In OD/ID (12 -11).

,(2

pada Gambar3 terlihatbahwakoeflSienha tidak

hanya tergantungpada suhua1iranyang dibawa

Perpindahan kalor melalui ketebalaq cat
pada dinding pipa :
--_J_--

tetapijuga suhu pada sisi luar dinding pipa dan
udara. Kebalikan ini juga merupakansalah satu

2tr kc

Q=lnODl/ID2
3

(to -tl)

j(3)

resistansi yang diperlukan untuk perhitungan
perbedaansuhu total, dan ha sebagaikoefisien

Radiasidan Konveksike udara

q=ha;rOD(ta -to)..

*

peI})indahan kalor permukaan tidak

dapat

dihitung langsung kecuali dengan metoda trial
error. Langkah trial error ditampilkan pada

Persamaan(3) ini diabaikan karena (

tl )

sangatkecil sehinggagabungandaTi p

an

gambar4.

di atas,jumlahheat lossdiekspresikansbb:
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Gambar4. DiagramPerhitungan

Perhitungan
diterapkan

untuk

ditunjukkan

di

awal
zona
Gambar

yang
1
5.

Zona-I: Pipa antarakamar katupke penukar

dikerjakan,

kalor (Lekivalen
total=24,445m)

sebagaimana

Zona-II:

S~lanjutnya

Dinding Shell penukar kalor

berdasarkan basil yang diperoleh dari ~asus pada

(Lekivalen
total=16,O30m)

zona I, dapat diaplikasikan pada per~tungan di

Zona-III: Pipa daTiPenukarkalor ke kolam

zona-zona yang lain. Di dalam s~tem pipa

reaktor(Lekivalen
tota1=32,29m).

f

pendingin
primer
RSG-GAS,
kalor dapat
di bagi
menjadidaerah
3 zo Pelepasan
seperti

ditunjukkan pada gambar 5 yakni :
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PERHITUNGAN

sarna,q/osspada zona II dan III dapatdiperoleh

Datapipa sistempendinginprimer yang
diketahui dan digunakan di dalam perhi

an

Zona II : qloss= 346 BTU/jam.ft

" S
padazona I yakn1
bb: [2J

Zona III : qloss= 312 BTU/jam.ft

B~iil

Subu aliran

Selumhheat lossdati pipa pendinginprimer bisa

s,eel I
26 BTU/(lb at I

Konduktivitas
Tennal B~~Q<s)
SuhuUdara rerata di
luar pipa (ta)

dihitung dengan mengetahuipanjang total pipa
pendinginprimer.

27°c = 80,~of

.Zona-I:

Terata

45 °c = ll~ of

kalor (L.kiwl.ntotal=24,445m)

yangd~va

DiameterPipa

600 mm ND =23:5rl:nC

.Zona-II:

=1,~3 ft
Dari data-dataini dapat dicari j

.Zona-III:

Besarnyaqlossditampilkanpadalabel berikut :

",...

"'"
; ,,::t;

Zona

Leki.llen

I
II
III

24,445
16,030
32,290

~

c":

(m)

qloss
(watt/m)

qloss

(watt)

...""

,;;;,

,

Dari Gambar 3 (menggunakansatuanBr ItiSh)
diperoleh ha = 2,1 BTU/(jam.fl2 .oF)

Pipa dati Penukarkalor ke kolam

reaktor(L.kiwl.n
total=32,290m).

pa

melaluiketebalanpipa ke udaradi luar pipa,
Langkahasurnsiawal :
Suhualiranair
t1 = 113of
36 OF
t1 _77 =

Dinding Shell penukar kalor

(L.kiwlon
total=16,O30m)

ah

kalor yang mengalir dari aliran air di da

Pipa antarakamar katupke penukar

~
~
292,7

Total

~]

9289,1
5203,3
9451,2
23943

Energi kalor total yang lepas di sepanjangpipa
pendingin primer Qtot = 23944 watt = 23,9

Jadi apabila daya reaktor 25 Mwatt maka
= 431,6BTU/jam.lin.ft

perpindahan

Pemeriksaan

konduksi

kalor

besarnyaheatlosssebesar0,1 %.

kembali

melalui

f

bahan

pipa

PEMBAHASAN

ses

Harga heat loss ini sangat tergantung
dengan

persamaan

1

diperoleh

:

dari daya reaktor yang membangkitkan energi

""

atau suhu air di dalam pipa daD juga kondisi
gerakan/subu udara di luar pipa. Makin besar
perbedaan suhu antara air di dalam pipa dengan

t) =11O,3°F

subu di luar pipa (makin besar daya reaktor)

Apabila harga t1 ini dipakai

maka makin besar pula heat loss yang teIjadi.

gai

asumsi untuk langkah perhitungan b .tnya

Dalam perhitungan heat loss penelitian ini hanya

maka akan konvergen dan didapat harga lo.~s

digunakan harga pendekatan Terata pacta daya

pactazonaI = 405 BTU/(jam.ft) atau380 att/m

reaktor 25 Mwatt yang dapat di anggap mewakili

panjang pipa. Dengan cara perhitungan yang

keadaan kondisi operasi reaktor.
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Perlu disampaikan di

sw

besamya heat loss dapatmembe~

bahwa

Ja.vaban:

informasi

Tidak dipertimbangkandalarndesain.Topik heat

sejauhmanadeviasiyangteIjadi pada engukumn

loss diangkatsebagaiupaya memperolehakurasi

daya reaktor secara kalorimetri

analisis terrnal hidrolika sistem loop pendingin

basil

menunjukkan bahwa harga heat los

myata

primer

relatifkecil yakni 23,944bvatt.
Penanya : Endiah Puji Hastuti

KESIMPULAN

t

Pipa dan sistempendinginp'

er RSG-

Pertan}'aan:

GAS, subu udara di luar dinding ipa rerata
25°C
pendingin

(udara

primer

tidak

bergerak)
mengalirk(Ul

d(Ul

air

di

de

f

g(Ul am

Darimanapersmnaan
empiris itu dibuat ?
ApakahdaTibasil eksperimensendiri?

subu
pipa

Bagaimana batasan-batasanberlakunya persamaantersebut?
antara

45°C

rnaka

tetjadi

heat

/0

sebesar

23,944kwatt.
Jmvaban:
Persamaanernpiris basil eksperimenheilman
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Heat loss (q) mernpakanbesaran energi yang
mengalirdati fluida panasmelaluiketebalanpipa
ke udara diluar pipa. Jadi ~ooduksi
= q konvebi
+

PERTANYAAN

Qradiasi

Penanya : JupiterS. Pane

Rarnbatan panas (secara seri)

Pertanyaan:
Apakah dalam desain sistem pemipa

primer

RSG Gas

belum

faktor

heat loss

dipertimbangkan?
Kalau sudah, bagairnanahasil perhi

gaD ini

hila dibandingkandengandatadesaint

ebut.

105

