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ABSTRAK

KAJIAN MODIFIKASI SISTIM LAS TUTUP UNTUK ELEMEN BAKAR NUKLIR TIPE
CANDU DAN PWR. Untuk mengantisipasi industri elemen bakar nuklir (ebn) yang akan dibangun
di Indonesia, maka disamping ebn tipe Cirene, penelitian untuk ebn berbagai tipe terus
dilaksanakan dengan mengusahakan penggunaan alat yang tersedia. Rancangan/modifikasi
mencakup proses las tutup ujung dengan kelongsong ebn tipe Candu dan tipe PWR. Dengan
meninjau bahan dan dimensi (bidang kontak) kelongsong serta parameter proses las (arus, siklus)
maka alat Magnetic Force Welding dapat dikembangkan untuk penggunaan las tutup ebn tipe
Candu, dan diperlukan modifikasi pada bagian-bagian clamp (pemegang kelongsong dan tutup).
Modifikasi alat pellet drying and element filling fumance dapat dilakukan berdasarkan hasil survei
kelengkapan sistim pendukung dari alat tersebut yaitu pengisian gas helium, ruang las, suplai gas
argon, sistim vakum, pemegang kelongsong dan motor pemutar kelongsong. Modifikasi dilakukan
dengan cara menambah las TIG pada welding chamber serta mengubah ukuran beberapa
komponen (seal clamp, tube clamp), untuk pelasan tutup dengan kelongsong elemen bakar nuklir
tipe PWR.

ABSTRACT

ASISMENT OF WELDING SYSTEM MODIFICATION OF THE CANDU AND PWR FUEL
ELEMENT TYPES END PLUG. To anticipate future possibility of a nuclear fuel element industry in
Indonesia, research on other types of nuclear fuel element beside Cirene type has to be done. It
can be accomplished, one of them, by modifying the already avaible equipment. Based on the
sheath material, the sheath dimension and the welding process parameters such as welding
current and welding cycles, the available Magnetic Force Welding can be used for welding end
plug of CANDU nuclear fuel element by modifying some of its components (tube clamp, plug
clamp, etc). The available Pellet drying and element filling furnace with its supporting system with
includes helium gas filling, welding chamber, argon gas suplay, vacuum system, sheath clamp
and sheath driving system can be used for welding end plug with sheath of PWR nuclear fuel
element by adding of Tungsten Inert Gas (TIG) welding machine in the welding chamber and
modifying a few components (seal clamp, sheath clamp).

PENDAHULUAN

Perakitan elemen bakar nuklir (ebn)
adalah pekerjaan yang menyangkut antara
lain : pelasan tutup pertama, pengisian pelet,
pelasan tutup kedua serta uji kualitasnya.
Pelasan termasuk pekerjaan utama dalam
perakitan, yang mempengaruhi kualitas
elemen bakar nuklir sekaligus unjuk kerjanya
dalam reaktor. Bidang elemen bakar
eksperimental direncanakan untuk eksperimen
pembuatan elemen bakar nuklir tipe Cirene.
Sesuai dengan program Batan untuk
penguasaan teknologi perakitan pada elemen
bakar tipe Candu dan PWR maka perlu
tinjauan pada peralatan yang ada untuk
kemungkinan dimodifikasi agar dapat
dilakukan eksperimen perakitan elemen bakar
untuk elemen bakar selain tipe Cirene.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sistim las tutup pertama dan tutup kedua

dengan kelongsong elemen bakar nuklir tipe
Candu dan tipe PWR. Dimensi elemen bakar
nuklir tipe Candu mempunyai panjang yang
tidak jauh berbeda dengan elemen elemen
bakar tipe Cirene, sehingga proses
pelasannya dapat dilaksanakan dengan mesin
Magnetic force welding sebagaimana
digunakan untuk elemen bakar tipe Cirene,
yaitu dengan melakukan modifikasi pada
beberapa komponen pendukung. Alat
Magnetic force welding telah dicoba untuk
pelasan elemen bakar tipe Prototype in pile
loop, dengan panjang elemen bakar sama
dengan elemen bakar tipe Cirene dan
diameter yang lebih kecil (lihat tabel 2), yaitu
dengan melakukan modifikasi terhadap
beberapa komponen. Hasil pelasan masih
dalam uji coba untuk mendapatkan parameter
optimum. Elemen bakar tipe PWR mempunyai
panjang yang sangat berbeda dengan ebn tipe
Cirene, maka alat Magnetic force welding
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tidak dapat digunakan untuk pelasan tutup.
Oleh karena itu periu analisis peralatan lain
untuk dapat dimodifikasi dalam proses
pelasan tutup ini. Alat pellet drying and
element filling furnace yang digunakan untuk
proses pengeringan pelet dan pengisian pelet
ke dalam kelongsong, juga direncanakan
dapat digunakan untuk pelasan antara tutup
dengan kelongsong, dengan melakukan
penambahan mesin las pada sistim yang
sudah ada. Alat ini juga telah dilengkapi
dengan welding box serta komponen-
komponen pendukung dalam pelaksanaan
proses pelasan antara tutup dengan
kelongsong elemen bakar.

DASAR TEORl

Pengelasan tutup elemen bakar nuklir
tipe Candu yang berdimensi hampir sama
dengan elemen bakar tipe Cirene (tabel 2)
diharapkan dapat mengunakan alat Magnetic
force welding. Proses pelasan dilakukan
dengan metode resistance welding. Prinsip
kerja alat Magnetic Force Welding yaitu
memanfaatkan energi magnet dan energi
listrik. Pelasan dilakukan dengan
memanaskan benda kerja dengan energi
listrik yang dirubah menjadi energi panas, dan
dalam waktu yang bersamaan ditekan dengan
gaya magnet agar kedua bahan yang dilas
menyatu. Besarnya panas yang timbul dapat
dihitung dengan rumus :

H = I2.R. T

dengan : H = panas yang timbul (Btu)
I = Arus las (Amp)
R = tahanan kerja (Ohm)
T = Waktu pelasan (detik).

Besarnya parameter arus las dan waktu
pelasan sangat mempengaruhi kualitas hasil
las. Bentuk elektroda, stabilitas kontrol,
stabilitas catu daya, posisi tonjolan
kelongsong dalam ruang las, kemiringan
bidang kontak ebn juga mempengaruhi hasil
pelasan. Alat ini menggunakan sisitim silinder
udara untuk menggerakkan langkah elektroda.
Kombinasi gaya listrik dan gaya magnet yang
direkomendasikan adalah 1/3 gaya tekan
udara silinder dan 2/3 gaya elektromagnet
yang timbul secara koaksial. Gaya tahan
clamp yaitu gaya pemegang kelongsong dan
tutup saat terjadi penekanan adalah juga
faktor yang menentukan dalam proses

pelasan ini. Alat kontrol utama pada alat
Magnetic Force Welding adalah :
- Weld transformer yaitu untuk mengukur

second voltage yang disuplai oleh
elektroda, pengesetan transformer dapat
diatur pada transformer regulation.

- Robotron weld control yaitu untuk
mengontrol waktu pelasan dalam siklus/las,
squeeze dan hold time dari elektroda.

- Diffurs 272 weld current meter yaitu untuk
mengukur arus positip atau arus negatip
dan untuk mengontrol unjuk kerja kontaktor
ignitron.

- Alat pengukur vakum, dll.

Komponen pendukung untuk sistim
pelasan adalah tube collet clamp, seal clamp,
tube back up clamp, dan tube clamp. Clamp
tersebut berfungsi sebagai pemegang tutup
dan kelongsong saat terjadi penekanan dan
pemanasan dan mendapat gaya tekan dari
silinder udara.

Untuk elemen bakar tipe PWR dengan
panjang 4058 mm dan diameter kelongsong
9,5 mm, digunakan alat Pellet drying and
element filling furnace yaitu dengan
menambah las TIG pada welding chamber
yang tersedia. Las TIG merupakan bagian dari
las busur gas yaitu dengan mengisi gas
pelindung ke daerah las untuk melindungi
logam yang mencair terhadap pengaruh
atmosfir. Busur listrik yang timbu! antara
wolfram dan logam induk dilindungi dengan
gas Argon. Logam pengisi dimasukkan ke
daerah arus busur sehingga mencair dan
terbawa ke logam induk. Untuk logam yang
tipis tidak menggunakan logam pengisi.

Prinsip pelasan TIG adalah: -kelongsong
dipasang dalam dudukannya, -melalui
pengisian tutup, tutup ditempatkan pada
posisinya untuk mengatur jarak celah antara
kelongsong dan tutup, -kemudian ruang las
divakumkan dan selanjutnya diisi dengan gas
peliridung (argon) saat pelasan, -pelasan
dimulai dengan memutar kelongsong
perlahan-lahan sambil holder elektroda
bekerja.

Adapun keuntungan dalam penggunaaan
las TIG adalah :
- kualitas daerah las baik
- kecepatan pengumpan logam pengisi

dapat diatur terlepas dari besarnya arus
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listrik sehingga penetrasi ke logam induk
dapat di atur semaunya.

- dapat digunakan untuk baja berkualitas
tinggi dan zircaloy

KAJIAN

1. Alat Magnetic Force Welding untuk
pelasan elemen bakar tipe Candu.

Magnetic Force Welding telah diuji coba
untuk pelasan ebn tipe Cirene, ebn prototype
in pile loop dan alat dapat berfungsi dengan
baik. Sampai sekarang masih terus dilakukan
percobaan untuk memperoleh parameter
proses yang optimum agar kualitas hasil las
memenuhi spesifikasi.

Analisis penggunaan mesin Magnetic
Force Welding tersebut dapat ditinjau dari
beberapa hal, yaitu:

a. Bahan Kelongsong

Ditinjau dari bahan kelongsong, elemen
bakar Cirene menggunakan bahan zircaloy-2,
sedangkan elemen bakar Candu
menggunakan bahan zircaloy-4. Perbedaan
bahan ini terdapat pada prosentasi
kandungan Ni seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Komposisi zircaloy-2 dan zircaloy-4

No
1
2
3
4
5

6
7
8

Unsur

Sn
Fe
Cr
Ni
Fe + Cr +Ni
total
C
0 2

Zr +
Pengotor
Iainnya

Zircaloy-2
1,2-1,7%
0,07- 0,20 %
0,05-0,15%
0,03 - 0,08 %
0,18-0,38%

80 - 300 ppm
900-1600 ppm
sisanya

Zircaloy-4
1,2-1,7%
0,18-0,24%
0,07-0,13%
_
0,28-0,37%

80-300 ppm
900-1600 ppm
sisanya

Dari tabel 1. terlihat bahwa, besarnya
kandungan Ni dalam zircaloy-2 adalah 0,03
s.d 0,08 wt%, sedangkan pada zircaloy-4 tidak
mengandung Ni. Bila ditinjau dari segi proses
pelasan, perbedaan kandungan Ni tidak
mempengaruhi proses pelasan, sehingga
zircaloy-4 dapat dilas dengan Magnetic force
Welding tanpa mengalami perubahan pada
sistim las.

b. Dimensi Kelongsong

Panjang elemen bakar

Bila dilihat dari panjang, elemen bakar
tipe Cirene, tipe Candu Gentily-1 dan ebn
prototype in pile loop mempunyai panjang
yang sama, sedangkan untuk ebn Candu
Pickering dan ebn Candu Gentily-2
mempunyai panjang 4,7 mm lebih pendek dari
ebn tipe Cirene. Dengan perbedaan panjang
maksimum 4,7 mm (tabel 2), hal ini dapat
diatur dengan menempatkan kelongsong
dalam mesin.

Tabel 2. Dimensi masing-masing elemen
bakar

Dimensi
Elemen
Bakar

Panjang
(mm)
Diame-
ter luar
(mm)
Tebal
kelong-
song
(mm)
Luas
Bidang
Kontak
(mm2)

ebn
Cire-
ne

500

20

0,51

31,21

ebn
proto-
type

in pile
loop
500

13,25

0,4

16,14

ebn
Can-
du

Gen-
tily-1
500

19,74

0,49

29,60

ebn
Candu
Picke-
ring

493,3

15,19

0,38

17,65

ebn
Candu
Gen-
tily-2

495,3

13,08

0,38

15,12

Diameter Luar dan Luas Bidang Kontak

Untuk elemen bakar tipe Candu Gentily-
1, diameter dan luas bidang kontak
kelongsong hampir sama dengan elemen
bakar tipe Cirene, tetapi elemen bakar Candu
Pickering dan Candu Gentily-2 terlihat adanya
perbedaan yang besar dengan ebn tipe
Cirene, tetapi untuk ebn prototype in pile loop,
diameter luar dan luas bidang kontak
kelongsongnya hampir sama.

c. Parameter Las

Spesifikasi alat dan parameter las yang
sudah dilakukan untuk pelasan ebn tipe
Cirene (dari NIRA/EBE) serta prototipe in pile
loop, dapat dilihat pada tabel 2.

Dari parameter pada tabel 3, dapat
dianalisis penggunaan alat untuk ebn tipe
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Tabei 3. Parameter pelasan ebn Cirene dan prototype in pile loop

No.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Parameter las

gaya arus
magnet (%)
waktu pelasan
(cycle)
jarak gap
magnet (mm)
Arus las (%)
Transformer
taps :
- magnet
-welding

tube exposure
beyond collet
(mm)
magnetic force
time (cyclus)

Spesifikasi
alat

0 - 1 0 0

0-99

2,5-12,5

0-100
( 3 - 10)volt

0-1,5

0-99

Parameter dari
NIRA untuk ebn

tipe Cirene

50

8

3,68

30

Tap1
taps : PAR, HI, 2
(8 volt)

0,889

8

Parameter
percobaan untuk
ebn tipe Cirene

60

23

4

65

Tap1
taps : PAR, HI, 2
(8 volt)

0,889

10 - 25

Parameter
percobaan untuk

ebn prototype in pile
loop
50

10

4

40

Tap1
taps : PAR, HI, 2
(8 volt)

0,889

10

Candu berdasarkan dimensi ebn dan
parameter yang telah didapat, sebagai berikut

0 dari percobaan pelasan ebn Cirene yang
dilakukan Bidang elemen bakar
eksperimental (BEBE), parameter-
parameter tersebut belum stabil, tetapi
hasil las yang diperoleh mendekati baik
(porsen sambungan las besar)

0 Percobaan pelasan ebn prototype in pile
loop, parameternya sedikit di atas
parameter NIRA untuk ebn Cirene,
terutama untuk waktu pelasan, jarak gap
magnet, arus las dan magnetic force time
(cyclus).

0 Dari ketiga parameter las ini (Nira, BEBE,
dan in pile loop), bila dibandingkan dengan
parameter las yang ada pada alat maka
ketiganya berada pada daerah
kemampuan parameter alat yang masih
dapat di atur.

2. Menentukan komponen - komponen
alat Magnetic force welding yang
dimodifikasi untuk pelasan elemen
bakar tipe Candu

Berdasarkan analisa di atas maka alat
Magnetic Force Welding dapat dikembangkan
untuk pelasan ebn tipe Candu. Komponen
yang perlu dimodifikasi didasarkan pada
dimensi ebn Candu (diameter luar dan tebal
kelongsong). Komponen-komponen yang
mengalami modifikasi adalah :

- tube collet clamp
- seal clamp
- tube back up clamp
- tube cap clamp
- electrode tube

Spesifikasi komponen adalah :
• diameter dalam komponen sesuai dengan

diameter luar kelongsong setiap tipe
elemen bakar Candu yang akan di las
(tabel 2.)

• bahan dan bentuk komponen sama seperti
yang ada pada alat, sedang ukurannya
disesuaikan dengan bahan yang akan
dilas.

• gambar komponen tersebut dapat dilihat
pada gambar 1-5

3. Alat Pellet drying and element filling
furnace untuk pelasan elemen bakar
tipe PWR

Alat ini juga dilengkapi dengan ruang las
yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
pelasan elemen bakar. Bila pelasan dilakukan
di dalam alat pellet drying and element filling
furnace, maka diperlukan syarat-syarat:

- ruang las yang dapat dikondisikan untuk
proses pelasan

- sistim pengisian gas He dalam ebn sebagai
gas pengisi

- saluran gas Argon sebagai gas pelindung
saat pelasan
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- sistim pengkondisian (vakum) dalam ruang
las, untuk menghindari oksida di permukaan
pelasan

- sistim pengambilan, penempatan, dan
pemegang tutup ebn pada saat persiapan
dan pelasan tutup elemen bakar

- sistim pemutar kelongsong yang dapat di
atur kecepatannya.

Adapun fasilitas yang ada pada alat
yang dapat mendukung proses pelasan
adalah sebagai berikut:

- saluran pengisian gas Helium
- ruang las
- saluran pengisian gas Argon
- sistim vakum
- mekanisme pemegang tutup
- mekanisme pemegang kelongsong
- sistim dan motor pemutar kelongsong

Dari fasilitas yang ada dan dengan
persyaratan kebutuhannya, maka alat pellet
drying and element filling furnace dapat
dikembangkan untuk penggunaan mesin las
TIG.

Pemilihan tipe las Tungsten inert gas
(TIG) pada pelasan elemen bakar tipe PWR
didasarkan pada kondisi alat yang kompatibel
dengan las TIG.

4. Menentukan modifikasi alat pellet drying
and element filling furnace untuk
pelasan elemen bakar tipe PWR.

Bila alat pellet drying and element filling
furnace digunakan untuk mengelas ebn tipe
PWR maka perlu penambahan mesin las TIG
dan komponen-komponennya. Sesuai dengan
dimensi elemen bakar tipe PWR (panjang
4,058 m, diameter luar kelongsong = 9,5 mm)
maka perlu dilakukan perubahan ukuran pada
komponen berikut:

- seal clamp
- tube clamp

Seal clamp digunakan untuk menjaga
kevakuman pada daerah welding chamber.
Tube clam digunakan sebagai pemegang
tutup yang telah dimasukkan melalui sistim
pengambilan dan penempatan tutup yang
dilas.

Spesifikasi clamp yaitu :
- diameter dalam clamp sesuai dengan

diameter luar elemen bakar = 9,5 mm.
- bahan dan bentuk komponen sama seperti

yang digunakan pada alat

Kemungkinan penempatan alat/
komponen tambahan :
- Pemasangan interface antara holder

elektrode dan ruang las
0 holder elektrode dipasang pada bagian

atas kamar las (welding chamber)
0 holder elektrode dilengkapi dengan baut

pengatur turun naiknya elektroda
0 holder elektrode dapat dibongkar pasang

dengan mudah untuk penggantian dan
perawatan

- Panel kontrol dapat dipasang pada panel
yang ada

- Mesin las TIG ditempatkan disamping panel

SIMPULAN

Dengan melihat bahan, dimensi
(panjang, diameter luar, tebal) kelongsong
maka ebn Candu tidak terlalu jauh berbeda
dengan elemen bakar tipe Cirene dan dengan
kemampuan alat Magnetic Force Welding
maka dapat dikembangkan untuk pelasan
tutup dengan kelongsong elemen bakar tipe
Candu. Perlu dilakukan modifikasi pada
beberapa komponen yaitu tube collet clamp,
seal clamp, tube back up clamp, dan tube cap
clamp.

Alat pellet drying and element filling
furnace berfungsi untuk pengeringan pelet dan
pengisian pelet ke dalam kelongsong juga
dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang
disambungkan dengan alat las serta
persyaratan perlakuan pelasan antara lain :
pengisian gas He, gas argon, sistim vakum,
mekanisme pemegang tutup, pemegang
kelongsong serta motor penggerak pemutar
kelongsong. Dengan menambah alat
Tungsten Inert Gas (TIG) pada welding
chamber maka dapat digunakan untuk
pelasan tutup dengan kelongsong tipe PWR
dengan perubahan ukuran pada beberapa
komponen yaitu seal clamp, tube clamp, dan
clamp pengambii tutup. Sebagai tindak lanjut
diperlukan perencanaan untuk pemasangan
antara holder elektrode dengan ruang las,
serta untuk menentukan spesifikasi las TIG
yang digunakan.
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TANYA JAWAB

LGraito
Telah dirancang/disimpulkan bahwa alat
Magnetic force welding akan dapat digunakan
untuk melas elemen bakar nuklir tipe Candu.
Jika nantinya digunakan, pengujian lasan apa
sajakah yang akan dilaksanakan ?

Maradu S.
• Yang dilakukan adalah pengujian

parameter proses pelasan untuk elemen
bakar tipe Candu yaitu : arus las, gaya
magnet dan jarak gap untuk mendapatkan
hasil yang baik.

2. Syafruddin
• Dengan adanya perbedaan kandungan

Nikel pada bahan kelongsong, apakah ada
perbedaan hasil pelasan ?

Maradu S.
• Kandungan Nikel yang ada pada

kelongsong elemen bakar Cirene dan
elemen bakar Candu tidak mempengaruhi
proses dan hasil pelasan.

3. Widjaksana
• Ini bukan rancangan, tapi baru tahap

analisis persyaratan
• Batas 50 cm tidak tepat karena ini bukan

persyaratan baik buruknya hasil las.

Maradu S.
• Judul telah diganti dengan "Pra

rancangan/modifikasi sistim las tutup untuk
elemen baka nuklir tipe Candu dan PWR".

• Batas 50 cm memang bukan persyaratan
baik buruknya hasil las, tetapi kaiau
elemen bakar nuklir tipe PWR dengan
panjang sekitar 4 m, maka alat Magnetic
force welding tidak dapat digunakan,
karena sistim yang digunakan adalah
dengan penekanan.
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