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ABSTRAK

PENGKAJIAN BAHAN BAKAR REAKTOR TEMPERATUR TINGGI (KARAKTERISTIK BAHAN BAKAR
HTTR). Reaktor Temperatur Tinggi adalah suatu jenis reaktor untuk mendapatkan suhu pendingin (gas He) yang
tinggi ( 950°C). Salah satu kemungkinan aplikasi HTTR adalah kogenerasi untuk menghasilkan uap suhu tinggi dan
tenaga listrik, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi untuk industri dimasa datang. Mengingat
temperatur operasi HTTR yang cukup tinggi, dibutuhkan bahan bakar yang stabil baik secara mekanik, kimia dan
fisika terhadap suhu yang tinggi, scrta stabil terhadap pengaruh fragmen-fraginen hasil fisi dan netron selama iradiasi.
Pengkajian karakteristik bahan bakar HTTR ini didasarkan pada data eksperimen untuk mendapatkan informasi
kelayakan operasi HTTR. Hasil pcngkajian inenunjukkan bahwa pelepasan gas hasil fisi pada derajat bakar 3,6 %
FIMA yang sama dengan derajat bakar niaksimum HTTR adalah lebih kecil dari pada pelepasan maksimum yang
diestimasikan dalam disain HTTR (SxlO"1), dimana R/B untuk bahan bakar yang difabrikasi sesuai dengan metode
fabrikasi blok bahan bakar bentuk prisma adalah rendah (antara 10'* dan 10'8).

ABSTRACT

THE ASSESSMENT OF HIGH TEMPERATURE REACTOR FUEL (CHARACTERISTICS OF HTTR FUEL).
HTTR is one of the reactor type with Helium coolant and outlet coolant temperature of 950"C. One possibility of
HTTR application is the coogeneralion of steam in high temperature and electric power for supply energy to
industry in the future. Considering to the high operating temperature of HTTR, therefore it is needed the reactor fuel
which have good mechanical, chemical and physical stability to the high temperature, and stable to the influence of
fission fragment and neutron during irradiation. This assessment of the HTTR fuel characteristics based on the
experiment data to find information of HTTR operation feasibility. Result of the assessment indicated that fission
gas release at burn-up of 3.6% FIMA which was the same as the maximum burn up in the HTTR design was fairly
lower than the maximum release estimated in the design (5x10'4), which is R/B from the fuel fabricated by the
prismatic block fuel method would be low (between 10"9 and I0'8).

PENDAHULUAN

Reaktor Temperalur tinggi (RTT) atau
HTGR (High Temperature Gas-Cooled Reactor)
adalah suatu jenis reaktor tmluk inendapatkan
suhu pendingin (gas He) yang tinggi (95O°C).
Selain itu, RTT dikembangkan untuk meng-
hasilkan listrik dan untuk niembuat bahan bakar
(fisil) baru U-233 dari bahan fertil Th-232.

Dengan kcmampuan RTT menghasilkan
panas suhu tinggi, niaka sangatlah tnungkin
reaktor ini menghasilkan uap air dan tenaga
listrik. Uap air pada suhii sainpai 530°C dan 17
MPa dapat digiinakan untuk inememihi kebutulian
energi untuk industri, seperti misalnya dalam
industri kimia atau gasifikasi lurgi batubara.
Selain ilu panas yang dihasilkan juga dapal
digunakan untuk proses pembuatan Substitute
Natural Gas (SNG, 36 MJ/m3) atau gas sintesis
(CO, H2, 9-11 MJ/m3) dari lignite atau batubara
keras pada suhu diantara 700 - 900°C. Reaklor
temperatur tinggi ini diharapkan menjadi reaktor
yang paling menjanjikan untuk menghasilkan

energi panas sampai 95O°C tanpa mengeluarkan
gas CO2 yang dapat mengakibatkan efek rumah
kaca, maupun gas-gas lain seperti sulfur oksida
dan gas nitrogen oksida yang dapat
mengakibatkan efek hujan asam. Oleh karena itu
RTT merupakan salah satu alternatif untuk
memenuhi kebutuhan energi nasional melalui
deversifikasi energi yang bersih, serta dapat
menunjang penghematan ( konservasi ) energi
konvensional.

Disisi lain, mengingat temperatur operasi
RTT yang cukup tinggi, maka dibutuhkan bahan
bakar yang stabil baik secara mekanik, kimia dan
fisika terhadap suhu yang tinggi, serta stabil
terhadap penganih fragmen-fragmen hasil fisi dan
netron selama iradiasi. Untuk memahami sifat-
sifat dan unjuk kerja bahan bakar selama iradiasi,
maka perl a dilakukan pcngkajian karakteristik
dari bahan bakar RTT.

Sebagai bahan bakar RTT digunakan bahan
bakar bentuk partikel berlapis ( coated particle )
dengan diameter 500 - 600 \im yang berisi kernel
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bahan bakar U02 atati bahan dapal biak (ThO2

atau TI1C2) yang terdispersi dalam matriks grafit.
Dalam 1 kernel berisi U02 + ThO2 atau dalain
partikel berlapis berisi kernel U02 dan kernel
ThQ2. Penambahan kernel bahan dapat biak dari
Thorium dimaksudkan untuk lujuan pembuatan
bahan bakar dapat belah bam yaitu U-233.
Selanjutnya bahan dapat belah U-233 yang dihasil-
kan dari pembiakan Th-232 dapat didaur ulang
sehingga dapat menghemat kebutuhan bahan
bakar dapat belah U-235.

Ada 2 jenis rakitan eleinen bakar RTT yaitu
jenis rakitan elemen bakar berbentuk prisma
heksagonal dan jenis rakitan eleinen bakar
berbentuk bola. Masing-masing rakitan elemen
bakar tersebut berisi bahan bakar partikel
berlapis. Sedang jenis Iapisan partikel berlapis ada
2 jenis pula, yaitu pelapisan jenis BISO dan
pelapisan jenis TRISO. Partikel-partikel berlapis
berisi kernel UO2 berpengkayaan rendah dan
terlapis jenis TRISO terdiri dari 4 lapisan, mulai
dari lapisan yang paling dalam yaitu lapisan
pyrolitic carbon (PyC) densilas rendah, lapisan
pyrolitic carbon densitas tinggi (IPyC), lapisan
silicon carbide (SiC) dan terluar adalah lapisan
pyrolitic carbon densitas tinggi (OPyC). Partikel
berlapis bersama dengan serbuk grafit dan bahan
pengikat resin dibentuk menjadi kompak
{compact) bahan bakar berbentuk annular, yang
mana satu kompak mengandung sekitar 13500
partikel. Sejumlah 14 kompak bahan bakar
dimasukkan dalam kelongsong grafit inembentuk
sebuah batang bahan bakar. Batang bahan bakar
tersebut kemudian dirakit dengan memasuk-
kannya dalam lubang-lubang pada blok grafit
berbentuk prisma heksagonal. Celah-celah
diantara batang-batang bahan bakar dan lubang-
lubang pada blok grafit dirancang untuk
mengalirkan pendingin gas Helium dari atas ke
bawah.

Untiik tahap avval dalam makalah ini akan
dipelajari dan dikaji karakteristik bahan bakar
Reaktor Uji Temperatur Tinggi atau HTTR {High
Temperature Engineering Test Reactor) yang
sedang dibangim di Oarai, Jcpang. Reaktor Uji
Temperatur Tinggi (HTTR) tersebut menipakan
reaktor uji dengan daya termal 30 MW yang
berpendingin Helium dan bermoderator grafit
yang dapat menghasilkan sului pendingin keluar
950°C. Reaktor ini dirancang untuk menetapkan
dan memperbaiki teknologi dasar dari HTGR
maju dan untuk melakukan berbagai uji iradiasi
serta penelitian dasar pada temperatur tinggi yang
inovatif.

KARAKTERISTIK PEMBUATAN BAHAN
BAKAR HTTR

Bahan bakar HTTR jenis pin-in-block yaitu
batang eleinen bakar yang tersusun dalam blok
prisma dari grafit, yang susunannya ditunjukkan
dalam Gambar 1 dan karakteristik utamanya
ditunjukkan dalam Tabel 1. Kompak bahan bakar
berisi sekitar 13500 partikel bahan bakar berlapis
yang terdispersi secara homogen, dan kemudian
dibentuk nienjadi sebuah bentuk annular extended
(berbentuk lingkaran serupa cincin yang
memanjang). Fraksi partikel bahan bakar berlapis
didalam kompak bahan bakar adalah 30 vol%.
Setiap batang bahan bakar terdiri dari 14 kompak
bahan bakar didalam sleeve (kelongsong/ tabung)
grafit, yang kemudian dimasukkan kedalam
lubang (saluran pendingin) pada blok grafit yang
berbentuk heksagonal.

Untuk memahami karakteristik dari bahan
bakar, maka perlu untuk mempelajari proses
fabrikasinya berhubung faktor-faktor dalam
fabrikasi sangat mempengaruhi unjuk kerja
iradiasi dari suatu bahan bakar. Gambar 2
menunjukkan diagram alir dari proses fabrikasi
bahan bakar HTTR yang meliputi : preparasi
kernel, proses pelapisan, fabrikasi kompak bahan
bakar, pembuatan elemen grafit dan perakitan.

PREPARASI KERNEL

Proses blending pengkayaan uranium

Tiga jenis uranium pengkayaan rendah (3.4,
4.8, 9.9 wl% ) digunakan sebagai bahan dasar.
Bahan awal pada proses berikut adalah serbuk
U3O8. Tiga jenis uranium diperkaya ini dicampur
secara akurat untuk membuat 12 formula dari
uranium diperkaya dari 3,4 sampai 9,9 wt %. Tiga
jenis dari uranium diperkaya ini dipakai secara
terpisah agar tidak tercampur dengan yang
lainnya di dalam proses.

Proses produksi kernel

Proses produksi kernel UO2 terdiri dari 2
garis produksi yang mempunyai skala dan disain
yang hampir satna. Proses produksi ditunjukkan
pada Gambar 3. Bahan bakar berupa serbuk U3Og,
dilarutkan dalam asam nitrat untuk membentuk
larutan uranil nitrat, UO2(NO3)2. Larutan ini
kemudian dicampur dengan bahan additive.

Butiran berbentuk bola-bola kecil dari fluida
lamtan uranil nitrat dikeluarkan dari pipa-pipa
yang bergetar. Butiran {droplet) dipadatkan
sewaktu dijatuhkan dalam gas NH3. Proses ini
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dikenal dengan proses pengendapan
{precipitation) gel. Buliran-butiran yang telah
menjadi padat ini disimpan lama dalam lamtan
ammonia untuk membentuk partikel-partikel
ammonium diuranat (ADU) yang telah menjadi
gel berbentuk bola, dicuci dalam air dan alkohol,
dikeringkan, selanjutnya partikel ADU dikalsinasi
untuk membentuk UO3. Kemudian partikel-
partikel ini direduksi dan disinter untuk
menghasiikan kernel bahan bakar UO2. Diameter
dari kernel bahan bakar UO2 tergantung pada
ukuran dari butiran {droplet). Ukuran butiran
dikontrol dengan laju aliran dari lamtan uranil
nitrat dan frekuensi dari pipa yang bergetar.
Diameter nominal dari kernel bahan bakar UO2
adalah 600 p.m.

Proses pelapisan {coating process)

Pelapisan yang telah diterapkan pada kernel
adalah menggunakan 2 alat fluidized cooler.
Proses pelapisan dari partikel-partikel bahan
bakar berlapis jenis TRISO ditunjukkan pada
Gambar 4. Lapisan-lapisan ini terdeposit pada
kernel didalam proses CVD {Chemical Vapor
Deposition). Lapisan pyrolitic carbon (PyC)
dengan massa jenis rendah (lapisan PyC buffer),
lapisan PyC dengan massa jenis tinggi dan lapisan
SiC dihasilkan bertumt-turut dari proses pelapisan
dengan penambahan C;H2, C3H6, dan CH3SiCl3.

Proses pemadatan {compacting process)

Kompak bahan bakar diproduksi melalui
proses pemadatan seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 5. Proses produksi ini hanya
menggunakan satu jalur garis proses. Partikel-
partikel berlapis ini dilapisi dengan serbuk
phenol-resinated graphite dengan menggunakan
mesin pelapis {overcoating machine). Partikel-
partikel ini secara otomatis ditimbang untuk
menentukan kandungan uranium, fraksi packing
(fraksi komponen penyusun) dan massa jenisnya.
Partikel-partikel yang telah ditimbang secara
akurat ini secara otomatis dimasukkan kedalain
suatu alat (dies) dan dibentuk menjadi kompak
hijau (mentah) berbentuk annular dengan
menggunakan proses pengepresan hangat (warm
press). Kemudian setiap kompak hijau
dipindahkan dari penckanan (press) dan ditandai
dengan penandaan yang tennasuk pengkayaan
uranium dan nomor seri. Selanjutnya kompak ini
dikarbonisasi dengan perlakuan panas pada suhu
800°C dan diikuti dengan degassing pada sului
1800°C.

Proses perakitan batang bahan bakar

Sejumlah 14 kompak bahan bakar disusun
dalam stack unluk memenuhi kebutuhan disain
panjang dan kandungan uraniumnya. Setiap stack
diwadahi dalam tabung grafit IG-110 yang
kemudian disebut sebagai sleeve (kelongsong/
tabung). Tube (tabung) mempunyai plat
penyangga terbuat dari grafit dikedua bagian
ujungnya dan dipasang sekrup. Kelongsong grafit
yang telah berisi 14 kompak bahan bakar tersebut
ditutup dengan tube grafit membentuk rakitan
(assembling) batang bahan bakar. Setiap sleeve
mempunyai 3 pengatur jarak melingkar
membentuk kanal-kanal (untuk aliran pendingin
gas helium) dalam lubang-lubang blok grafit yang
berbentuk heksagonal.

PENGUJIAN DENGAN IRADIASI

Bahan bakar dengan spesifikasi seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 1, diiradiasi dengan
kondisi iradiasi seperti yang ditunjukkan pada
Tabel 2 yaitu dengan kondisi operasi reaktor
normal. Meskipun temperatur bahan bakar
maksimum relatif tinggi (sekitar 1300°C)
dibanding dengan bahan bakar HTGR yang lain,
seperti : Modular HTGR (MHTGR) di Amerika
Serikat dan Modul di Jerman, tetapi derajat bakar
(burn-up) bahan bakar maksimum relatif lebih
rendah, karena itu terlihat bahwa integritas bahan
bakar dibawah kondisi operasi HTTR dapat dijaga
selama "vvaktu hidup" bahan bakar.

Sifat-sifat bahan bakar di bawah kondisi operasi
normal

Unjuk kerja bahan bakar yang telah
difabrikasi dengan spesifikasi dari disain HTTR
diuji dalam berbagai eksperimen iradiasi dengan
menggunakan fasilitas iradiasi OGL-1. gas-swept
capsule dan closed capsule yang tersedia di
Reaktor Uji JMTR (Jepang). Ada 2 gejala penting
dari bahan bakar yang menyebabkan rusaknya
lapisan akibat iradiasi dan mengakibatkan
terjadinya pembebasan produk fisi(3) , yaitu
Migrasi kernel dalam partikel berlapis Interaksi
produk fisi Pd dengan lapisan SiC Migrasi kernel
lersebut dikenal sebagai "efek amoeba", dapat
terjadi bila partikel-partikel berlapis diiradiasi
dibawah perubahan temperatur dan dalam kondisi
yang ekstrim dapat menyebabkan kerusakan
lapisan-lapisan partikel selama iradiasi. Hal ini
disebabkan oleh sebuah transfer massa carbon dari
sisi dingin ke si si panas dalam partikel-partikel
berlapis.

Eksperhnen-eksperimen untuk menjelaskan
"efek amoeba" dilaksanakan dengan iradiasi
kapsu! pada perubahan temperatur adalah sekitar

363



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

150°C, dikenakan pada partikel-partikel berlapis
yang diwadahi dalam grafit. Migrasi kernel dalam
partikel-partikel bahan bakar berlapis diukur
dengan x-ray radiografi dalam Uji Pasca Iradiasi
(PIE). Gambar 6 menunjukkan hubungan antara
laju migrasi kernel (Kernel Migration Rate/
KMR) dan temperalur iradiasi yang diperlihatkan
bersama dengan nilai maksimum yang diambil
dari disain HTTR. Perbandingan dari nilai disain
dan nilai eksperimen menampakkan bahwa
kerusakan dari partikel-partikel bahan bakar
berlapis yang disebabkan oleh "efek amoeba" tidak
lerjadi selama waktu hidup bahan bakar (sekitar
600 hari), karena dari Gambar 6 diperkirakan
jangkau maksimum dari migrasi kernel lebih
kecil dari 55 m selama waktu hidup bahan bakar,
yang mana lebih kecil dari pada ketebalan lapisan
buffer (penyangga).

Interaksi antara Pd dan lapisan SiC dititik
beratkan untuk bahan bakar dengan uranium
berpengkayaan rendah (LEU), karena pada derajat
bakar yang sama, hasil fisi Pd meningkat dengan
menurunnya pengkayaan U-23S. Meskipun Pd
telah membentuk lapisan endapan dengan hasil
fisi yang bersifat metal lainnya dalam UO2, Pd
dapat bebas dengan mudah dari kernel karena
daya lanit yang sangat kecil dalam matriks UO2,
tekanan uap yang tinggi, dan terdifusi melalui
lapisan PyC bagian dalam dan lapisan buffer. Pd
yang terakumulasi pada permukaan bagian dalam
dari lapisan SiC berinteraksi dengan SiC
membentuk senyawa intermetalik seperti Pd2Si,
oleh sebab itu interaksi ini hams dibatasi
bcrhubung interaksi Pd/ SiC dan difusi Pd melalui
lapisan PyC bagian dalam dan lapisan buffer agak
cepat dibandingkan dengan pembebasan dari
kernel. Interaksi Pd/ SiC dalam bahan bakar
referensi HTTR sudah diteliti secara intensif
dalam Uji Pasca Iradiasi (PIE). Gambar 7
menunjukkan contoh tipe reaksi Pd/ SiC dalam
bahan bakar partikel berlapis teriradiasi yang
diamati dengan ceramograf dan x-ray Pd-La
dengan Electron Prove Micro Analyzer (EPMA).
Tampilan perembes-an senyawa intermetalik
Pd2Si kedalam lapisan SiC dapat diketahui.
Reaksi ini merusak lapisan SiC yang menuju pada
kehilangan kemampuan untuk menyimpan hasil-
hasil fisi.

Gambar 8 memperlihatkan kedalaman
perem-besan terhadap jumlali Pd yang dibebaskan
dari kernel dan dihitung sebagai fungsi koefisien
difusi dari Pd dalam kernel UO2, temperatur
iradiasi, waktu, derajat bakar {burn-up) dan
scbagainya. Telah didapatkan hubungan antara
kedalaman percmbcsan maksimum dan jumlah Pd
yang dibebaskan yang dinyatakan dalam cubic

root low. Kedalaman perembesan maksimum dari
bahan bakar HTTR selama waktu hidup bahan
bakar dapat dicstimasi berdasar hubungan
tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
kedalaman perembesan selama waktu hidup bahan
bakar adalah sekitar 11 (j. in dimana lebih kecil
dari setengah ketebalan lapisan SiC (25 u, m), hal
ini membuktikan integritas partikel bahan bakar
berlapis cukup baik.

Pelepasan Produk Fisi

Pelepasan gas fisi in-situ dari bahan bakar
sangat berhubungan dengan unjuk kerja iradiasi
bahan bakar yang diukur dengan menggunakan
fasilitas iradiasi OGL-1 dan gas-swept capsule.
Fasilitas iradiasi OGL-1 adalah in pile gas loop
yang dipasang di JMTR, dimana blok bahan bakar
yang mengandung 1 atau 3 batang bahan bakar
dapat diiradiasi pada aliran gas dengan
temperatur dan tekanan tinggi (sekitar 4 Pa).
Pelepasan sebagian dari gas-gas hasil fisi yang
berumur pendek (R/B, laju pembebasan/ laju
pembentukan) dari blok bahan bakar ditentukan
dengan mengukur konsentrasi gas hasil fisi dalam
loop primer dari fasilitas OGL-1. Posisi fasilitas
OGL-1 terletak pada daerah reflektor dari teras
JMTR mempunyai fluks netron relalif rendah,
sehingga sulit untuk mencapai derajat bakar yang
tinggi dalam eksperimen pada fasilitas OGL-1.
Untuk mengatasi kekurangan ini digunakan
fasilitas gas-swept capsule yang dimasukkan
kedalam daerah bahan bakar pada teras JMTR.
Pengaruh derajat bakar yang relatif tinggi dan
netron cepat terhadap pembebasan gas hasil fisi
dapat diukur menggunakan fasilitas tersebut.
Hasil R/B dari 88Kr pada kompak bahan bakar
HTR yang diukur dengan menggunakan fasilitas
OGL-1 dan gas-swept capsule diperlihatkan pada
Gambar 9. R/ B dari 88Kr pada elemen-elemen
bahan bakar OGL-1 pada umumnya menurun
pada tingkat yang relatif konstan yaitu 10"6, tetapi
R/ B dari S8Kr pada gas-swept capsule bervariasi
dari 10"8 sampai dengan 10"6 dengan mening-
katnya derajat bakar. Variasi R/ B terjadi karena
perubahan temperatur bahan bakar dan mening-
katnya kerusakan lapisan. Perbedaan tingkat R/B
dalam eksperimen pada fasilitas OGL-1 dan gas-
swept capsule pada dasarnya karena perbedaan
fraksi partikel-partikel berlapis yang rusak
termasuk dalam kompak bahan bakar. Hasil
eksperimen dengan menggunakan gas-swept
capsule menunjukkan bahwa pembebasan pada
derajat bakar 3,6 % FIMA (Fission per Initial
Metal Atom) yang sama dengan derajat bakar
maksimum HTTR adalah lebih rendah dari
pelepasan maksimum yang diestimasikan dalam
disain HTTR (5 x 10"4), dimana R/B dari bahan
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bakar yang difabrikasi dengan melode seperti
yang disebulkan sebclumnya adalah rendah
(antara 10"9 dan 10"8).

SIMPULAN

1. Karakteristik bahan bakar HTTR (Jepang)
adalah :
- Partikel berlapis dengan diameter 600 \L m.
- Berisi kernel bahan bakar U02 pengkayaan

rendah atau bahan fertil (ThO2 atau ThC2)
yang terdispersi dalam malriks grafit.

- Berlapis jenis TRISO.
- Kompak bahan bakar berbentuk annular
yang masing-inasing berisi 13500 partikel.

- Kelongsong grafit IG- 110.
2. Interaksi Pd dengan lapisan SiC membenliik

senyawa Pd2Si dimana reaksi ini merusak
lapisan SiC yang memiju pada kehilangan
kemampuan untuk menyimpan hasil-hasil fisi.

3. Pengiijian iradiasi dalam leras JMTR
menunjukkan bahwa :

- Pembebasan gas hasil fisi (R/B, Kr-88) pada
fasilitas OGL-1 menurun pada tingkat yang
relatifkonstanyaitu 10'6.

- Pembebasan gas hasil fisi (R/B, Kr-88) pada
fasilitas Gas Swept Capsule memimn
bervariasi dari 10"* sampai dengan I0'6

dengan meningkatnya dcrajat bakar.
4. Hasil eksperimen dengan menggunakan gas-

swept capsule tnenimjukkan bahwa pelepasan
pada derajat bakar 3,6 % FIMA yang sama
dengan derajat bakar HTTR adalah lebih
rendah dari pada pelcpasan niaksimum yang
diestimasikan dalam disain HTTR (5 x 10'"),
dimana R/B dari bahan bakar yang di fabrikasi
dengan metode yang disebutkan sebelumnya
adalah rendah (sekitar 10"9 dan 10s) sehingga
terlihat integritas bahan bakar dapat dijaga
selama waktu hidup bahan bakar.
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TANYA JAWAB

1. B.G.Susanto :
• Kenapa yang dikaji hanya dari satu penulis

(makalah Jepang) sedangkan asal usul elemen
bakar RTT adalah dari USA dan Jerman, dan
kesimpulannya sangat terbatas, bersifat makro

• Apa input dari kesimpulan yang anda buat
untuk RTT di Indonesia ? karena menyangkut
masalah pemilihan teknologi.

Erlan :
• Sebenarnya pengkajian tentang bahan bakar

HTTR Jepang ini sudah merupakan pilihan
dari reaktor-reaktor lain seperti HTR Jerman
dan USA. Karena disamping data tentang
HTR Jepang yang kami punya cukup banyak,
juga dipandang dari bahan pengoperasian
MHTGR Jerman punya kesulitan dalam hal
batang kendalinya.

• Kesimpulan yang kami peroleh dari
pengkajian bahan bakar RTT, kami
cenderung mengarah pada HTTR Jepang.

2. Amil Mardha:
• Pada pengkajian ini apakah anda sudah

inembuat/inenganalisis karakteristik elemen
bakar untuk model HTTR jenis lain atau dari
negara lain.

• Pada analisis pengkajian anda, apakah anda
menganalisis keadaan elemen bakar pada
kondisi parali/pelelehan ? Mohon penjelasan.

Erlan :
• Karcna studi inimempakan studi awal tentang

bahan bakar RTT sehingga studi tentang
karakteristik eleinen bakar untuk model RTT
jenis lain belum kami lakukan.

• Pengkajian bahan bakar pada kondisi
pelclehan (kecelakaan) belum dilakukan.

3. Nusin S. :
• Berapa tekanan gas pendingin Helium pada

saat reaktor HTTR beroperasi.
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• Berapa umur satu bundel bahan bakar di
dalam reaktor.

• Dari mana sumber Pd, apakah dari komponen
bahan bakar atau dari produksi fisi ?

Erlan:
• Tekanan gas Helium adalah 4 MPa.
• umur salu bundel balian bakar di dalam

reaktor pada burn-up 3-10 % FIMA adalah
sekitar 4 s.d. 6 tahun.

• Pd dihasilkan sebagai produk fisi.

4. Sri Wahyuni:
• Tujuan pengkajian ini iafah untuk mencari

bahan bakar HTTR yang baik, yaitu yang
tidak meng-hasilkan gas SON dan COx. Tapi
dari pembahasan dan kesimpulan saya tidak
melihat adanya pernyataan tersebut.

• Dari kesimpulan no(2] dinyatakan bahwa
intcrkasi Pd dengan lapisan SiC membentuk
campuran Pd2Si yang merusak lapisan
SiC....dst. Pertanyaan saya: hasil fisi apa saja
yang dilepas oleh bahan bakar tersebut dan
pada pengujian bahan bakar ini sampai
berapa temperaturnya (temperatur maksi-
muin) ?

Erlan :
• Kaiimat yang menyebutkan bahwa bahan

bakar HTTR tidak menghasilkan gas SOx dan
NOx terkandung dalam bab pendahuluan
pada makalah tersebut.

• Temperatur maksinunn bahan bakar dalam
pengkajian ini adalah 1300 oC dan hasil fisi
yang keluar adalah Kr-88 dan Cs-137, hanya
studi tentang pelepasanCs-137 tidak kami
sertakan
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Tabel 1. Spesifikasi bahan bakar HTTR (Jepang)

Kernel

Ljpiun
Upiun 1

Upiun2

U|«an3

Lj|>iun4

PaitikcJ bertopii

Kompak bahan bakar

Baung bahan bakar

Blok Bahm Dakar

Uihan
Diameter

Dahan
Kclebalan
nahan
Kdcbtbm
Bah»
Kcicbabn
t3ih<n
Kcicbaltn

Diameter

KlndungwU
Jumlah patiikel
(PaiUkd/kompik)
Diameter luw
Diameter dabm
Panjang

Jumlah kompit
hahanhalur
I'anjing
DianKtcr

»alun
Jirak flat-Oat
i'anjang

UO,
COOfim

TyC dcnsilas rendah
60 «m
I*yC demitas dnggi
30«m
SiC
25 /<m
PyC deitsiuts tinggj
45 pm

920 ^jn

IJ.Sg
13.500

26 ^m
10 ion
39 mm

M
577 mm
34 mm

IG-110
3S0mm
380 mm

1'alKl 2. Kondtsi iiailusitlon liahan Dakar HI IK

Temperatur Balun
Bakar ̂ C)

Bum-up • Fast neutron
(%FIMA) lluence(E>-29fl)

Mn.
Ave.

1.325
!.250

3,6
2,5 7,3 x 10" rt

fuel ktrntl
Kijh d»nitly PyC

Oiotl pi.

Cnpfclli
' U . . . .

Fuel compact

Gambar 1. Koiifigurasi bahan bakar HTTR'
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"ADDITIVES"

KERNEL U0 2

T
PELAPISAN

PARTIKEL BERLAPIS

Lapisan buffer
Lapisan PyC
bag. datain
Lapisan SiC
bag. luar

" OVER COATFNG

PENGEPRESAN

PEMANASAN
N

KOMRAK
BAHAN BAKAR

SERBUK
GRAFiT

Gambar 2. Diagram alir dari proses fabrikasi balian bakar HTR
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URANILNITRAT UO2(NO3)2

1
PENCAMPURAN

4
"DROPPING"

i
"AGING"

I
PENCUCIAN

" ADDITIVES"

f

1
PENGERINGAN

i
BUTIRAN "ADU"

1
KALSINASI

1
BUTIRAN UO3

I
PENYINTERAN

1
KERNEL UO2

Gambar 3. Proses Produksi Kernel UO2
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Kernel UO2 Bentuk Bola

Lapisan Pertama
(Pirokarbon Densitas Rendah)

C2H2 + Ar

1
Lapisan Kedua

(Pirokarbon Densitas Tinggi)

I
Lapisan Ketiga

(Silikon Karbida)

I
Lapisan Keempat

(Pirokarbon Densitas Tinggi)

ce3si<

c...

• 1
Lapisan Bahan Bakar Berlapis Jenis TRISO

Ar

Gatnbar 4. Proses Pelapisan Kernel UO2
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PardkelTjahan bakar berlapis
jcjiis TRISO

I
Pelapisan

1
"Hot pressing"

Serbuk

L
•

"Binder"

Peneampuran

1
"Preheating N2, 800nC

1
Pemanasan (Teinperatur Tlnggi)

1
Kompak bahan bakar

Vacuum, 1800°C

Gambar 5. Proses produksi kompak bahan bakar(6)
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Data yang ditampilkan dengan simbo! yang berbeda diperoleh dari eksperimen iradiasi
Gambar 6. Laju Migrasi Kernel (KMR) vs Temperatur Iradiasi
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White precipitates netr inner surface of the SiC layer is composed of P<l na detected by EPMA (right).

Gatnbar 7. Conloh tipe reaksi Pd/SiC dalam bahan bakar partikel berlapis teriradiasi yang diamati dengan
ceramograf dan X-ray Pd-L dengan Electron Prove Micro Analyzer (EPMA). 3

3 to

1
8
1 •
t

Si
C

*

^*-"*

/

A tH. I t . . .
1

, ] .

o

-J—L

- -

_i—i—u__

0 0.5 1.0 1.5 }.O

Calculated Mount of Pd relcnsed from ktrntHW1 5 «to»)

Gambar 8. Hubungan antara kedalainan reaksi Pd-SiC
dengan jumlah Pd yang dibebaskan. 3
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Gambar 9. Kctergantungan derajat bakar dari
pembebasan frasional Kr-88. 3
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