
ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir
PEBN-BATAN, Jakarta 18-19 Maret 1996

PEMERIKSAAN PASCA IRADIASI
ELEMEN BAKAR DISPERSIU3O8-A1 TIPE PELAT

H. Nasution, Sugondo, Deddy Lutfi Amin, Siti Amini
Pusat clemen bakar Nuklir

ID0100060

ABSTRAK

PEMERIKSAAN PASCA IRADIASI ELEMEN BAKAR DISPERSI U3Og-Al TIPE PELAT. Telali dilakukan
pemeriksaan pasca iradiasi terhadap eleinen bakar (EB) dispersi UjOs-Al dengan nomor seri RIE 01 yang diiradiasi
dalain reaktor selama lebih dari 2 tahun dengan derajat bakar 51,04 %. Pemeriksaan mencakup pemeriksaan visual
dan dimensi, distribusi derajat bakar, uji usap dan analisis mikro struktnr dengan metalografi. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bnhvva elemen bakar dan beberapa pelat yang dikeluafkan dari rakitannya masih dalam kondisi yang
baik (tetap dalain integritasnya). Terlilial pula adanya penibahan warna pada sebagian besar dari permukaan pelat,
yang diperkirakan benipa lapisan oksida. Analisis gamma scanning untuk menentukan distribusi derajat bakar
menunjukkan bahvva derajat bakar paling tinggi berada pada posisi 30 cm dari bagian bawah pelat. Distribusi paling
merata ditemukan pada pelat paling dalam dari rakitan. Pada pemeriksaan pengukuran ketebalan pelat ditemukan
bahwa pertambahan tebal pelat mengiknti arali distribusi derajat bakar. Namun detnikian dapat disimpulkan bahwa
selunih perubahan yang terjadi masih dalam batas yang diizinkan ditinjau dari aspek keselamatan pemakaiannya di
dalam teras reaktor dan masih mungkin untuk meningkatkan derajat bakar diatas 51,04 %.

ABSTRACT

POSTIRRAD1AT1ON EXAMINATION OF U&s-Al PELATE TYPE DISPERSION FUEL ELEMENT.
Postirradiation examination of plate type spent fuel element RJE-01 has been carried out in order to observe its
physical changes and performance under irradiation in the reactor. The irradiation has been time more than two
years with a declared hnrriup of 51,04 %. The examination included visual and dimensional measurement,
measurement of burn-up distribution, wipe test and metallographic analysis. The results showed that all fuel plates
retained their integrity. The colour changes were occurred on most of the plates surfaces suggesting that it was
generated from the oxide layer formation. From gamma-scanning examination it could be deducted that the highest
bum-up distribution of the plate was at position of 30 cm from the bottom. A more homogeneous distribution was
found in the middle plate of the bundle. The increased plate thickness, as revealed by dimensional measurements as
in agreement with the bum-up distribustion pattern. Despite the changes observed it could be concluded that all
changes occured were still within the allowable limits and therefore it can recommended that an increase of the
burn-up level above 51,04 % is still quite possible.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1990 elemen bakar rcaktor riset
hasil produksi IPEBRR - Pusat Elemen Bakar
pada derajat-bakar (burn-up) 50 %. Dengan per-
timbangan ekonomisasi pemakaian bahan bakar
dan atas permintaan PRSG lelah dilakukan eva-
hiasi dan analisis melalui pengiijian-pengujian
baik secara teoritis inaupun laboratoris untuk
mengetaluii kemungkinan derajat-bakar dapat
ditingkatkan liingga 56 %. Analisis laboratorium
telah dilakukan melalui Uji Pasca Irradiasi (UPI)
di Instalasi Radiometalurgi PEBN. UPI yang
dilakukan mencakup pemeriksaan secara tidak
niemsak, yang incliputi pcineriksaan visual, les
usap, ukur kctcbalan pclat dan pemeriksaan
gamma scanning serta uji menisak imtnk analisis
slniktur mikro. Hasil UPI menunjukkan balnva
penggunaan elcmen bakar sampai dengan tingkat
derajat-bakar 51.04 % lidak menunjukkan adanya
deformasi /kemsakan yang bcrarti.

Nuklir (PEBN) telah mulai mengisi teras Reaktor
Serba Guna G.A. Siwabessy, namun izin
pemakaian yang diberikan oleh BPTA baru
sampai

BAHAN DAN TATA KERJA

Elemei) bakar bekas (EBB) yang digunakan
dalam pemeriksaan pasca iradiasi ini adalah
elemen bakar bekas dengan nomor seri RIE 01,
produk pertama Instalasi Produksi elemen bakar
reaktor riset, PEBN. Data teknis elemen bakar
tersebut diberikan pada Tabel I. Pemeriksaan
visual dilakukan terhadap elemen bakar utuh
(rakitan) dan terhadap 3 (tiga) pelat elemen bakar
(PEB) yang telah dikeluarkan dari rakitannya.
Pemeriksaan visual mengamati perubahan warna
dari PEB, goresan dan retak, erosi,
pembengkokan dan Iain-lain. Test usap dikenakan
terhadap PEB yang mengalami cacat retak,
tergores ataupun erosi dengan maksud untuk
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mengetahui kemungkinan terjadinya pelepasan
hasil fisi radioaktif dari lokasi cacat.

Pengukuran tebal pelat dilakiikan dengan
dial-micrometer serta dengan titik ukur yang
cukup rapal, rerata 30 titik ukur untuk setiap
pelat. Perneriksaan gamma scanning dilakukan di
dua tempat yang berbeda. Pemeriksaan terhadap
rakitan EBB niuh dilakukan di hot cell PRSG
sedang pemeriksaan terhadap PEB dilakukan di
hot cell IRM. Detcktor yang digunakan untuk
kedua pemeriksaan ini adalah dari jenis Ge (Li)
serta radio nuklida yang diperiksa distribusinya
adalah Cs tM dan Cs137.

Analisis struktur mikro dengan mikroskop
optik /dilakukan terhadap PEB pada daerah
ekstrim yang ditentukan berdasakan analisis
distribusi derajat bakar. Cuplikan diambil di dua
tempat dari pelat No. 11 yang posisinya paling
tengah dalam rakitan elemen bakar, dengan
dimensi 3 x 3 x 1,33 mm.

HASIL PEMERIKSAAN DAN
PEMBAHASAN

Pemeriksaan secara visual terhadap :
Elemen Bakar Bekas Utuh

Tidak diketemukan kelainan-kelainan, baik
berupa bercak-bercak, perubahan warna, blister,
pitting corrosion , pembengkakan ataupun gores-
an-goresan pada pennukaan pelat luar maupun
kerangka struktur elemen bakar

Pelat elemen bakar
Terjadi perubahan warna, dari warna abu-

abu ke warna putih pada sebagian besar
permukaan pelat, bahkan pada pelat no. 6 dan 11
terlihat bebe-rapa bercak-bercak berwarna coklat
kehitaman.

Test Usap
Hasil test usap terhadap bercak-bercak pada pelat
elemen bakar No.6 dan 11 yang dicurigai
berlubang ataupun pecah, ternyata tidak menun-
jukkan adanya kelainan. Hasil cacah cuplikan
terhadap radionuklida hasil fisi menunjukkan
nilai yang tidak jauh berbeda dengan cacah latar.

Demikian juga dengan hasil test dosis
radiasi terhadap cuplikan test usap yang
menunjukkan nilai yang sama dengan cacah latar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
tidak ada radionuklida produk fisi yang lepas dari
bercak-bercak yang diuji.

Pemeriksaan Gamma-Scanning
Pemeriksaan gamma-scanning terhadap

elemen bakar bekas utuh menunjukkan derajat-

bakar paling tinggi adalah pada daerah 20-35 cm
bagian bawah eiemer! bsksr. Sementara
pemeriksaan gamma-scanning ierhsdap masing-
masing pelat menunjukkan derajat bakar yang
bervariasi antara ketinggian 15-45 dari bagian
bawah pelat.

Pelat yang posisinya semsk'n ke dalam pada
rakitan mempunyai derajat-bakar yang semakin
merata. Pada pelat no. 11 (AAA001!) derajat-
bakar tertinggi terjadi pada posisi 15-45 cm dari
bagian bawah, pada pelat ke-6 (AAA0006), pada
posisi daerah 15-35 cm dan pada pelat no.2
(AAA0001) drajat-bakar tertinggi pada daerah
20-27 cm dari bagian bawah pelat.

Pengukuran Tebal Pelat.
Hasil yang ditunjukkan oleh pengukuran

tebal pelat pasca iradiasi pada Tabei 2, tidak
memberi gambaran yang akurat, terutama pelat
no. 2, yang menunjukkan pertambahan tebal
rerata yang cukup tinggi dibandingkan dengan
pelat no. 6 dan 11. Hal ini mungkin dikarenakan
oleh penggunaan alat yang berbeda. Hasil
pengukuran pelat no.6 dan 11 lebih dapat
dipercaya, karena alat yang digunakan masih baru
dan terkalibrasi. Ditinjau dari daerah terjadinya
penebalan pelat terdapat gambaran bahwa
penebalan pada:
- pelat no. 2 terjadi pada daerah 5 - 40 cm
- pelat no. 6 terjadi pada daerah 15 - 35 cm dan
- pelat no. 11 terjadi pada daerah 15 - 50 cm
masing-masing dari bagian bawah pelat. Jika
hasil pengukuran ketebalan ini dibandingkan
dengan hasil pemeriksaan gamma scanning maka
pelat no.6 dan 11 menunjukkan hasil yang
bersesuai, yaitu pada daerah yang sama, di mana
ditemukan derajat bakar yang tinggi, disitu pula
terjadi penebalan pelat bahan bakar yang lebih.
Hal ini dimungkinkan karena pada daerah derajat
bakar yang lebih tinggi dihasilkan energi yang
lebih tinggi yang dapat menimbulkan swelling,

Analisis Metalografi
Cuplikan metalografi diambil dari pelat No.

11 sebanyak dua cuplikan berjarak 300 mm dari
bawah yang diberi kode BE dan cuplikan yang
diambil pada jarak 135 mm dari atas diberi kode
TE. Pengambilan cuplikan didasarkan pada hasil
gamma scanning yang nantinya dilanjutkan untuk
pemeriksaan derajat bakar secara radio kimia.
Mikro struktur cuplikan tersebut dapat dilihat
pada Gambar 7 dan 8. Dari observasi fotografi
mikro struktur pada perbesaran 600x tidak terlihat
adanya scalling (lapisan A12O3. H2O boeh-mite)
pada permukaan kelongsong aluminium. Juga
tidak terlihat adanya microcrack pada
kelongsong maupun di dalam matriksnya. Pada
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perbesaran 600x tersebut terlihat adanya spot
yang tidak fokus. Spot tersebut adalah cekungan
bekas pore hasil fisi. Ukuran partikel bahan
bakar dievaluasi dengan mctode titik potong
{intercept). Pada cuplikan BE sebesar 44,4 îm
dan besar partikel pada cuplikan TE adalah 39,7
|im. Sedang butir kristal kelongsong aluminium
adalah 45,0 ^m.

SIMPULAN

Hasil pemeriksaan pasca irradiasi terhadap
elemen bakar bekas RIE 01 telah memberikan
informasi dengan suatu simpulan sebagai berikut:
l.Secara umum elemen bakar bekas RIE 01 ini

telah memberi tampilan yang baik sampai
dengan derajat bakar 51,04%.

2.Distribusi tingkat derajat bakar pada pelat
elemen bakar dipengaruhi oleh posisi pelat
elemen bakar tersebut pada rakitannya.

3.Pemuaian ataupun swelling bahan bakar akan
cenderung terjadt pada derajat bakar yang lebih
tinggi.

PUSTAKA

1.BELLE. J. Uranium Dioxide : Property and
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1961
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3. HROVAT. M, Basic Characteristic and
requirements of MTR Fuel, NUKEM GmbH,
1985

TANYA JAWAB

1. Eric Johneri
• Koreksi pada abstrak baris ke-4 dari bawah.

Sementara itu analisis metalografi dan
seterusnya Pernyataan ini menurut
hemat saya terbalik. Tentunya pada makalah
dalam kesimpulan perlu diperbaiki. Apakah
dike-luarkan tingkat distribusi/homogenitas
ini akan lebih dapat menjelaskan yang terjadi
selama pemakaian dan dapat membantu
menjelaskan fenomena yang terjadi.

Hasbullah Nasution
• Dalam abstrak aslinya tidak seperti dalam

panduan. Lihat makalah yang disampaikan
kepada panitia.

• Informasi yang penulis peroleh dari pabrikan
menyatakan bahwa pelat elemen bakar RIE-
01 cukkup homogen tanpa ada hal-
hal/kelainan yang luar biasa yang mungkin
merubah tampilannya dalam reaktor.

2. Hasnul Sofyan
• Apakah hanya pemeriksaan 3 PEB cukup

untuk menyimpulkan bahwa penampilan
radiasi EBB baik dan tanpa ada defreasil
kerusakan yang berarti untuk seluruh EB
yang digunakan pada saat bersamaan ?

• Sampai seberapa besar kerusakan EBB dan
perubahan ketebalan EBB yang dapat
dianggap masih layak ?

Hasbullah Nasution
• Sudan dijawab pada pertanyaan sebelumnya.
• Kelayakan suatu EB dipengaruhi oleh faktor

nuilai dari disain, kondisi pabrikasi dan
operasi reaktor.

3. Mulyadi R.
• Menurut yang Saudara sampaikan, semakin

bahan bakar terbakar, ukuran butir semakin
halus. Mohon penjelasan secara teoritis.

Hasbullah Nasution
• Bahan bakar yang teriradiasi akan

menghasilkan fisi dan energi yang juga
menghasilkan panas. Adanya energi dan panas
menyebabkan butiran mengembang, retak dan
pecah. Butiran yang pecah tersebut akan
menyebabkan pengurangan ukuran butir,
tetapi menambah volume zone bahan bakar.

4. Lily Suparlina
• Bila dalam masa penggunaan bahan bakar

dalam teras reaktor terdapat bercak-bercak
pada permukaan bahan bakar tersebut,
tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap
bercak-bercak tersebut dan apa arti bercak-
bercak tersebut ?

Hasbullah Nasution
• Yang perlu dilakukan : bercak-bercak tersebut

dikikis dan dianalisa secara kimia ataupun
dengan XRD untuk mengetahui unsiir apa
yang terkandung di dalam bercak tersebut.
Perlu diteliti air pendingin reaktor, apakah ada
pengotor yang mungkin dapat menempel pada
pelat bahan bakar.

Muh. Darwis Isnaeni
• Apa penyebab bercak coklat/kehitaman pada

pelat nomor6 dan 11.
• Saran : dalam pemeriksaan derajat bakar,

sebaiknya perlu diingat juga riwayat elemen
bakar tersebut sewaktu di reaktor.
Hubungannya dengan pelat nomor 2 yang
terletak ditepi EB, apakah terletak berhadapan
dengan Elemen Bakar yang lain, IP/CIP atau
reflektor Berilium. Dari sini akan terlihat jika

107



Prosiding Presentasi Ilmiah Daur Sahan Bakar Nuklir
PEBN-BATAK Jakarta 18-19Maret 1996

pelat dekat dengan IP/CIP (pelat no. 2) akan
mendapat derajat bakar yang kurang merata
dibanding pelat no. 11 (yang terapit oleh pelat
bahan bakar). Atau sebaliknya dibandingkan
dengan peiat no. 10 atau 12.

Hasbuiiah Nasution
• Penyebab bercak perlu di teliti lebih lanjut

misalnya dengan analisa XRD.
• Evaluasi lebih lanjut dari tim RUTB RSG/

PEBN.Terima kasih atas sarannya. Data hasil
penelitian IRM dikirimkan ke PRSG untuk
infor-masi.

6. Sardjono
• Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dalam

penelitian Bapak, kenapa dalam kesimpulan
hanya menyebutkan baik/tanpa ada kerusakan
berarti ?

• Mungkinkah Bapak menyatakan bahwa tebal
clading plat bisa/masih memungkinkan
untuk lebih tipis dari 0,25 mm (spesifikasi) ?

Hasbuiiah Nasution
• Untuk menentukan layak tidaknya elemen

bakar dengan tebal plat yang telah 0,25 mm,
dan di pertipis sampai kurang lebih 0,08 mm
dari plat yang telah digunakan, perlu
diperhitungkan dan diteliti lebih jauh
dengan berbagai percobaan - percobaan.

7. Hilman Ramli
• Apakah sudah ada analisis atau komparasi

antara data derajat bakar RIE - 01 yang di
dapat dari RSG - GAS dengan data derajat
bakar yang di dapat dari hasil pengamatan /
eksperimen uji tak merusak maupun uji
merusak ?

• Data dari RSG-GAS adalah hasil perhitungan
yang memberikan harga fraksi bakar merata
di seluruh elemen bakar {fuel element)
dengan predilasi distribusi fruks di dalam
tesis. Diharapkan hasil eksperimen dapat
memberikan standar untuk memperkirakan
deflasi hasil perhitungan dan mungkin juga
untuk pengembangan computer code yang
memberikan hasil yang lebih presisi.

Hasbuiiah Nasution
• Data-data dari RMI dikirimkan ke PRSG

untuk diketahui dan di analisis bersama
dalam RNTB - RSG - PEBN.

• Data dari PRSG adalah data pengukuran.
Bahan data perhitungan (Lihat Gambar).

8. Gunandjar

• Speklrum gamma yang ditampilkan (3
sampel) menunjukka» adaraya puncak Cs -
137 dan hasil fisi yaag lain, Tetapi
disebutkan bahv/a fes usap pada daerah
bercak tersebut tidak menunjukkan adanya
pelepasan hasil fisi. Di sins data dan
pernyataan tersebut keiihatan kontradiksi.
Mohon penjelasan.

Hasbuiiah Nasution
• Tes usap dilakukan untuk mencek apakah ada

unsur fisi yang dapat lepas. Ini juga akan
membuktikan apakah bercak yang terlihat
secara visual itu bempa lubang atau cacat
retak. Sementara pemeriksaan spektrum
gamma untuk unsur Cs-1374 dan Cs-137,
untuk menentukan derajat bakar.

9. Amil Mardha
• Mohon dijelaskan soal perscanningan gamma

Apakah dilakukan secara horizontal /
vertikal atau jelasnya plat E.B diletakkan
berdiri (vertikal) / tidur (secara horizontal) ?

• Kenapa pemeriksaan hanya 3 plat saja,
sedangkan kita ketahui jelas plat E.B ada 25.
Apakah hasil dengan 3 buah plat saja sudah
menunjukkan nilai yang sama untuk plat-plat
yang lain.

Hasbuiiah Nasution
• Pemeriksaan dilakukan secara vertikal.
• Pemeriksaan uji-scanning dilakukan untuk

plat yang di anggap dapat mewakili yang
lain. Penetapan plat mana yang di ambil
didasarkan pada perhitungan-perhitungan
neutronik dan fisika reaktor. Pemeriksaan
tidak dilakukan untuk semua plat adalah
disebabkan sulitnya mengeluarkan plat satu
demi satu tanpa terjadi kerusakan, sehingga
tidak dianggap efisien.

10. Erian Dewita
• Berapa temperatur bahan bakar pada saat

iradiasi ?
Dalam abstrak Bapak menyebutkan bahwa
hasil pemeriksaan visual PEB menunjukkan
perubahaan warna disertai bercak-bercak
berwarna coklat kehitaman dan test usap
tidak meyakinkan tidak adanya pelepasan
hasil fisi.

Hasbuiiah Nasution
• Temperatur pada permukaan luar bahan

bakar 75-90 °C. Temperatur pada bagian inti
bahan bakar 150 °C.

• Tes usap dilakukan dengan bagian bercak
dengan kain ataupun kapas, lalu dicacah
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untuk melihat mesin flsi yang mungkin
terperangkap pada kain / kapas.

l l .Tukiran.S

• Apa alasannya mengambil 3 plat yaitu no.2,6
dan 11 ? Sedang jumlah platnya 21 buah.

• Dari ketiga plat ini mana kira-kira yang
paling banyak (besar) terbakar (burn-upnya).
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• Bisakah disimpulkan bahwa RIE-10 dengan
burn-up 51,04 % menunjukkan iradiasi yang
baik dengan hanya menguji 3 plat dari 21 plat

Hasbullah Nasution
e Lihatjawaban untuk Sdr. AmilMardha.
• Plat nomor AAA 0001 lihat grafik hasil

pemeriksaan.
• Bisa, karena di samping pemeriksaan PIE

juga dilakukan analisa-analisa secara teoritis
(perhitungan-perhitungan neuronis).

TABELI. DATA TEKNIS ELEMEN BAKAR RIE -01

Jenis Bahan Bakar Dispersi
Berat Uranium dalam elemen bakar
Perkayaan rerata
Berat U dalam elemen pra-iradiasi

Tingkat muat
Lama dalam teras reaktor
Declared Burn-up, %
Lamapendinginan
Aktivitas (0 detik)
Aktivitas setelah pendinginan
Kandungan Pu total
Kandungan Pu-239

U3Og-AI
1271,38 gr
19,79 %
251,60%
2,96gr'u/Cm3

3thn4bln21hr(5M
51,04 %

> 10,5 bl
2,261 x 106 Ci
1,407 x 104 Ci
9,2962 gr
6,9787 gr

t/90 s/d 30/8/93)

TABEL - 2. TEBAL PELAT ELEMEN BAKAR RIE 01 PASCA IRRADIASI

TITIK POSISI
PENGUKURAN (CM)

1,00
2,50
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
61,50

Tebai Pelat rerata
sesudah irradiasi

(mm)

Tebal pelat rerata
sebelum irradiasi

(mm)

A t relatif
(mm)

TEBAL PELAT RERATA
AAA0001

1,340
1,355
1,370
1,370
,370
,370

1,370
,370
,370
,355
,345
,350
,335
,330
.357

1,31

0,047
* ± 3,6 %

PER TITIK
AAA0006

1,300
1,320
1,325
1,335
1,345
1,335
1,345
1,345
1,335
1,335
1,335
1,330
1,315
1,305
1,33

1,33

0,000
« 0,0 %

PENGUKURAN (mm)
AAA0011

1,310
1,315
1,325
1,335
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,330
1,315
1,310
1,34

1,33

0,01
« 0,75 %
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Keterangan:

A = Daerah pelat berwarna abu-abu (warna
AlMg)
B= Daerah pelat berwarna putifo, kasar
o = Bercak/lobang warna coklat kehitaman

Gambar 1. Pemeriksaan secara visual pada pelat No. AAA 0001

0

M
B

\

:J
Gambar 2. Pemeriksaan secara visual pada pelat Gambar 3. Pemeriksaan secara visual pada pelat

No. AAA 0006 No. AAA 0011

Angka band&g Cs-134/Ca-137
(pada plat e.b. dari bawah ke atai)

Keaktifan (cps) Nlabah C8-134/C8-137

• C.-IST tMI.M k«7

1 0 * • M • • W «O

Posisi jarak aksial dari bairah (cm)

Gambar 4. Skaning gamma RIE01 pelat-2 (No. AA0001)
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Angka banding Cs-134/Cs-137
(pada plat e/b. dari tiawah ke atae)

Keaktifan (cps) Nislmh C8-134/C8-137
0.5

Katereuigsa:

• C»-137 :681,6« k«Y

0 4 3k C«~I34 :79S,e4 koT

X Xlsbah C B - ! 3 4 / C B - 1 3 ?

JO 20 30 40 50

Posisi jarak akBial dari bawali (em)
eo

Gambar 5. Skaning gamma RIEOl pe!at-6 (No. AA0006)

Angka banding Cs-134/Ca-137
(pada plat e.b. dari bawah ke atas)

7»
Keaktifan (cps) NlBbah C8-134/CB-137

" Cm-IST :6«I.M k»y

* C«-«34 :7P5,M k»?

X Hiibah Cs-1M/C«-137

10 ZO 30 40 50 «0

Posisi j a rak aksial dari bawah (cm)

Gambar 6. Skaning gamma RIEOl pelat-11 (No. AA0011)
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Y -' .'v

Gambar 7. Stniktunnikro U3O8 derajat bakar rendah, perbesaran 200 X

Gambar 8. Stniklurniikro U3O8 dcrajat bakar tinggi, perbesaran 200 X
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