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ABSTRACT

SIMULATION DEVELOPMENT FOR TRIGA REACTOR. A simulator of the dynamic of
TRIGA reactor has been made. This simulator is meant to study the reactor kinetic behavior and for
operator training to more assure the safety and the reliability of the real operation of TRIGA reactor.

The simulator consists of PC (personal computer) for processing the calculation of reactivity,
neutron flux, period, etc and control panel for regulating the input data such as the change of power
range, control rod position as well as cooling flow rate. The result will be displayed on screen monitor of
personal computer as given in the real control room of TRIGA reactor. The output of simulator will be
verified by comparing with measurement result in the real TRIGA MARK II reactor of Musashi Institute
of Technology. For the change of reactivity of 0.3, 0.5 and 0.7 the reactor power and fuel temperature
between the simulator and measurements are comparable.

ABSTRAK

PENGEMBANGAN SIMULASI UNTUK REAKTOR TRIGA. Telah dilakukan pembuatan
simulator dinamika reaktor TRIGA. Simulator ini dimaksudkan untuk mempelajari perilaku kinetika
reaktor dan sebagai pelatihan operator untuk lebih menjamin keselamatan dan keandalan operasi reaktor
TRIGA yang sesungguhnya. Simulator terdiri dari komputer personal (PC) untuk pemrosesan
perhitungan reaktivitas, rapat neutron, periode, dll dan panel kontrol untuk pengaturan data masukan
seperti perubahan rentang daya, posisi batang kendali dan laju alir pendingin. Hasilnya ditampilkan pada
layar komputer seperti halnya tampilan pada ruang kendali reaktor TRIGA yang sesungguhnya. Hasil
tampilan simulator diuji kebenarannya dengan cara membangdingkan dengan hasil pengukuran pada
reaktor TRIGA MARK II milik Musashi Institute of Technology. Untuk kondisi perubahan reaktivitas
0.3, 0.5 dan 0.7, daya reaktor dan suhu bahan bakar antara simulator dan pengukuran tidak jauh berbeda.

PENDAHULUAN

Dewasa ini penggunaan simulasi untuk mempelajari sifat suatu proses makin
meningkat. Dengan menggunakan simulasi tersebut, suatu proses akan dapat
dianalisis/dipelajari karakteristiknya sebelum diterapkan pada kejadian/peralatan yang
sesungguhnya.

Komponen utama yang digunakan dalam simulasi ini adalah komputer
personal. Komputer ini digunakan sebagai tempat pemroses dari program simulasi
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yang dibuat. Yang selanjutnya dengan program tersebut nantinya pemrosesan/
pengaturan signal-signal yang masuk ke komputer akan diatur oleh program simulasi.
signal-signal yang masuk tersebut berasal dari bagian luar komputer/ berasal dari
kontrol panel (outer part of computer) yang merupakan bagian terpisah dari bagian
komputer.

Bentuk dari simulasi dibuat sedemikian rupa sehingga dalam pengoperasiannya
sebagai simulasi reaktor TRIGA akan mengikuti pola dinamis seperti layaknya
pengoperasian reaktor yang sesungguhnya. Pemrosesan signal yang ada, dilakukan
tiap saat sesuai dengan satuan waktu yang ditentukan. Dalam simulasi ini satuan
waktu pemrosesan signal ditentukan sebesar 0,001 det. Bentuk tampilan hasil
pemrosesan/ pengaturan, dapat dilihat pada gambar 1.

TUJUAN

Simulasi ini bisa digunakan sebagai mesin untuk :
1. Mempelajari fenomena-fenomena yang ada di dalam reaktor nuklir
2. Meningkatkan pengetahuan teknologi reaktor
3. Sebagai monitoring reaktor yang sesungguhnya dan sebagai backup system

(Gambar 2).

METODOLOGI

Urutan kerja yang telah dilaksanakan dalam pembuatan simulasi ini, adalah
sebagai berikut:
- Perancangan model perhitungan.
- Pembuatan program perhitungan.
- Pembandingan hasil yang diperoleh dari simulasi dengan reaktor yang

sesungguhnya.
- Analisis hasil.

PENYUSUNAN MODEL PERHITUNGAN

Gambar 3 adalah gambar bentuk sederhana flowchart dari software simulasi.
Pada gambar tersebut input (masukan) yang masuk ke komputer berasal dari
perubahan power range, posisi batang kendali dan aliran pendingin. Input ini berasal
dari panel kontrol yang harganya akan berubah sesuai dengan keinginan operator
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sejalan dengan jenis operasi yang sedang dilaksanakan. Setiap input yang masuk ke
komputer akan langsung diolah daJam proses perhitungan. Walaupun pada saat ada
input yang masuk ke kbmputer akan terjadi interupsi pada proses perhitungan.
Dalatn flowchart tersebut perhitungan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Perhitungan Rapat Neutron
Pada simulasi ini besarnya fluks neutron untuk keadaan awal (level daya

2.3 m watt) adalah sebesar 7 n/cm .sec. Harga fluks neutron di dalam teras ini adalah
harga rata-rata neutron di dalam teras yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan
pada reaktor TRIGA milik Musashi Institute of Technology.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung rapat neutron ini adalah
persamaan kinetika reaktor, yakni:

*-* ' /Wdt L

H(0,c,
dimana:
p = Reaktivitas
|3j = Fraksi neutron kasip untuk jenis i, (3=SPJ

L = Umur neutron
X = Konstanta peluruhan
Q = Konsentrasi isotop penghasil neutron kasip

2. Perhitungan Reaktivitas
Dalam pembuatan simulasi ini pertimbangan perubahan reaktivitas yang terjadi

adalah :

a. Perubahan reaktivitas karena perubahan posisi batang kendali didalam teras .
Dalam hal ini perhitungan reaktivitas yang digunakan adalah menggunakan harga
yang diperoleh dari eksperimen kalibrasi batang kendali.

b. Perubahan reaktivitas karena burn-up.
Harga jumlah reaktivitas yang terdapat dalam teras reaktor pada saat teras baru (p
new) adalah:

Pnew = Pex + Psh
dimana:
pex = excess reaktivity (reaktivitas lebih) yang diberikan dalam teras.
psh = total reaktivitas yang diberikan apabila seluruh batang kendali disisipkan

100%.
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Apabila reaktor telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu maka reaktivitas
akan berkurang akibat susutnya konsentrasi bahan bakar akibat fisi. Harga
perubahan reaktivitas dalam teras akibat burn up (Apb) tersebut adalah :

= Pnew " Pold

dimana:
Poid = total reaktivitas dalam teras (excess reactivity + Rod worth reactivity).

c. Perubahan reaktivitas karena munculnya bahan penyerap neutron dari hasil
reaksi fisi
Pengaruh timbulnya racun penyerap neutron.

Px = - P-f
dimana:

p = 2>
f ~

/ i af / , am / i ap

Zu = tampang lintang makroskopik untuk U-235
Zaf ~ tampang lintang serapan makroskopik (U-235)
Zam

 = tampang lintang serapan makroskopik bahan selain bahan bakar
Zap = tampang lintang serapan makroskopik daro racun
crx = tampang lintang serapan mikroskopik dari racun
Nx = jumlah atom racun penyerap neutron

d. Perubahan reaktivitas karena efe'k temperatur
Perubahan reaktivitas akibat pengaruh temperatur bahan bakar (ApT) diperoleh
dari persamaan :

ApT = - D (8-80)
dimana:
D = konstanta perubahan harga reaktivitas karena perubahan temperatur.
6 = temperatur permukaan bahan bakar.
80 = temperatur permukaan bahan bakar sebelum operasi.

3. Perhitungan Periode
Pada saat menarik dan menyusupkan batang kendali ke dalam teras reaktor,

akan terjadi perubahan reaktivitas di dalam teras. Hal ini tentu akan mempengaruhi
perubahan periode. Perubahan periode tersebut dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan:
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Tp = At/log(P2/PI)

dimana At = sampling time (0.1 msec)
P ,P = daya operasi.

Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut di atas, yang akan ditampilkan
di monitor komputer antara lain adalah daya logaritmik, dan daya linier. Sedangkan
pada panel kontrol akan di tampilkan : suhu pendingin posisi batang kendali, periode,
reaktivitas dan power range.

Seperti halnya pada reaktor yang sesungguhnya, pengoperasian dengan
menggunakan simulator inipun dibatasi oleh faktor-faktor yang apabila tidak
terpenuhi kondisinya, reaktor akan scram. Faktor-faktor tersebut adalah:

- Power range/ daya linier.
- Periode.

UJIKARAKTRISTIK SIMULATOR

Dalam penelitian ini, setelah pembuatan simulator (software&hardware) dapat
diselesaikan, dilakukan beberapa uji karakteristik yang berkaitan dengan sifat kinetika
reaktor. Hasil yang telah diperoleh dari uji tersebut antara lain:

1. Gambar 4 dan 5 adalah kurva perubahan daya reaktor dari kondisi kritis awal (100
mwatt) sampai kritis tertentu dengan step reaktivitas yang digunakan adalah 0.3,
0.5, 0.7 dari hasil eksperimen dengan menggunakan simulator dan reaktor yang
sesungguhnya. Kesamaan hasil .terlihat pada gambar tersebut. Makin tinggi step
reaktivitas yang digunakan untuk merubah level daya operasi, maka akan makin
cepat perubahan daya tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa
karakteristik operasi dari simulator mendapatkan hasil yang mendekati dengan
reaktor yang sesungguhnya. Dengan demikian simulator ini bisa digunakan untuk
mensimulasikan proses yang terjadi pada reaktor TRIGA.

Karena semua proses yang ada di dalam reaktor belum dimasukkan sebagai
model simulasi, maka apabila akan melakukan suatu simulasi untuk proses yang
belum ada dalam model perhitungan di simulasi ini, bisa dilakukan dengan
memasukkan model perhitungan tersebut ke dalamnya.
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Dalam pembuatan simulasi ini Real Time merupakan faktor utama, maka
kebutuhan akan komputer dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi merupakan hal
penting. Apabila proses yang disimulasikan makin banyak, maka proses pengolahan
yang dilakukan komputer akan makin lambat. Apabila hal tersebut terjadi, perlu
adanya pembagian pemrosesan dengan banyak komputer dan hasilnya dapat
digabungkan dalam satu kesatuan display.
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Gambar 2. Simulator sebagai Monitoring dan Backup System
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Gambar 3. Flowchart dari Software Simulasi
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Gambar 4. Kecepatan Perubahan LIN POWER Akibat Reaktivitas (Simulasi)
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Gambar 5. Kecepatan Perubahan LIN POWER Akibat Reaktivitas (TRIGA)
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DISKUSI

AS NATIO LASMAN

Apakah dalam simulasi tersebut diperhitungkan juga keberadaan neutron source,
terutama untuk simulasi ketika start upl

DEMON HANDOYO

Keberadaan neutron source dalam simulasi ini belum diperhitungkan

TUKIRANS

Bagaimana cara menghitung reaktivitas teras, batang kendali, dan bahan bakar?

DEMON HANDOYO

Cara menghitung reaktivitas batang kendali untuk simulasi dapat dilihat pada
persamaan yang tercantum dalam makalah, sedang reaktivitas reaktor TRIGA
diperoleh dari file-file hasil eksperimen reaktor TRIGA milik Musashi Institute of
Technology.

SUHERMANTO

Dari mana data eksperimen untuk perbandingan hasil simulasi Anda peroleh dan pada
saat bagaimana?

DEMON HANDOYO

Data diperoleh dari hasil eksperimen reaktor TRIGA milik Musashi Institute of
Technology, Japan pada saat beroperasi dengan level daya seperti pada grafik dan
pada kondisi operasi normal.
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