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ABSTRAK

STUDI PENGARUH PERPANJANGAN WAKTU TINGGAL BAHAN BAKAR DALAM TERAS
REAKTOR DAYA MINI. Reaktor daya mini adalah reaktor berdaya kecil yang sebagian besar
dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah terpencil, antara lain untuk
pembangkitan listrik, industri, desalinasi dan district heating. Perpanjangan siklus operasi (antara
refueling) menjadi 3-5 tahun diupayakan untuk memaksimalkan umur bahan bakar sehingga
harga daya yang dihasilkan menjadi lebih ekonomis. Dilihat dari sudut pandang elemen bakar,
maka untuk memaksimalkan umur bahan bakar perlu ditinjau efek-efek yang mungkin terjadi
sebagai akibat perpanjangan waktu tinggal bahan bakar dalam teras. Studi ini dilakukan untuk
mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan
(keandalan) elemen bakar sehubungan dengan perpanjangan waktu tinggal bahan bakar dalam
teras yang dapat berguna sebagai masukan dalam disain/fabrikasi bahan bakar. Hasil studi
menunjukkan bahwa pemilihan material untuk bahan bakar dan kelongsong merupakan faktor
yang penting dalam memaksimalkan umur bahan bakar. Pengembangan terhadap bahan
kelongsong maupun bahan bakar teiah dilakukan dan menunjukkan bahwa Zircaloy baru dengan
komposisi Zr-1,0Sn-0,27Fe-0,16Cr-0,1Nb-0,01Ni mempunyai ketahanan korosi yang lebih tinggi
dan sifat mekanik yang lebih baik dari pada zircalloy-4 standar. Penambahan Nb (0,05-0,2 wt%),
penurunan kandungan Sn hingga 0,5 wt% dan penurunan ratio Fe/Cr dari 0,6 ke 0,5 dapat
meningkatkan ketahanan korosi, serta penaikan kandungan Fe dan Cr dari 0,3 ke 0,7 wt% dapat
menaikkan sifat mekanik. Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan korosi nodular pada BWR
dapat dilakukan dengan menambah Nb-Mo, Nb-W dan Nb-V pada zircaloy-2 rendah Sn.
Sementara itu pengembangan bahan bakar menunjukkan bahwa penambahan niobium (NbjOs
0,3 wt%) dapat memperbesar ukuran butiran bahan bakar yang dapat memperbaiki kinerja bahan
bakar.

ABSTRACT

STUDY THE EFFECT EXTENSION OF FUEL ELEMENT LIFE TIME IN THE CORE OF SMALL
POWER REACTOR. Mini power reactor is a low power nuclear reactor which mostly are
designed especially to supply the energy demand in the remote areas, such as for electricity
generation, industries, desalination and district heating. The goal of the operation cycle extension
to 3 - 5 years is to maximize the use of the fuel in order to achieve much cheaper energy
generated. From the stand point of fuel element, in order to maximize the fuel life time there is a
need to see all possible effects of extended life time to the fuel behavior in the core. This study
has been carried out in order to obtain the understanding on all influencing factors to the fuel
element behaviors at extended operation cycle whose results are expected to be useful as the
input to fuel design and fabrication. The study has shown that the material selection for fuel and
cladding materials are the essential factor in maximizing the fuel life time. Development of
cladding and fuel materials has been done, and shown that the new zirconium alloy, zircaloy,
having composition of Zr-1.0Sn-0.27Fe-0.16Cr-0.1Nb-0.01Ni has higher corrosion resistance and
mechanical characteristics better than that of the standard zircaloy-4. Adding the Nb content
(0,005-0,2wt%), decreasing the Sn content until 0,5 wt%, and decreasing the ratio of Fe/Cr from
0,6 to 0,5 can increase resistance to corrosion, while decreasing the ratio ofFe and Crfrom 0,3
to 0,7 wt% can increase the mechanical characteristics. To enhance the resistance to nodular
corrosion in the BWR system, adding the Nb-Mo, Nb-W and Nb-V at low Sn zircaloy-2 can be
done. In improving the fuel element it has been shown that adding niobium (A/62O5 - 0,3wt%) can
enlarge the particle size of fuel hence improving the fuel performance.

PENDAHULUAN harga yang ekonomis, seperti digunakan
untuk district heating, desalinasi dan industri.

Reaktor Daya Mini adalah reaktor Pada umumnya reaktor daya mini lebih
berdaya kecil yang sebagian besar dirancang mahal tetapi lebih aman bila dibandingkan
dengan tujuan terutama untuk memenuhi dengan reaktor berdaya yang lebih besar.
kebutuhan energi di daerah terpencil dengan Sebagai usaha untuk menjadikan reaktor
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daya mini lebih ekonomis dapat dilakukan
dengan cara membuat harga daya serendah
mungkin melalui penggunaan elemen bakar
selama mungkin di dalam reaktor
(memaksimalkan umur bahan bakar) yaitu
dengan cara memperpanjang waktu tinggal
bahan bakar dalam teras sekitar 3 -5 tahun.

Jenis dan kebutuhan reaktor menjadi
titik tolak di dalam mendisain elemen bakar
yang meliputi pemilihan elemen bahan bakar
dan bahan pendukungnya serta material
yang digunakan untuk reaktor. Selanjutnya
juga harus mempertimbangkan hasil
eksperimen dan pengalaman dalam
pengoperasian reaktor mengingat
phenomena-phenomena kompleks bisa
terjadi dalam elemen bakar selama operasi.
Phenomena tersebut termasuk produk fisi
dalam elemen bakar, variasi dalam •
temperatur, laju proses fisi dan fluks netron
dalam teras, sensitivitas bahan bakar,
kelongsong dan bahan pendukung teras,
serta selanjutnya juga perlu dilakukan
pengkajian terhadap masalah-masalah
perpindahan panas dan perpindahan massa,
korosi, kerusakan akibat radiasi, interaksi
mekanik dan kimia antara bahan bakar dan
kelongsong.

Dilihat dari sudut pandang elemen
bahan bakar, maka untuk memperpanjang
waktu tinggal bahan bakar dalam teras perlu
dilakukan studi mengenai faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kinerja elemen bakar
selama operasi reaktor dengan waktu
tinggal bahan bakar dalam teras yang cukup
lama ( 3 - 5 tahun). Untuk tujuan tersebut,
maka di dalam makalah ini akan dipelajari
faktor-faktor yang berpengaruh dan usaha-
usaha pengembangan material yang
dilakukan sehubungan dengan perpanjangan
waktu tinggal bahan bakar dalam teras
sehingga dapat menjadi masukan dalam
mendisain elemen bakar jenis reaktor air
ringan (LWR). Persyaratan-persyaratan
sehubungan dengan perpanjangan waktu
tinggal bahan bakar dalam teras akan
menjadi titik berat pembahasan terhadap
kriteria pokok disain elemen bakar dan faktor-
faktor yang menentukan umur bahan bakar di
dalam teras reaktor.

KEBUTUHAN DISAIN ELEMEN BAKAR

Terdapat beberapa efek yang
berpengaruh terhadap kinerja elemen bakar
di dalam reaktor, dan efek-efek tersebut

harus diperhitungkaa di dalam disain elemen
bakar yang antara lain :

Efek Temperatur

Pembatasan temperatur di dalam
teras reaktor didasarkan pada faktor-faktor,
seperti temperatur pelelehan dari bahan
bakar dan bahan kelongsong, perubahan
fase dalam bahan bakar, laju korosi
kelongsong dan bahan pendukung, serta
batas-batas fluks panas maksimum yang
ditetapkan untuk mencegah mendidihnya
pendingin reaktor dan untuk menahan
integritas kelongsong selama kondisi
transient.

Efek Produk Fisi

Dalam disain elemen bakar harus
memperhitungkan pengaruh produk fisi gas
dan padat yang terbentuk di dalam bahan
bakar selama reaktor beroperasi. Migrasi
gas-gas hasil fisi dari pelet bahan bakar dan
pengaruhnya terhadap tekanan internal dan
konduktivitas panas, selanjutnya dapat
mengakibatkan terjadinya Pellet-Cladding
Interaction (PCI), yaitu interaksi antara pelet
bahan bakar dengan kelongsongnya.
Pengaruh korosi dari produk fisi terhadap
kelongsong juga harus dipemitungkan dalam
disain. Pengaruh produk fisi lainnya adalah
swelling (pembengkakan) bahan bakar akibat
produk fisi yang mempengaruhi sifat-sifat
materialnya, seperti konduktivitas panas dan
perubahan dimensi.

Efek Iradiasi

Pengaruh iradiasi khususnya dengan
netron cepat terhadap sifat-sifat metalurgi,
seperti Fuel creep dan pembengkakan
(swelling), pembebasan gas hasil belah,
interaksi kimia dan mekanik diantara
kelongsong dan bahan bakar. Derajat bakar
U-235 dan produksi plutonium mengakibat-
kan perubahan pada distribusi daya dalam
teras reaktor, rakitan bahan bakar, dan
perubahan di dalam koefisien reaktivitas dan
reaktivitas dalam teras. Perubahan-
perubahan ini perlu diperhitungkan dalam
disain bahan bakar maupun teras reaktor.

Efek Variasi Daya Reaktor

Variasi daya global dan lokal selama
transient daya disebabkan oleh pergerakan
alat pengontrol atau pengaruh reaktivitas
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lainnya dapat mengakibatkan beban pada
pelet bahan bakar dan kelongsong seperti
PCI {Pellet Cladding Interaction).

Efek Racun Dapat Bakar Dalam Elemen
Bakar

Racun dapat bakar merupakan
bahan penyerap netron yang dicampurkan ke
dalam bahan bakar tanpa mempengaruhi
integritas elemen bahan bakar untuk
mendapatkan kontrol reaktivitas yang lebih
efisien dan selanjutnya dapat menyebabkan
penggunaan bahan bakar lebih baik. Racun
dapat bakar digunakan dengan alasan-
alasan untuk secara inheren mengimbangi
kelebihan reaktivitas pada awal teras bahan
bakar segar. Reaktivitas lebih diperlukan
untuk mengimbangi hal-hai sebagai berikut:
- Penyusutan bahan bakar (penurunan

jumlah U-235)
- Produk fisi yang mempunyai tampang

lintang serapan netron yang tinggi atau
bersifat racun.

- Efek temperatur yang menyebabkan
reaktivitas negatif.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diatas,
maka perlu dicampurkan racun dapat bakar
untuk mendapatkan swing reaktivitas yang
lebih baik.

Reaktor jenis BWR menggunakan
gadolinia (Gd2O3) yang secara homogen
dicampur dengan 2-4% berat uranium
dioksida atau dimasukkan diantara pelet-
pelet bahan bakar dalam bentuk pelat tipis,
sedangkan reaktor jenis PWR sebagian
besar menggunakan Boron sebagai racun
dapat bakar dalam bentuk batang glass
boron dalam posisi batang bahan bakar.
Boron tidak bersifat penyerap sekuat
gadolinium dan tidak terbakar secara
sempurna selama daur pengoperasian.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN
UMUR BAHAN BAKAR

Pada dasarnya umur bahan bakar
tidak hanya ditentukan oleh pengosongan
atom-atom dapat belah, tetapi juga
ditentukan oleh kerusakan bahan bakar dini
yaitu kerusakan bahan bakar yang terjadi
sebelum bahan bakar digunakan secara
maksimal. Usaha-usaha yang dilakukan
untuk memaksimalkan umur bahan bakar
adalah sebagai berikut:

Peningkatan derajat bakar dan
Pemilihan material bahan bakar.

1. Peningkatan derajat bakar (Burn-up)

Peningkatan derajat bakar {burn-up)
dapat dicapai dengan cara meningkatkan
pengkayaan awal bahan bakar untuk
menyediakan reaktivitas ekstra yang
diperlukan dalam mengatasi gangguan-
gangguan yang terjadi selama beroperasinya
reaktor yang biasanya cenderung akan
mengurangi reaktivitas. Gangguan-gangguan
semacam ini misalnya adalah berkurangnya
bahan bakar karena reaksi pembelahan,
penumpukan hasil belah yang sangat
menyerap netron, perubahan suhu dan
sebagainya, sehingga agar reaktor dapat
berjalan terus menerus selama jangka waktu
tertentu, maka di dalam reaktor perlu tersedia
reaktivitas ekstra untuk mengatasi gangguan
tersebut. Usaha lain yang dapat dilakukan
adalah : pengelolaan bahan bakar di dalam
teras reaktor, penambahan pelet-pelet
uranium alam pada ujung-ujung batang
bahan bakar atau mencampurkan gadolinium
ke dalam bahan bakar. Semua itu
mempunyai prinsip perataan fluks netron dan
memanfaatkan U-235 semaksimal mungkin,
sehingga panas yang dihasilkan juga dapat
dimanfaatkan secara maksimal.

Dua efek netronik yang terjadi akibat
peningkatan derajat bakar "adalah
menurunnya manfaat batang kendali dan
reaktivitas lebih besar akibat perubahan
temperatur pendingin. Penurunan terhadap
manfaat batang kendali adalah akibat dari
adanya massa plutonium yang lebih besar di
dalam teras dan jumlah produk fisi yang lebih
besar, dimana plutonium cenderung
meningkatkan rasio fluks netron cepat
terhadap netron termal. Batang kendali
terbuat dari bahan yang menyerap netron
termal, sehingga penurunan jumlah netron
termal akan mengurangi efektivitasnya.

Dalam hubungannya dengan kinerja
mekanik dan kimia dari bahan bakar
sehubungan dengan peningkatan derajat
bakar dapat mengakibatkan terjadinya korosi
kelongsong, stabilitas dimensi, pembebasan
gas hasil fisi dan kerusakan bahan bakar
akibat dari PCI {Pellet Cladding Interaction).
Oleh karena itu peningkatan derajat bakar
{burn-up) harus diikuti dengan usaha :
- Meningkatkan kualitas material

kelongsong
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- Meningkatkan kualitas material bahan
bakar dan

- Menambahkan racun dapat bakar.

2. Pemilihan material

Dalam usaha untuk memperpanjang
waktu tinggal bahan bakar dalam teras
dengan tujuan untuk memaksimalkan umur
elemen bakar maka dibutuhkan material
bahan bakar yang tahan terhadap iradiasi
dalam jangka waktu yang cukup lama,
sehingga perlu dilakukan pemilihan terhadap
material bahan bakar dan bahan kelongsong
yang sudah ada.

a. Bahan kelongsong

Kelongsong bahan bakar merupakan
penahan terhadap pembebasan produk fisi
yang terbentuk selama reaktor beroperasi.
Untuk menghindari terjadinya pembebasan
produk fisi maka harus didapatkan
kelongsong yang mempunyai karakteristik
ideal, yaitu: secara mekanik kuat, mempunyai
ketahanan yang tinggi terhadap korosi oleh
pendingin, penyerap netron yang rendah dan
harganya murah. Disamping itu, kelongsong
harus mampu untuk menahan internal
pressure yang disebabkan dari beberapa
produk fisi gas yang bersifat volatil.

Penggunaan stainless steel dibatasi
untuk reaktor yang menggunakan bahan
bakar uranium berpengkayaan, karena baja
tahan karat (stainless steel) mempunyai
tampang lintang serap netron yang reiatif
tinggi. Pertimbangan penggunaan stainless
steel adalah dari kelayakannya, biaya murah,
mudah dalam fabrikasi, kuat dan tahan
korosi pada air suhu tinggi, maupun pada
sodium dan pendingin organik. Selanjutnya
stainless steel menarik untuk dipertimbang-
kan dalam disain bahan bakar, karena
berbagai paduan stainless steel merupakan
material yang cocok satu sama lain dalam hal
korosi dan pengelasannya, seperti : stainless
steel tipe 304 dan 304 L.

Selanjutnya, zirconium mempunyai
tampang lintang serap netron termal
terendah ketiga, titik leleh tinggi, kekuatan
mekanik tinggi pada temperatur elevasi,
ketahanan korosinya baik terhadap air
maupun uap air dan harganya murah,
sehingga menyebabkan zirconium banyak
digunakan sebagai bahan kelongsong dalam
reaktor berpendingin air ringan maupun
reaktor berpendingin air berat. Namun,

diantara elemen-elemen tersebut mempunyai
beberapa perbedaan dalam bentuk
penggunaannya yaitu beryllium dan
aluminium banyak digunakan sebagai bahan
kelongsong dalam bentuk logam yang relatif
mumi, sementara magnesium dan zirconium
banyak digunakan sebagai bahan
kelongsong dalam bentuk paduan. Zirconium
alloy yang banyak dikenal yaitu zircaloy-2
yang digunakan dalam BWR dan HWR dan
zircaloy-4 yang digunakan dalam PWR.
Komposisi dari beberapa zircaloy dengan Zr
sebagai basis ditunjukkan dalam Tabel 1[1l

Dalam rangka meningkatkan derajat
bakar dari bahan bakar jenis LWR, maka
harus dilakukan pengembangan terhadap
bahan kelongsong untuk memperbaiki sifat-
sifatnya, yaitu: dilihat dari aspek korosi
eksternal dan pengambilan hidrogen
[hydrogen pick-up) karena sebagian besar
hidrogen yang terbentuk dari oksidasi pada
kelongsong dan bahan bakar ataupun dari
radiolisis akan diserap oleh kelongsong dan
dapat mengakibatkan kerusakan pada
tempat dimana hydrogen pick-up itu terjadi
sehingga timbul kerapuhan dan keretakan
pada kelongsong15'. Beberapa pengem-
bangan terhadap bahan kelongsong zircaloy
sudah banyak dilakukan yaitu dengan cara
membuat variasi konsentrasi ataupun jenis
dari unsur yang dipadukan dalam logam
zirconium, seperti : Sn, Nb, Fe, Cr dan V
untuk mengembangkan ketahanan korosinya
terhadap air pendingin.

Pengembangan terhadap kelongsong
elemen bakar jenis PWR dan BWR telah
dilakukan untuk mempelajari pengaruh
additive dalam zircaloy terhadap ketahanan
korosi uniform serta sifat mekaniknya,
dengan cara membuat paduan zirconium
dengan menambah sejumlah kecil Ni, Nb dan
Sn pada zircaloy-4 standar16'. Pengujian
dilakukan pada autoclave pada temperatur
400°C selama 2000 hari dan 420°C selama
1000 hari, serta uji tarik pada temperatur
385°C. Logam zircaloy baru dengan
komposisi kimia Zr-1,0 Sn-0,27 Fe-0,16 Cr-
0,1 Nb - 0,01 Ni seperti yang ditunjukkan
dalam Tabel 2 terbukti mengalami per-
tambahan berat (weight gain) yang paling
rendah bila dibandingkan dengan logam
zircaloy-4. Zircaloy-4 dengan kandungan Sn
rendah ataupun Zr-1Nb menunjukkan bahwa
zircaloy baru tersebut mempunyai ketahanan
korosi uniform yang terbaik. Rasio
pengambilan hidrogen dari logam zircaloy
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baru tersebut adalah paling rendah diantara
logam-logam paduan yang lain kecuali untuk
logam paduan Zr-1Nb. Sedangkan hasil uji
tarik seperti yang ada dalam Tabel 3
menunjukkan bahwa logam Zr-1Nb
mempunyai kekuatan tarik terendah, dan
kekuatan tarik logam zircaloy-4 kandungan
rendah Sn lebih rendah dari pada logam
zircaloy baru, serta kekuatan tarik logam
zircaloy baru sedikit lebih rendah dari pada
zircaloy-4 standar. Data pengujian yang
diperlihatkan pada Gambar 1 juga menunjuk-
kan bahwa penambahan sedikit Ni dan Nb
dapat memperbaiki ketahanan korosi
uniform, namun penambahan Nb lebih dari
0,3% dapat mengakibatkan ketahanan korosi
menurun. Pengujian ketahanan korosi
nodular pada BWR telah dilakukan dengan
cara logam zircaloy-2-0,1Nb ditambah
dengan additive Nb-Mo, Nb-W dan Nb-V dan
dibiarkan terbuka dalam uap pada temperatur
530°C selama 24 jam. Temperatur dinaikkan
dari 500 ke 530°C untuk mempercepat
proses korosi dan membedakan pengaruh
additive. Hasil pengujian seperti yang
ditunjukkan dalam Gambar 2 bahwa
penambahan additive Nb-Mo, Nb-W dan
Nb-V terhadap zircaloy-2 rendah Sn,
menunjukkan adanya perbaikan terhadap
ketahanan korosi nodular.

Pengembangan terhadap logam
zircaloy untuk kelongsong elemen bakar jenis
LWR juga telah dilakukan untuk melihat
pengaruh unsur-unsur paduan, seperti : Sn,
Nb, Fe, Cr, Mo dan V pada ketahanan korosi
dan sifat mekanik dari zircaloy dengan
komposisi kimia Zr-1,0Sn-0,2Fe-0,1Cr dan
Zr-1,5Sn-0,2Fe-0,1Cr serta Zr-0,5Sn-0,2Fe-
0,1 Cr yang mengandung Nbl6]. Pengaruh
kandungan Nb terhadap pertambahan berat
(weight gain) diteliti, dan penelitian dilakukan
di dalam uap pada temperatur 673 K selama
300 hari. Hasil pengujian seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 3 memperlihatkan
adanya kecenderungan bahwa penambahan
sejumlah kecil Nb (0,05-0,2 wt%) akan
mengurangi pertambahan berat (weight
gain), namun penambahan Nb lebih dari
0,2 wt% menyebabkan meningkatnya
pertambahan berat (weight gain), dan
kecenderungan ini diamati dalam kandungan
Sn antara 0,5 hingga 1,5 wt%. Seperti yang
terlihat pada Gambar 3 bahwa penambahan
Sn hingga 0,5 wt% dapat memperbaiki
ketahanan korosi dari paduan zirconium.
Disisi lain, kenaikan kandungan Fe dan
Cr dari 0,3 - 0,7 wt% dapat memperbaiki

sifat mekanik tanpa mempengaruhi
ketahanan korosi dan penurunan rasio Fe/Cr
dari 0,6 - 0,5 dan penambahan sedikit Mo
dan V dapat meningkatkan ketahanan korosi.

b. Bahan Bakar

Pada umumnya bahan bakar yang
digunakan untuk reaktor jenis LWR adalah
Uranium Dioksida (UO2). Bahan bakar UO2

mempunyai stabilitas yang baik pada
temperatur tinggi dan mempunyai ketahanan
yang tinggi terhadap kerusakan akibat
radiasi, sehingga mampu untuk digunakan
pada burn-up yang tinggi. Titik lelehnya
adalah 2865 C dan density 10,96 g/cm3'
Konduktivitas panasnya adalah sekitar
2,5 W/m.K pada jangkauan temperatur
1000 - 2000°C. Namun konduktivitas panas
yang rendah diimbangi dengan titik lelehnya
yang tinggi sehingga menyebabkan batas
maksimum temperatur bahan bakar adalah
cukup tinggi[3l

Uranium Dioksida tidak bereaksi
dengan air pada temperatur tinggi dan dapat
menahan sejumlah besar produk fisi bentuk
gas pada temperatur di bawah 1000°C, tetapi
temperatur pada bagian tengah sebuah pelet
bahan bakar adalah lebih dari 1000°C dan
pencegahan hams diberikan terhadap
pelepasan gas-gas produk fisi. Selama
pengoperasian di dalam reaktor, pelet UO2

terlihat mengalami perubahan struktur
sebagai hasil dari temperatur operasi yang
tinggi dan gradien temperatur yang tinggi,
tetapi juga sebagai hasil dari lamanya
iradiasi. Efeknya dapat berupa terjadinya
swelling, retakan, kekosongan (void) dalam
pelet dan perubahan struktur butiran dari
UO2<

3).

Sehubungan dengan kinerja mekanik dan
kimia bahan bakar sebagai akibat
meningkatnya burn-up, maka dapat
menghasilkan beberapa masalah sehingga
perlu adanya pengembangan terhadap
bahan bakar UO2 yang sudah ada.
Diantaranya dengan cara menggunakan
zirconium murni pada permukaan sebelah
dalam kelongsong untuk meningkatkan
ketahanan terhadap PCI m. Selanjutnya
adalah dengan cara memperbesar ukuran
butiran bahan bakar sesuai dengan model
difusi dari Booth bahwa fraksi pembebasan
gas hasil fisi berbanding terbalik dengan jari-
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jari volume difusi dari butiran dengan
persamaan1101:

f a 1 / a

f = fraksi pembebasan gas hasil fisi
a = jari-jari volume difusi butiran.

Berdasarkan pada persamaan
tersebut diatas, jika volume difusi butiran
dianggap sebagai butiran pelet, maka fraksi
pembebasan gas hasil fisi akan menurun
dengan memperbesar ukuran butiran. Hal in]
disebabkan atom-atom gas hasil fisi
memerlukan waktu yang cukup lama untuk
mencapai sekeliling butiran atau harus
melalui jarak yang lebih panjang untuk
mencapai sekeliling butiran dalam sebuah
pelet dengan ukuran butiran yang lebih
besar. Pengembangan bahan bakar UO2

dengan menambahkan niobium (Nb2O50,3%)
juga telah dilakukan seperti yang terlihat
pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan
terjadi penurunan terhadap pembebasan gas
hasil fisi pada burn-up 18.000 MWd/t, dan
selanjutnya pengujian masih terus dilakukan
sampai burn-up 60.000 MWd/t[101.

Pengembangan yang lain untuk
memperbesar ukuran butiran bahan bakar
juga telah dilakukan dengan cara melapisi
butiran dengan AI2O3/SiO2 dengan
kandungan (~ 50,50 ppm) dan direncanakan
untuk digunakan sampai derajat bakar
55 GWd/r1.

S1MPULAN

Hasil studi menunjukkan bahwa
dilihat dari segi elemen bakar, maka dalam
usaha untuk memperpanjang waktu tinggal
bahan bakar dalam teras, sehingga dapat
diperoleh harga daya yang lebih rendah.
Faktor yang paling penting adalah pemilihan
terhadap material yang digunakan baik untuk
bahan bakar maupun untuk bahan
kelongsongnya karena hal ini akan
menyangkut kelakuan bahan bakar dalam
reaktor yang beroperasi dalam waktu yang
cukup lama.

Pengembangan terhadap zircaloy
telah dilakukan dan didapatkan logam
zircaloy baru yang mempunyai komposisi
Zr - 1,0Sn - 0,27Fe - 0,16Cr - 0,1Nb - 0,01Ni.
Paduan tersebut mempunyai ketahanan
korosi yang tinggi dan sifat mekanik yang
baik.Penambahan Nb tidak lebih dari 0,2 wt%

dan Sn tidak lebih dari 0,5 wt% pada
zircalloy-4 standar dapat meningkatkan
ketahanan korosi uniform untuk PWR, dan
kenaikan konsentrasi Fe dan Cr dari 0,3 ke
0,7 wt%, penurunan rasio Fe/Cr dari 0,6 ke
0,5 dapat memperbaiki sifat mekaniknya
serta penambahan Nb-Mo, Nb-W dan Nb-V
terhadap zircalloy-2 rendah Sn dapat
meningkatkan ketahanan korosi nodular
dalam BWR. Sedangkan pengembangan
terhadap bahan bakar Uranium Dioksida
(UO2) menunjukkan bahwa penambahan
niobium (Nb2O5-0,3%) dan memperbesar
ukuran butiran bahan bakar dapat
memperbaiki kelakuan bahan bakar yang
mana dapat bertahan sampai dengan
burn-up 18.000 MWd/t dan sedang dilakukan
pengujian lagi sampai dengan burn-up
60.000 MWd/tl9). Namun demikian tidak
tertutup kemungkinan studi ini diarahkan
terhadap bahan bakar MOX, mengingat
bahan bakar tersebut mempunyai beberapa
sifat-sifat yang lebih unggul daripada bahan
bakar UO2.
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TANYA JAWAB

mini mempunyai

Amil Mardha
• Apakah reaktor daya

elemen bakar mini ?
• Bahan bakar apa yang digunakan untuk

mengoptimalkan daur bahan bakar (fuel
cycle) menjadi 3 - 5 tahun ?

Amir Rusli
• Reaktor daya mini adalah reaktor yang

mempunyai daya terbatas.
• Kajian reaktor daya mini ini belum

sampai menentukan jenis bahan bakar
terbaik untuk fuel cycle 3 - 5 tahun.

Sucipta
• Mohon dijelaskan, apakah sudah

diperhitungkan biaya peningkatan
kualitas bahan kelongsong dan bahan
bakar untuk maksud perpanjangan
refueling dibandingkan dengan tanpa
perpanjangan refueling mengingat waktu
perpanjangan hanya 3 - 5 tahun ?

Amir Rusli
• Biaya peningkatan kualitas bahan

kelongsong dan bahan bakar belum
diperhitungkan karena kajian ini
menggunakan data reaktor daya mini
dari negara lain yang masih dalam tahap
skala laboratorium.

Zuhair
• Mengapa tidak dipilih reaktor cepat yang

mempunyai ultra long life refueling lebih
dari 20 tahun ? Mengingat reaktor daya
mini dan reaktor cepat didesain untuk
memenuhi kebutuhan listrik di daerah
daya terpencil.

Amir Rusli
• Pada prinsipnya ide tersebut dapat

diterima. Disamping masalah teknis
tersebut masih ada pertimbangan-
pertimbangan lain seperti proven
technology dan permasalahan politis
serta Indonesia sampai saat ini belum
mempunyai NPP.
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Tabel 1. Komposisi kimia dari iogam paduan zirconium'3'

Logam

Paduan Zr

ZircaIoy-2

Zircaloy-3

Zircaloy-4

Zr-Nb-2,5

Zr-Nb-2,5-Sn-1

Elemen (w/o)

Sn

1,2-1,7

0,20-0,30

1,1-1,5

-

1,0

Fe

0,07-0,20

0,20-0,30

0,20-0,24

-

-

Cr

0,05-0,15

-

.0,06-0,14

-

-

Ni

0,03-0,08

-

-

-

-

N

0,03-0,08

0,010

0,010

-

-

o

0,010

-

0,10-0,16

-

-

Nb

-

-

-

2,5

2,5

Tabel 2. Pertambahan berat {mg/dm2) dan hydrogen pick-up Ratio (%)(8)

Paduan zircaloy baru

Zirca!oy-4

Zircaloy-4, Sn- rendah

Zr-1,0Nb

Pertambahan berat

61

90

72

79

hydrogen pick-up ratio

23 '

28

31

12

Tabel 3. Uji Tarik pada suhu 385°C, TS (kgf/mm2), YS (kgf/mm2), El (%)(8)

Paduan zircalloy baru

Zircaloy-4

Zircaloy-4, Sn- rendah

Zr-1,0 Nb

TS

46,1

49,0

45,6

43,5

YS

36,1

39,3

36,0

36,1

EL

17,1

16,6

16,8

16,3
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Gambar 1. Pengaruh Ni dan Nb Terhadap Korosi Uniform(6)
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Ganabar 2. Pengaruh Nb dan Aditive lain pada Ketahanan Korosi Nodular(6)
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600,

500

• Zr-0.5Sn-0.2Fe-0.1Cr
o Zr-l.OSn-0.2Fe-0.lCr
A Zr-1

673K steam / 300days

0.5
Kandungan Nb (% Berat)

1.0

Gambar 3. "Weight Gain" sebagai Fungsi dari Kandungan Nb pada Temperatur 673°K
selama 300 Hari sebagai sebuah Parameter Kandungan Sn(10)
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Gambar 4. Fraksi Pelepasan Gas Hasil Fisi setelah "Power Ramp Test"(ll)
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