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KAT4PENGANT&R

T)uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas petunjuk dan karunia Nya telah dapat diterbitkan Prosiding Pertemuan

Ilmiah PENELITIAN DASARILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NUKLIR 1995. Pertemuan dan Presentasi Ilmiah yang bertema SAINS

DASAR DAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK MENYONGSONG ERA

INDUSTRIALISASI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN yang telah

berlangsung pada tanggal 25-27 Apr il 1995 merupakan pertemuan tahunan bagi

para peneliti baik dari lingkup BATAN maupun yang berasal dari luar BATAN.

Pertemuan dan Presentasi Ilmiah tersebut merupakan kegiatan rutin

tahunan dan diselenggarakan untuk yang ke XV di PPNY-BATAN dengan

tujuan untuk memantau aktivitas penelitian yang telah dicapai di lingkungan

BATAN. Pembukaan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah tersebut dilakukan oleh

Bapak Dirjen BATAN, dan dilanjutkan dengan ceramah umum oleh Prof. Dr.

Prayoto dengan judul Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Iptek,

dan Dr. Nazly Helmy berjudul Manfaat Radiasi dalam Industri, Lingkungan

dan Kesehatan Masyarakat.

Di dalam prosiding ini dimuat karya tulis berbagai segi penelitian

mengenai peran sains dasar dan teknologi nuklir pada era industrialisai yang

berwawasan lingkungan. Hasil-hasil penelitian yang didokumentasikan dalam

prosiding ini diharapkan dapat merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai

prestasi dan kemajuan yang telah dicapai oleh PPNY pada khususnya dan

BATAN pada umumnya dalam bidang sains dasar dan teknologi nuklir.

Prosiding ini memuat 103 topik makalah, 2 makalah utama, 63 makalah dari

PPNY dan 38 rnakalah dari luar PPNY.

Semoga penerbitan prosiding ini bermanfaat sebagai bahan acuan untuk

lebih memacu dan mengembangkan penelitian yang akan datang. Kepada

semua pihak yang telah ikut membantu penerbitan prosiding ini kami ucapkan

terima kasih.

Editor
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SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN NUKLIR YOGYAKARTA

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tlrri

Penyunting dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian dan penerbitan

prosiding ini. Prosiding ini merupakan dokumentasi karya ilmiah para peneliti

yang telah dipresentasikan pada tanggal 25 - 27 April 1995, dan telah melibatkan

para pakar dari berbagai disiplin ilmu, yang berkaitan dengan penelitian dasar ilmu

pengetahuan dan veknologi nuklir. Di dalam prosiding ini dapat diketahui hal-hal

yang mencakup kemajuan dan perkembangan litbang sains dan teknologi nuklir,

yang diupayakan oleh para peneliti, baik yang langsung rnenggeluti iptek nuklir di

dalam lingkungan BATAN sendiri, maupun yang bekerja di luar BATAN.

Diharapkan prosiding ini dapat memberi gambaran yang lebih rinci atas kemajuan

litbang yang dilaksanakan oleh para peneliti, khususnya di Pusat Penelitian Nuklir

Yogyakarta, yang sekaligus juga merupakan pertanggungjawaban proyek

penelitian dan laporan kegiatan tahunan.

Akhirnya kami berharap, semoga prosiding ini dapat menjadi acuan yang

sangat berguna bagi berbagai fihak yang berkaitan dan yang memerlukannya,

sehingga dengan demikian dapat lebih mendalami dan mengembangkannya, demi

berhasilnya pembangunan nasional di bidang iptek nuklir, untuk kesejahteraan

bangsa dan negara.

Yogyakarta, Juni 1996

DR. RPH. ISMUNTOYO
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PERANAiN PERGURUAN TINGGIDALAM PENGEMBANGANIPTEK

Prayoto
Ketita Lembaga Penelitian Universitas Gculjah Klcula

PENDAHULUAN

Sejak beberapa lama telah tampak dengan jelas
bahwa di bumi kita ini ada garis pemisah yang

membcdakan ncgara-ncgara kaya dan negara-negnra
miskin. Negara-negara kaya diliuni oleh kiirang lcbih
seperempat dari penduduk bumi. Mereka mendiami
kurang lebih 40% dari luas bumi tetapi menguasai
lebih dari 80% kekayaan alam bumi. Scbaliknya
negara-negara miskin yang lebih sering disebut
sebagai ncgara berkembang dihuni oleh tiga perempat
pendudiik bumi. mendiami selebihnya dari luas bumi
dan hanya menguasai 20% dari kekayaan bumi.
Bahkan kalau dicermati lebih lanjut. hampir scparuh
dari penduduk bumi hidup di ncgara-negara yang
paling miskin di mana penduduknya hidup dcngan
pcndapatan rata-rata per kapita tidak lcbih dari satu
dolar US satu hari.

Scbagianbesarnegara berkembang. dan lebih-
lcbih lagi negara miskin. mcnghadapi masalah pelik
yang sempa. Masalah ini adalah : kckurangan
pangan, kekurangan papan. kekurangan sandang,
keterbatasan pelavanan kesehatan. kelcrbatasan
pendidikan. pcngangguran tenaga kcrja. kcpadatan
penduduk dan segala masalah ikutan yang terkait
dengan kepadatan penduduk. Negara-negara itu
biasanya juga terbebani oleh masalah hulang luar
negeri yang makin menumpuk dan kedudukannya
dalam perdagangan luar negcri juga sangat lcmah.

Tidak dapat dipungkiri balnva negara-negara
kaya sudah sejak lama memberikan bantuan kepada
negara-negara berkembang dan negara-negara
miskin. Tetapi kalau dicennati. bantuan ncgara kaya
kcpada ncgara yang tidak kaya rclatif jumlahnya
sangat kecil. yaiui tidak lcbih dari 1% pcndapaian
bmto nasional mereka. Pcmanfaatan dari bantuan
negara kaya inipun banyak disangsikan, karena
sangat tergantung kepada kesiapan negara ber-
kembang sendiri dalam menarik nianfaat dari bantuan
tersebut. Makin lama makin disadari bahwa ke-
berhasilan pembangunan suatu negara dalam jangka
panjang sebenarnya sangat erat terkait pada aspek
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selama ini pembangunan kemampuan
ekonomi di negara berkembang terlalu ditekankan
pada pengalihan modal dari negara maju? khususnya
di bidang-bidang industri madya dan industri yang
padat karya. Pengalihan kegiatan ekonomi semacam
ini sering tersamar dengan nama alih teknologi dan
tampaknya hanya akan memberikan manfaat eko-
nomi jangka pendek yang tidak terlalu besar artinya.
Kegiatan alih teknologi seperti ini hanyalah sekedar
memanfaatkan ongkos buruh yang sangat rsndnh di
negara-negara berkembang dan sedikit saja memberi-
kan manfaat ekonomi jangka panjang bagi negara-
negara tersebut. Tidak tertalu sukar untuk mencari
contoh-contoh industri madya, industri padat kaiya,
dan industri-industri yang tidak mampu memenuhi
baku mutu pencemaran lingkungan di negara-negara
maju yang secara berangsur telah dipindahkan dari
negara-negara maju ke negam-negani berkembang.

Lambat laun negara-negara berkembang harus
menyadari bahwa masa depan mereka terkait dengan
kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi. Jelas lebih mudah unmk meningkatkan
kesejahteraan suatu negara dengan memanfaatkan
teknologi maju dibantiingkan dengan teknologi
madya atau teknologi tepat guna. Pengalaman be-
berapa negara industri baru seperti Jepang. Korea,
Taiwan, Hongkong, dan Singapura dapat dijadikan
sebagai contoh. Sudah nampak jelas gejala-gejala
bahwa bidang-bidang induslri maju yang merupakan
bidang teknologi yang berlandaskau ilmu penge-
tahuan akan menvulut revolusi dalam bidang-bidang
pertaniaa kedokteran. energi dalam abad yang akan
datang. Negara-negara berkembang perlu segera ber-
usaha membangiin lembaga keilmuan yang mampu
menumbulikan potcnsi untuk berkembang Iebih
lanjut di masa dcpan.

KESENJANGAN KEMAKMURAN
DAN KESENJANGAN IPTEK

Kesenjangan kemakmuran antara negara maju
dan negara berkembang dewasa ini sudah amat
mencolok. Beberapa catatan dapat dipakai sebagai
contoh. Kalau di Amcrika Serikat bcbcrapa juta

Pravoto 1SSN 0216-3128
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heklar tanah pertanian sengaja dibiaikan nganggur
karena kelebihan produksi bahan makanan, dalam
waktu yang sama beberapa ratus juta penduduk me-
nderita kelaparan di negara-negara miskin. Kalau di
negara miskin setiap menit 30 anak meninggal karena
kelaparan dan penyakit, maka di negara kaya setiap
menit dihabiskan dana 1,3 jula dolar hanya untuk
pengembangan alat-alat pcrang. Di negara-negara
miskin, 130 juta anak-aiiak hanya memperolehbiaya
penyelenggaraan pendidikan yang sama besamya
dengan harga sebuah kapal selam nuklir.

Sejarah telah menunjukkan hahwa ada kore-
lasi yang amat kuat antara kemampuan IPTEK suatu
negara dengan tingkat pendapatannya per kapita.
Makin tinggi kemampuan IPTEK suatii negara makin
tinggi pula tingkat pendapatan per kapitanya. Perlu
dicatat bahwa negara-negara kayn yang hanya mc-
miliki 20% dari pcnduduk bumi, tciapi sangat linggi
kemampuan IPTEK-nya, lcmyata menguasai 80%
dari pendapatan global. Garis pemisah yang mem-
bedakan negara kaya dan miskin, dalam waktu yang
sama juga menggambarkan kesenjangan dalam
kemampuan IPTEK anlara negara kaya dengan
negara miskin.

Perbandingan kemampuan IPTEK antara
negara kaya dan negara miskin benar-benar membual
kitaprihatin. Negara-negara kayamemilikilebihdari
90% ilmuwan, bahkan dari segi dana pcnelitian
negara-negara kaya membelanjakan lebih dari 98%
anggaran penelitian. Biaya penelilian dan pengem-
bangan per Rapita dari negara-negara berkembang
hanyalah sepertigaratus kalinya biaya penelitian dan
pengembangan negara-negara niaju. Dalam dasa-
warsa terakhir memang sudah ada tanda-tanda ada
sedikit peibaikan tetapi beluni cukup untuk merubah
gambaran yang memprihatinkan di atas.

Jumlah ilmuwan per kapita yang berke-
cimpung dalam kegiatan penelitian dan pengem-
bangan di negara-negara berkembang hanyalah 4%
dari jumlah ilmmvan per kapita di negara-negara
maju. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kemam-
puan IPTEK negara-negara maju dibandingkan
dengan negara berkembang. Lebili memprihatinkan
Iagi bahwa jumlah ilmuwan yang sedikit tersebut, di
negara berkembang justru jarang dimanfaalkan
sebaik-baiknya. Kalau di negara maju para ilmuwan
yang berkecimpung dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan berjaya dalam menghasilkan
penemuan-penemuan baru, dan terlibat langsung
seita menyumbang dalam sektor produksi, rnaka
sebagian besar ilmuwan di negara berkembang
teibatas peranannya dalam bidang pendidikan dan
kadang-kadang dalam bidang pelayanan umum.

PENGEMBANGAN IPTEK DI
NEGARA BERKEMBANG

Tingkat dan kecepatan pengembangan IPTEK
di negara berkembang sangai bervariasi. Beberapa
negara masih sangat terbelakang bahkan IPTEK
dapat dikatakan scbagai barang langka. Beberapa
negara sudah mer.unjukkan adanya tanda-tanda
kemajuan. bahkan salu dua negara telah mencapai
taliap tinggal landas dan mempunyai harapan besar
dikemudian hari.

Satu dua negara memang telahberopaya keras
untuk mengembangkan kemampuan IPTEK
walaupun hal ini harus dilakukan dalam keadaan
ckonomi yang serba sulit. Bahkan ada negara ber-
kembang yang telah mengerahkan 1% dari pendapat-
an nasional bruionya untuk mengembangkan
kemampuan IPTEK melahii kegiatan penelitian dan
pengembangan. Beberapa fasiliias pengembangan
IPTEK-nya dapat dikatakan menyamai mutunya
dibandingkan dengan fasilitas sejenis di negara maju
sekalipun. Bahkan dapat dilihat contoh-contoh di
mana tercapai kemajuan pesat dalam bidang-bidang
IPTEK yang sangat kcras sepeni ruang angkasa,
nuklir, telekomunikasi, dan sebagainva.

Kelompok negara bcrkembang yang lebih
bcsar barangkali mcmang belum banyak melakukan
investasi dalam pengembangan IPTEK. biasanya
masih jauh di bawah angka 1% dari pendapatan
nasional bruto. Walaupun di negara-negara ini di
sana-sini dapal dijumpai kanlong-kantong pengem-
bangan IPTEK yang sangat tinggi mutunya, lelapi
pada umumnya disadari bahwa pengembangan
IPTEK tidak mungkin dilaksanakan dengan pen-
danaan dan dukungan sumber daya yang pas-pasan
saja. Untuk sebagian besar negara berkembang
upaya pengembangan IPTEK-nya memang masih
sangat terbatas dan pelaksanaannya belum ter-
koordinasi sccara mantap.

Dalam dasawarsa terakhir ada tanda-landa
bahwa beberapa negara berkembang makin me-
ningkalkan kegialan pengembangan IPTEK-nya.
Walaupun tampaknya amat sukar bagi negara
berkembang untuk mengejar apalagi menandingi
keunggulan IPTEK negara-negara maju. Keter-
linggalan IPTEK ncgara berkembang dan ke-
lergantungannya pada hasil pengembangan IPTEK
negara maju masih akan berlanjut di masa mendatang.
Balikan dibidang teknologi maju tertentu, seperti
bioteknologi, kemajuan-kemajuan di negara maju
yang pengembangannya didukung oleh perusahaan-
perusahaan multinasional raksasa akan mengancam
komoditi ekspor hasil pertanian ncgara berkembang.
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Akibatnya tidak hanya akan terasa dalam neraca
perdagangan, tetapi juga dirasakan oleh para petani
miskin di negara berkembang.

Disatu pihak, negara-negara maju makin
memusatkan diri pada kegiatan industri yang
berlandaskan IPTEK tinggi yang memproduksi
barang-barang teknologi tinggi yang bernilai tnmbah
sangat tinggi pula. Dalam waktu yang sama, industri
madya, industri padat karya, dan industri yang
teknologinya telah usang makin dialihkan ke negara-
negara berkembang, memanfaatkan upahbunihyang
sangat rendah. Sementara produk teknologi maju
dari negara-negara maju makin cepat peningkatan
harganya jauh melebihi laju inflasi, niaka komoditi
ekspor bahan mentah dari negara berkembang makin
ditekan harganya melalui cara-cara manipulasi per-
dagangan internasional. Walaupun negara-negara
maju sudah menyumbangkan 1% dari produk
nasional brutonya untuk membantu negara-negara
berkembang, tetapi kenyataannya kesejahteraan
justru mcngalir dari negara berkembang ke nagara
maju. Inilah yang oleh beberapa kalangan dituduh-
kan scbagai imperialisme bentuk baru yaitu impe-
rialisme intelektual.

MENENGOK PENGALAMAN
NEGARA LATN

Pengcmbnngan IPTEK di bcrbagai ncgara
sangat bervariasi tergantung tingkat kemajuan
IPTEK yang sudah dicapai, kemampuan sumbcr daya
yang ada dan kebutuhan nasionalnya. Negara
manapun tidak mungkin melakukan pcngembangan
di semua bidang IPTEK. Karena kcterbatnsan dan
juga karena kebutuhan nasionalnya. pasti hanis
membuat pilihan dan menentukan unitan prioritas.
Menentukan urulan prioritas mcrupakan masalah
yang hams diliadapi baik oleli negara maju maupun
negara berkembang. Lebih-Iebih uiuuk negara
berkembang, di mana kemampuan sumber daya
sangat terbatas, pasti ada kebutuhan bahkan
kehanisan untuk memusatkan pengembangan di
bidang-bidang lertcntu saja.

Cukup mcnarik uniuk menengok pengalaman
salah satu negara berkembang yang sudah mcngerah-
kan hampir 1% produk nasional bnitonya untuk
mcmbiayai kegialan penelitian dan pengembangaa
yaitu Malaysia. Kebijaksanaan IPTEK-nya ditctap-
kan sebagai bagian dari pembangunan sosial-
ekonomi dan bertu juan pertama untuk mcmanfaatkan
IPTEK sehagai sarana pembangunan ekonomi,
meningkatkan kcsejahteraan rakyat, dan menegakkan
kadauiatan negara. dan kedua mengusahakan

kemandirian IPTEK dengan membangun sarana dan
prasarana yang diperlukan termasuk sarana dan
sarana pendidikan. Dalam rencana pembangunan
kelimanya, masalah IPTEK mendapat perhatian
penting. Dukungan terhadap kegiatan penelitian dan
pengembangan ditujukan untuk meningkatkan
efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan daya saing
tidak hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga di
semua sektor temtama sektor manufaktur.

Beberapa hal yang dapat disimak mengenai
IPTEK adalah sebagai berikut:

1. memperkuat sistem manajemen IPTEK dan
mengkoordinasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan demi tercapainya tujuan
nasional sesuai dengan urutan prioritas yang
telah ditetapkan,

2. meningkatkan alokasi anggaran untuk IPTEK,
3. mengusahakan keseimbangan antara pene-

litian dasar, terapan. dan pengembangan,
4. melibatkansektorswastadalampenelitiandan

pengembangan antara lain melalui peraturan
perpajakan,

5. meningkatkan pembinaan sumber daya
manusia dengan melibatkan lembaga-
lembaga pendidikan dan pemakai lulusan,
baik negeri maupun swasta.

6. menetapkan unitan prioritas kegiatan pene-
litian dan pengembangan untuk meningkatkan
produktivitas dan menganekaragamkan basis
industri,

7. memilih bidang-bidang teknologi yang
mendukung program industrialisasL

8. menyiapkan mekanisme untuk alih leknologi,
9. mempopulerkan dan memajukan IPTEK

dengan membentuk akademi ilmu penge-
tahuan nasional.

Dalam menentukan urutan prioritas kegiatan
penelitian dan pengembangan pada tingkat nasional
yang menjadi pertimbangan utama adalah kebijak-
sanaan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan
pemerintah. kebutuhan dari para pengguna hasil
penelitian dan pengembangan. misalnyadari industri,
dan kendala keterscdiaan sumber daya nasional.
Urutan prioritas pada tingkat lembaga ditentukan
berdasarkan kebijaksanaan nasional, tugas dan misi
lembaga, dan kekuatan atau kemampuan lembaga itu
sendiri. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam pro-
gram-program penelitian masing-niasing lembaga.

Mekanisme seleksi usulan penelitian di-
lakukan pada tingkat lembaga dan pada tingkat
nasional. Pada tingkat kmbaga tugas seleksi
dilakukan oleh badan pertimbangan penelitian,
sedang di pcrguruan tinggi oleh komisi penelitian di
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fakultas atau oleh lembaga penelilian di universitas.
Pada tingkat nasional, seleksi dan evaluasi usulan
penelilian diselenggarakan Dewan Ilmu Pengetahuan
Nasional dan dilaksanakan ole'n komisi-komisi panel.
masing-masing satu komisi untuk setiap bidang ke-
giatan penelitian. Kriteria seleksi meliputi relevansi-
nya terhadap urutan prioritas nasional, kemanfaalan
dari segi teknis dan sosial-ekonomis, pendanaan,
kaitan antara disiplin ilmu, antar-lenibaga dan kaitan
dengan sektor industri. Keanggotaan panel terdiri
dari wakil-wakil lembaga pcnelitian dan wakil-wakil
dari sektor industri. Usulan penclitian yang terpilih
diteruskan ke Badan Perencanaan Nasional dan
kepada Otoritas Anggaran untuk pendanaannya.
Dana penelitian kemudian disalurkan kepada unit-
unit penelitian melalui saluran-saluran yang berlaku.

Cukup menarik untuk dicatat keterlibalan
sektor swasta dan industri dalam sisiem pengelolaan
kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK.
Seluruh proses seleksi, pemantauan. dan penilaian
kegiatan penelitian dilakukan oleh pakar-pakar
sejawat. Pemilihan kegiatan penelitian didasarkan
atas kesesuaian dengan kebutuhan penelitian dan
pengembangan di berbagai sektor termasuk seklor
indusiri dan kesesuaian dengan sumber daya yang
tersedia. Keierlibatan sektor swasta dalam pendana-
aii kegiatan penelitian dan pengembangan didorong
melalui ketentuan-ketentuan pcrpajakan alau insentif
lainnya. Diusahakan keseimbangan dalam kompo-
sisi kegiatan peneliiian dasar. tcrapan dan pengem-
bangan antara perguruan tinggi. lembaga penelilian
pemerintah dan sektor industri. Dcngan cara ini maka
tumpang tindih kegiatan penelilian dapat dihindarkan
atau ditekan dan kerjasama linlas-disiplin dan lintas-
industri dapat didorong sebaik-baiknya. Tidak
terlaluberlebihankaJausistempengelolaanpenelitian
di atas dapat dijadikan model negara berkembang
lainnya.

PENGEMBANGAN IPTEK DI
INDONESIA

Selama PJPT I (1969-1994) perekonomian
Indonesia telah tunibuh secara dramatis dengan
kecepatan pertumbuhan produk nasional bruto
sebesar rata-rata 7% setiap tahun selama 25 tahun.
Pertumbuhan sepesat ini temyata tercapai dengan
makin mengandalkan sektor manufaktur yang pada
gilirannya akan makin lergantung pada penerapan
IPTEK. Selama tahun-tahun akhir dari PJPT I
temyata sektor manufaktur telah tumbuh sebesar 18%
setiap tahun. Walaupun demikian perlu dicatat
bahwa pertumbuhan sektor manufaktur ini terutama

didukung olch produk scktor manufaktur yang ber-
teknologi rendah. Bahkan produk sektor manufaktur
yang berteknologi tinggi atau menengah sebenamya
masih menunjukkan neraca perdagangan yang
negatif. Hal ini menunjukkan produk yang ber-
teknologi tinggi masih belum dapat bersaing di
pasaran internasional.

Cukup menarik unluk melihat berapa besar-
nya anggaran yang disediakan pemerintah uniuk
menunjang kegiatan yang berkaitan dengan IPTEK.
Dalamtahun 1991 pemerintah menycdiakan anggar-
an sckilar satu triliun rupiah untuk kegiatan ini.
Setengah dari anggaran tersebut aiau sekilar 500
niiliar rupiah disediakan untuk menunjang kegiatan
penclitian dan pcngembangaa Jumlah ini meru-
pakan 80% dari seluruh belanja penclitian dan
pengembangan dan di samping itu 2/3 dari seluruh
kegiatan pcnelitian dan pengemhangan juga dilaku-
kan oleh lembaga pemerimah. Jumlah selunih
belanja peneliiian dan pengembangan merupakan
0,2% saja dari pendapatan nasional bruto yang pada
tahun 1991 dipertcirakan sebesar 227 uiliun rupiah.
Angka ini perlu dibandingkan dengan angka-angka di
Malaysia dan Singapura sekiiar 1%. Taiwan, Korea
Selatan, dan Cina sekiiar 2%. dan di negara-negara
maju antara 2,5-3%. Pemerinvah masih merupakan
penyedia dana terbesar danjuga pelaku terbesar dari
kegialan penelitian dan pcngembangan di Indonesia,
sedangkan sekior swasta masih snngat tcibatas pcra-
nannya. baik sebagai pelaku apalagi sebagai penyedia
dana. Tampaknya. dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan. perusahaan-perusahaan swasta
masih terlalu mengandalkan penisahaan prinsipalnya
di luar negeri.

Sistem pengelolaan kegiatan IPTEK menerap-
kan kebijakan satu-pintu di bawah Menteri Negera
Riset dan Teknologi. Dalam merumuskan kebijakan
IPTEK ini, Menteri Negara Ristek didampingi oleh
Dcwan Riset Nasional yang anggolanya lerdiri dari
pakar yang dipilih dari berbagai lembaga penelitian
dan dari kalangan perguruan linggi. Dalam mem-
bantu Menteri Negara RISTEK, Dewan Riset
Nasional mengupayakan masukan-masukan yang
obyektif dan menyeluruh atas isue-isue nasional
utama melalui Lokakarya Nasional Riset dan
Teknologi. Forum Lokakana RISTEK melibatkan
sejumlah besar pakar dan ilmuwan dalam merumus-
kan Program Utama Nasional RISTEK (PUNAS
RISTEK). PUNAS RISTEK pada dasamya me-
rupakan klasifikasi dari bcibagai kegiaian pcneliiian
dan pengembangan yang dianggap mempakan isue
nasional yang utama. Klasifikasi tersebut mencakup
bidang-bidang Kebutuhan Dasar Manusia, Sumber
Daya Alam dan Energi, Induslri, Pertahanan
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Keamanan, dan Sosial, Ekonomi, Budaya, Filsafat,
Hukum dan Perundang-undangan.

Koordinasi oleh Menteri Negara RISTEK
bettujuan agar kegiatan-kegiatan IPTEK dapat saling
menunjang dan memberikan masukan IPTEK bagi
program pembangunan nasional jangka pendek,
menengah, dan panjang. Bagian utama dari fungsi
koordinasi ini adalah mekanisme seleksi, pemantau-
an,danpenilaianseluruhkegiatonIPTEKoIehKantor
Menteri Negara RISTEK dengan dibantu oleh Dewan
Riset Nasional. Usulan penelitian diajukan kepada
Menteri Negara RISTEK, dinilai oleh panel-panel
pakaryang dibentuk oleh Dewan Riset Nasional dan
selanjutnya diusulkan kepada BAPPENAS untuk
penganggarannya.

Salah satu bentuk pendanaan dari pemerintah
untuk kegiatan IPTEK yaitu melalui salah satu sektor
anggaran pembangunan yeng dinamakan Sektor
AnggaranllmuPengetahuandanTeknologi. Usulan-
usulan kegiatan penelitian dan pengembangan
IPTEK yang akan diberi dana melalui sektor
anggaran ini pada dasarnya digolongkan menjadi
empat jenis program. yaitu program teknik produksi,
program penguasaan teknologi, program ilmu
pengetahuan ternpan, dan program ilmu pengetahuan
dasar. Setiap jenis program diseleksi berdasarkan
seperangkat kriteria. Perlu dicatat bahwa kriteria
seleksi tcrsebut belum mcncakup aspck keterlibatan
sektor swasta atau sektor industri. sehingga dapat
diduga bahwa sejauh ini kegiatan penelitian dan
pengembangan IPTEK memang masih sedikit sekali
terkait dengan ketcrlibatan sektor swasta dan scktor
industri.

Di samping anggaran sektor Ilmu Penge-
tahuan dan Teknologi, mulai tahun 1992/1993
Menteri Negara RISTEK juga mengelola anggaran
penelitian melalui Program Riset Unggulan Terpadu
(RUT). Program RUT menunjang kegiatan riset
jangka panjang (2 sampai 4 tahun) dcngan melibatkan
lcbih dari satu lembaga riscl aiau lebih dari satu
disiplin ilmu pengetahuan untuk memecahkan ber-
bagai masalah pembangunan sesuai dengan PUNAS
RISTEK. Adapun tiijuan Program RUT adalah men-
dayagunakan sumber daya RISTEK? dana. sarana dan
prasarana yang sudah tersedia, sekaligiis mendorong
kerjasama baik antar disiplin ilmu pengetahuan
maupun antar lembaga riset. Di samping ilu juga
bertujuan untuk menata suatu sistcm IPTEK nasional,
mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan yang
berpeluang untuk unggul dan peningkatan mutu
RISTEK mclalui sistem sclcksi atas dasarpersaingan.
Seperti program-program penelitian yang dibiayai
dengan Sektor Anggaran IPTEK. program RUTjuga
digolongkan menjadi jenis-jenis program yang sama

dan diseleksi dengan seperangkat kriteria yang sama.
Oleh karena itu, pelaksanaan sampai dengan Program
RUT III (1994/1995) juga masih belum mencermin-
kan aspek keterkaitan dengan sektor swasta dan
industri.

Isue keterkaitan kegiatan IPTEK dengan
sektor swasta ternyata baru muncul dalam Lokakaiya
Nasional RISTEK yang terakhir yaitu LOKNAS
RISTEK Vyang diselenggarakan pada tanggal 13-15
Desember 1993. Salah satu topik yang dibahas dalam
LOKNAS tersebut adalah Kemitraan Aiuara Masya-
rakat, Swasta, dan Pemerintah dalam pemanfaatan
dan pengembangan IPTEK. Hasil pembahasan ter-
sebut menyarankan penciptaan iklim yang kondusif
bagi upaya kemitraan ristek misalnya dengan
pernbenan insentif agar pihak swasta lcbih bergairah
melaksanakan kegiatan RISTEK. Insentif dapat di-
pikirkan dalam bentuk dukungan dana, keringanan
pajak, bantuan teknis, dan kemudahan lainnya
misalnya dukungan sistem informasi teknologi yang
relevan dengan dunia usaha. Tanpa tenvujudnya
kemitraan seperti dikemukakan di atas tetap akan ada
kesenjangan antara kegiatan penelitian dan pengguna
hasil-hasil penelitian sehingga investasi dana yang
amat besar akan terbuang sia-sia. Program penelitian
kemitraan antara swasta dan pemerintah ini bani saja
diluncurkan oleh Dewan Riset Nasional sebagai
Program RUK (Riset Unggulan Kemitraan) mulai
tnhun anggaran 1995/19%) ini.

PERANAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga pendidikan tinggi sebenarnya
memiliki kemampuan melakukan penelitian dan
pengembangan di bidang IPTEK, karena di
perguraan tinggi biasanya terhimpun sarana dan
prasarana IPTEK yang cukup mutakhir dan tersedia
sumber daya manusia berkualitas tinggi yang relatif
menetap dan menekuni bidang ilmu yang menjadi
keahliannya. Walaupun demikian misi perguruan
tinggi yang paling utama adalah menyelenggarakan
pendidikan dan karena kendala yang harus dihadapi
dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan ini,
maka misi lainnya yaitu menyelenggarakan peneliti-
an dan pengabdian pada masyarakat menjadi agak
terhambat.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelengga-
raanfungsi pendidikan muncul karenaperkembangan
pendidikan tinggi yang amat pesat dari segi kuantitas
yang telah teijadi dalatn bcberapa dasawarsa terakhir.
Perkembangan pesat dari segi kuantitas sudah tentu
tidak mungkin sejalan dengan perkembangan dari
segi kiialitas. Oleh karena itu. bisa dimengerti bahwa
baik segi kualitas maupun dari segi produktivitas dan
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efisiensi. sislem pendidikan tinggi di Indoncsia masih
ada di bawah standar ncgara-negara lain, bahkan
dibandingkan dengan negara berkembang lainnya
sekalipun.

Karena kendala-kendala dana. sarana dan
prasarana. kegialan penelitian di pcrguruan tir.ggi
sejak lama terbalas pada upaya menunjang proses
belajar-mengajar dan untuk memcnuhi KUM ke-
naikan pangkat. Baru sejak tahun 1988, perliatian
pemerintah unmk menunjang kegiatan penelitian di
perguruan tinggi makin meningkat dengan di-
luncurkannya bermacam-macam program penelitian
seperti BBl', IUC, Basic Science, PSL, PHB, AARP,
ARMP. dan sebagainya. Karcna program-program
tcrsebut. anggaran penclilian di lingkungan perguru-
an linggi mcningkat dcngan pcsat dari tahun 1997/
1988sampai 1992/1993. Walaupundemikiaa. masih
perlu ditelili apakah peningkatan kegiatan pcnelitian
di perguruan tinggi dapat meningkatkan IPTEK di
sektor swasta dan industri. Baru mulai tahun 1994/
1995 diluncurkanProgram I'owc/7e/-yangmerupakan
bcntuk kegiatan bersama antara pcrgiiruan tinggi dan
industri kecil. Tahun 1994/1995 juga mulai diluncur-
kan Progrom L'RGE yang beruijuan meningkatkan
niutu program pcndidikan pasca sarjana.

Tampaknya untuk janga wakiu yang lama,
tanda-Uinda keicrkaiian antara kcgiaian pcncliiian
dan pengembangan IPTEK di pcrguruan linggi
dengan seklor indusiri b'elum akan nampak. Dalam
proses seleksi usulan kegiatan penelitian, belum
lercennin adanya krilcria seleksi yang menyangkut
peran serta sektor swasta. Pemerintah akan tetap
menjadi penyedia dana terbesar dan menjadi pelaku
utama dalam kegiatan pengembangan IPTEK.
Sementara itu peranan perguruan tinggi dalam
pengembangan IPTEK niasih akan dibatasi oleh
berbagai kendala yang sifatnya struktural. Walaupun
anggaran pemerintah untiik meningkatkan kegiatan
penelitian di perguruan tinggi dalam beberapa tahun
sudah meningkat lipat ganda. anggaran tersebut se-
benarnya baru mencukupi untuk sekedar menghidup-
kan kegiatan penelitian dan memelihara para peneliti.
Kebijaksanaan pendidikan tinggi di masa mendatang
perlu diaralikan agar perguruan tinggi dapat melepas-
kan diri dari kendala-kendala struktural yang se-
karang sangat menghambat.

PENUTUP

Tampaknya ada garis pemisah yang dengan
jelas membedakan negara-negara yang kaya danyang
rniskin. Garis pemisah yang samajuga membedakan
negara-negara kaya yang menguasasi IPTEK dan

negara-negara miskin yang terbelakang dalam
penguasaan IPTEK. Di samping itu, pengembangan
IPTEK di ncgara-negara berkembang harus di-
laksanakan dalam kondisi ekonomi yang serba sulit,
dengan dukungan dana y ang terbalas dan upay a koor-
dinasi yang belum mantap. Pcngamatan menunjuk-
kan bahwa beberapa negara berkembang yang telah
mencapai kcmajuan nyata dalam pengembangan
IPTEK tclah membelanjakan sekurang-kurangnya
l%dari penghasilan nasional bruto untuk menunjang
kegiatan penelitian dan pengembangan dalam
pcnguasaan IPTEK.

Dalam beberapa tahun terakhir. dcngan sekuat
lenaga Indonesia tclah mcnggalakkan kegiatan
pcngcmbangan IPTEK. Walaupun dcmikian pada
saat ini Indonesia baru membclnnjakaa sekitarO,2%
dari penghasilan nasional bruto. Scbagian amatbesar
dari anggaran pengembangan IPTEK masih berasal
dari anggaran pcmerintah dan lembaga-lembaga
pemerintah masih merupakan pelaku utama dari ke-
giatan pengembangan IPTEK. Peranan sekior indus-
tri dan sektor swasta dalam pengembangan IPTEK
masih sangat tcrbatas dan masih harus dilihat apakah
kegiatan pcngembangan 1PTEK. ini akan memberikan
dampak langsung pada pcrtumbuhan ekonomi.

Pcrguruan Tinggi sebenarnya memiliki
polcnsi yang cukup besar untuk berperan dalam
pengembangan IPTEK. Walaupun dcmikian pcranan
pcrgumnn lingai dewasa ini masih icrhambat olch
kendala-kendala struktura! dalam menyelenggarakan
fungsinya yang paling utama yailu pendidikan dan
pengajaran. Walaupun bcberapa lahun terakhir ini
anggaran kegialan pcnclitian dan pcngcmbangan di
pergiiruan tinggi sudah meningkal^ dengan pesat,
sampai saat ini kegialan terscbut masih terbalas se-
kedarmenghidupkan kegialan penelitiaa, meningkat-
kan mutu kegialan penelilian atau sekedar nieme-
lihara tenaga peneliti. Kebijaksanaan pendidikan
tinggi di masa mendatang pcrlu diarahkan agarper-
guruan tinggi dapat melepaskan diri dari kendala-
kendala struktural yang sampai saat ini dirasakan
sangat menghambat.

DAFTAR PUSTAKA

1. The Third World Academy of Sciences
Ncwslcticr, ICTP, Issue No. 10, January-March
1989

2. Fifih Malaysia Plan : 1986-1990, Government
Prinlers, Kuala Lumpur. Malaysia

3. AMARASURIYA, N.R., "Science Joumals: A
Tliird World Perspectives", TWAS Newsletter
No. 10, Januaiy-March 1989

ISSN 0216-3128 Pravoto



Buku I
Prosiding Pertemuan dan Praattasi Ihriak

PPNY-BATAN, Yogvakarta 25-27 Aprii 1995

4. The National Science and Technology Policy
(1986) - National Council for Scientific
Research and Development, Kuala Lumpur,
Malaysia

5. Science andTechnology Indicators of Indonesia,
BPPT, RISTEK, PAPIPTEK-LIPI, 1993

6. Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan
Bidang IPTEK, Kantor Menteri Negara
RISTEK, 1993

7. Lokakaiya Nasional RISTEK V, DRN, Jakarta,
13-15 Desember 1993

8. JurnalPengembangandanPenerapanTeknologi,
DP3M, DitjetiDikti, \bl. 1 No. 1, Oktober 1993
dan Vol. 1 No. 2, Febniari 1994

9. Panduan Proposal Riset Unggulan Terpadu m,
DRN, Kantor Menteri Negara Riset dan
Teknologi, 1994

10. Laporan Pelaksanaan Rapim Pengelola
Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian
pada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri dan
Kopertis se Indonesia, Sawangan, Bogor, 4-7
Agustus 1994

Prayoto 1SSN 0216-3128



J'rosidlng Periemuan dan Presenlasi Ilminh
l'PNY-BATAN. Ynfjraknrtn 25-27 April 1995 Kuku I ID0100189

MANFAAT RADIASIDALAMINDUSTRI, LINGKUNGAN, DAN
KESEHATAN MASYARAKAT

Nazly Hilmy
PAIR-BATAN'jl. Cineiv. PasarJum 'at, KotakPos 43 KBYL, Jakarta Selatan

ABSTRAK

MANFAAT RADIASIDALAM INDUSTRl, LINGKUKGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT. Makalah ini niengupas
pemakaianmdiasisinargamma, berkaselektrondansiitarA'untitkindttsni, lingkungandankesehatanmasyamlca!dinegara
maju mauptm di Indonesia. Pada saat ini (1995) telah diopemsikan 160 buah imdiator sinar gamma di 45 S'egara maju
matipwi berkembang, scrta 280 buali nicsin berkas elekiron tenitama di negara maju seperri Jepang, Amcrika Serikat dan
Perancis tinluk meiwnjang lndiistri dcm keseliatan masyarakat. Iiidonesia lelah mengoperasikan dua bucih iradiator sinar
ganmm dan dua buali mesin berkas eleklron unlukpenelitian danpeiigembanganycng diopemsikan oleh BATASserta salu
btiah imdiatorsinarganwia untuk industriyang dioperasikan olch perusahacm swasla. Penelitian dan Pengembaiigan manfaat
radiasi uiituk daur ulang limbaii padat, cair dan gas sedang dikembangkan oleli Badan Teiwga Atom hitemasional (1AR4)
dan BATANgima niemmjangprogram pelestarian lingkungan dan peiianian berkclanjutan.

ABSTRACT

UTILIZATION OF KADMTION FOR INDUSTRIAL PURPOSES, ENl'IRONMEKTAL PROTECTIOS AXD PUBUC
HEALTH. Tln's paper desciibes nrilization of gamma-mys, eleclron beam and X-rays in industiy, ciivironmciit and piiblic
lieallh in devclopedcowurics andin Indonesia. Alpresent (1995), 160 ofGamma Invdialors in 45 coimlries around the wotid
and 280 oJ'Eleciron Beani hfachincs mostly in Japan, Uniied Siaies ofAnterica andFrench have bcen operatcd to siipport
industrialdcvelopment. Two Gamma Irradicnors and two Electron BcaniMacliines hcn>e been operatcd bvBA TAKfor research
anddevclopment and one ofGanmia Imdiator is operatedfor iiidustria!purposes by aprivate company in Jakana. To support
eirvironniefitally sustainable development, Intemational Aiomic Energy Agency (L4EA) as vre// as BATAS increasc ihcir
activities in recycling oflkpiid and solid wasie as well asflue gas by using radiation tachnology.

PENDAHULUAN

Teknik nuklir yaitu teknik yang mempergunakan
radiasi atau radioisotop serta sifat lainnya telah

banyak dikenal dan dimanfaatkan secara luas dalam
beibagai bidang di Indonesia untuk kesejahteraan
masyarakat tanpa mengabaikan segi keselamatan dan
kelestarian lingkungan, misalnya di bidang
kedokteran dan kesehatan lingkungan, industri,
pertanian dan peternakan. Pada saat ini sedang dikaji
pemakaian teknik tersebut untuk pelestarian
lingkungan dan energi. Badan Tenaga Atom
Internasional (IAEA) yang dibentuk tahun 1957
adalah salah sata badan yang memperkenalkan secara
luas penggunaan radiasi dan radioisotop dalam
penelitian dan pengembangan di berbagai bidang.
Pada tahun 1992 UNDP/RCA/IAEA telah
mendirikan proyek penelitian RAS/92/073 untuk
megara Asia dan Pasifik dengan judul The Use of
Isotopes and Radiation toStrengthen Technologyand

Support Environnientally Sustainable Development,
dimana Indonesia turut berperan aktif. Di Indonesia
penelitian dan pengembangan ini umumnya
dilaksanakan di pusat-pusat penelitian dibawah
Badan Tenaga Atom Nasional (B ATAN).

Ditinjau dari sifat radiasi itu sendiri beberapa
manfaat dapat diambil antara lain:

1. Sifat dapat membunuh mikroba atau organisma
lainnya sehingga dapat digunakan untuk
mensterilkan alat kedokteran, bahan baku obat
dan kosmetika, memperpanjang masa simpan
komoditi pangan, membunuh mikroba patogen
pangan untuk menghindarkan penyakit serta
membunuh organisma patogen dari limbah
untuk dapat digunakan kembali secara aman.

2. Mempercepat reaksi kimia untuk membuat
produk baru atau menguraikan produk yang
tidak diinginkan.

3. Dapat mengubah sifat DNA dari organisma
hidup yang digunakan untuk membuat mulan
tanaman atau mutan mikro-organisma baru
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dengan sifat yang diinginkan, menunda per-
tunasan dan Iain sebagainya.

4. Kekuatan radiasi akan berubah kalau melevvati
bahan, sifat ini banyak digunakan untuk inspeksi
uji tidak merusak yang menunjang industri atau
sebagai perunut dibidang industri, kedokteran
dan pertanian.

5. Sumber radiasi yang dipancarkan oleh setiap
isotop mempunyai waktu paroh yang berbeda,
sifat ini dapat digunakan antara lain untuk
menentukan umur bahaa

Dalam makalah ini akan dibicarakan manfaat
radiasi dan radioisotop di bidang industri, kesehatan
danlingkungan.

SUMBER RADIASI YANG DI-
GUNAKAN

Sinar gamma

Umumnya hanya dua macam sumber radiasi
gamma yang digunakan dalam industri yaitu sinar
gamma dari kobal-60 denganwaktu paruh 5,26 tahun,
energi kuantum 1.17 dan 1.33 MeVserta sesium-137
dengan waktu paruh 30 tahun energi kuantum 0,66
MeV.

Fasilitas yang mempunyai sumber tersebut
dinamakan Fasilitas Irradiator. Disamping kedua
jenis radioisotop tersebut digunakan juga isotop
lainnya sebagai penmut dalam industri, kedokteran
dan pertanian.

Berkas elektron

Berkas elektron ini dihasilkan oleh mesin
yang discbut mesin berkas elektron, pada umumnya
mempunyai energi antara 200 keV dan 10 MeV.

Sinar-X (Bremsstrahlung)

Sinar ini juga dihasilkan oleh mesin sinar-X
dengan energi tertentu atau akibat benturan berkas
elektron dengan suatu target yang terdiri dari metal.
Sifat sinnr-X hampir sama dengan sinar gamma.

Ketiga jenis sinar terscbut saling menunjang
dalam pemakaian di industri karena sifatnya yang
beibeda seperti terlihat pada Tabel 1. Tergantung
dari tujuan pemakaian. pengiisaha dapat memilih
antara Mesin berkas elektron atau Fasilitas iradiator
gamma.

Tabel 1. Perbandingan sifat bcrkas elcktron
dcn'gan sinar gamma

Teknik

Efek pada organisma

Kapasitas

Kecepatan dosis

Kerusakan bahan

Penetrasi

Kcseragaman dosis

Berkas elektron

Sama

Tinggi

Tinggi

Rendah

Rendah

Tinggi

Sinar gamma

Sama

Rendali

Rendah

Lebih linggi

Tinggi

Rendah

Ekonomi dan Sosial

Pemasyarakatan

Modal awal

Konveyer

Biaya proses

Densitas bahari

Batch

Berkas eiektron

Mudah

Relatifmahal

Mahal

Murah

Rendah (< 0,2)

Besar

Sinar gnmma

Lebih susah

Relatif mahai

Murah

Relatifmahal

Tinggi(>0J2)

Kecil

MANFAAT RADIASI DALAM
INDUSTRI

Pada saat ini (1994) di 45 negara telah di-
operasikan 160 irradiator sinar garama yang telah
digunakan secara komersial untuk mensterilkan alat
kedokteran, bahan pengemas. bahan baku obat atau
untuk membunuh mikroba pathogen dan mikroba
pembusuk yang dikandung bahan pangan. kosmetika
dan bahan bakunya sehingga bahan teisebut dapat
dipakai dengan aman dan dapat disimpan lebih lama.
Sekitar 280 mesin berkas elektron telah dioperasikan
dibeberapa negara maju seperti Jepang. Amerika
Serikat, Perancis dan Canada untuk induslri kabel,
pelapisan permukaan kayu. logam. kertas dan
keramik serta untuk penelitian dan pengembangan
pembuatan produk baru dengan nilai tambah yang
tinggi. Indonesia telah mengoperasikan dua mesin
berkas elektron dan tiga fasilitas iradiator sinar
gamma yang digunakan untuk penelitian dan
pengembangan serta untuk layanan iradiasi untuk
industri. Sumber radiasi lainnya seperti neutronjuga
telah digunakan untuk analisis kimia dengan teknik
pengaktifan neutron dan untuk uji tidak memsak,
sedangkan sumber radiasi sinar-X dan sumber radiasi
gamma lainnya seperti 192Ir, telah digunakan eecara
rutin untuk menunjang industri di Indonesia.
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Radioisolop sebagai sumbcrradiasi dapat me-
maiicarkan radiasi dengan waklu paro yang berbcda
untuk setiap isotop. Idcntilas radioisotop tidak
berubah walaupun sudah mengalami proses kimia
maupun fisika sehingga dapat digunakan scbagai
perunut dalam bidang industri. kesehatan dan
pertanian.

Secara umum dapat dijelaskan pemanfaatan
radiasi dalam industri yang didasarkan kepada sifat
membunuh mikroba dan organisma lainnya yang
dikandung berbagai komoditi untuk tujuan sterilisasi
atau menurunkan kandungan mikroba, sebagai
berikut:
- Alat kedokieran sekali pakai.

- Alat laboratorium (saning tangan, pinset, pakaian,
dll).

- Obat dan bahan baku obal (obat mata, talkum
amilum, dll).

- Jaringan biologi (tulang, amnion, kulit dll). -
Bahan pangan.

- Kosmetika dan produk kcscliatan lainnya.

- Bahan pengemas unluk berbagai pcmakaian.
Dosis radiasi yang digunakan sangat ber-

gantung kepada jumlah danjenis kandungan niikroba
dari bahan yang akan diiradiasi. Umumnya dosis
radiasi yang dipakai berkisar antara 5 sampai dengan
25 kGy.

Pemakaian teknologi radiasi dalam industri
memperiihalkan kenaikan yang nyata dari tahun ke
tahun. Diperkirakan 40 sampai 50% dari alat ke-
dokteran sekali pakai akan disterilkan dengan radiasi
pada tahun 2000.

Pemakaian dalam industri yang didasarkan
pada proses curing dan ikatan silang dapat dijelaskan
sebagai berikui:
- Pelapisan permukaan (kayu, kertas, keramik dan

logam)

- Ikatan silang untuk membuat tubing dan kabel
dengan sifat tertenlu

- Vulkanisasi lateks alam

- Pembuatan thermoplastik-elastomer

- Pembuatan bahan biokompatibel (pembalut
sintetis, bahan alat kedokteran)

- Imobilisasi bahan biofungsi
Besarnya dosis radiasi yang digunakan sangat

bergantung kepada jenis balian dan kualitas bahan
yang akan dihasilkan.

Pada saat ini BATAN telah mengoperasikan
dua buah iradiator sinar ganuna dengan sumber
kobal-60 sebesar 70 dan 100 kCi dan dua buah mesin

bcrkas eleklron dengan encrgi 300 kev dan 2 Mev
guna penclitian dan pcngembangan dan satu iradiator
sinar gamma yang dioperasikan olch perusahaan
swasta untuk industri.

MANFAAT RADIASI UNTUK
LINGKUNGAN DAN KESEHAT-
AN MASYARAKAT

Limbah mempunyai pengaruh negatif
terhadap lingkungan dan kesehatan karena limbah
baik bcrbentuk cair, padat atau gas mengandung
mikrobapatogen,parasit,virus. logamberat, senyawa
baracun organik atau anorganik. Namun limbah juga
mcmpunyai pengaruh positif karena masih me-
ngandung bahan dengan nilai nutrisi yang tinggi (N,
P dan trace elemeni) yang dapat dimanfaalkan ke-
mbali sebagai makanan tambahan untuk ternak,
memperbaiki kondisi tanah serta dapat dipakai
kembali sebagai pupuk alam menggantikan sebagian
dari peranan pupuk buatan. Proses pemakaian
kembali limbah dengan aman akan menunjang
pertanian berkelanjutan.

Manfaat radiasi unluk lingkungan dan ke-
sehatan masyarakat tenitama didasarkan kepada sifat
radiasi sinar gamma dan berkas clcklron yang dapat
mengeliminasi (mcnghilangkan atau membunuh)
mikroba patogen, parasit dan viais, menguraikan
senyawa organik beracun, menghilangkan bau busuk
sehingga dapat mengubah limbah menjadi senvawa
yang berguna untuk menyelamatkan lingkungan dan
mempeibaiki kesehatan masyarakat. Penanggulang-
an limbah dcngan perlakuan radiasi adalah suatu
teknologi piiihan untuk lingkungan dan kesehatan
masyarakat. Teknologi tersebut akan sangat ber-
manfaat untuk negara berkembang yang masih
kekurangan sarana pengolafian limbah dan sarana
pelestarian lingkungan.

Pada saat ini sedang dikembangkan teknologi
radiasi dengan berkas eleklron disamping teknologi
yang sudah ada misalnya metoda fisika, kimia dan
biologi sebagai cara alternatif untuk mengeliminasi
Jlue gas yaitu gas buangan seperti SO: dan NOX yang
berasal dari pembakaran bahan bakar fosil misalnya
minyak bumi dan batu bara. Gas buangan lersebut
disamping senyawaan poluian lainnya seperti HCI,
H2S serta senyawa organik mudah menguap {yolatile
organic compound) dapal menimbulkan hujan asam
yang sangat memsak lahan pertanian. Keuntungan
pemakaian teknologi radiasi anlara lain : selektif,
tidak meninggalkan residu, tidak menimbulkan
polusi baru, cepat dan efisien. Kerugiannya antara
lain investasi awal tinggi dan efisiensi pcmakaian
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sangat bergantung kepada kesinambungan
penggunaaa

Reaksi gas buangan dengan berkas elektron
dikombinasi dengan gas NH3 dan H2O akan meng-
hasilkan persenyawaan (NH4)2SO4 dan (NH4)NO«
yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pupuk.
Reaksi utama dalam proses tersebut sebagai berikut:

N2,O2,H2O 110'3S

IIW5S

m io-'s

•OH,«O,HO2

->H2SO4

-> H2NO3

(NH,)2 SO4

(NH4)2 SO4 + NH3 + H2O + HNO3 -> (NH4)2 SO2

.2NH4NO3

Reaksi tersebut berjalan sangat cepat
IAEA telah membangun dan mengoperasikan

sebuah mesin berkas elektron percontohan dengan
energi 10 MeV arus 50 mA di Polandia untuk mem-
proses gas buangan. Proyek tersebut berjalan dengan
baik dengan menghasilkan bahan pupuk yang
berkualitas sebagai hasil sampingan. Bagan dari
proses tersebut dapat dilihat pada gambar 1. Instalasi
tersebut dapat mengolah gas buang sebesar 270000
Nm3 perjam.

Limbahcairdanpadatyangterdiridarilimbah
rumah tangga, limbah hewan, industri dan pertanian
lainnya dengan kandungan senyawa beracun dalam
jumlahyang tidak membahayakan tetapi sarat dengan
kandungan mikroba patogen, dapat dikonversikan
kembali dengan aman sebagai makanan ternak.
Badan Tenaga Atom Nasional. Pusat Aplikasi Isotop

dan Radiasi telah melakukan penelitian dan
pengembangan pemakaian teknologi radiasi pada
limbah hewan, Iimbah manusia, limbah kelapa sawit
untuk dipakai kembali secara aman guna makanan
tambahan ikan dan juga sebagai media tanamanjamur
dengan liasil yang memuaskan. Gambar 2 mem-
periihatkan bagan dari proses iradiasi limbah kelapa
sawiL

Dosis radiasi sebesar 4 kGy telah dapat
menghilangkan kontaminasi E. coli, fecal Strepto-
coccus, Pseudomonas sp. Salmonella sp dan Entero-
bacteriaceae serta kontami nasi j amur dan khamir dari
kotoran hewan dan limbah rumah tangga yang
diperiksa. Penelitian dan pengembangan efek radiasi
sinar ganuna dan sinar UV terhadap polutan organik
dalam bentuk Iimbah cair seperti limbah zat wama,
limbah pestisida, senyawa phenol, benzene dan
cyanida sedang dilaksanakan dengan hasil
sementara yang cukup meyakinkaapenelitian akan
dilanjutkan dengan menggunakan radiasi berkas
elektron untuk memilih cara yang paling efektif,
efisien dan lebih mudah ditangani jika diaplikasikan
dalam mengolah limbah industri. Pemakaian
kembali Iimbah iradiasi terutama ditujukan untuk
melindungi kesehatan masyarakat disamping
melestarikan lingkungan dalam menunjang pertanian
berkelanjutan. Dalam menghadapi era globalisasi,
era pertanian berkelanjutan dan untuk melindungi
kesehatan masyarakat, aplikasi teknologi radiasi pada
limbah untuk dapat dimanfaatkan kembali secara
aman haruslah diperhitungkan sebagai salah satu
teknologi alternatif.

Flue J
Gu "T

8Uck

Gambar 1. Mekanismc pcngolahan gas buang dcngan bcrkas elcktron (CHMTELEWSKI, 1993)
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Gsimbar 2. Skcma perbaikan mutu limbah kclapa sawit dcngan iradiasi (KUME, T., 1990)

KESIMPULAN

1. Secara teknik, teknologi radiasi sudah mapan
untuk dipakai dalarn industri, pelestarian
lingkungan dan mclindungi kesehatan
masyarakat.

2. Secara ekonomi, perhitungan yang cermat serta
kondisi setempat harus dikaji secara mendalam
sebelum investasi.

3. Secara sosial, pemasyarakatan niesin berkas
elektron lebih mudah diterima dibandingkan
iradiator sinar gamma.

4. Prospek dari pemakaian radiasi untuk
melestarikan lingkungan dalam menunjang era
globalisasi sangat cerah.
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PENELITIAN TENAGA DINDING DAN GAYA KOERSinV PADA
LAPISAN TEPIS GANDA TERKOPEL SALEVGINTERAKSI

Tri Mardji Atmono
PPNY-BAT.4NP.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENELITIAN TENAGA DINDING DANGAYA KOERSITIV PADA LAPISANTIPIS G.ANDA TERKOPEL
SALINGINTERAKSI. Telah dilakukanpenelitian tenaga dinding ow dan gaya koersitiv Hs pada daerah suhu
2O°C<T<200°C dari lapisan tipis ganda FeTb/FeTbCo terkopel saling interaksi. Juga dipelajari proses
pembalikan tnomen magnetibiya dibandingkan denganproses magnetisasi dari lapisan tipis tunggalnyayang
dihasilkan dengan metode RF- sputtering dengan proses identik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
dinding magneiik timbvl akibal pergeseran gaya koersitiv lapisan ganda terhadap lapisan tunggalnya.
Besarnya rapat tenaga vang tersimpan di dalam dinding pada suhu kamar adalah 1,4 + 0.15 erg/cm dan
merupakan dinding Bloch yang terdiri dari tenaga pertukaran dan tenaga anisotropi. Lapisan tipis dengan
sifat anisotropi tegak lurus diperoleh dengan memberikan tegangan bias searah antara 0 dan 60 V pada
substrut selama proses sputtering. Akibat dari sifat anisotropi tegak lurusproses magnetisasi terdiri dari dua
cara, pergeseran dinding yang kemudian diikuii oleh rotasi dari momen magneiik dan merupakan transisi
A—tB-+D dan A—tC-iD. Pada transisi ini terjadi diskontinuitas kurva Hs(T) pada jangkau suhu
40°C<T<50°C dan kurva crw (T) padajangkau suhu 20°C<T<30°C.

ABSTRACT

THE INVESTIGATION OF THE WALL ENERGY AND COERCim FORCE IN THE EXCHANGE
COUPLED DOUBLE LAYERS. The investigation ofwall energy and coecivity in the temperalure range of
20°C<T<200°C in exchange coupleddouble layers (ECDL) FeTb/FeTbCo hasbeen done. IVe alsostudy the
magnetic reversal process ofdouble layers compared with tha! ofsingle layers prepared with the method of
RF- Sputtering under identical conditions. The the experiment shows, that the magnetic M-all creales due to
the shifting ofthe coercive force ofthe double layerfrom its isolated single layers. The wall stores ihe energy
density (at the raum temperature) of1.4 ±0,15 erg/cm2 and similar to that ofihe ordinary Bloch wall which
consists mainly ofthe exchange and the anisotropy energies. In order to get the thinfilms with perpendicular
anisotropy, the DC-bias voltage ofO to 60 V was applied at the substrat during the sputtering process. Due to
the perpendicular anisotropy, the process of magnetization consist oftwo parts, the moving ofthe wall and
thenfolhwed by the rotation ofthe magnetic moment and is tlierefore the transition A-^B-^D andA—tC—>D.
In this transition the discontinuity of the Hs(T)- and crw (T) curve occurs in the temperalur range
40°C<T<50°C and 20°C<T<200°C respectively.

PENDAHULUAN

Lapisan tipis gabungan logam tanah jarang (rare
earth, RE) dan logam peralihan (transitions

metals, TM) dalam perkembangannya digunakan
sebagai medium penyimpan data dengan sistim
magnetooptik (MO) /1,2/. Informasi ditanam dalam
bentuk bit-magnetik dengan arah tegak lurus
permukaan bidang lapisan tipis agar diperoleh
kapasitas penyimpanan yang optimal. Lapisan tipis
ganda yang terkopel secara antiparallel, dimana arah
momen magnetik dari kedua lapisan tipis saling
bertolak belakang, temyata dalam perkembangan
selanjutnya lebih berday a guna /3,4/ karena informasi
bam 6isa langsung dituliskan (direct overwrite,

DOW) tanpa harus menghapus data Iama. Lapisan
tipis ganda yang bisa digunakan untuk medium tsb.
adalah ECDL (Exchange Coupled Double Layer).
Mekanisme dari DOW sangat tergantung dari
magnetisasi yang merupakan proses dari pembalikan
momen magnetik akibat pengaruh medan luar.

Di dalam makalah ini dipelajari proses
pembalikan momen magnetik pada lapisan ganda,
yang sangat erat kaitannya dengan tenaga dinding
fwall energy) dan gaya koersitiv, dibandingkan
dengan proses yang sama pada lapisan tunggalnya.
Diteliti pula ketergantungan tenaga dinding dan gaya
koersitiv terhadap suhu.
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TEORI

Tenaga persatuan luas yang diperlukan untuk
pembalikan (switching) momen magnetik
tergantung dari besarnya gaya koersitiv Hc dan
momen magnetik ternormalisasi 2Mst. Dalam hal
lapisan tipis ganda, tenaga tsb. diturunkan dari
perubahan tenaga Zeeman pada medan balik
(switchingfield) sebesar 2HsMst dan tenaga dinding
<xw yang timbul (creating) atau lenyap {annihilating)
di antara kedua lapisan tipis apabila dipasang medan
magnit luar.

Proses magnetisasi bisa terjadi melalui dua
jalan 151 (gambar 1): Apabila mula-mula dipasang
medan magnit luar yang sangat besar maka momen
magnetik dari kedua lapisan tipis paralel (gambar la).
Medan magnit Iuar ini kemudian diperkecil, dibalik
dan dipeibesar lagi. Untuk mencapai keadaan D
maka ada 2 carayaitu A->B-»D dan A-»C-*D. Pada
proses A-»B->D mula-mula terjadi pembalikan
momen magnetik dari lapisan 1 (lapisan atas) dan
secara bersamaan hilang dinding diantara kedua
lapisan tipis (keadaan B). Apabila medan magnit
terpasang dinaikkan maka akan terjadi pembalikan
momen magnetik dari lapisan tipis 2 (hpisan bawah)
yang diikuti timbulnya kembali dinding. Pada proses
A->C->D yang terjadi pertama adalah pembalikan
momen magnetik lapisan 2 yang diikuti oleh
lenyapnya dinding (keadaan C) dankemudiandengan
naiknya medan magnit maka terjadi switching
momen magnetik lapisan pertama kearali medan
magnit terpasang yang disertai dengan timbulnya
kembali dinding diantara kedua lapisan tipis. Untuk
mengetahui proses mana yang terjadi (ABD alau
ACD) pada suatu cuplikan magnetik serta untuk bisa
menghitung besarnya tenagayang tersimpan di dalam
dinding maka harus dihitung besarnya gaya koersitiv
Hsi dan Hs2. Untuk ini diperhitungkan semua tenaga
yang berperan pada proses magnetisasi:

Gambar 1. Proses tnagnetisasidarilapisan tipis
gcaidaRE-TM

Tenaga Zeeman oleh adanya medan magnit
luarH

Ez = -M%H cos <x ( l )

2.

3.

dengan a adalah sudut antara Ms dan H.

Tenaga yang diperlukan pada pembalikan
momen masnetik

(2)

Tenaga yang diperlukan pada pembalikan
momen magnetik dari lapisan tipis ganda

(3;

4. Tenagayangtersimpandidalamdindingdiantaia
2 lapisan tipis crvv.

Pada peralihan A->-B dan juga A-»C tersedia
tenaga untuk proses magnetisasi tidak banya daii
medan luar saja melainkan juga dibantu oleh tenaga
yang tersimpan di dalam dinding dan dilepaskan pada
saat dinding lenyap. Dengan demikian gaya koersitiv
Hs dari Iapisan tipis pada dobel lapisan tipis lebifc
kecil dari pada gaya koersitiv dari lapisan tipis yang
berdiri sendiri (H<) sehingga berlaku

Disini timbul perbedaan Hsi dan HS2 pada proses
A->B->-D dengan H' s l dan H's2 pada proses
A-»C->D yang disebabkan oleh adanya perbedaan
urutan pembalikan momen magnetik antara kedua
peralihan.

Berdasaikan hukum kekekalan tenaga maka
dari persamaan-persamaan diatas diperoleh
hubungan:

1. Lapisan tipis 1 pada proses A

i\ d\ o» = i\ d\ (=)

dimana di adalah tebal lapisan tipis 1 sehingga
persamaan ini menyatakan kekekalan tenaga
persatuan luas.

2. Lapisan tipis 2 pada proses A->C

H 'c d2 + Gm =

dimana d2 adalah tebal lapisan tipis 2.

Untuk proses selanjutnya pada dobel lapisan tipis im.
yaitu B->D dan C-»D, diperlukan tenaga yang lebih
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besar dari pada pembalikan momen magnetik dari
lapisan tipis tunggal karena disini diperlukan juga
tenaga untuk membentuk dinding kembali, sehingga
berlaku.

Hi7 > Hc2

H'ti>Hd (7)

Analog dengan (5) dan (6) diperoleh

1. Proses B-*D pada lapisan tipis 2

(8)

(9)

Ha d2 = 2 Ha MA d2 + <rw

2. Proses C-»D pada lapisan tipis 1

2 M i H'fi di = 2Msi Hci dt + aw

Oleh karena pembalikan momen magnetik terjadi
terlebih dahulu pada lapisan tipis dengan gaya
koersitiv yang lebih kecil maka berlaku

Hs\<H& pada peralihan A-+B—>D

H's2<H's\ padaperalihanA-tC^tD (10)

Dari (5), (8) dan (10) diperoleh
persamaan-persamaan untuk proses magnetisasi
A-*B->-D

'•f,i=He]—,

J* = Hc2 + - c.

Deiinikian pula dari (6), (9) dan (10) diperoleh
pet&arnaan-persamaan untuk proses magnetisasi
A-+C-+D

(12)
'a <

Besamya tenaga dinding mv dihitung dari persamaan

aw = (±Hi+ H<J2Msd (13)

Tarida yang atas berlaku untuk suatu peralihan
dimana dinding harus timbul pada proses

magnetisasi, sedangkan tanda yang bawah berlaku
untuk suatu proses magnetisasi yang melenyapkan
tenaga dinding.

TATA KERJA

Lapisan tipis FeTbCo dan FeTb dihasilkan
dengan metode RF-Sputtering. Sebagai katoda adalah
mosaik target yang terdiri dari Tb̂ oFê o dengan
ditamh kepingan-kepingan Fe dan Co di atasnya.
Untuk satu proses pada kondisi sputter identik (proses
berurutan tanpa menghentikan vai^um) dibuat satu
seri terdiri dari tiga lapisan tipis, yaitu lapisan FeTb:

lapisan FeTbCo dan lapisan tipis ganda
FeTbCo/FeTb. Semua cuplikan diproteksi dengan
SiNx- film yang dihasilkan dengan RP-Sputtering
secara reaktif dengan menggunakan silikon sebagai
target. Guna memperbesar efek Kerr maka dipilih
lapisan proteksi SiNx dengan tebal optimal (=100
nm). Dengan tekanan awal < 10"* mbarr tekanan argon
6xlO3 mbar untuk FeTbCo dan 8xlO'3 mbar untuk
FeTb berlangsung proses sputtering lapisan tipis y ang
kemudian diikuti sputtering SiNx dengan tambahan
gas N2 tekanan 4xlO"3 mbar. Tegangan DC pada
katoda antara 1000 V dan 1200 V, sedangkan
tegangan DC-bias pada substrat berkisar antara 0-60
V. Komposisi lapisan tipis ditentukan dengan Energy
Dispersive X-Ray Analyze (EDAXj dan tebalnya
ditentukan dengan stylus DEKTAK.

Lapisan tipis ganda yang diteliti adalah :

Tebal t = 90 nm

Tebalt= 140 nm

Sifat-sifat magnetik diteiiti dengan Kerr
magnetometer dan VSM (Vibrating-Sample-
Magnetometer). Pemutaran bidang polarisasi 6k
diukur sebagai fungsi medan magnit H dan suhu T
dalam jangkau 20°C sampai 200°C dengan
menggunakan Kerr magnetometer yang sangat
sensitiv /6/. Untuk lapisan tipis ganda maka 6k diukur
dari kedua permukaan lapisan tipis, sehingga loop
hysterisis masing-masing lapisan ditentukan dengan
cara membandingkan dengan masing-masing lapisan
tunggalnya. Dari arah loop hysterisis bisa ditentukan
film dengan sifat RE* maupun TM\ Momen
magnetik total dari lapisan tunggal dan lapisan ganda
diteliti dalam jangkau suhu 20°C sampai 200°C
dengan teknik R(Resonance)-VSM dengan ketelitian
10'5 emu /7/ pada perbandingan S/N 10.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kurve hysterisis dengan menggunakan
RVSM besamya momen magnetik tiap satu satuan
luas yang besamya Mst bisa dihitung. Baik lapisan
tipis ganda A maupun B adalah ECDL dengan
momen magnetik antiparalel dalam jangkau
temperatur yang diselidiki (20°C<T<200°C).
Gambar 2 adalah hasil pengukuran kurva hysterisis
untuk film seri A pada suhu ruang dengan Kerr
magnetometer. Tampak bahwa gaya koersitiv dari
lapisan tipis tunggal (Hc) tidak samabesarnya dengan
gaya koersitiv dari lapisan tipis tersebut pada lapisan
lipis ganda (Hs).
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Gambar2. Hasil pengukuran dengan Kerr
magnetometer; lapisan tunggal
FeTb (a) dan FeTbCo (b) dan
lapisan ganda FeTb/FeTbCo (c dan

Adanya dinding pemisah yang timbul di dalam
lapisan tipis ganda yang menyebabkan peibedaan ini
/8/. Mekanisme timbulnya dinding tersebut adalah
sbb.: Pertama tama kita membedakan 2 tipe dari
lapisan tipis ganda RE-TM (gambar 3). Apabila 2
lapisan tipis tunggal pembentuk lapisan tipis ganda
semuanya adalah RE" atau TM* maka lapisan tipis
ganda dinamakan tipe-P, sedangkan apabila lapisan
tipis tunggal bersifat RE* dan TM* dinamakan tipe-A.
Apabila medan magnit luar nol maka momen
magnetik pada tipe P pada masing-masing lapisan
tipis adalah paralel, sedangkan pada tipe A saling anti
paralel. Apabila kemudian medan magnit terpasang
dinaikkan maka pada tipe-A akan terjadi pembalikan
momen magnetik pada salah satu lapisan tipis
schingga magnetisasi kedua lapisan tipis paralel.
Terlihat bahwa komponen TM dari lapisan atas anti
paralel dengan komponen TM lapisan kedua,
demikian pula komponen RE. Ini berarti bahwa

diantara kedua lapisan tipis tsb. timbul dinding
pemisah dimana spin didalam dinding ini berputar
180°. Untuk magnetisasi dari tipe-P maka pada salah
satu lapisan tipis terjadi pembalikan momen magnetik
sehingga akan timbul dinding tetapi kemudian lenyap
apabila momen magnetik dari lapisan yang lain ikut
membalik dengan bertambahnya medan magnit luar.

H - o

Gambar3. Tipe-P dan tipe -A dari lapisan tipis
ganda RE-TM (gambar a dan b)
serta timbulnya dinding ittagnetik
apabila dipasang medan magnit
luar (gantbar c dan d).

Akibat dari timbulnya efek Faraday dari
substrat (cahaya laser melewati substrat sebelum
mencapai Iapisan tipis) maka kurva hasil pengukuran
lapisan FeTbCo beibentuk miring (gambar 2d); untuk
menentukan besamya efek ini yang berbanding lurus
dengan medan terpasang /9/ maka dilakukan
pengukuran efek Faraday pada substrat. Dengan
demikian besamya pemutaran bidang polarisasi
akibat efek KerTdanjugabesamya gaya koersitiv bisa
dihitung dengan tepat.

Hasil pengukuran dengan Kerr magnetometer
juga bisa untuk membedakan antara lapisan tipis yang
bersifat RE+ dengan Tfvf. Hal tersebut disebabkan
karena arah putar bidang polarisasi yang saling
berlawanan : untuk cuplikan RE* maka arah kurve
histerisis adalah menghadap kekiri sedangkan untuk
"nvT menghadap kekanaa Dari gambar 2 terlihat
bahvva lapisan I yaitu FeTb merapakan TM" (2a dan
2c) sedangkan lapisan 2 adalah RE* (2b dan 2d).
Sehingga disini terjadi pembentukan momen
magnetik yang antiparallel (antiparalla exchange
coupling). Loop hysterisis yang diukur dengan VSM
(gambar 4) memberikan momen magnetik Mst dari
film magnetik. Dengan membandingkan hasil
gambar 2 dan 4 maka bisa dihitung besamya momen
magnetik Mst dan juga momen magnetik total per
satuan luas (Msit+Ms2t). Pada gambar 5 ditunjukkan
Mst sebagai fungsi suhu, sedangkan pada gambar 6
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Gambar 4. Hasil pengukuraii dengan nieng-
gimakanRVSM
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Gambar 6. Gaya koersitivpada lapisan tunggal
sebagaifungsi suhu

ditunjukkan ketergantungan Hc dari suhu, sedangkan
gambar 7 mempakan gaya koersitiv dari lapisan
ganda (switching field) Hs sebagi fungsi dari suhu.
Dengan telah dihtungnya harga Mst untuk beibagai
suhu dan dengan membandingkan gambar 6 dan 7
maka bisa dihitung besamya tenaga dinding seperti
ditunjukkan pada gambar 8.

SO 100 150

G a m b a r 7. "Switchingjield"Hs(koersitivpada
Lapisan ganda) sebagaifungsi sului

Dari gambar 7 terlihat adanya 2 kelakuan yang
berbeda dari Hs: untuk daerah suhu T < 40°C terjadi
mula-mula pembalikan momen magnetik dari lapisan
2 (FeTbCo) pada kuat medan Hs2 kemudian diikuti
oleh lapisan lipis 1 pada H"si . Proses magnetisasi
yang terjadi adalah mengikuli A-»C->D. Untuk suhu
diatas 50°C terjadi sebaliknya, yaitu switching pada
lapisan 1 bam diikuti lapisan tipis 2 sehingga disini
terjadi transisi A->B^D. Dengan demikian terdapat
diskontinuitas dari kurva Hs sebagai fungsi suhu.
Pembalikan momen magnetik terjadi secara spontan
tanpa terjadi proses pergeseran dinding ( besamya
momen magnetik tetap selama proses transisi)
membuktikan bghwa lapisan tipis homogen dengan
momen magnetik satu arah (tidak ada domain
magnetik) /10/.

Transisi pada lintasan yang beibeda terjadi
pada suhu dimana selisih tenaga AE, jadi juga gaya
koersitiv, menjadi sama untuk kedua lapisan tipis Hsi
=HS2. Hal ini terjadi pada suhu 45°C, sedangkan gay a
koersitiv H'si dan H's2 tidak sama pada suhu ini.

Pada gambar 8 ditunjukkan kelakuan tenaga
dinding aw sebagai fungsi suhu. Besarnya tenaga
dinding pada suhu kamar adalah 1,4 ± 0,15 erg/cm2.
Disini diskontinuitas terjadi di daerah suhu kamar.
Pada suhu 20°C terjadi transisi A-»C-»D sedangkan
pada suhu 32°C transisi adalah A->-B-»D. Pada suhu
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26°C gaya koersitiv Hs menjadi sama untuk kedua
lapisan sehingga pembalikan momen magnetik bisa
terjadi mula-mula pada lapisan 1 diikuti lapisan 2
ataupun sebaliknya. Pada kondisi Hsi = Hs2 = 2 kOe
dinding lenyap (annihilasi) baik pada lapisan 1
maupun 2. Bila kemudian medan luar dinaikkan
tcrjadi proses magnetisasi lengkap pada H'S2=3,8
kOe, kemudian switching lapisan 1 dengan kuat
medan H's!=8,l kOe diikuti terbentuknya dinding
magnetik dengan tenaga dinding 1,4 ± 0,15 erg/cm2.

o

l r

h • • • •

; i

1

: 1

r •
r
r~

i" . : , ,

• 1
-•

1

1
' J

• J
_j

• 1 r 1 1 1 1 1 1

so 100 150

T[°q

Gambar 8. Tenaga dinding aw sebagai fungsi
suhu

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari
hasil eksperimen ini adalah:
- Kombinasi dari Kerr magnetometer dan R-VSM

memungkinkan pengukuran besaran-besaran
magnetik dari lapisan tipis ganda terkopel

. antiparallel.
- Pengukuran dengan R-VSM menunjukkanbahwa

proses magnetisasi dari lapisan ganda Tb36
Fe<joCo4/Tbi8Fe82 terjadi dengan cara pergeseran
dinding magnetik diikuti rotasi dari momen
magnetik.

- Terjadinya perubahan transisi A-»B-»C ke
A-»C-»D atau sebaliknya ditandai dengan
diskontinuitas pada kurva Hs(T) dan crw(T).

- Dari arah kurva Kerr histeris bisa ditentukan
bahwa lapisan tipis TbisFe82 bersifat TM* dengan
titik kompensasi dibawah suhu kamar, sedangkan
Tb3sFe6oCo4 bersifat RE*, titik kompensasi diatas
suhu kamar.

- Pada suatu suhu dimana gaya koersitiv lapisan
ganda Hs' = Hs2, tenaga dinding dari hasil

annhilasi sama besamya dengan tenaga dinding
yang timbul akibat switching dari momen
magnetik.
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TANYA-JAWAB

Adianto

- Mohondijelaskanbagaimanapembuatansampel!
- Kalau parameter-parameter yang anda sudah

diketahui, informasi apakah yang bisa diperoleh
untuk aplikasi dalam industri?

Tri Mardji Atmono

- Pembuatan santpel dilakukan dengan metode
RF-Sputteringpadafrekuensi 13,6MHz. Ion-ion
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dari plasma akibat dipasang RF ini menembaki
atom-atom targetFeTb dan FeTbCo. Atom-atom
terkumpul pada subtrat yang dipasang pada
anoda. Untuk menghasilkan thin film yang
bersifal perpendecular anisotropy dipasang pula
tegangan negati/DC (10 -125 V) pada subtrat.

- Aplikasi lapisan tipis magnetoptik antara lain
adalah sebagai medium penyimpanan data
dengan sistem dow (direct overwhte) dengan
keunggulan dibanding sistim magnetik biasa
adalah banyaknya informasi/data (kapasitas)
yangjauh lebih besar (kira-kira 500 MB untuk
disk ukuran 3,5"). Pada saat ini telah beredar di
Indonesia baru CD-Rom belum sistim DOIV.

Widdi Usada

- Apakah ada batas maksimum dan minimum
medan magnit luar yang dikenakan, sehingga
muncul tenaga dinding.

- Apakah tenaga dinding tersebut muncul hanya
kalau ada medan magnit luar, bagaimana bila
dikenakan arus, atau suhu yang relatif tinggi?

Tri Mardji Atmono

- Batas maksimum tidak ada tetapi batas minimum
ada. Batas minimum adalah medan tnagnit luar
yang diperlukan agar terjadi pembalikan
("Switching") momen magnetik pada salah satu
lapisan tipis. Bila terjadi switching maka timbul
dinding magnetik diantara kedua lapisan tipis.

- Dinding magnetik timbul bila

- Dipasang medan luar (lihatjawaban 1 di atas)
- Lapisan tipis dipanasi sampai di atas titik

kompensasi Tk tetapi di bcrwah suhu Curie Tc.
Hal ini berlaku hanya pada magnetic thinfilm
yang bersifat RE+ tetapi tidak berlaku bila
bersifat TM+.

Mujamilah

- Apakah preparasi dan pengukuran ini dilakukan
di PPNY?

- B isakah diterangkan agak detail metoda preparasi
cuplikan?

Tri Mardji Atmono

- Preparasi dilakukan di Jerman berhubung kami
belum mempunyai sistim sputtering. Pengukuran
sebagian besar juga dilakukan di Jerman,
sedangkan kami mulai merintis pengukuran
dengan menggunakan ellipsometer.
Thin film dihasilkan dengan metode
RF-Sputtering. Plasma terbentuk di dalam
chamber (yang sebelurnnya divakumkan satnpai
10-7 mbar kemudian diisi Argon sampai 5x10-3
mbar). Ion-ion Argon kemudian menembaki
target yang dipasang pada katoda (dengan
tegangan negatif kira-kira -1000 VDC).
Atom-atom dari target sebagian menuju subtrat
membentuk lapisan tipis. Subtratyang dipasang
pada anoda ini diberi tegangan negati/DC (10 -
125 V) agar diperoleh thin film bersifat
perpendicular anisotropy.

B. Tjipto Suyitno

- Berapa ketebalan dinding magnetik yang terjadi
dan bagaimana efeknya terhadap kekuatan ikat
lapisan tipis.

- Sifatanisotropitegaklurusapidanapakahhanya
timbul pada arah tegak lunis saja, kenapa.

Tri Mardji Atmono

- Pada penelitian ini tidak dilakukan pengukuran
ketebalan dinding tetapi yang penting adalah
pengukuran besarnya tenaga vang tersimpan di
dalam dinding magnetikyang berkisar anlara 1 -
2 erg/cm2. Efek tenaga dinding adalak
terbentuknya momen magnetik yang saling
antiparalel untuk lapisan tipis ganda tipe-P dan
momen magnetik yang saling paralel untuk
lapisan tipisganda tipe-A.

- Perpendicular anisotropy berarti bahwa arak
dari momen magnetik adalah tegak lurus bidang
lapisan tipis tanpa adanya pengaruh medan
magnit luar. Untuk thin film yang dipreparasi
dengan metode RF-sputtering memang hanya
arah tegak lurus bidang saj'a sedangkan
preparasi dengan metode evaporasi pada
umumnya bersifat form-anisotropy.
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PENGUKURANINDEK BIAS LAPISAN TEPIS SiO2 DENGAN
METODE PRISMA KOPLING CAHAYA

Anwar Budianto, Sigit Hariyanto, Subarkah
PPNY-BATAN P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENGUKURANINDEK BIAS LAPISAN TIPIS SiO2 DENGANMETODE PRISMA KOPLING CAHA YA.
Lapisan tipis silikon dioksida yang didoping dengan phospor (SiOi:P) di atas substmt silikon dioksida murni
(SiOi) diukur indekbiasnya dengan metodeprisma kopling cahaya. Prinsip dari metode iniadalahpemfokusan
cahaya di dasarprisma kopling sehingga cahaya tersebut terkopling di dalam lapisan pandugelombang dan
terbenluknya mode di bidang observasi. Lapisan tipis SiO^.P dipandang sebagai laplsan pandugelombang
yang memiliki indeks bias efektif sehingga memberikan relasi antara tebal dan indeks bias lapiscn. Sumber
cahaya yang digunakan adalah laser He-Ne dengan panjang gelombang X = 0,6328 \un. Dari hasil peng-
ukuran dan komputasi dengan indeks bias substrat na = 1,47 dan tebal lapisan tipis d = 2 \un tnaka diperoleh
indek bias lapisan tipis SiOj.'P adalah ng = 1,5534 ± 0,0114. Metode ini mampu membedakan indeks bias
lapisan dengan beda sekitar 6% terhadap indeks bias substrat.

ABSTRACT

THE REFRACTIVE1NDEXMEASUREMENTOFSILICONDIOXIDE THINFILMBY THE COUPUNG
PRISMMETHOD. Refractive index ofsilicon dio.ride tiiinfilm that doped tvith phosphor (S2O2-PJ above tlie
pure silicon dioxide substrate has been measured by light coupling prism method. The method principle is
focusing the light on coupling prism base so that the light propagates into the waveguide layer while ihe
reflected oneforms a mode in the observation plane. The S1O2 thinfilm as waveguide layer has a refracrive
index that give the thick and refractive \ndex relation. The He-Ne laseras light source has the wavelengtli
y. = 0,6328 \im. The refractive index measurement ofthe thinfilm with the substrate refractive index nsb =
1,47 andlhe thin fdm thickd = 2 \im gives ng = 1,5534 + 0,01136. This method can distinguish the refracn've
index ofthinfdm about 6% to the refractive index ofsubstrate.

PENDAHULUAN

Dewasa ini penelitian dan pengembangan
teknologi pembuatan bahan unggul sedang giat

dilaksanakan antara lain dalam bentuk lapisan tipis.
Bahan unggul ini sangat berguna dalam berbagai
industri seperti di bidang mikroelektronika,
mikrooptika dan telekomunikasi.

Lapisan tipis mempunyai beberapa parameter
yang perlu diteliti antara lain indek bias, ketebalan
dan koefisien serapan serta konduktivitas.
Masing-masing parameter menentukan sifat dari
lapisan tipis tersebut. Salah satu lapisan tipis yang
sedang dikembangkan yaitu lapisan tipis SiCh
(silikon dioksida). Karena indek bias merupakan
parameter yang penting untuk menentukan sifat optik
suatu bahan, maka perlu mengetahui indek bias
iapisantipis SiO:.

Telah banyak metode yang digunakan untuk
mengukur indek bias suatu bahan seperti metode
refraktometri, interferometri dan ellipsometri.

Metode yang digunakan pada paper ini adalah metode
prisma kopling cahaya1'1 Prinsip dari metode ini yaitu
berkas cahaya konvergen difokuskan ke dasar prisma
dan menyentuh lapisan tipis. Bila inteival udara
antara prisma dan lapisan tipis cukup kecil maka
dimungkinkan terjadinya kopling cahaya dalam
lapisan tipis oleh gelombang bocoran pada arah
tertentu dari berkas datang. Sehingga dapat diamati
pada berkas teipantul adanya garis-garis gelap yang
berhubungan dengan mode perambatan pada lapisan
tipis.

Terjadinya kopling cahaya di dalam lapisan
tipis SiC>2:P akan menghasilkan indek bias efektif dari
pandu gelombang. Indek bias efektif adalah variabel
penting untuk mendapatkan indek bias lapisan tipis.
Dengan memperhatikan relasi dispersi dari mode m
yang dihasilkan pada bidang observasi dengan indek
biasefektif ne, panjang gelombang A., ketebalanlapis-
an tipis d, dan indek bias superetrat nv, serta indek
bias substrat n^,, maka diharapkan dapat dihitung
indek bias dari lapisan tipis rig dengan tepat.

Anwar Budianto.dkk ISSN 0216-3128
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TEORI

Prismi iapling untuk Gelombang Terpandu

3»i2 unjauan yang sangat penting untuk
meraiuzig prisma kopling cahaya gelombang

|2):
a. Mgrgnpling gelombang datang secara optimal

is ~->'r.-n pandugelombang.
b. Kfi-wpnan untuk mengamati daerah konlak

ordc 2niara prisma dan pandu gelombang.
~~rr?k menentukan sudut kaki prisma 0P guna

mensnnim mode dari jangkau yang diberikan,
diperiiH2n rancangan seperti ditunjukkan pada
gambtT I Prisma tersebut merupakan prisma
simer^ s^pi hasilnya juga berlaku untuk prisma
siku 'rrrrV faias dari prisma, pandugelombang dan
subsrs: rasing-masing dinyatakan sebagai np, n̂  dan
nst,

prtema

pwdatgdotzi baeg

* *P*V°%-\ , ' < ' r l^ > — ^ l

Gancar 1. Prisma shnetri pada pandu
gelombang.

-iri gambar 1 menurut hukum Snellius
amaan (1).

T7 = arcsin [—] + arcsin [— sin0il

dengHi Zt menyatakan indek bias efeklif pandu
geloirrmg. Nilai sudut datang (9,) dapat ditentukan
dengsr :sengatur letak prisma pada nilai lebih kecil
dari soint maksimumnya (sudut datang maksimum =
:t/2) csi. dinyatakan sebagai persamaan (2).

(2)

dengzr 6 ,̂», dan 8 ^ masing-masing menyatakan
sudui cnang minimum dan maksimum. Berdasarkan
peisassan (1) dan (2) maka sudut kaki prisma 0p
hanis aemenuhi persamaan (3).

orci/nf—]+arcsm\-—sin9 ] < 8 <arcsin\—1
n n <f<" P n

p p p

+ arcsin[— sin8 ]
(3)

Agar mode perambatan berlaku pada pandu gelom-
bang maka nilai iu dibatasi oleh persamaan (4)

nc

Jika semua mode dimungkinkan dapat terjadi pada_
kopling, berdasarkan persamaan (3) dan (4) maka 9p
dapat ditentukan oleh persamaan (5).

arcsm[—1 + arcsm[—sin6, 1 < 9 < arcsirA—&)
p p p

+ arcsin\—sin8, ,1
\,mak> (S)

n
E
w

ip
n

s
•5
•s
co

\

/
/

<b<as
™,(np)

Gambar2. .Vito' sudui kaki prisina Qp yang
diijitikan sebagai fiingsi Uidek bias
pandugelonibang n?

Dari persamaan (5), dua sudut kritis 8c,g dan
dinyatakan sebagai persamaan (6).

[ dan f—1
(6)

Persamaan (5) dapat ditulis sebagai persamaan (7).

arcsin[—smdi^ui] < 6,
"p

arain[

Gambar 2 menyalakan nilai sudut kaki prisma yang
diijinkan sebagai fungsi indekbias pandu gelombang.

Untuk dapat mengamati adany a kopling optik
anlara dasar prisma dengan pandugelombang, daerah
kontak kopling ini bisa dilihat dari garis gelap, yang

1SSNC16-3128 Anwar Budianto.dkk



10 Buku I
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiali

PPNY-BATAN, Yogyakarta 25-27 April 1995

berlawanan dengan pemantulan terang dari dasar
prisma.

Indek Bias Efektif Mode oleh Kopling Ca-
haya

Seberkas cahaya yang masuk ke permukaan
prisma dengan sudut datang 6, akan dibiaskan oleh
prisma dengan sudut bias 0r. Oleh dasar prismabeikas
cahaya tersebut dipantulkan dengan sudut pantul
sebesar 0P - 0,.

bidaag
otnervul

udara
pindugdombang • r\A/v>-

sabstrat

Gambar3. Kopling cahaya oleh prisma
terhadap pandu gelotnbang.

Perambatan mode di dalam pandugelombang,
yang menghasilkan indek bias efektif (n<) yang
didefinisikant3] sebagai persamaan(8).

nc = n? sin (8)

Dari gambar 3, menurut hukum Snellius diperoleh
persamaan (9).

nt = sin8p - cos6p sinGi

dengan ralat,

dn =n cosS dQ +sin9 dn - cos9 d3,
' p p p p p p \

(9)

(10)

Relasi Dispersi suatu Mode dalam Pandu
Gelombang Bidang

Untuk mendapatkan relasi dispersi modeH1di
dalam pandugelombang, terlebih dahulu ditinjau tiga
lapisan tipis dengan indek bias masing-masing
berbeda dan disusun sedemikian rupa seperti
ditunjukkan pada gambar 4.

Lapisan di atas pandu gelombang disebut
superstrat dan lapisan di bavvah pandu gelombang

disebut substrat. Lapisan superstrat, pandu
gelombang dan substrat mempunyai indek bias
masing-masing nsp, iig dan i w Indek bias pandu
gelombang lebih besar dari indek bias lapisan
superstrat dan substrat (ng > iuP, nsb), sebagai syarat
supaya sebagian besar cahaya yang masuk ke pandu
gelombang akan merambat di sepanjang pandu
gelombang.

cg <S D

paod

lubitnl
fflbae^ di C

Gambar4. Lintasancahayadalamlapisantipis
pandu gelombang dengan tebal d

Kopling cahaya pada pandugelombang ini
yang akan menghasilkan suatu parsamaan dispersi
mode dalam pandugelombang bidang, karena
terkoplingnya cahaya akan menimbulkan mode yang
dapat diamati pada bidang observasii5'. Persamaan-
nya-diturunkan secara geometri dengan menganggap
bahwa cahaya tersebut terpolarisasi secara TE
(Transverse Electrics). Vektor gelombang di dalam
lapisan pandu gelombang dapat dinyatakan sebagai
persamaan (11).

2%

Perambatan cahaya dalam lapisan
pandugelombang akan terjadi sepanjang lapisan
apabila terjadinya interferensi secara konstruktif
antara 'masing-masing berkas cahaya, artinya beda
fase antara dua muka gelombang FiF^ dan lintasan
optik CD sebesar:

= 2nm (12)

dengan m wenyatakan bilangan mode = 0,L2,3,...
Pada gambar 4, jika tebal d sangat kecil maka

nilai sudut a mendekati sudut (6P - 8r) pada gambar 3.
Untuk cahaya dengan polarisasi TE berlaku
perubahan fase setelah terpantul pada bidang batas
antara lapisan tipis g dengan lapisan i (substiat atau
superstrat)adalah161:

Amvar Budianto.dkk ISSN 0216-3128



Prosidhig Pertenuian dan Presentasi Ilmiah
PPNY-BATAN. Yogvakarta 25-27AprU 1995 Buku I 11

= -larctg

2a-e2

sina

Dalam permasalahan ini dari persamaan cahaya
dengan polarisasi TE, didapat relasi dispersi mode
untuk pandugelombang:

(14)

Untuk mendapatkan indek bias ng pandu
gelombang dari persamaan (14) dan penderetan orde
2 untuk arctg serta akar kwadrat didapat nilai %

TATA KERJA

Rancang Bangun Metode Prisma Kopling
Cahaya

Konstruksi pokok dari metode Prisma
Kopling Cahaya terdiri dari laser He-Ne, filter
spasial, sistem lensa, pemecah beikas (beam splitter),
cennin, prisma kopling, lapisan tipis dan bidang
observasi. Masing-masing peralatan disusun sesuai
padagambar5.

Gambar 5. Skenia raitcaitg batigiui peralatcui
ntetode prisina kopluig cahaya.

Seberkas cahayayang berasal dari laser He-Ne
melewati filter spasial kemudian oleh sistem lensa
akan dikolimasikan dan difokuskan pada dasar
prisma kopling. Sebelum mencapai titik fokus,
berkas cahaya tersebut dibagi dua oleh pemecah
berkas sehingga sebagian akan diteruskan dan
sebagian lagi akan dibelokkan secara tegak lurus.
Berkas cahaya yang dibelokkan ini menuju cermin,

kemudian oleh cermin akan dipantulkan kembali ke
pemecahberkas.

Berkas cahaya datang yang diteruskan oleh
pemecah berkas akan terfokus di dasar prisma
kopling, kemudian oleh dasar prisma dipantulkan ke
bidang observasi. Kenyataannya tidak semua berkas
cahaya dipantulkan, melainkan ada sebagian yang
diteruskan ke lapisan tipis sebagai gelombang
bocoran dan terkopling di dalamnya. Dengan
menggerakkan prisma kopling pada sudut tertentu,
akan terbentuk mode di bidang observasi dalam
bentuk pola interferensi gelap terang.

Dalam percobaan digunakan cuplikan lapisan
tipis SiO2 yang didoping phospor (SiO2:P) di atas
substrat silikon dioksida murni (SiO:). Warna dari
lapisan ini adalah kelabu dengan permukaan yang
mengkilat.

SiO.

Gambar 6. Lapisan tipis SiOz'-P diatas siibstral

Lapisan tipis SiO2:P mempunyai ketebalan d
= 2 |im. Substrat SiC>2 mempunyai indek bias n^ =
1,47, sedangkan indek bias lapisan tipis SiC>2:P akan
diukur nilainya melalui percobaan. Lapisan tipis ini
ditempatkan di dasar prisma dengan posisi tegak.
Permukaan lapisan tipis menyentuh permukaan
prismadan diklem. Berkas cahaya datang diusahakan
tepat di tengah-tengah lapisan tipis.

Penyusunan Peralatan

Susunan peralatan diberikan pada gambar 5.
Filter spasial diletakkan di depan laser dengan jarak
7,5 cm. Celah berjarak 1 cm dari lensa filter spasial.
Lensa pengkolimasi berjarak 8 cm dari celah dan
lensa pemfokus berjarak 21 cm dari lensa
pengkolimasi. Lensa pemfokus mempunyai titik
fokus 18 cm, jadi pemecah berkas diatur letaknya
sejauh 7,5 cm dari lensa pemfokus. Prisma kopling
berjarak 7 cm dari pemecah berkas, dan diharapkan
berkas cahaya datang benar-benar terfokus di dasar
prisma yang telah diapit dengan lapisan tipis. Bidang
observasi berjarak 2 m dari dasar prisma. Dengan
jarak ini sudah memungkinkan untuk mengamati
mode yang ditimbulkan.

ISSN 0216-3128 Amvar Budianto.dkk
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Dengan cara memutar dudukan prisma
kopling, maka mode dapat dibentuk di bidang
observasi. Dudukkan ini mempunyai skala derajat.
Bila telah timbul mode di bidang observasi dapat
dihitung besar sudut putaran dudukan ini. Nilai
putaran ini merupakan sudut datang 8i.

Perhitungan Indek Bias

Untuk memudahkan menghitung hasil
percobaan yang telah didapat, dilakukan perhitungan
dengan perangkat lunak Microsoft FORTRAN 77
Versi 3.31 guna menghitung iig dari persamaan (14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

masing ralat adalah d0p = 0, di\> = 0,01945 dan d9; =
1,57869. Sehingga diperoleh nilai dn^ = 0,02854,
maka hasil akhir indek bias efektif ru untuk percobaan
ini adalah:

«,± dnc = 1,0501 ± 0,02854

Hasil Pengukuran Percobaan dan Komputasi

Pola interferensi gelap terang yang diperoleh
dari percobaan diberikan pada gambar 7. Untuk
mengukur indek biasnya (rig), terlebih dahulu harus
menghitung indek bias efektif (iu) lapisan tipis
SiC>2:P. Dari percobaan, data yang diperlukan adalah
sudut datang qi untuk mode yang timbul di bidang
observasi. Prisma kopling yang digunakan adalah
prisma siku dengan sudut kaki prisma 6, = 45° dan
indek bias prisma np = 1,6242. Untuk jumlah sudut
datang yang beragam didapat data hasil percobaan
seperti ditunjukkari pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil percobaan untuk sudut yang
berbeda.

No.

1

2

3

4

Sudut datang

(qO

5,9084

6,3596

7,9418

10,7749

Indek bias efektif

(n<)

1,0774

1,0676

1,0467

1,0087

Indek bias lapisan
tipis

(ng)

1,5645 |

1,5622

1,5530

1,5341

Pengukuran indek bias efektif lapisan tipis SiChiP.
Dari hasil percobaan (tabel 1) dapat dihitung indek
bias efektif (n<), karena ne hanya bergantung pada
indek bias prisma (iip), sudut datang (9i) dan sudut
kaki prisma (0p).

Secara komputasi diperoleh indek bias efektif
SiO2:P, n« = 1,0501, sedangkan ralat dne dihitung
dengan mengetahui nilai ralat sudut kaki prisma (d8p)
dan ralat indek bias prisma (dn,,) serta ralat sudut
datang (d9i). Dari pengukuran diperoleh masing-

(«0

Gambar 7. Pola interferensiyang diainatipada
bidang obsen-asi, (a) 6j =5,9084, (b)
9i = 6,3596, (c) Q\ = 7,9418, (d) G; =
10,7749.

Pcrhitungan indek bias iapisan tipis SiO2:P. Telah
diketahui panjang gelombang sumber cahaya yang
digunakan adalah X = 0,6328 jj.m dan ketebalan
lapisan d = 2 p.m. Substrat SiO2 mempunyai indek
bias iisb= 1,47, sedangkan superstratnya adalahudara
dengan indek bias tuP = 1. Secara komputasi diperoleh
indek bias lapisan tipis SiC^iP (rig) untuk sudut datang
berbeda serta indek bias efektif terhitung dengan m
dipilih sedemikian rupa sehingga indek bias iij lebih
besar dari indek bias 11*, maka diperoleh indek bias
lapisantipis ng= 1,5534.

Ralat indek bias lapisan tipis SiC>2:P (diig)
dapat dihitung dengan mempertimbangkan ralat
fungsi perubah iv Secara komputasi dapat dihitung
drig = 0,01136. Hasil akhir dari pengukuran indek bias
efektif lapisan tipis adalah:

ng ± dng= 1,5534 ± 0,01136

Anwar Budianto,dkk ISSN 0216-3128
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Pembahasan

Dari hasil pengukuran dan perhitungan yang
telah dilakukan terlihat bahwa indek bias efektif (n«)
lebihkecil dari rig. Ini menunjukkanbahwa indekbias
efektif timbul karena adanya penjalaran cahaya di
dalam pandu gelombang. Besarnya nilai n̂  sesuai
derigan defenisi yaitu n* lebih kecil dari indek bias
paridu gelombang rig.

Indek bias lapisan tipis SiO2:P telah didapat
nilainya dari pengukuran dan perhitungan yaitu
sebesar ng = 1,5534, yang nilainya lebih besar dari
indek bias iisb (SiO2) dan n^ (udara). Ini menunjukkan
bahwa metode ini mampu mengukur dua lapisan tipis
dengan beda indek bias An = rig - nSUb = 0,0834 atau
5,6 % terhadap indek substrat.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa
salah satu syarat terjadinya pemantulan sempurna
oleh dinding lapisan pandugelombang adalah indek
bias pandugelombang lebih besar dari indek bias
substrat dan superstrat (ng > nst,; nsP). Dari ralatyang
telahdidapatdiig =0,01136, menunjukkankesalahan
pengukuran 0,7313 %.

Mulai timbulnya mode di bidang observasi
pada sudut datang 0; = 5,9084°. Pada sudut ini
menunjukkan mulai terkoplingnya berkas cahaya
datang di dalam lapisan tipis SiO2:P oleh cahaya
bocoran. Sedangkan terkoplingnya berkas cahaya
datang menunjukkan bahwa sudut pantul di dalam
lapisan SiO2:P lebih besar dari sudut kritis bidang
antarmuka lapisan tipis-udara dan antarmuka lapisan
tipis SiO2.

Terjadinya ralat dalam pengukuran
dikarenakan oleh berbagai faktor diantaranya, yaitu
kernungkinan lapisan tipis tidak benar- benar bersih
dari lapisan lainnya, letak peralatan terjadi
penyimpangan, tebal lapisan tipis SiO2:P tidak tepat
pada 2 \im dan kesalahan dalam menghitung sudut
datang Gi pada skala y ang terdapat di dudukan prisma
kopling.

KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran dan perhitungan dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Indek bias lapisan tipis SiO2:P diperoleh dari
pengukuran dan perhitungan adalah sebesar ng =
1,5534 dengan ralat dng = 0,01136 yang
menunjukkan kesalahan pengukuran 0,7313 %.

2. Metode ini mampu membedakan indek lapisan
tipis dengan beda An = iig - n* = 0,0834 atau 5,6
% terhadap indek bias substrat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada
Herman dan Slamet Riyadi yang telah membantu
penelitian ini. Penelitian ini disponsori oleh Proyek
Penelitian Teknologi Proses Bahan Nuklir danBahan
Unggul tahun 1994/1995 di PPNY-BATAN.

DAFTAR PUSTAKA

1. TIEN, P.K., Light Waves in Thin Films and
Integrated Optics, Applied Optics, Vol. 10, No.
11, pp. 2395-2413, 1971.

2. SELIGSON J., Prism Coupler in Guided-Wave
Optics, Optical Society of America, New York,
1987.

3. KAPANY, N.S. and BURKE, J.J., Optical
Waveguides, Academic Press, New York &
London, 1973.

4. SOREF, R.A. and LORENZO, J.P., Silicon
Guided-Wave Optics, Solid State Technology,
pp. 95-98, Nov. 1988

5. BUDIANTO, A., Etudes des Nouvelles
Solutions de Connectique entre Guides de
Silicium et Fibre Optique, These, Institut
National Polytechnique de Grenoble, France
1993.

6. BARBIER, D., These de Docteur, Institut
National Polytechnique de Grenoble, France
1976.

TANYA-JAWAB

Tri Mardji Atmono

- Pengukuran yang baik pada umumnya "ditandai"
dengan ralat antara 5 - 10%. Namun disini
diperoleh kesalahan hasil pengukuran hanya kecil
sekali 0,7% padahal tadi disebutkan paling tidak
3 kesalahan yang mungkin menimbulkan ralat
hasil pengukuran. Bagaimana komentar
mengenai hal ini?

Amvar Budianto

- Di bidang "optika terpadu", kita biasa bicara
ralat maksimum 1% untuk pengukuran indeks
bias agar disebut "baik". Ralat 0,7% masih
dikatakan cukup besar. Hal ini karena ruangan
eksperimen yang belum "bebas debu", sehingga
faktor-faktorpenunjang ralat masih berperanan.
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Sumadji

- Mungkinkah terjadi interferensi pada bidang
observasi hanya dengan satu berkas cahaya?

Anwar Budianto

- Syarat terjadinya interferensi adalah bahwa
kedua berkas harus msmilikipcnjanggelombang
yang sama. Dari satu berkas sinar (k - 0,6328
\xm) kemudian diolah oleh lapisan tipis (pandu
gelombang) menjadi banyak berkas dengan beda
fase tertentu. Berkas-berkas terakhir inilah yang
berinterferensi setelah mengalami bedafase pada
lapisan tipis.

Adianto

- Bagimana anda mengukur ketebalan lapisan tipis
0,2 fim.

- Dengan diperoleh = 0,01136 dengan ralat
0,7313%. Seberapa besar keyakinan anda bahwa
ralat tersebut benar-benar hanya 0,7313% dalam
arti ketelitiannya bisa sampai 4 digit dibelakang
koma?

Anwar Budianto

- Metode pengukuran ini hanya mengukur salah
satu dari parameter : ketebalan atau indeks bias.
Untuk itu, ketebalan harus diketahui dulu agar
indek bias dapat dihitung/diukur.

- Dalam bidang optika terpadu kita biasa
berkecimpung dengan beda indeks bias sebesar
tiga digit dibelakang koma, sehingga ralat
pengukuran harus lebih kecil dari 1%.

Tjipto Suyitno

- Pak Anwar tadi menyebutkan bahwa
penelitiannya merupakan penelitian yang
setingkat dengan penelitian S1. Batasan apa yang
membedakan antara penelitian Sl, S2 dan S3.
Dan saya mohon maaf sebelumnya pada pak

Anwar, kenapa pak Anwar yang sudah Doktor
mau melakukan penelitian yang cuma setingkat
penelitian S1, apakah tidak lebih tepat melakukan
penelitian setingkat S3.

- Penelitian ini kalau dikerjakan secara serius bisa
selesai dalam berapa tahun!

- Bagaimana penalarannya kok Iapisan tipis SiCh:P
dapat dipandang sebagai pandu gelombang.

- Janis lapisan ini biasanya digunakan umuk
apa/dimana.

Anwar Budianto

- Penelitian ini sudah saya berikan kepada
mahasiswa Sl sebagai tugas akhir agar
membantupenelitian ini dengan bimbingan saya.
- Penelitian Sl hanya berlangsung sekitar 6-12

bulan dengan justifikasi rumus baru pada ek-
sperimen.

- Penelitian S2 berlangsung hampir sama wak-
tunya, tetapi harus menguasai benar teoriyang
dipakai beserta komparasi dengan teori lain.

- Penelitian S3 menyangkut originalitas dan ide
serta eksperimen yang tuntas dan global dan
berlangsung sekitar 3-5 tahun.

- Mengingat dana penelitian terbatas. maka
penelitian ini saya sederhanakan agar dapat
dilaksanakan oleh seorang mahasiswa SI.

- Kalau serius, selama 6 bulan sudah selesai
tuntas. Terbukti mahsiswa saya hanya 6 'oulan
dibawah bimbingan saya sudah selesai.

- Lapisan tipis SiO;: P adalah lapisan optis, dan
sebagai lapisan yang menjalarkan laser (pandu
gelombang) sehingga berlaku rumus dispersi.
Rumus ini memberikan relasi antara d fzebal
lapisan) dan indeks bias (nj.

- Lapisan ini biasa digunakan pada rangkaian
optoelektronika terpadu (integrated optics) untuk
telekomunikasi optik, gyrometer optik, Michelson
Morley experiments, dan sebagainya.
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KONSTRUKSIDAN KARAKTERISASIPLASMA LUCUTAN
PIJARUNTUKHroROGENISASILAPISANTIPIS a-Si

Suprapto, Sudjatmoko, Agus Santoso
PPNY-BATANP.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

KONSTRUKSIDANKARAKTERISASIPLASMALUCUTANPUARUNTUKHIDROGEKISASILAPISAN
TIPIS a-Si. Telah dilakukan konstruksi dan karakterisasi plasma lucutan pij'ar untuk hidrogenisasi lapisan
tipis a:Si. Plasma lucutan pijar dibangkitkan di dalam tabung plasma oleh sumber radiofrekuensi. Tabung
plasma lucutan pijar lerbuat dari gelas pireks berdiameter 15 cm dan panjang 25 cm. Komponen utama
sumber radio frekuensi adalah tabung tetrode tipe QB 3/300 dan dioperasikan pada frekuensi 13,56 A-fHz.
Karakterisasinya dilakukan dengan menentukan suhu tabung plasma yang dapat direduksi olehperisai radiasi
panas dan menentukan karakteristik plasma yaitu suhu dan kerapatan plasma. Penenluan karakteristik
plasma dilakukan dcngan variasi tekanan. Hasilpengukuran danperhitungan menunjukkan suhuyang dapat
direduksi perisai radiasipanas sebesar 35 Cpada suhu pemanas 290 C. Kerapalan plasma optimun pada
tekanan 0,2 Toir adalah 16,463.108 cm'3 dan suhu plasrna 45,4 eV. Dengan hasil ini, plasma hicutan pijar
memenuhi untuk proses hidrogenisasi lapisan tipisa:Si.

ABSTRACT

THE CONSTRUCTION AND THE CHARACTERIZATION OF GLOW-DISCHARGE PL4SMA FOR
HYDROGENIZATION OF AMORPHOUS SILICON THIN FILM a-Si. The construciion and the
characterization ofglow-dischargeplasmaforhydrogenization ofamorphous silicon thinfdm have been done.
The glow-discharge plasma was produced in the plasma tube by tlie radio-frequency source. Thc
glow-discharge plasma tube was made from pyrex glass with 15 cm diameter and 25 cm ler.gth. The main
component ofthe radio-frequency source was tetrode tube ofOB 3/300 type, and opercled at 13,56 MHz
frequency. The characterizalion ofifglow discharge plasma system was done by determination ofplasma tube
temperature andplasma characteristic, i.e. temperature and density ofplasma under the variation ofgas
pressure in the plasma tube. The residts ofthese measurements and from llw calculation show thal ihe
temperature o/plasma tube which can be reduced by the heat radiation shield was 35 C al the heater
lemperalure of 290 C. The optimum plasma density at 0.2 torr gas pressure was 16.46.10" cm' and the
plasma temperature was 45.4 eV. By this results the system ofglow-discharge plasmafor hidrogenization of
a-Si thinfdm was completed.

PENDAHULUAN

Bahan silikon amorf adalah bahan silikon amorf
sensitif strukturnya, yang ditemukan oleh

SPEAR dan LECOMBER, jenis konduksi listriknya
dapat dikontrol baik jenis n atau p dengan doping
sejumlah kecil atom dopan seperti fosfor atau boron
kedalamsilikonamorftersebut. Pengontrolanvalensi
ini membuka jalan untuk aplikasinya dalam bidang
piranti elektronika seperti ransistor lapisan tipis (TFT,
Thin Film Transistor), lapisan tipis penampil kristal
cair (LCD, Liqitid Crystal Display), dan terutama
lapisan tipis fotovoltaik. Piranti foto voltaik seperti
sel suiya memerlukan luasan aktif yang besar untuk
mengumpulkan energi surya, karena sinar surya
terdistribusi merata pada permukaan bumi. Dalam hal
ini bahan amorf mempunyai. keuntungan yang besar

untuk pembualan suatu piranti dengan luasan besar
secara seragam. Lagi pula ongkos untuk pembuatan
sel surya dari silikon amorf dapat dikurangi cukup
besar dari pada menggunakan silikon kristal.

Ada beberapa teknik untuk membuat lapisan
tipis silikon amorf, antara lain adalah teknik evaporasi
hampa (vacuum evaporation), teknik sputtering dan
teknik plasma lucutan pijar rf (rf glow- discharge
plasma). Dalam teknik evaporasi hampa, lapisan
tipis silikon amorf dibuat dengan cara melelehkan
silikon dalam suatu kowi (crucible) yang diletakkan
di dalam bejana yang mempunyai kehampaan tinggi,
dan uap silikon yang terevaporasi dari silikon yang
meleleh kemudian dikondensasikan pada permukaan
gelas sehingga terbentuk lapisan tipis silikon amorf
di atas substral Akan tetapi silikon amorf (a-Si) yang
terbentuk melibatkan banyak sekali ikatan-ikatan
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kosong di dalam straktur jaringannya. Ikatan-iksfer.
kosong tersebut menghasilkanbanyak sekali keadaan
celah terlokalisasi Cloca^-^ed gop statesj diantais pi!a
vaiensi dan pii? konduksi, yang rr.?ngakiba*.V:an
sifat-sifat opiik dan konduksi listriknya kurang baik.
Untuk memperbaiki sifat-sifat tersebut dapai
dilakukan dengan teknik Flasms Anil 3erhidr&gen
(HPA, Hydrogemted Plasmc Anea'ir.g). Teknik ini
bertujuan untuk rnemberbaiki struktur a-Si dengnn
memasukkan atom-atom hidrogen ke dalara a-Si
sehingga membentuk ikatan kovalen, yang dapat
mengurangi ikatan-ikatan kosong daiam struktur
jaringan a-Si. Setelah proses anil ini akan dihasilkan
lapisan tipis silikon amorf berhidrogen (hydrogena-
ted amorphous silicon), yang biasa ditulis a-Si:H.

Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem
plasma anil Berhidrogen, dan karakterisasi sistem
yang meliputi pengujian pengaruh perisai radiasi
panas yang dipasang dalam tabung plasma dan
pengukuran kerapatan serta suhu plasma hidrogen
yang terbentuk. Diharapkan dengan selesainya
pembuatan sistem plasma anil Berhidrogen dan
karakteristiknya, sistem ini dapat digunakan untuk
menganil a-Si yang dihasilkan dengan teknik
evaporasi hampa sehingga diperoleh bahan lapisan
tipis a-Si:H. Bahan lapisan tipis a-Si:H yang telah
mempunyai sifat-sifat optik atau konduksi listrik
yang lebih baik akan dimanfaatkan untuk pembuatan
lapisan tipis fotovoltaik, atau keperluan laia

DASAR TEORI RANCANGAN

Tabung Plasma Lucutan Pijar

Pada proses hidrogenisasi, substrat a:Si
dipanasi pada suhu antara 35 °C - 300 °C dalam
tabung plasma lucutan pijar yang terbuat dari gelas
pireks. Gas hidrogen dialirkan ke dalam tabung
plasma dan tekanan di dalam tabung dipertahankan
antara 0,1 Torr sampai 10 Torr. Untuk memanasi
substrat a-Si digunakan pemanas yang terbuat dari
pemanas pompa difusi. Akibat suhu pemanas
menyebabkan perpindahan panas dari pemanas ke
tabung plasma. Karena tekanan dalam ruangan pada
kondisi hampa, maka perpindahan panas dapat
diasumsikan hanya secara radiasi sesuai dengan
persamaan [HOLMAN, J.P.(6)]

1 - S 2

( i )

dimana

q„el = Jumlah panas radiasi (Watt)
o = konstanta Stefan Bcltzman

= 5,669 . 10"8 W/m2 °K4

E,;E2 - emisivitas pemanas/tabung
Ti ,T2 = suhu pemanas/'tabung (°IC)
A,. A2 = luasan pemanas/tabung (m2)
¥n = Faktor beniuk pemunas ke tabung

Panas radiasi ini akan menaikkan su'nu tabung
plasma. Kenaikkan suhu yang berlebihan dapat
menyebabkan keretakan tabung plasma. Untuk
mengurangi kenaikkan suhu tabung plasma
digunakan perisai radiasi panas yang terbuat dari plat
stainles steel. Perisai radiasi panas ini dipasang di
dalam tabung plasma melingkari pemanas (gambar
1). Perisai radiasi ini memantulkan kembali

1

1

3

ke Sistem Vakym

Gambar 1. Pemasangaii perisai radiasi panas
(1. Pemanas, 2. Tabung plasma, 3.
Perisai radiasi panas)

panas radiasi dari pemanas disamping memancarkan
sebagian panas ke tabung plasma. Dengan perisai
radiasi panas, persamaan peipindahan panas secara
radiasi menjadi [HOLMAN, J.P.(6)]

Inel =
-(71-71)

El-A\ E3--43
i _ + lz«

(2)

dimana

Fl3 =

£3 =

faktor bentuk pemanas ke perisai radiasi
faktor bentuk perisai ke tabung plasma
emisivitas perisai

Konstanta yang belum diketahui secara pasti
adalah faktor bentuk (F) dan emisivitas (e), biasanya
untuk mengetahui secara pasti dilakukan dengan
eksperimea
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Sumber Radio Frekuensi

Komponen utama yang digunakan untuk
sumber radio frekuensi (RF) adalah tabung tetrode
tipe QB 3/300. Tabung ini mempunyai daya keluaran
375 Watt pada tegangan anoda 3 kV dan arus anoda
maksimum 167 mA. Untai sumber radio frekuensi
(RF) ditunjukkan pada gambar 2.

TJ77 777?

Gambar 2. Uiitai suniber radiofrekueiisi

Besarnya frekuensi keluaran ditentukan
didasaikan persamaan [WASITO, S.<7)]

1
(3)

Untuk menjaga agar sumber daya anoda dari
tabung trioda QB 3/300 tidak dipengaruhi oleh
frekuensi keluaran osilator digunakan kumparan
induktansi (Li). Harga induktansi ini harus sesuai
dengan kebutuhan arus anoda pada frekuensi operasi
tersebut. Berdasarkan kebutuhan arus anoda, harga
induktansi (Li) adalah

I = ^ dan X, = 2 • 7t •/• Z,,

jika disubtitusikan didapatkan

V 1

(4a)

I Itlf (4b)

dimana

= Tegangan anoda (Volt)
= arusanoda (Ampere)
= frekuensi keluaran (Hz)

Untuk membuat kumparan dengan inti udara agar
didapatkan nilai induktansi yang sesuai ditentukan
dengan persamaan empirik sebagai berikut
[WASITO,S.(7)]

L =
0 ; 39 • a2 • n2

9a + lOb (5)

dimana

= jumlah lilitan
= jari-jari lilitan
= panjang lilitan

(cm)
(cm)

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Konstruksi Plasma Lucutan Pijar

Plasma lucutan pijar yang digunakan untuk
pembuatan sOikon amorf terhidrogenisasi (a-Si:H)
terdiri dari 3 bagian utama yahu tabung plasma
lucutan pijar, sumber radio frekuensi dan pompa
hampa. Untuk lebih jelasnya konstruksi plasma
lucutan pijar dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar3. Sistem Plasma Lucutan Pijar (1.
Katup pengatur aliran, 2 Tabung
plaswa, 3. Pisani nieter, 4. Kaiup
isolasi hatnpa, 5. Pompa difusi, 6.
Katup by pass, 7. Pompa rotari, 8.
Elektroda dan pemanas, 9. Variac)

Saat awal operasi tabung plasma dihampakan dengan
pompa difusi dan pompa rotari serta katup pengatur
aliran gas H: ditutup. Agar didapatkan kehapaam
tinggi (10J Torr) yang bertujuan untuk menjaga
kemurnian gas H2 didalam tabung plasma. Setelah
kehapaan linggi dicapai, gas H2 dimasukkan melalui
katup pengatur aliran. Selanjutnya katup isolasi
hampa ditutup dankatupbypassdibukasertapompa
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difusi dimatikan. Untuk menjaga tekanan di oalam
tabung 0,1 Torr sampai 10 Torr dengan pompa
rotari dan katup pengatur aliran serta diukur dengan
pirani meter dinavac tipe CG. 8. Sedangkan untuk
menghidupkan plasma dengan menghidupkan
sumber radio frekuensi.

Pengujian

Dalam pengujian ini, parameter-parameter
yang diuji adalah pengaruh perisai radiasi parias dan
karakteristik plasma (elektron). Pengaruh perisai
radiasi panas dapat langsung diketahui dengan
mengukur suhu pemanas dan suhu tabung plasma.
Sedangkan untuk mengetahui karakteristik plasma
yaitu suhu plasma dan kerapatan plasma digunakan
probe dari kawat tungsten berdiameter 1 mm. Probe
dimasukan dalam medan plasma dan diberi tegangan
bias positip dan negatip seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Pengukuran karakteristikplasma

Besaran yang diukur yaitu arus probe (Ip) fungsi
tegangan bias probe (Vp). Arus probe adalah arus
elektron (I*) dikurangi aras ion random (In) yang
dapat dituliskan sebagai berikut

/P = U - /n (6)

Besamya 1« dan In secara matematis adalah [WONG,
C.S.(5)]

Ie - I„ exp [
e- V

' k-T.
dan

1„ = A • e • n, [ •
k- Te ^

1 n me

(7a)

(7b)

sedangkan

9 lr T

(7c)

dimaria

Ir-.

A :

e :
V

k :

arus elcklron ranctom
luasan piobe yaag mengenai piasma
muatan elektron (1.6 iO'19 coulumb)
beda teganganplasma dan piobc (Vd - ' 'p)
konstata Boitzman (1,38.10'23 Joule/ K)
suhu plasma
massa elektron/ion
kerapatan elektron/ion

Untuk menghitung suhu plasma dengan mengambil
harga logariLhma persamaan 7a sehingga didapatkan
persamaan

ln It = ln lr, -
k-T. tvd-vp) (8)

Persamaan 8 adalah persamaan garis luius dengan
kemiringan ——. Denganmembuatgrafiklnkfungsi
Vp didapatkan fiilai kemiringannya, sehingga suhu
plasma Tt dapat ditentukan. Setelah Tc diketahui dan
memasukkan kedalam persamaan 7b kerapatan
plasma ru dapat ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui suhu tabung plasma dan
suhu pemanas diukur dengan digital termometer
Fluke tipe 216SA dan hasilnya ditunjukkan pada
gambar 5. Untuk mengetahui fungsi perisai radiasi
panas, maka pengukuran dilakukan tanpa perisai
radiasi panas dan dengan perisai radiasi panas.

***

SOO
( C 1

Gambar 5. Suhu tabiuig plasnia fungsi suliu
pemanas
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Untuk memanaskan substrat digunakan
pemanas pompa difusi. Akibat suhu pemanas yang
tinggi, maka pemanas memindahkan panas secara
radiasi ke tabung plasma. Untuk mengurangi perpin-
dahan panas secara radiasi digunakan perisai radiasi
panas yang terbuat dari plat stainles stell. Dengan
penggunaan perisai radiasi panas dapat mereduksi
suhu sebesar 35 °C pada suhu pemanas 290 °C dan
suhu tabung tanpa perisai radiasi 75 °C dan suhu
tabung dengan perisai radiasi 39 °C (gambar 5). Dari
gambar 5 ditunjukkan bahwa suhu operasi pemanas
dengan perisai radiasi dapat mencapai 400 °C pada
suhu tabung plasma 49 °C. Untuk mengetahui suhu
y ang dapat direduksi pada suhu pemanas 400 °C tidak
dapat dilakukan, karena pada suhu pemanas 400 °C
tanpa perisai radiasi panas dikawatirkan tabung
plasma akan pecah. Hal ini membuktikan bahwa
perisai radiasi panas sangat efektif untuk mengurangi
laju perpindahan panas secara radiasi seperti
dituliskan pada persamaan 1 dan 2.

Pengujian karakteristik plasma dilakukan
dengan mengukur arus probe (Ip) menggunakan
elektrometer Ketly tipe 610 C, sedangkan tegangan
bias probe (Vp) diukur dengan digital multimeter tipe
HC 3500 T. Hasil pengukuran arus probe (Ip) fungsi
tegangan bias probe (Vp) pada berbagai tekanan dan
jarak elektroda tetap 5 cm ditunjukkan pada gambar
6. Sedangkan hasil perhitungan suhu dan kerapatan
plasma ditunjukkan pada gambar 7.

240

200

£100

10 1l»r
• Trr

O,«Turr

04 Ttrr

. .L 1. _- . . L . .

o (o 100 140 200

Gambar 6. Arus probe
probe

vs. Tegaiigan bias

Dalam proses hidrogenisasi lapisan tipis
a-Si:H dengan plasma lucutan pijar yang sangat
berperan adalah kerapatan plasma dan suhu
pemanasan substrat. Kerapatan plasma berkaitan
dengan laju deposisi ion hidrogen kedalam substrat

a-Si dan suhu substrat beikaitan dengan kedalaman
penetrasi ion hidrogen disamping energi ion hidrogen
tersebut.

Kerapatan plasma akan naik sesuai dengan
penurunan tekanan (gambar 7). Tetapi jika tekanan
diturunkan dibawah 0,2 Torr, plasma akan terjadi
diluar celah kedua elektroda. Hal ini tidak
diharapkan, karena dalam hidrogenisasi rapat plasma
3rang dikehendaki hanya pada celah kedua elektroda.
Kerapatan plasma optimum adalah 16,463.108 cm'
dan suhu plasmanya 45,4 eV pada tekanan 0,2 Torr.
Sedangkan. suhu plasma maksimum adalah 53,8 eV
pada tekanan 10 Torr. Plasma lucutan pijar tersebut
dioperasikan pada frekuensi RF 13,56 MHz dengan
fluktuasi sebesar 5 %.

I «

t i
( TVf )

Gambar 7. Kerapatan dan suhu plasina vs.
tekanan

Menurut TAKAHASHI, K dan KONAGAL
M. (9)deposisi a-Si:H diperlukankondisi tekananpada
ruang plasma antara 0,1 Torr sampai 10 Torr dan suhu
substrat 200 °C sampai 300°C dengan gas H2 atau Ar.
Dengan demikian hasil karakterisasi plasma lucutan
pijar tersebut, maka plasma lucutan pijar memenuhi
untuk hidrogenisasi lapisan tipis a-Si.

KESIMPULAN

Dari hasil konstmksi dankarakterisasi plasma
lucutan pijar dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan perisai radiasi panas dapat mereduksi
suhu sebesar 35 °C pada suhu pemanas 290 °C.
Pada suhu pemanas 400 °C, suhu tabung plasma
adalah 49 °C, sehingga tabung plasma mampu
dioperasikan pada suhu pemanasan 400 °C.
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2. Kerapatan plasma optimum pada tekanan 0,2
Torr dengan kerapatan plasma J.6,463.108 cm'3

dan suhu plasma 45,4 eV. sedangkan suhu
plasma maksimum 53,8 eVpada tekanan 10 Torr.

Dengan suhu pemanas 400 ~'C dan kerapalan
plasma 16,463.10* cm'J serfa vam-isi tekanan antaia
0 2 Tcrr sampai 10 Torr. maka plasma lucutan pijar
lersebut memenuhi untuk proses lucirogeiiisai lapisan
tipis a-Si.
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TANYA-JAWAB

B. A. Tjipto S:;yitno

- Bagaimaiia pioil! tempei-diurdil£iigah(eIek!iCK:s)
sampai dinding tabung, untiik T = 290 °C (dielck-
irooa), beraca T dmding tersebut1

- Apakah penggunaan pensa) panas ini bisa
dihindari dengan jaian rncmbuat jarak aiunra
lingkungan luar elektroda der.gan lingkaran
dalam tabung agak jauh sehingga AT « dengan
cara membuat D tabung besar dan D elektroda «
D tabung.

Suprapto

- Profil suhu di tenga'r. elektroda mendekati
homogen, karena pemanas yang digunakan
penempatan filamennya merata. Sedang profil
suhu antara elektroda dan tabung plastna
tergantung mediumnya.
Untuk suhu elektroda 290 °C, suhu tabungplas-
ma 75 °C tanpa perisai radiasi panas dan 39 °C
dengan perisai radiasi panas.
Bisa. Dengan merubah jarak akan inerubah
faktor bentuk (F). Semakin jauh jaraknya
semakin kecil harga F dan semakin kecil laju
perpindahan panas secara radiasi, walaupun AT
tetap.

Supardjono M.

- Apakah alat tersebut dapat dioperasikan sampai
suhu 600 - 650 °C.

- Bagaimana pengaruhnya jarak antara 2 elektroda
tersebut.

- Apakah biia dipakai perisai Al-foil yang
digunakan dapat menahan suhu yang tinggi?

Suprapto

Untuk sekarang alat belum bisa dioperasikan
sampai suhu 600 - 650 °C. Agar dapat di-
operasikan sampai suhu 600 - 650 °C perlu
diadakan modifikasi yaitu dengan memasang
"Viton O-ring" antara gelas pireks dan stainles
steel.
Merubah beban RF karena merubah nilai
kapasitansi beban RF.

- Perisai Al-foil mempunyai titik leleh tertentu,
apabila suhu perisai melebihi atau sama dengan
titik leleh perisai akan rusak.

Widdi Usada

- Berapa kira-kira suhu plasma untuk proses
hidrogenisasi a-Si, apakah ada batas maksimum
dan minimumnva?

Suprapto, dkk. ISSN 0216-3128
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Suprapto

- Dari acuan <4'9) hidrogenisasi lapisan tipis a-Si
tidak disebutkan batasan suhu plasma, yang
disebutkan adalah aliran gas H2, tekanan ruang
plastna, suhu subtrat dan daya RF.

Tri Mardji Atmono

- Lapisan tipis a-Si dihasilkan dengan metode apa?
- Apakah struktur amorf, apa buktinya (apakah

. telah dilakukan penelitian struktur).
- Pernyataan "Plasma lucutan pijar memenuhi

untuk proses hidrogenisasi lapisan tipis a-Si" saya
kira terlalu "berani" karena,

- Spesifikasi lapisan tipis a-Si tidak disebutkan.
- Lapisan tipis bisa dihasilkan denganberbagai cara

dimana masing- masing karakter/sifat-sifatnya
beibeda.

Suprapto

- Sistem direncanakan untuk deposisi a-Si dengan
metode evaporasi hampa.

- Belutn dilakukan pengujian struktur sampel.
- Mer.urut acuan (4'9>, hasil pengujian sistem

memenuhi untuk proses hidrogenisasi lapisan
tipis a-Si.

ISSN 0216-3128 Suprapto, dkk.
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TIPE-N YANG DIBUAT DENGANIMPLANTASIION TENAGA
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ABSTRAK

KONTAK OHM UNJUK LAPISAN SEMIKONDUKTOR SILIKON TIPE-N DIBUAT DENGAN
IMPLANTASlIONTENAGA TINGGI. Untukpengujiandanpengoperasianlapisansemikonduktordiperlukan
kontak ohm. Telah dilakukan penelitian kontak ohm untuk lapisan semikonduktor silikon tipe-Nyang dibuat
dengan implantasi ion tenaga tinggi. lon arsen dan fosfor diimplatasikan pada silikon pada tenaga 500 dan
1000 ke Vdengan dosis 1013 hingga 1015 cm'2 pada suhu kamar. Cuplikan dipijarkan pada suhu 900 C selama
30 menitdidalam tabungpemanasyang dialiri nitrogen. Untukkontakohm dievapomsikan campuran (alloy)
emas (74%)-antimon (26%) ke permukaan cuplikan dan diikuti dengan pemijaran pada suhu antara 300
hingga 575 C. Pengukuran karakteristik arus-tegangan dilakukan dengan menggunakan Curve Tracer
Telequipment C171 dan BioRad HL-5900. Hasil percobaan menunjukkan bahv/a tebal bahan kontak ohm,
suhu dan waktupemijaran tergantungpada konsentrasi dopan dipermukaan cuplikan dan untukcuplikanyang
dipakai dalam penelitian tebal bahan 1 \im, suhu pemijaran 550 °C dan lamapemijaran 60 detik diperlukan
untuk pembuatan konlak ohm baik.

ABSTRACT

OHMIC CONTACTFOR N-TYPE SILICONSEMCONDUCTING LAYER FORMED BYHIGHENERGY
ION DAPLANTATION. For testing and operating ofsemiconducting layers an ohmic contact vas required.
An investigation on ohmic cor.tactformation for N-type silicon semiconducting layerformed by high energy
ion implantation was carried out. Arsenic andphosphorus ions were implanted into silicon at 500 and 1000
keVenergies with doses between 1013 and 10 cm' and at room temperature. Samples were annealed at
900 °C for 30 minutes in a fumace Jlowed with nitrogen. For ohmic contact, gold (74%)- antimony (26%)
alloys were evaporated onto the samples surface andfollowed by annealing at lemperature between 300 and
575 C. Current-voltagecharacteristicsweremeasuredusingC171 TelequipmentandHL-5900BioRadCurve
Tracers. Experimetal results showed that material thickness, annealing temperature and time depend on the
surface dopant concentration andfor the testing samples a tkickness ofl \xm, anneal ing temperature o/550

C and annealing time o/60 seconds were reguired toform a good ohmic contact.

PENDAHULUAN

Dalam makalah sebelumnya'1'3' telah diuraikan
kegunaan implantasi ion tenaga tinggi, metode

pengukuran tahanan lapis dan profil konsentrasi dan
mobilitas elektron pada lapisan semikondutor tipe-N
yang dibuat dengan implantasi ion tenaga tinggi.
Dalam penelitian ini dilakukan percobaan psmbuatan
kontak ohm untuk lapisan ini.

Pada pengujian dan pengoperasian piranti
semikonduktor diperlukan kontak ohm untuk
penyambungan terminal piranti keterminal lain yang
diperlukan. Dalam proses pembuatan piranti tahap ini
disebut tahap metalisasi atau interkoneksi. Bahan
yang lazim dipergunakan adalah aluminium, karena
memenuhi persyaratan : tahanan jenis rendah,

tahanan kontak ohm rendah, mudah dietsa dan
dibentuk dan harga murah. Namun bahan ini
mempunyai kelemahan yaitu :

a. Dapat terjadi proses elektromigrasi [4] :
pergerakan atom-atom dalam film logam karena
adanya transfer momentum dari elektron
pembawa muatan dan pengamh medan listrik

b. Dapat terjadi korosi
c. Dopan tipe-P pada silikoa

Kelemahan butir-c menjadikan aluminium
tidak cocok untuk lapisan semikonduktor silikon
tipe-N, terlebih lagi apabila lapisan terbenam di
dalam substrat seperti lapisan yang dibuat dengan
implantasi ion tenaga tinggi. Sebagai pengganti
adalah emas yang tidak mempunyai kelemahan butir
a dan b. Namun emas sulit menempel (adhere) ke
silikon sehingga diperlukan lapisan perantara.

Sutadji S., dkk. ISSN 0216-3128
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Kontak ohm didefinisikan sebagai suatu
kontak vang tidak menambah impedansi parasitik
pada struktur dan tidak mengubah keseimbangan
konsentrasi pembawa sehingga tidak mempengaruhi
karakteristik piranti [5].

Nilai tahanan kontak ohm didefinisikan
sebagai:

Ro = L (l)

Pada sistem logam-semikonduktor dengan doping
rendah, transport arus didominasi arus emisi
termionik. Nilai tahanan kontaknya adalah

R. =
qA'T

exp {q
(2)

Sedang pada sistem logam-semikonduktor dengan
doping tinggi, transport arus didominasi oleh arus
tunneling. Nilai tahanan kontaknya adalah

Ro = e x p [ ~
(3)

climana:

k = tetapan Boltzman
h = tetapan Planck
q = muatan elektron
A" = tetapan Richardson
E^ = permitivitas silikon
m* = massa efektif
T = suhu(Kelvin)
OB N = tinggi tanggul Schottky
ND = tingkat doping

Jadi untuk memperoleh nilai tahanan kontak yang
rendah diperlukan OBN y ang rendah dan/atau ND y ang
tinggi. Untuk mempertinggi tingkat doping, pada
waktu evaporasi logam bersamaan dievaporasi
dopan.

Dalam penelitian ini dilakukan percobaan
pembuatan kontak ohm untuk lapisan semikonduktor
silikon tipe-N yang dibuat dengan implantasi ion
tenaga tinggi. Bahan yang dipergunakan adalah
campuran emas (74%) - antimon (26%). Suhu dan
waktu pemijaran akan ditentukan untuk mendapatkan
kontak ohm yang baik : tahanan rcndah.

PERCOBAAN

Implantasi ion tenaga tinggi dilakukan dengan
menggunakan mesin implantasi ion 2 MeV di
universitas Surrey, Inggris. Bah2n silikon yang
diimplantasi mempunyai spesifikasi berikut:

- tipe :P
- orientasi : d
- tahananjenis : 10 ohm.cm
- diameter : 3 inch
- permukaan : 1 muka dipolis mekanis.

Sedang parameter implantasi adalah :
- sudut miring
- sudut putar
- suhu
- diameter celah
- dopan

:7
:30
: kamar
: 2 inch

- Arsen tenaga 500 keV dosis 101" cm"

- Arsen tenaga 500 keV dosis 10!" cm"

- Fosfor tenaga 1000 keV dosis 10'5 cm'2

Setelah implantasi cuplikan dipijarkan pada
suhu 900 °C selama 30 menit didalam sebuah labung
pemanas (furnace) yang dialiri nitrogen. Bahan
kontak ohm, emas (74%)-antimon (26%) diuapkan
pada permukaan cuplikan dengan penampang
lingkaran bergaristengah 0.5 mm denganjarak antara
dua titik 5 mm. Tebal film bahan divariasi : 1800,
3600 dan 10000 um. Cuplikan keimidian dipijarkan
pada suhu antara 300 hingga 575 °C selama ar.tara 15
hingga 180 detik. Tampang cuplDcan terlihat pada
Gambar 1.

Sb ,

laplsan tipe-K

subs-trat

Gambar 1. Tampang cuplikan.
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Gambar 2. Karakteristik arus-tegangan
cuplikan silikon diimplantasifosfor
tenaga 1000 keV dosis lO'* cm'2,
suhu pemijaran S50°C waktu 60
detik.

Gambar 3. Karakteristik arus-tegangan
cuplikan silikon diiinplantasifosfor
tenaga 1000 keV dosis lO1* cm2,
waktu pendjaran 60 detik, tebaljilm
10.000 A, variasi suhu pemijaran
450hinggaS7SOC.

Pengukuran karakteristik arus-tegangan dilakukan
dengan menggunakan kurva tracer Telequipment
model C171 denganpenampiicsiloskopoanBioRad
model HL-5900 dengan penampil rrioritor dan
plotter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasil pengukuran teriihat pada gair.bar 2, 3, 4
dan 5 yaitu:

Gambar 4. Karakteristik arus-tegangan
cuplikan silikon diimplantasifosfor
tenaga 1000 keV dosis 101 cm'2,
suhu pemijaran SSCrC, tebal film
10.000 A, variasi waktu pemijaran
SO hingga 180 detik.

150

120'

Gambar5. Karakteristik arus-legangan
cuplikan silikon diitnplantasi fosfor
dan arsenik, tebal jllm 10.000 A,
suhu pemijaran SSO^C waktu
pemijaran 60 detik.
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a. Gambar 2, karakteristik arus-tegangan cuplikan
silikon diimplantasi fosfor tenaga 1000 keV
dosis 1015 cm"2 , suhu pemijaran 550 °C waktu
60 detik, variasi tebal film 1800, 3600 dan
10.000 angstrom. Dalam keadaan ini antimon
yang terdifusi cukup tinggi sehingga konsentrasi
cukup tinggi, yang menjadikan hubungan arus-
tegangan linear. Tampak apabila ketebalan besar
menjadikan lahanan rcndah karena konsentrasi
yang tinggi.

b. Gambar 3, karakteristik arus-tegangan cuplikan
silikon diimplantasi fosfor tenaga 1000 keV
dosis 1015cm'\waktu60detik,tebalfilm 10.000
angstrom, variasi suhu pemijaran antara 450
hingga 575 °C. Dalam keadaan ini antimon yang
terdifusi cukup tinggi sehingga konsentrasi
cukup tinggi yang menjadikan hubungan arus-
tegangan linear. Tampak apabila suhu pemijaran
tinggi tahanan kontak rendah karena konsentrasi
tinggi.

c. Gambar 4, karakteristik-arus tegangan cuplikan
silikon diimplantasi fosfor 1000 keV dosis 1015

cm"2, suhu pemijaran 550 °C, tebal film 10.000
angstrom, variassi waktu pemijaran 30 hingga
180 detik. Dalam keadaan ini antimon yang
terdifusi gayut waktu pemijaran. Untuk waktu
singkat antimon yag terdifusi rendah sehingga
konsentrasi rendah yang menjadikan hubungan
arus-tegangan eksponensial. Untuk waktu lama
antimon yang terdifusi tinggi sehingga
konsentrasi tinggi yang menjadikan hubungan
arus-tegangan linear. Tampak apabila waktu
pemijaran lama tahanan kontak rendah karena
konsentrasi tinggi.

d. Gambar 5, karakteristik arus-tegangan cuplikan
silikon diimplantasi fosfor dan arsen, tebal film
10.000 angstrom, suhu pemijaran 550 °C, waktu
pemijaran 60 detik. Terlihat jika dosis implantasi
besar tahanan total menjadi rendah.

Dari Gambar 2, 3 dan 4 dapat dirangkum
infbrmasi bahwa untuk mempertinggi tingkat doping
diperlukan : jumlah dopan yang cukup. kecepatan
difusi dopan yang tinggi dan waktu difusi dopan y ang
laina, sehingga jumlah dopan yang ada di perraukaan
menjadi cukup tinggi. Gambar 4 menunjukkan juga
bahwa jika tingkat dopan masih rendah Iransport arus
didominasi oleh emisi termionik dimana ®BN gayut
tegangan terpasang eksponensial. Sedang Gambar 5
yang menunjukkan bahwa perbedaan dosis
menyebabkan perbedaan kemiringan berarti untuk
dosis implantasi lebih tinggi menjadikan tahanan
lapis lebih rendah.

Dari percobaan ini diperoleh data bahwa
untuk cuplikan yang diteliti, pembcntukan kontak
ohm diperlukan:

- tebal film Au(74%)Sb(26%) : 10.000
angstrom

- suhu pemijaran : 550 °C
- waktu pemijaran : 60 detik.

Nilai-nilai ini lebih besar dibandingkan dengan
nilai-nilai besaran yang sama untuk pembentukan
kontak ohm pada cuplikan lapisan semikonduktor
silikon yang dibuat dengan implantasi tenaga rendah
161 karena tingkat doping untuk implantasi tenaga
rendah dapat mencapai 1018 - 1019 cm'3 di per muka-
an cuplikan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini telah dilakukan
percobaan pembuatan kontak ohm pada lapisan
semikonduktor silikon tipe-N yang dibuat dengan
implantasi ion tenaga tinggi. Dari hasi! percobaan
dapat disimpulkan bahwa : untuk pembuatan kontak
ohm diperlukan tebal film bahan, suhu pemijaran dan
waktu pemijaran yang tegantung pada dosis
implantasi. Untuk cuplikan yang dipergunakan dalam
penelitian diperlukan : tebal film AuSb 10.000
angstrom, suhu pemijaran 550 °C dan waktu pemijai-
an 60 detik.
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TANYA-JAWAB

B.A. Tjipto Suyitno

- Apakahtidak adakemungkinantimbul panas saat
icrjadi tumbukan antara ion dengan target?
Karena pemah terjadi saat sampel Al yang tipis (±
0,3 mm) diimplantasi dengan ams icnyangcukup
besar Al tersebut melcleh, sehingga kondisi
proses pada suhu kamar tidak terjadi.

- Masalah judul menurut saya, kontak ohmnya itu
dibuat secara implantasi, pada hal tidak tapi secara
evaporasi?

- Kenapa kontak ohmnya diambil dari paduan
Au-Antimon, bukan Au saja dan apa efek
antimonnya terhadap kontak ohm yang terjadi?

- Sebetulnya apa arti fisis dari kontak ohm itu, dan
apa bedanya dengan kontak listrik biasa?

Sutadji Sugiarto

- Bisa terjadi panas. Oleh karenanya target harus
dipasang kontak dengan pemegang target.

- Jadi yang dibuat dengan implantasi adalah
lapisan N nya.

- Antimon dipergunakan untuk mempertinggi
konsentrasi dopan dipermukaan agar tercipta
kontak ohm "baik".

- Kontak ohm adalah kontak yang bersifat ohrnik,
tidak (misal exponensial) mampu memberikan

arus yang cukup pada cuplikan dart tidak
tnempengaruhi nilai tahanan lapisan cuplikan.

Agus Baskoro

- Tadi discbutkan untuk membuatkontak ohmyang
baik salah satunya disyaratkan jumlah atom
pcngotor pada semi konduktor tinggi kenapa Al
menjadi jelek kaiena aiasan Al sebagai dopan.
Apakah hal lni justru akan semakin baik karena
jumlah pengotomya bertambah.

- Berapa jumlah konsentrasi pengotor optimum
untuk menghasilkan kontak ohmyang baik.

Sutadji Sugiarto

- Karena Al dopan tipe P, sedang lapisannya tipe
N

- Minimum lCf8 ctri3, natnun tergantung Osv

Adianto

- Apa kelebihan methode pembuatan kontak ohm
yang bapak lakukan dengan methode yang lain
kalau melihat bahwa pembuatan kontak ohm y ang
bapak lakukan kelihatan "Complicated'1

Sutadji Sugiarto

Kami kirajustru yang paling sederhana.
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ABSTRAK

PENGARUH ARUS 1ON DOPA.V PADA IMPLANTASI TERHADAP SIFAT KELISTRIKAN
SEKflKONDUKTOR. TelahdilabikanpengiikitirnisifitkelistrikanSemikoiidttkiorSilikonyangdiimplantasi
dengan alom Boron. lon Boron diimplanlusikcm pada wafer Silikon dcngan tegangan reiap 60 kV,
nienggwtakan Iniplanlorlon 90 kc Vpada sithu kamar. Ams ion dibuat bcrvariasidaii 20 sampcii 60 |x4 wituk
lania implantasi letap dan kmia implantasi dibuat benariasi dari 5 sampal 45 menit iiniuk anis iou tetap.
Cuplikan IICI.SU implantasi dicmilpoda sulni 650 °C selania 30 menil dalam tabwtg pemanas dcngan dialiii
gas Nilrogen. Kenmdicm cuplikan diukur resistivitasiiya deiigan Probe Enipat Tiiik, kapasi'.ansi dengan
LCR-meler dan tegangan dadal ditentukan dengcm karaktcrislik I-V. Dari pengukiiraii yang dilaknkan,
diperoleh sifal kelistrikan optinwm pada ams ion dopan 40 \L4 dan lama implantasi 5 nienil atmi pada dosis
dopan 5.952x lO15 cm': (p, = 322 Wscj, p = 0,816 Cl.cm, C/A = 227,6559pF.crn'2, VB = 26,6 volt).

ABSTRACT

DOP.ANTS 1ON CURRENT EFFECT OX THE SEMICONDUCTOR ELECTRJCAL PROPERTIES OF
IMPL.4NTED. Me.asuremaU oflhe electiical propenies o/Silicon semicondiictor Boron atom implcmied has
been dona. Tlw Boron ion iras iniplanrcd in a Silicon waferat lhe consicmi vohage o/60 kV. by using an ion
implanloro/90keVat llie rooni tempemlure. The ion cunenl variedbetween 20 to 60 \j.4forconstantduiwion
ofimpkmtalion and'fordiiralion ofimplaiualion vatiedfmm 5 lo 45 mimiles (it conslcinl inn cinreiU. Sample
oflhe resulls ofiniplaniation werc annealedat tempeivture of650 Cfor 30 miiniles in liealcr i:ibe slreamcd
M'iih Nilivgen gas. Tlien iha resistiviiy ofthe scimples was nieasured using a FourPoiuts Probe, the capacitancy
was mcasured using an LCR-meter and ihe breakdcnvn voltagc MCIS deiemiinedby rlic characierislic ofl-V.
Froni the nieasurenient, the optirmim elecnieal properhes is oblained at current of dopcmls ion of40 \iuA and
for dumtion qf'implantation o/5 minutes or dopanls 5.952 x 10 cm~~ ( ps = 322 Q Jsq, p = 0,816 Clcm.
C/A = 227,6559pF.cm'2, VB = 26.6volr).

PENDAHULUAN

Ada beberapa hal yang mempcnganilii hasil
imphuilasi ion, anlara lain: energi ion dopan.

jenis atom dopan, kuat arus ion dopan dan sasaran
implantasi.

Pada implantasi ion, dopan yang aktif
diionkan dan dipercepat dengan energi tinggi lalu
diimplantasikan ke dalam sasaran. Sebelum cuplikan
siap untuk diimpianUisi, permukaannya dibersihkan
dengan etsa kimia (untuk menghilangkan lapisan
SiOj) Setclah diimplantasi cuplikan dianil agar
susunanaloni-atomnyapadalapisanpemiukaanyang
terimplantasi dapal kembali scpcrti semula. Suhu anil
dipilih sekitar650 °C dengan waktu 30 menit. Selama

dianil ke dalam labung tempat cuplikan dialirkan cas
Nitrogen dengan kecepatan 1 liter/menit untuk
menghindari oksidasi.

Kedalaman penetrasi ion dopan akan
menentukan besarnya dislribusi konsentrasi.
Menurut Ryssel dan Ruge (1986) distribusi
konsentrasi ion dopan yang diimplantasi sebagai
fungsi kedalaman pada permukaan mengikuti
distribusi gauss, yaitu:

(x)
0)

dengan
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N = jumlah ion yang terimplanlasi pada
kedalaman dari pemuikaan (cm"3)

Rpdan ARP = jangkauan terproyeksi dan ketak
pasti-pastiannya

erf = fungsi kesalahan, dapat dibaca pada
tabei fungsi kcsalahan (crror func-
lion).

C = jumiah ion toial tiap satuan luas
2

Bila x = RP, maka konsentrasinya adalah:

N =
W

2 C

er ARp)

dengan:

I dan t
t
q
A

IL
qA

anis ion (A) dopan
lama implantasi (detik)
muatan elektron (coulomb)
luas pemiukaan sasaran (cm:).

(2)

(3)

Tipe semikonduktor (N danP) pcrlu dikelahui,
sebab merupakan sifat elementer. Bila Silikon
sebelum diimplantasi beitipe N, maka gas dopany ang
digunakan adalah yang dapat membcntuk tipe P,
begitu juga scbaliknya. ResistAvitas cuplikan yang
akan disclidiki diukur menggunakan Probe Empat
Titik. Cuplikanyangtelahdiimplantasiakanmenjadi
sambungan N-P. Pada masing-masing tepi
sambunganterdapat pcnumpukan muatannegatifdan
positip, sehingga dipandang dari sudut lain dapat
dianggap sebagai kapasitor. Maka sambungan N-P
dapat diukur kapasitansinya secara langsung
menggunakan LCR-mcter.

TATA KERJA

BahanpenelitianadalahkepingSilikontipeN,
gas dopan BF3 bahan pcngelsa dan bahan pcncuci.
Alat penelilian iuama adalah Implantor Ion 90 kcV.
Probe enipat titik, LCR-meter digital. voltmcter,
Ampennetcr, jangka sorong, dan pemanas. Ada dua
tahap pada pencliiian ini, yaitu : taliap implantasi dan
tahap pengukiiran sifat kelistrikan.

Tahap implantasi ion. Tahap ini diawali
dcngan pengolahan Silikon yang digunakan sebagai
sasaran implantasi. Wafer Silikon dipotong (dengan
luas permukaan tcrtentu) lalu dibersihkan dan
pcmuikaannya dieisa agar lapisan SiO2-nya dapat
lcrlcpas dari pcrmukaan Silikon. Sctelah dictsa

dibilas de'ngan air yang mengaiir, kemudian dicuci
lagi dengan alkohol. Selanjutnya cuplikan dipasang
pada cawan Faraday (pada Impiantor). Ta'oung
akselerator dihampakan sampai drngan tingkat
kchampaan 10"6 minHg. Meneniukannrus iondcpan
dcngan cara mengatur/mengeridalikan tegangan
anoda, tegangan ekstrnkior dan aliran gas dopan ke
dalam surnber ioa Menaikkan sumber daya listrik
tegangan tinggi sebagai energi pemercepat.
Menentukan waktu doping dengan variasi yang
dikehendaki. Mengulang kembali dengan arus ion
yang berbeda.

Tahap penentuan slfut kelistrikan. Setelah
diimplantasicuplikandianilpadasuhu650°Cselama
30 menit dengan dialiri gas Nitrogen berkecepatan 1
litcr/menit (uniuk menghindari oksidasi).
Menggunakan Probe empat titik diukur resistivitas
keping (ps) dan resistivitas (p) cluplikan. Kemudian
diukiir kapasitansi lapisan deplesinya menggiinakan
LCR-meter digital. Setelah diperoleh kapasitansi
maka ditentukanbesarkapasitansi lapisandeplesi tiap
satuan luas masing-masing cuplikan. Akhirnya dicari
tegangan dadal sambungan N-P dengan karakteristik
I-V.

Setelah diperoleh dosis dan konsentrasi dopan
dibuat grafik, yaitu : resistivitas keping (ps) vs dosis
dopan (Cs), resistivitas (p) vs konsentrasi dopan
(N(V)), kapasitansi lapisan deplesi tiap satuan luas
(C/A) vs konsentrasi dopan, dantegangandadal (VB)
vs konsentrasi dopan.

HASTL DAN PEMBAHASAN

Grafik yang menunjukkan hubungan
resistivitas keping (ps) vs dosis ion dopan (Cs)
disajikan pada ganibar 1. dan 2 Grafik yang
menunjukkan hubungan resistivitas (p) konsentrasi
dopan (N(X,) disajikan pada gambar 3 dan 4. Grafik
yang menunjukan hubungan antara (C/A) konsentrasi
dopan (N(xj) disajikan pada gambar 5. Grafik yang
mcnunjukkan hubungan antara tegangan dadal (VB)

- \s konscntrasi dopnn Nlx„ disajikan da!am gamhar 6.

Rcsi.sfivitus kcping. Grafik vang disajikan
pada hasil peneluian udak dapat sama dengan teori
vang digunakan scbagai acuan. Pada penclitianyang
dilakukan oleh penulis. Implantor ion yang
digunakan tidak menggunakan magnet pemisah.
Akibatnya gas dopan BFj di dalam sumber ion vang
dapat mcnghasilkan ion 1 0 B V ' B \

 10BF*r "BF*, l0BFr,
"BFj+, 'OB*', "B*\ dan ion lain yang menyertai gas
dopan BF3. Maka besarnva ion "BT yang terbenmk
pada sumber ion besamya bcridsar 14% (Ryssel dan
Ruge, 1986). Dcngan mcnganggap besar ion "B*
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yang terbentuk 14%, data hasil penelitian ps vs Cs

dibandingkan dengan teori disajikan pada gambar 7.
Tampak pada gambar bahwa hasil penelitian yang
sesuai dengan teori adalah pada dosis dopan bericisar
orde 1014cm"\ tepatnya 4,4.1014 cm'2 (i = 20 \LA, t =
5 menit, ps = 538 Q/sq), 6,2 101" cm"2 (i = 30 îA, t =
5 menit, ps = 612 Q/sq) dan 8,3.1Oucm-2 (i = 40 ^A,
t = 5 menit, ps = 322 Q/sq).

Konsentrasi dopan pada teori adalah nilai
sesungguhnya yang terdapat pada wafer silikon.
Sedangkan konsentrasi dopan pada penelitian ini
diaimbil harga maksimum yang diterima oleh setiap
cuplikan (kedalaman penetrasi dianggap x = Rp).
Walaupun demikian tetap terdapat kesesuaian antara
sifat-sifat kelistrikan hasil penelitian ini dengan teori
yang dibuat sebagai acuan.

Resistivitas. Untuk lama implantasi tetapyang
disajikan pada gambar 3, tidak ditemukan resistivitas
yang semuanya kurang dari 1,000 flcm (variasi arus
dari 20 \iA sampai dengan 60 (JA). Untuk variasi
waktu, grafik gatnbar 4 arus ion dopan 40 jiA, semua
resistivitasnya kurang dari 1,000 flcm. Secara
lengkap yaitu untuk lama implantasi 5 menit (p =
0,819 Q.cm), 15 menit (p = 0,916 flcm), 25 menit (p
= 0,805 Q.cm), 35 menit (p = 0,764 fLcm) dan 45
menit(p = 0,913 O.cm).
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Garnbar 1. Grafik hubungan aniara ps dengan
Cs untuk variasi arus ion dopan.
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Gambar 2. Grafik hubungan antara ps dengan
Cs untuk variasi larna implatitasL
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Gambar 4. Crafik hubungan antara p dengan A/(X)
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Gsimbar 7. Grafik hiibiingan tuitara p dengan
Cs hasil pen eliliun Uengai:
peiulekatun hanya ion D* yung
tcriinplaiitiisi inengenai cnpUkaiu

Karakteristik resistivitas dan kapasitansi
lapisan dcplesi tiap satuan luas hasil percobaan ini.
untuk variasi arus ion dopan (lama implantasi tetap)
kurang baik jika dibandingkan dengan variasi lama
implantasi (arus ion dopan tetap). Sebab pada
pelaksanaan percobaan dengan Implantor ion
mengendalikan ams ion dopan dibuat tetap akan lebih
mudah (dengan mengatur arus elektromagnet.
tegangan anoda. tegangan ekslraktor dan aliran gas
dopan) jika dibandingkan mengubah besnmya arus
ion dopan. Kondisi sistem perangkat tersebut akan
mempengaruhi hasil implantasi.

Kapasi'ansi lapisan deplesi. Untuk variasi
waktu (grafik pada gamhar 6) yang sesuai dengan
teori adalah gambar 6 arus ion dopan 30 uA dan 40
|iA. Secara lengkap untuk anis ion dopan 30 pA lama
implantasi 5 menit (C/A = 109.SI54 pF.cm-2), 15
menit ( C/A = 240,4066 pF.cm":). 25 menit (C/A =
152,1009 pF.cm"2), 35 menit (C/A = 269,4539
pF.cm:) dan 45 menit. (C/A = 109,8154 pF.cm'2).
Pada arus ion dopan 40 uA lama implantasi 5 menit
(C/A = 227,6559 pF.cm":), 15 menit (C/A = 158,4893
pF.cm'2), 25 menit (C/A = 295.5972 pF.cm'2), 35

• menit (C/A = 295,5972 pF.cm:) dan 45 menit
(C/A = 242,7561 pF.cm":).

Tegangan dadal. Dari 25 cuplikan pada
penelitian lerdapat 8 cuplikan yang memiliki
tegangan dadal lcbih besar dari 20 volt. yaitu :

Arus ion dopan 20 ).iA (t = 25 nienit, VB = 28,1 V
dan t = 15 menit. VB = 23,4 V), arus ion dopan 30 pA
(t = 5 menit, VB = 25,1 V dan t = 5 menit, VB = 23.1
V), aais ion dopan 40 pA (t = 5 menit, VB = 26.6 V
dan t = 35 menit, VB = 21,2 V scrta t = 45 menit
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V8 = 20,1 V). dan arus ion dopan 50 jiA (t = 5 menit.
VB = 22,4 V).

Sambungan N-P akan baik bila memiliki
resistivitas rendah, kapasitansi persatuan luas besar
dan tegangan dadal cukup besar. Sebab bila
digunakan sebagai penyearah ams listrik AC dengan
kriteria tersebut tidak mcnyerap tegangan dan
sambungan N-P tidak cepat rusak.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pcngukuran terhadap wafer
Silikon tipe N yang diimplaiUasi dengan gas dopan
Boron dan mendapatkan kesimpulan yaitu:

Untuk implantasi ion dengan gas dopan BF3 dengan
encrgi pcmercepat 60 keV cnplikan silikon dengan
oricntasi, sifat kelistrikan optimum dipcroleh pada
kondisi arus ion dopan 40 \iA dan lama implantasi
5 menit (dosis dopan 5,952 . 1015 Cm"2). Karak-
teristik kelislrikan opiimum tersebul adalah p = 0,816
Q.cm, ps = 322 Q/sq, (C/A) = 227,6559 pF.cni dan
VB = 26,6 volt.
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TANYA-JAWAB

Darsono

- Berapa dosis dopan terendah yang saudara
gunakan untuk meneliti sifat kelistrikan pada
percobaan saudara.

- Saudaramenerangkanbahwadalampenelitianini
tidak menggunakan magnet pembclok,
bagaimana pengaruh kontaminasi gas selain
boron. Apakah diteliti/diperhitungkan hasil
saudara.

AmirSpriynnto

- Dosis terendahyang digunakan 2,976x 1015 cm':

berdasarkan teori dosis yang diijinkan untuk
setiap iwplantasi antara l&^ sainpai dengan 1OIS

- Gas yang terbentuk seloin boron (sebogai
pengotorn va) tidak diteliti teiapi diperoleh secara
teori.

Adianto

- Bagaimana cara pengukuran tegangan dadalyang
bapak lakukan?

- Atau lebih lengkap lagi pada pengukuran sifat
kelislrikan dilakukan pengukuran pkotoresponse
/photoconductivity, Band gap, "Carrier
concentration".

Amir Spriyanto

- Tegnngan dodal diukur setelah cupUkan dibuat
kontak (pada N dan P), kontak tersebut dengan
kontak ohmik. Kemudian diberi tegangan maju
(diukur I dan Vnya) dan diberi tegangan mundur
(diukur I dan V nyo) hinggo dicnpoi poda I
niaksiwum (\; dadal).

- Memang benar, tetapi penelitian belum sampai
pada masolah tersebut.

AnwarBudianto

- Suhu anil 650 °C dipilih, berdasarkan apa
pemilihan suhu tersebut? Mengapa tidak 900 °C
atau di atas 1000 °C.

- Apa arti fisis D/sq? Berapa ukuran/dimensi
cuplikan yang saudara pakai?
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Amir Spriyanlo

- Pemilihan berdasarkan teori suhu anil 600 °C -
1000°C.

- Artifisis O/sqyaiiu ohni tic.p persegi.

B. Tjipto Suyitno

- Dengan lama irnp!ant.asi t = 5 menit akan
diperoleh sifat kelistrikan r yang optimum, pada
hal t — 5 menit. merupakan kcndisi awai dari suatu
percobaan, bagaimana pada kondisi pada t = 1,2,
3, 4 menit ( t 5 menit) mungkin bisa diperoleh r
yang lebih besar?

- Apa yang menjadi dasar pemilihan waktu t = 5
menit -1 = 45 menit dan berapa inlervalnya?

- Bagaimana mekanisme perubahan sifat
kelistrikan wafcr sehingga ia bisa mencapai
m&\imum dan akhirnya menunin lagi.

- Apa artinya jangkau terproyeksi, bagaimana cara
mengukumya? Tentang islilah "terproyeksi"
pada jangkau terproyeksi, seolah- olah
mempunyai arti atau "sesuatu yang terproyeksi",
mohon penjelasan!

Amir Spriyanto

- Kondisi t = 5 nienit memang keadaan awal bila
ditinjau perubahan waktu/lama implantasi.
Tr.lapi yang ditinjau disini odalah perubahan
dosis dopan yang bergantung pada I dan l.
Sehingga kalau ditinjau dari dosis dopan t = 5
mer.it tidak selalu kondisi cnval, bisa menjadi
kondisi ke 2, 3, 4 dan 5. Pada t 5 menit (t = 1, 2,
3, 4) mungkin diperoleh ryang lebih besar, un'.uk
arus (I) yang tetap (dosis atau konsentrasinya
lebih kecil dari t = 5 inenit). Tetapi tidak untuk I
yang lebih besar.

- Dasar pemilihan t — 5 menit sampai dengan 45
menit adalah perubahan dosis dopan, dengan
meinperhotikon arus ion dopan.

- Menurut teori p, akan menurun dengart naiknya
dosis dopan. Pada hasil penel'uian ini BFj
meinbentuk beberapa ion, sehingga yong
teriniplantsi poda wafer bukan saja }B!!* tetapi
ada ion pengkotor lain sehingga karakteristik p,
vs C, tidak tepat benar.

- Arti jangkau terproyeksi (Rp) yaitu jangkau yong
paling banyak dicapai pada implantasi ion.
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PENINGKATAN KEKERASAN DAN KETAHANAN TERHADAP
KEAUSAN PERMUKAAN BAHAN AIDAN Fe DENGAN TEKMK
IMPLANTASIION

Sud jatmoko, Sri Sulamdari, Sutad ji Sugiarto
PPNY-BATAN P.O. Box 1008 Yogyakand 55010

ABSTRAK
PENINGKA TAN KEKERASAN DAN KETAHANAN TERHAD.4P KE4 US.4N PER\ •fUK.AAN BAHAS'AL

DANFE DENGAN TEKNIKIMPL4NTASIION. Telah dilakukan peneliriwi iintuk nicningkaikan kekemsan
dan kelahanan teiiwdap keauscm pernmkacm bahan dengan nimgimplantasikcm ion-ion nitrogen pada
perniukaan balian Fe dan Al. dan niciiginiplantasikan ion-ion argonpada peivmkaan balian Al. Jmplantasi
dilahtkcni pada berbagai variasi dosis ion dengan energi ion 40 keV. Lj'i kekerasan dilakukan dengan
pevalatan l'ickers-nucrohcirdiwss, dcm daripengukumn dipcrolch bahvci kekenisan maksinwni dari cuplikan
Fe don Al \<ang diiniplantasi dengan ion nitvogen masing-masing adaloh 174,2 g/nim' pada dosis ion 0.98 x
101 ioii/cm', dan 48 g/mni' pada dosis ion 1,43 x 10 ' ion/cm'. Setelah pmses cmil selama 30 menit dengan
stihu 400 °C unluk ciiplikan Fe, dan 200 °C wiluk aiplikan AI, kekerasan aiplikan Fe naik menjadi 218,8
g/mm} pada dosis ion 1,25 x 1017 ioii/cni1, dan kckemscm cuplikan Al nienunm nicnjadi 43,4 g/mm' pada
dosision 1,34x101 ion/cni1. Dengait implantasi ion argon pada cupIikanAldiperoleh kckerascm 39,58 g'ntm
pada dosis ion 1,07x 101 ion/cm dan setekih proses anilsehmia 60 ntenitpada snlni 200 C. kekemsaiuiya
naik menjadi 42,14 g/nwi3pada dosis ion 1,03 xlOn ion^cm2. Uj'i ketahanan lerliadap keauscm dilaktikan pada
aiplikan Alyang diimpkmtasi deiigan ion argon, datipengukuran diperoleli balnra keausan terkecil leijadi
pada cuplikan Aldengan dosis ion 1,07x 10 ion/cm'.

ABSTRACT
1NCRE4SING OF THE HARDNESSAND WEAR RESISTANCE OFAL AND FE A LA TERIALS SURFACE

BY1ONIMPLANTATIONTECHNIOUE. The iirvestigaiionforincreasmgofhardness and wearresistance by
nitrogen ion iniplantation inioFecmdAlmatcrialssurface, andargon ion implcmtation inloAl maieiial surface
has becn done. The implantation was done on llic ion dose variation viih 40 keVion energy: hlicrohardness
lesting was done by the Vickersmicrohardness lester.from the measurement was obrained ihai the nicccimum
hardness ofFe andAlsamples implanted with nitrogen iwwere I74,2gmm~ on ihe 0.98x 10 ' ion/cni , cmd
48 g/nmi' on ihe 1,43 x 10 ion/cni' ion dose respectively. After anneaiing process during 30 nihnites with
tcmperature o/400 °CforFe sample, and 200 °CforAIsaniple, thc liaidness ofFe sample increase to 218,8
g/nim' on ihe 1,25 x SO ion/cm' ion dose, and llie hardness ofAl sample decrease ro 43,4 gnim' on ihe 1,34
x 10 ion/cm' ion dose. Bv iniplanlalion ofargon ion inlo lheAl sample, it wis obtained llie hardness o/'39,58
g/nmi on tlie 1,07 x 10 7 ioii/cm2 ion dose, and afler llie annealing process diiring 60 minutes on llie
tempenatnre o/200 C ihe hardness oflhe Al sample increase lo 42,14 g mn? on ilie 1.03 x 101 ion/cm' ion
dose. Tlw wear resisiance lestfor the Al saniple imphmted by argon ion sliows ihat ihe smallest ofwear was
occuratthe Alsamplewitli 1,07x 10 ion/cm ion dose.

PENDAHULUAN

Pada saat ini telah banyak dikembangkan
teknologi yang dapat mengubah dan

memperbaiki sifat-sifat permukaan suatu bahan
sehingga diperoleh sifat-sifat baru yang lebih unggul.
Ada beberapa metoda untuk mengubah dan
mempeibaiki sifat-sifat perniukaan bahan, antara lain
teknik evaporasi berkas ion, teknik penyalutan ion
(fon plating), pencampuran statik dan pencampuran

dinamik, pelapisan permukaan {surface coating), dan
teknik implantasi ion [TAKANO,0)].

Implantasi ion adalah suatu proses yang dapat
mengubah dan memperbaiki sifat-sifat permukaan
sualu bahan dengan cara menambahkan alom-alom
dopan dalam bentuk ion-ion kecepatan tinggi yang
dihasilkan oleh akselerator implantasi ion. Teknik
implanlasi ion ini mempunyai derajat kemampuan
yang linggi sebagai suatu cara untuk mengubah dan
memperbaiki sifat-sifat permukaan suatu bahan. Ada
beberapa kelebihan dalam teknik implantasi ion
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tersebut, aniara adalah sebagai berikut [RYSSEL,(2)

danDEARNALEY,(3)].

1. Kecepata.i, homogenitas, dan reprodusibilitas
dari proses doping.

2. Pengontrolan jumlah ion dopan yang
diimplantasikan ke dalam permukaan bahan
dapat dilakukan secara akurat.

3. Hanya memerlukan kemurnian dopan yang
rendah, karena ion-ion yang diimpiantasikan
dapat dipisahkan sesuai dengan massanya
menggunakan sebuah sistem pemisah massa
(wedan magnet) sebelum dicangkokkan.

4. Tidak memerlukan suhu tinggi selama proses
implantasi berlangsung, dan dapat dilakukan
pada suhu kamar.

5. Mudah dibuat untuk berbagai variasi atom dopan
dan bahan yang akan diimplantasi.

Pada dekade terakhir ini penggunaan
akselerator implantasi ion tidak hanya tcrbatas dalam
bidang semikonduktor, tetapi juga telah diaplikasikan
dalam bidang fisika zat padat dan kimia. Dengan
pengembangan akselerator arus tinggi memungkin-
kan untuk mencangkokkan ion-ion pada permukaan
bahan non semikonduktor atau metal, yang dapat
mengubah dan memperbaiki sifat-sifat kimia,
mekanik atau optik dari bahan padat atau metal.
Menggunakanteknik implanlasi iondengandosis ion
tinggi (> 10l7/cm2), memungkinkan terjadinya suatu
trartsformasi dari lapisan dekat pemuikaan menjadi
campuran kimia yang lain. sebagai contoh adalah
silikon oleh implanlasi icm karbcm menjadi silikon
karbida. Aplikasi dalam bidang yang lain adalah
dalam bidang superkonduktor yang dapat
meningkalkan suhu transisi, pengerasan pemuikaan
metal, fabrikasi pemandu caliaya dengan implantasi
ion ke dalam kuarsa dan GaAs, dan penelitian dalam
bidang fisika miklir [RYSSEL, m].

PETHICA <4) telah melakukan uji kekerasan
mikro pada stainless-steel diameter ± 1 cm, tebal 5
mmyangdiimplantasi dengan ion nitrogeii. Hasilnya
temyata tingkat kekerasannya naik, walaupun diikuti
dengan sedikit deformasi pada volumenya. Demikian
pula XIE ZHONG-YIN, dkk. l5) tclah membuktikan
bahwa daya tahan terhadap keausan dan umur dari
suatu alat pemotong dapat ditingkatkan sampai dua
kali lipat setelah diimplantasi dengan ion nitrogen
pada energi 110 keV, dan dosis ion sebesar 2x10'
/cm2. Selain ion-ion yang dihasilkan dari bahan gas.
ion-ion dari bahan padat dicampur dengan ion dari
bahan gas, yaitu Ti+C yang diimplantasikan pada
permukaan bahan stainlesssteel 440°C dapat
meningkalkan ketahanannya terhadap keausan, dan
ion dopan Cr yang diimplantasikan pada baja M-50
dapat mempcrbaiki ketahanannya tcrhadap korosi

[SHIOSHANSI (6)]. Sedangkan IWAKI ^' telah
melakukan implantasi ion-ion B, C, N, O Ti, dan Zr
ke dalam permukaan besi dan baja, hasil penelitian
yang diperoieh menunjukkan bahwa dengan teknik
implantasi iondapat memperbaiki ketahanandaribesl
dan baja terhadnp korosi dan keausan.

Berlatar belakang pada bcberapa tinjauan
pustaka tersebut di atas, penulis melakukan perieiitian
tentang pengaruh ion-ion dopan nitrogen dan argon
pada energi ion tertentu terhadap sifat tnekanik bahan
aluminium (Al) dan besi (Fe) untuk bcberapa nilai
dosis ionyangdiimplantasikan. Sifat mekanikbahan
Al dan Fe yang dimaksud adalah nilai kekerasan dan
ketahanan terhadap keausan permukaan bahan
setelahdiimplantasi. Akseleratorimplantasi ionyang
digiinakan adalah hasil buatan sendiri yang mampu
mempercepat ion sampai energi 150 keV dengan arus
ion maksimum sebesar 2 mA. Penelitian ini bertujuan
melakukan perubahan dan perbaikan sifat mekanik
permukaanbahan AI dan Fe dengan teknik implantasi
untiik mendapatkan suatu bahan dengan sifat baru
yang lebih unggul dari sifat semula.

TEORIIMPLANTASIION

Latar belakang teori implantasi ion telah
dikembangkan dua dckade yang lalu berdasarkan
penelitian Bohr dan Rutherford [RYSSEL a'].
Dasar-dasar tersebut termasuk teori jangkau
distribusi dari ion-ion yang terimplantasi poda cncrgi
ion yang hilang selama implantasi, dan distribusi
kerusakan radiasi yang diakibalkan oleh radiasi ioa
Pada dasamya ada beberapa efek yang berbeda, yang
tcrjadi selama penembakan target padatan dengan
partikel- partikel berat bermuatan dan kemudian
berhenti atau terhambur. Tumbukan inti tak claslik
dan tumbukan elastik dengan elcktron tidak
memegang peranan utama dalam penghentian
partikel penembak dibandingkan dengan tumbukan
Uik elastik dengan eleklron dan tumbukan inti clastik.
Se'.ain itu ada dua efck yang paling berpengaruh
dalam implantasi ion, yang bergantung pada energi
dan massa panikel yang ditembakkan, baik pada
massa dan nomor atom dnri medium target.

Jangkau Ion Terproyeksi

Menurut RYSSELG> pada tahun-tahun
terakhir ini telah banyak diminati tentang jangkau
energi dari ion-ion yang terimplantasi ke dalam
target, yang secara teoritis telah diteliti oleh
LINDH ARD dan SCH ARFF, dan oleh LINDH ARD,
SCHARFF dan SCHIOTT, yang sekarang Iebih
dikenal dengan teori LSS. Sesuai dengan leori LSS
ini, ion-ion yang terimpalantasi daiam targct
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mempunyai suatu jangkau distribusi Gaussian di
sekitar jangkau terproyeksi rata- rata RP dengan
deviasi standar aRp.

Pi'oses perlambatan dari ion-ion yang
bergerak di dalam suatu padatan adalah proses
statistik, maka lokasi dimana ion-ion yang
terimplantasi berhenti juga statistik dan harus
dinyatakan dengan menggunakan variabel-variabel
statistik. Jangkau ion R dihubungkan dengan panjang
jejak rata-rata dari ion-ion sebelum berhenti,
sementara jangkau terproyeksi R memberikan
kedalaman penetrasi rata-rata dari ion relatif terhadap
permukaan target. Konsentrasi dari ion-ion yang
terimplantasi ke dalam medium target adalah
[RYSSEL(2), DRESSELHAUS(8)],

exp —

dengan:
x = adalahdiukursepanjangarahberkasion
O = adalah fluensi atau dosis ion
oRp = adalah deviasi standar dalani jangkau tcr-

proyeksi Rp.
Pendekatan Gaussian ini bermanfaat untuk
mendapalkan gambaran fisis sederliana tentang profil
implantasi. Persamaan (1) di atas diperoleh dengan
mengabaikan efek difusi yang mungkin terjadi
selama implantasi dan efek-efek orde linggi seperti
efek pengkanalan. Nilai konsentrasi doping
maksimum terjadi saat x = Rp yang besamya adalah

0
"~ oRp ^ln (2)

dengan : dosis ion 0 = J / dt/qA
o

i == arus berkas ion
t == lamanya proses implantasi
q == muatan ion
A == luasan target.

Jangkau terproyeksi RP besarnya sangat
ditentukan oleh energi ion yang dilembakkan, niassa
ion dan massa target [ISHIKAWA(9)]

(3)

(4)

7_ r f£i i1^

dengan:

Mi = adalah nomor massa ion
M2 = adalah nomor massa atom target
Zi = adalah nomor atom dari ion
Zi = adalah nomor atom dari atom target.

Interaksi dari bcrkas ion dengan medium
targetbergantung pada energi iorL massa dnn muatan
ion yang datang. dan pada sifat-sifat medium target.
Dalamjangkau energi yang sangat rendah. ion energi
rendah (10- 100 eV) langsung datang dan berhenti
dalam beberapa lapisan atom dari pemiukaan target,
menyebabkan proses deposisi berkas ioa Pada ion
energi yang agak tinggi (1 keV) akan terjadi
sputtering, yang mengeluarkan atom-atom dari target
di daerah permukaan, dan mengakibatkan keadaan
struklur kisi permukaan largct menjadi tak leratur.
Jika berkas ion yang datang mempunyai energi tinggi
(10 - 300 keV) akan mengakibatkan terjadi pcrubahan
sifat-sifal bahan pada suatu kedalaman 102 - 104 A,
bergantung pada massa ion dan rapat target
[DRESSELHAUS181].

Kerusakan Radiasi Dalam Padatan

Paramcter yang sangat berpengaruh dalam
proses implanlasi ion adalah energi ion dan arus ber-
kas atau dosis ion, dimana dosis ion mcnyalakan jum-
lah ion total yang datang per satuan luas dari bahan
target. Jika implantasi ion digunakan untuk meng-
ubah sifat-sifat elektronik atau optik dari daerah dekat
permukaan diperlukan dosis ion orde 1012 -10M ioiV
cm2, akan tetapi jika untuk mcngubah struktur kisi
yang lebih besar pada pennukaan target memerlukan
dosis ionyang sangat tinggi yaitu bcrorde 1016 -101

ion/cm2.

Energi yang ditransfer dari ion-ion penembak
ke atom target biasanya ciikup untuk memutuskan
suatu ikatan kimia dan menyebabkan pergeseran
atom-atom target dari letak kisi semula. Syarat
terjadinya proses ini memerlukan transfer energi
pertumbukan lebih besar dari energi pcrgeseran E«i.
Atom-atom dapat tergeser dari Ietak kisinya.
tergantung pada energi dan massa dari ion yang
datang, maupun massa target. Atom-atom yang
tergeser juga dapat menggeser atom-atom lain
sehingga menghasilkan tumbukan kaskade, dan
mengakibalkan lerjadinya pcnimbunan atom-atom
vakansi dan interslisia! (cacat Frenkel) maupun cacat
kisis kompleks sepanjang lintasan ion (clusters).
Daerah kerusakan akibat radiasi ion mulai tumpang-
tindih dengan bertambahnya dosis ion, dan akhirnya
membentuk suatu lapisan amorf yang meluas sampai
ke kedalaman tertentu. Jumlah kerusakan radiasi dan
distribusinya bergantung pada jenis ion, suhu, energu
dan dosis ion. Energi deposisi maksimum E*,
diberikan oleh persamaan [HERMAN ° \
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( M\ + M-i ) (5)

dengan :

M : = ada'ah massa ion dopan
M2 = adalah massa target
E = adalah energi ion yang datang.

Jumlah atom yang tergeser dalam suatu tumbukan
utama (Na) per ion yang datang dapat dihitung
berdasarkan teori KINCHIN-PEASE [RYSSEL(2),
HERMAN(1C)],

Nd =
(0,8) Em

2Ed (6)

dengan:
En, = adalahencrgi dcposisi maksimum
Ed = adalah energi pergeseran dari atom-atom

kisi.

TATAKERJA DAN PERCOBAAN

Penyiapan Cuplikan

Balian cuplikan adalah besi dan aluminium
yang diperoleh di pasaran lokal, berbentuk plat
dengan tebal 2,5 mm. Ukuran dari masing- masing
cuplikan, untuk cuplikan besi adalah 1 cm x 1,5 cm
dancuplikanaluminiumadalah 1 cm.\2cm. Sebelum
dilakukan dopi ng dengan ion-ion nitrogen atau argon,
cuplikan terlebih digosok sehingga diperoleh
permukaan yang sangat halus dan mengkilap. Untuk
menghilangkan kemungkinan adanya kotoran dan
lemak yang menempel, cuplikan dicuci dengan
menggunakan diterjen. Setelah dibilas cuplikan
dicuci dengan pencuci ultrasonik, kemudian
dimasukkan dalam alkohol, selanjutnya dibilas dan
dikeringkan, dan terakhir disimpan dalam kemasan
plastik.

Proses Implantasi Ion

Langkah-langkah yang dilakukan pada proses
implantasi ion dengan menggunakan akselerator
implantasi ion.

a. Menghampakan seluruh sistem akselerator
implantasi ion sehingga mencapai kehampaan
orde 10"° mbar dengan menggunakan pompa
rotari dan pompa turbomolekul.

b. Menghidupkan generator tegangan tinggi
Cockcroft-Walton sampai tegangan 40 kV untuk
mempercepat berkas ion yang dihasilkan oleh
sistemsumberion.

c. Menghidupkan sistem sumber ion tipe Penning,
dan mcngalirkan gas dopan (nitrogen, argon) ke

dalam sistem sumber ion. Pada sistem sumber
ion, tegangan anoda yang terpasang adaish
sekitar 4 kV, tegangan ekstraktor sekitar - 8 kV,
dan arus untuk elektromagr-iet sekitar 4 A.

d. Dalam eksperimen ini tegangan pemercepat
dibuat konstan sebesar 40 kV. sedangkan arus
berkas ion divariasi besarnya sesuai yang
diperlukaa Untuk implar.tssi ior. nitrogen pada
Al, arus berkas ion divariasi dari 70 s/d 350 pA
dengan interval 10 uA; impiantasi ion nitrogen
pada Fe, arus berkas ion divariasi dari 90 s/d 24G
pAdenganinterval 10 (iA;sedangkanimplantasi
ion argon pada Al, arus bericas ion divariasi dari
50 s/d 140 |j.A dengan interval 5 (J.A. Proses
implantasi masing-masing cuplikanberlangsung
selama 30 menit.

e. Cuplikan hasil implantasi sebagian dianil, untuk
cuplikan Fe yang diimplantasi dengan ion
nitrogen dianil pada suhu 400 °C selama 30
menit; cuplikan Al yang diimpalntasi dengan ion
nkrogen dianil pada suhu 200 °C selama 30
menit; dan cuplikan Al yang diimplantasi dengan
ion argon dianil pada suhu 200 °C selama 60
menit. Karakterisasi kekerasan dilakukan
dengan Vkkers-microhardness tester.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila ion-ion nitrogen diimplanuisikan ke
dalam permukaan bahan, besi (Fe) atau aluminium
(Al), efek-efek radiasi yang ditimbulkan bergantung
pada massa dan energi ion yang diimplantnsikan dan
struktur kisi kristal serta massa tnrget. Untuk energi
kinetik ion pada orde 40 keV dan pada suhu ruangan,
kenisakan yang diakibatkan oleh radiasi ion dapat
dijelaskan sebagai berikut.

Energi maksimum yang terdeposit (Era)
tercapai untiik tumbukan antara 40 keV ion nitrogen
dcngan kisi-kisi besi (Fe) dihitung dari persamaan

Em =

(5)

(A/,+M)

diperoleh bahwa energi yang ditransfer sekitar 26
keV. Untuk energi pergeseran E = 40 eV, maka
jumlah atom-atom yang tergeser per kerusakan
kaskade, sesuai dengan model Kinchin-Pease
(persamaan 6) adalah sekitar 260 atom-atom besi.
Dengan cara yang sama untuk ion-ion nitrogen yang
diimplantasikan ke dalam aluminium (Al) akan
mengakibatkan pergeseran atom-atom Al sekiuir 360
atom-atom Al per kerusakan kaskadc; sedangkan
untuk ion-ion argon yang diimplantasikan pada Al
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akan mengakibatkan sekitar 380 atom-atom Al yang
tergeser per kerusakan kaskade.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas
rnaka kemsakan kaskade untuk ion-ion nitrogen yang
diimplantasikan pada Fe akan mengandung sekitar
260 letak kisi vakansi dan sckitar 260 interstisial Fe.
Kedua cacat tersebut mudah bergerak atau berpindah
pada siiliu implantasi, yang mengakibalkan pasangan
atomFe interslisial dan vakansi mudahbergerak; dan
timbunan cacat akan membentuk kluster orde tinggi
yang mobilitasnya berkurang. Satu hal yang cukup
penting bahwa sejumlah intcrstisial Fe yang terbentuk
aikan dapat berekombinasi dengan kisi-vakansi,
sehingga konsentrasinya akan cukup besar.

Perhitungan di atas dapat diperkirakan bahwa
sekitar 260 kisi-vakansi akan terbcntuk olch ion-ion
nitrogen yang datang pada Fe, scbagian bcsar akan
tereliminasi oleh rekombiiiasi dcngan inlerstisial Fe.
Letak kisi-kisi vakansi dapat juga bertindak scbagai
penjebak nitrogen inslerstisial. Jika proses implantasi
dilakukan selama tiga puluh menit. interstisial pada
implantasi pertama akan bergerak dalam jangkau
terproyeksi, dnri persamaan(3) di atas, adalah sckitar
orde mikroa Jarak ini penling dicatat karena akan
rnemungkinkan terbentuknya bcberapa campuran gas
(atmosfir) sekitardislokasi di dekatpennukaanbahan
atau target yang diimplantasi [HERMAN (10)J. Oleh
karena itu wajar kalau dianggap balnva scmua ujung
dislokasi akan dipenuhi dengan nilrogcn yang
terimplantasi padaakliirproses implamasi. Dcmikian
juga untuk implaniasi ion-ion nitrogen dan argon
pada bahan Al.

Pada umumnya dosis yang dipnkai dalam
studi pada implantasi nitrogen untuk memperbaiki
sifat-sifat mekanik bahan adalah berorde 2.\1017

ion/cm2. Menumt LORUSSO dkk (1979) yang
dikutip oleh HERMAN (l0), implantasi ion nitrogen
dengandosis orde 2 x 1017 ion/cnr2 pada baja karbon
rendah memberikan perbaikan maksimum pada umur
kelelahan (fatigue) dari baja karbon rendah tersebut.

Hasil-hasil eksperimen yang telah penulis
lakukan untuk implantasi ion-ion nitrogen pada
bahan Fe dan Al, serta implantasi ion argon pada
bahan Al disajikan dalam Gambar 1. 2 dan 3. Nilai
kekerasan masing-masing cuplikan diukur setelah
implantasi dilakukan dan kemudian setelah dianil.
Untuk cuplikan Fe yang diimplantasi dcngan ion
riitrogen, suhu anil adalah 400 °C dengan waktu anil
30 menit; untuk cuplikan AI yang diimplantasi ion
riitrogen, suhu anil 200°C dengan waklu anil sclama
30 menit; serta cuplikan Al yang diimplanlasi ion
argon, suhu anil adalah 200 °C dengan waklu anil 60
menit.

Gambar 1. Grafik Itiibiiiigan antara tlosis ion
nitrogen dengan t'mgkat kekerasan
aiplikan Fe (dengan bcban 200 grf),
sebebtm dan sesudah dianil pada
siilui 400 Cselama 30 nienit

Gambar2. Gra/ik liiibiingaii antara dosis ion
nitrogen dengan tingkat kekerasan
Al (dengan beban 50 grf), sebehun
dan sesndah dianil pada siihu 200
°Cselxiina 30 inaiit

tttit 1» (tll lw/tr-2)

Gambar3. Grajik hnbungan antara dosis ion
argon dengan tingkat kekerasan Al
(dengan beban SOgrJ), seheliim dan
sesudaii dianil pada siihu 200 C
selama 60 men'a.
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Gambar 1 menunjukkan hubungan antara
dosis ion nitrogen yang diimplantasikan pada
cuplikan Fe terhadap tingkat kckerasannya, baik
sebelum dianil dan setelah dianil pada suhu 400 °C
selama 30 meait. Pada'cuplikan Fe sebelum dianil,
kekerasan maksiinum dicapai pada dosis 0,98 x 10l?

ion/cm2 der.gan nilai kekerasan 174,2 g/mm2. Scte'.ah
dianil diperoieh kekenisan maksimum 218 g/rnm2

pada dosis icn 1,25 x 101' ion/cm2.

Gambar 2 adalah grafik hubungan anlara dosis
ion nitrogen terhadap nilai kckerasan cuplikan Al
sebelum dianil dan sctclah dianil pada suhu 200 °C
selama 30 menit. Pada cuplikan Al scbelum dianil,
nilai kekerasannya mencapai maksimum 48,04
g/mm2 pada dosis ion sebesar 1,43 x 1017 ion/cm:

Sedangkan pada cuplikan Al sctelah dianil
menunjukkan bahwa tingkat kekerasannya menurun
menjadi 43,42 g/mm: pada dosis ion 1,34x10''
ion/cm2. Hal ini terjadi mungkin karena cuplikan Al
justru pada keadaan lunak pada sului anil tersebut,
sehingga kekerasannya jusiru menurun dibandingkan
dengan sebelum dianil.

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara
dosis ion argonyang diimplantasikan pada cuplikan
AI dengan tingkat kekerasannya sebclum dan sesudah
dianil. Untuk cuplikan Al scbelum dianil, kekerasan
maksimalnya 39,58 g/mm: padadosision 1,07 x 101'
ion/cm2; sedangkan tingkat kekerasan setelah dianil
pada suhu 200 °C selama 60 menit naik menjadi 42,14
g/mm1 padadosis ion 1,03 x 10i7ion/cmJ.

Bcrdasarkan hasil-lmsil terscbut di alas dapat
dikelahui bahwa lingkat kekerasan cuplikan baik Fe
yang diimplantasi dengan ion nitrogen, maupun
cuplikan Al yang diimplantasi dcngan ion argon
meningkat lebih besar dibandingkan dcngan sebelum
dianil . Sedangkan pada cuplikan Al yang
diimplantasi dengan ion nitrogen, kekerasannya
setclah dianil agak menunin dibandingkan dengan
cuplikan tanpa anil. Terjadinya kenaikan tingkat
kekerasan tersebut wajar terjadi karena selama proses
anil, ion-ion dopan mendapat tambahan energi
kinetik untuk membentuk ikatan yang lebih stabil
dengan kisi-vakansi dan interstisial. sehingga
memberikan sifat mekanik lebih baik lagi.

Gambar 4 memperlihatkan besarnya pengii-
rangan berat cuplikan terimplantasi yang diakibatkan
adanya pengausan permukaan cuplikan. Pengausan
terjadi karena adanya gesekan pada permukaan
cuplikan oleh suatu bcban tertcntu dan lamanya
gesekan yang terjadi. Dari grafik tersebut dapat
dilihat bahwa pcngurangan berat cuplikan yang
terkecil pada waktu pengausan tertentu terjadi pada
dosis ion 1,07 x 101 ion/cm2, dimana pada dosis ini
memberikan tingkat kekerasan maksimum pada

cuplikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
dari hasil y ang diperoleh tersebut terdapat konsistensi
antara tingkat kekerasan maksimum dengan nilai
keausan niinimum diperoleh pada dosis ion dopan
yang sama, yaitu 1,07 x 1017 ion/cm2.
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Gambar4. Grafik hiibiiiigan antara waktu
pengansan deiigan peiigiirangan
berat aiplikaii Alyang diimplantasi
detigan ion argon, itnttik beberapa
inacani itilai dosis ion dopun.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada dala-data dan hasil analisis
yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan
bcberapa hal sebagai berikut.

1. Implantasi ion-ion nitrogen pada permukaan
bahan Fe dan Al dapat mengubah dan
memperbaiki sifat-sifat mekaniknya. terutama
tingkat kekerasannya. Pada energi ion nitrogen
40 keV dan proses implantasi berlangsung pada
suhu ruangan, tingkat kekerasan cuplikan
berubah dan mencapai nilai maksimum pada
suatu nilai dosis ion tertentu. Untuk cuplikan Fe
tingkat kekerasan maksimum adalah 174,2
g/mm2 pada dosis ion 0,98x10'' ion/cm2.
Sedangkan pada cuplikan Al, tingkat kekerasan
maksimum adalah 48 g/mm2 pada dosis ion 1,43
x 1017 ion/cm:.

2. Pada proses anil cuplikan setelah diimplantasi
akan menambah nilai tingkat kekerasan
cuplikan, jika suhu anil dan lamanva proses anil
dapat ditentukan dengan baik. Dcngan proses
anil ini ion-ion dopan yang telah tcrimplantasi
mendapatkan tambahan energi kinetik untuk
dapat bergeser sehingga menempati letak
interstisial lebih dekat pada pemiukaan cuplikan
yang memberikan sifat mekanik lebih baik.
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3. Dengan teknik implantasi ion juga dapat
memperbaiki sifat ketahanan bahan terhadap
keausan. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa
keausan permukaan cuplikan terkecil diperoleh
pada dosis ion argon 1,07 x 1017 ion/cm2 atau
pada cuplikan yang kekerasannya maksimum.
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TANYA-JAWAB

Surjaka

- Peningkatan kekerasan pada logam (AK Fe)
dengan cara implantasi berdasar teori penguatan
logam yang mana?

- Kondisi awal material bagaimana? (Hasil
pengerolan, pengecoran. perlakuan panas) Fe -*• C,
Al + ...?

- Harga kekcrasan awal? Harga kekerasan sesudah
diimplantasi? Harga kekerasan sesudah dianil?

- Kenaikan alau penurunan kekerasan tersebut
diakibatkan olch implantasi atau anil?

- Uji keausan menggunakan alat apa?

SudjatmoUo

- Berdasarkan teori implanlasi ion bahwa
implantasi ion dengan dosis ion linggi dapat
mengiibnh dan memperbaiki sifai-sifat niekanik
siiatu bahan non-seinikonduktor.

- Kondisi awal material odalah wmerial Fe clnn Al
yang diperoleh di pasaran

- Harga kekcrasan awal, sesudah implantasi dan
sesudah dianil dapot diboco poaa makaloh.

- Berdasarkon eksperimen yang lelah dilakukan,
dan juga berdasar pada pusiaka yang ada,
kenaikan kekerasan diakibatkan oleh proses
implonlasi dan anil. Sedangkan penurunan
kekerosan bisa disebabkan karena proses anil.

- Uji kekerasan menggimakan Microhardness
tester.

B. Tjipto Suyitno

- Biasanya proses anil dilakukan dengan tujuan
untuk mengurangi internal stress/syukur bisa
menghilangkannya akibat proses selama
perlakuan, sehingga dengan berkurangnya
internal stress akan selalu diringi dengan
bcrkurangnva kekerasan, tetapi juslru untuk Fe
setelah dianil 30 menit, T = 400 °C kekerasannya
naik, yang ingin saya lanyakan adalah peristiwa
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apa yang terjadi? Dan dalam hal ini apa tujuan
proses anil.

Sudjatmoko

- Dengan proses anil diharapkan dapal
memberikan energi pada ion- ion dopart yang
terimplcntasi dapot menempcti posisi intertisi
dan vakansi yang terbeniuk akibat implantasi,
sehingga diperoleh suatu ikatan yang
memberikan sifat mekanik (tingkai kekerasan)
yong lebih baik.

Arnvar Budianto

- Pada umumnya, setelah di "annealing", maka
kekerasan bahan meningkat. Mohon diterangkan
parameter apa yang berubah oleh annealing ini
sedemikian hingga kekerasannya bertambah
sebagai fungsi suhu?

Sudjatmoko

- Dengan proses anil diharapkan ion-ion dopan
mendapatkan tambohan energi, sehingga dapat
menempati posisi intcrtisi dan vokansi yong
terbentuk akibat proses implantasi ion. Dengan
terbentuknya ikatan-ikatan baru tadi dapat
mengubah dan memperbaiki sifat- sifat wekanik

bahart, terutama sifat kekerasan dan ketahanan
terhodap keausan.

Farizal

- Eiia dengan teknik implantasi ion diperoleh
peningkatan kekerasan dan ketahanan terhadap
keausan, makabagaimana efek teknik ini terhadap
keuletannya? Karena biasanya bahan yang lebih
keras maka keuletannya kurang sedangkan bahnn
yang kita inginkan adalah yang keras tetapi juga
ulet. Apakahadakondisidimannselaindiperoleh
peningkatan kekerasan, maka keuletan bahan
dapat dipertahankan/meningkat.

Sudjatmoko

- Dengan teknik iinplantosi ion diharapkan dapat
mengubah dan niemperbaiki sifat bahan
non-semikonduktor, khususnya sifat mekaniknya
yaitu meningkatkan nilai kekerasan dan
ketahanan terhadap keausan. Daloin eksperimen
yang telah dilakukan adalah ingin mendapatkan
nilai kekerasan dart ketahonan terhadap keausan
wenjadi meningkat, bukan meningkatkan nilai
kekerasan dan keuletannya.
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PENENTUAN FAKTOR KOREKSIEFISIENSICUPLIKAN
SUMBER RADIASIBENTUK LEMPENG UNTUK DETEKTOR
HPGe
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PPNY-BATANP.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

Syafrizal, Mocthohar LB.
Universitas Riau, Pekan Bam

ABSTRAK

PENENTUAN FAKTOR KOREKSIEFISIENSI CUPLIKAN SUMBER R.4DL4S1 BENTUK LEMPESG
UNTUK DETEKTOR HPGe. Pada makalah ini dilaporkan hasil pencntuan faktor korcksi efisiensi dciekior
HPGe unttik ciiplikan bentuk lempeng menggunakan metode gabungan pcngiikuran dan periiinmgcni dcngan
cara membiiat niodel ciiplikan wdiasi gamma benUik Icmpeng terdiri dari cuplikan mdiasi gamma betunk
titikyang terdisftibusi niemta pada lempeng. Dala eksperimen disajikan dalam benmk gmjikfaktor koivksi
ejlsiensi detekior fungsi energi wtiuk berbagai diameter lempeng dan j'arvk ciiplikan ke detekior. Hasil
eksperinien menunjukkan bahwa makin besar diameler cuplikan makin besar pida faktor koivksi efisiensi
detektoniva sedangkan makin jauh j'arak cuplikan ke detektor maka nwkin kecil faktor koreksi efisiensi
delektomya. Faktor koreksi efisiensi detektor untuk tenaga 60 keVdengan diameter aiplikan 3 cm danjarak
cuplikan ke detektor 0,6 cm mencapai 9%. Dapat disimpidkan bahwa diameter cuplikan benluk lempeng dan
jaitik cuplikan ke deteklor sangat mempengaruhifaktorkoreksi efisiensi deiekior.

ABSTRACT
DETERKIINATION OF CORRECTIONFACTOR OFEFICIENCY OFPL4TE R.4DL4TION SOURCE

FOR HPGe DETECTOR. This paper repoits tlie resvlt of deierminalion of correcriou faclor ofeficicncy of
HPGedetectorforpkite sample tisingcombinednicihodofmeasuremeiuandcaladation bymokingrtiode'of
plate ganinia wdiarion sampla consisted ofa unifomi distiibution ofpoint ganmia radialion sample in plaie
sample. Tlie e.rperiment data are presetued in llieform graph oflhe eficieiicycorrectionfaclorwrsitsganinia
eneigifor differen: the diameter ofsample and llie distance behveen saniple aud derecior. Tlie expeiiniei:ial
residts show ihat lhe bigger the diameter ofllie sample tlie higlier llta eficiency correctionfacwr is. However
llie llie shoiter lhe disrcmce berweett the saniple and the delector tlie lower the eficiency con-ccrionfactor is.
The eficieucy corrcclion facwr oflhe dctectorforgamma energi o/60 keVat ihe dislance of0.6 cm andfor 3
cm diameler ofsamplc is about 9%. It can be concluded tliat the eficiency cotrectionfactor is seriouslyajjected
by the diameier ofihe sample and tlie distance between the saniple and the dereclor.

PENDAHULUAN

Efisiensi detektor dikategorikan menjadi 2 jenis
yaitu efisiensi intrisik dan cfisiensi absolut°'2).

Efisiensi intrisik didefmisikan sebagai pertmndingan
jumlah pulsa yang terekod terhadap jumlah quanta
yang datang mengenai detcklor. Sedangkan efisiensi
absolut didefinisikan sebagai pcrbandingan jumlah
pulsa yang terekod terliadap jumlah quanla radiasi
yang dipancarkan sualu sumbcr. Dari definisi
efisiensi intrisik hanya lergantung pada materi
detektor dan energi radiasi sedangkan efisiensi
absolut disamping tergantung pada hal tcrsebut juga
tergantung pada geomelri pencacahan.

Pada analisis aktivasi nctron cepat dan
pengukuran data nuklir menggunakan generator
netron diperlukan spektrometri gamma. Sebelum
perangkat spektrometri gamma dapat dipakai untuk
melakukan analisis kuantiiatif, alat tcrsebut perlu
diketahui efisiensi absolut detektor sinar ganimanya.
Efisiensiabsolutdetektorinidapatditentukandengan
cara mengkalibrasi menggunakan sumber radiasi
gamma slandar. Kalibrasi efisiensi absolut detektor
sinar gamma umumnya dilakukan dengan
menggunakan sumber radiasi gamma slandar bentuk
tilik (1-2 mm) untuk bermacam energi. Data efisiensi
dctektor yang dilabclkan umumnya efisicnsi intrisik
yang dapat diperolch dari efisiensi absolut dengan
mengoreksi fakior sudut ruang. Dari efisiensi intrisik
ini dapat dideduksi efisiensi absolut untuk bcibagai
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geometri pencacahan untuk cuplikan bentuk titik.
Untuk sumber radiasi bentuk titik faktor koreksi
geometeri ini dapat dihitung dengan mudah narnun
untuk sumber radiasi bukan titik misal bentuk
lcmpeng perhitungan faktor koreksi efisicnsi sangat
rumit biasanya menggunakan metodc Monte-
Carlo(3).

Dalam pelaksanaan pengukuran data r.uklir
dan analisis aktivasi netron biasanya cuplikan
beibentuk lempeng alau kapsul. Olch karena bentuk
cuplikan mempengaruhi harga efisiensi absolut
detektor maka data kalibrasi efisiensi absolut
menggunakan sumber titik tidak dapat digunakan
secara langsung. Dengan kata lain untuk cuplikan
bentuk lempeng perlu adanya korcksi. Data efisiensi
detektor HPGE untuk sumber litik telah ditentukan
oleh Pasikah<4>. Pada makalah ini dibatasi pada
pcncntuan faktor koreksi efisiensi absolut detektor
HPGe untuk cuplikan bentiik lempeng karena bentuk
cuplikan ini sering digunakan pada pengukuran data
nuklir dan analisis pengakiipan netron cepat.

Faktorkoreksi efisiensi detektoruntuk sumber
radiasi bentuk lempeng dapat ditentukan secara
eksperimen dengan menggunakan metode sederhana.
Pada metode ini, sumber radioaktif bentuk titik
dengan aktivitas Ao di letakan di pusat detektor
kemudian dilakukan pencacahan ke arah sumbu X
positip dan X negatip dengan interval jarak tertentu
untuk berbagai titik pengukuran maka akan dipcroleh
cacah versus titik pengukuran misal C = f(r). Sumbcr
radiasi bentuk lempeng lak lain merapakan kumpulan
sumber radiasi bentuk titik yang terdistribusi merata
seluas lempeng. Dengan mengasumsikan cacah
fungsi titik pengukuran untuk arah lainnya simetri
maka cacah total dari sumber radiasi bentuk lempeng
dapat ditentukan dengan cara menghitung luas
pemiukaan yang dibentuk oleh fungsi C = f(r) yang
diputar dengan sudut 2%. Besamya aktivitas sumber
radiasi bentuk lempeng dengan jejari R adalah 71R2

Ao maka efisiensi detektor untuk cuplikan bentuk
lempeng untuk energi gamma E dengan fraksi gamma
y dapat ditentukan sbb:

2;r r)rdr

nR'Aq\{E) (l)

Persamaan fungsi C(r) dapat diperoleh dengan
nenggunakan program fiting ASEASY*5', misal hasil
fitingnya untuk arah sumbu X positip adalah

C(r) = ci\r a2r
2

dimana n merupakan orde fning (regresi). Efisiensi
untuk sumber titik pada koordinat (0,0) adalah

maka dapat dibuktikan bahwa besamya faktorkoreksi
efisiensi detcktor untuk cuplikan bentuk lempeng
adalah

= — = ±\ ( 1 + — r + —r2 + •••• — rn)rdr
z R1 a a a

_ rr* 2a„
(n + 2) ao

R"

(3)

(-1)

Dengan menentukan koefisien fning dari fungsi C(r)
dan menggunakan persamaan 4 maka akan didapat
faktor koreksi efisiensi untuk berbagai energi dan
diameter sample.

TATA KERJA DAN EKSPERIMEN

Bahan Yang Digunakan

Cuplikan yang digunakan benipa satu set
sumber radiasi gamma standar bentuk tiiik yang
diproduksi oleh Amersham tertanggal 1 April 1986
yaitu terdiri dari :
!<1Am, aktivitas = 10,07 p.Ci, ET= 59,5 kcV

"Co, aktivitas = 10,36 p.Ci, E r= 122,06 dan 136,47
kcV
203Hg, aktivitas = 22,5 )iCi, E,^ 279,89 keV

"7Cs, aktivitas = 10,23 ^Ci, E^ = 661,63 kcV
s Mn, aktivitas = 10,07 \±C\, Er = 834^33 kcV
WY, aktivitas = 12,17 p.Ci, E r = 898,01 keV

"Na, aktivitas = 10,40 |iCi, 1^ = 511 dan 1274^2
kcV
MCo, aktivitas = 10,92 p.Ci, Er = 1173,24 dan
1332,48 kcV

Disamping sumber standar juga diperlukan
pemegangcuplikan sumber radiasi gamma dari bahan
flexiglass berbentuk silinder dengan satu bagian
ujungnya direkatkan plastik yang berskala.

Peralatan

Peralatanyang diperlukan adalahseperangkat
spektrometri gamma dengan menggunakan detektor
HPGe seperti tertera pada gambar 1 dengan
keterangan sebagai berikut:
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a. Detektor HPGe yang digunakan adalah buatan
ORTEC Model GMX-20190-P jenis koaksial
dengan diameter kristal 52,7 mm dan panjang
47,0 mm.

b. Penguat awal telah merupakan satu kesatuan
dengan delektor yang berada dalam sistem
cryostat yang ikut pula didinginkan. Penguat ini
merupakan jenis penguat peka niuataa

c. Sumber iegangan tinggi yar.g digunakan adalah
ORTEC Model 659

d. Penguat utama yang digunakan adalah
spektroskopi amplifier ORTEC Model 570.

e. Penganalisis dan penampil spektrum yang
digunakan adalah PC-MCA- Accuspecc versi
4.1 buatan NuclearData.

f. Osiloskop untuk mengecek tinggi pulsa
spektrum radiasi gamma sebelum dimasukan ke
MCA.

detektor osiioskos
KPUe 4. 'pla>Uk b»rsk)l« . I I—i re-H:A

"• I »CCU>p«C

G a m b a r 1. Spektrometri gamin/i dtm peniegang
cuplikan

Eksperimen

Sebelum pencacahan cuplikan sumber radiasi
gaimma standar dilakukan semua fungsi peralatan
diatur sedemikian rupa menghasilkan spektrum
terbaik yaitu bentuk puncak foto mendekati gausian
dan FWHM nya terkecil. Dalam eksperiman ini
sumber tegangan tinggi untuk detektor HPGe di set -
4000 volt. Amplifier di set pada 'shaping time 2 (is,
pole zero pada posisi nol sedangkan penguatan (gain)
diatur sedemikian rupa sehingga keluaran amplifier
lidak melebihi 8 volt. PC-MCA Accuspec di set pada
jumlah kanal 4k dan LLD di set untuk memotong
deirau tenaga rendah.

Sesudah pengesetan peralatan kemudian
dilakukan kalibrasi energi dengan mcnggunakan
sumber radiasi gamma slandar s7Co,*° Co, 22Na, dan
137Cs. Selanjutnya dilakukan cksperimen penentuan
faktor koreksi efisiensi delcktor untuk cuplikan
bentuk lempeng dengan cara sbb: Cuplikan radiasi

gamma standar dengan energi tertentu di tempelkan
pada plastik berskala pada posisi masing-masing
(0,0), (3,0), (6,0) (30,0) dalam satuan mili meter
dan dilakukan pencacahan selama 5 menit untuk
masing-masing posisi. Pengambilan data ini
dilakukan pada jarak cuplikan ke detektor tertentu.
Data pencacahan fungsi posisi untuk tiap energi pada
jarak cuplikan ke delektor tertentu ktmudian di fiting
menggunakan program ASEASY. Koefisien fiting
yang diperoleh dimasukkan ke persamaan 4 maka
didapat faktor koreksi efisiensi bentuk lempeng.
Dengan memvariasi energi sinar gamma dan juga
jarak cuplikan ke detektor maka akan didapat faktor
koreksi efisiensi detektor untuk cuplikan bentuk
lempeng fungsi energi dan juga fungsi jarak untuk
berbagai jejari lempeng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2 berikut ini memperlihatkan kurva
efisiensi pencacahan relatif versus posisi pengukuran
untuk cuplikan sumber radiasi bentuk titik unluk
energi terendah 59,5 keV dan tertinggi 1332,46 keV
dengan variasi j a rak cuplikan ke detektor
masing-masing 6 mm, 40 mm. dan 60 mm.

o.t)

. ._ 0.(2

is.o.«

0.35

ih.0,6 cra (o :» )
ih-4:,2 bn
ii-6,0 bn

H 3 i J 12 15 II 21 U V X

Gambar 2. Efisiensi relatij'suniber litiksebagai
fimgsi jarak radial untiik E-*=59,5
keVdan Ey=1332,4S keVpadajarak
ciiplikan ke dctektor h=O,6 ;4,2 ;dan
6cin

Dari gambar 2 dapat dikemukakan bahwa
untuk energi sinar gamma yang sama tctapi jarak
cuplikan ke detektor berbeda atau untuk jarak
cuplikan ke dctektoryang sama leiapi cnergi bcrbcda
memberikan bcntuk kuiva yang bcrbeda. Bcntuk
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kurva yang berbeda ini akan membcrikan koefisien
fitingyangberbedadantentunyamenghasilkanfaktor
korcksi efisiensi yang berbeda. Dengan kata lain
bahwa faklor koreksi efisiensi detektor disamping
ditentukan oleh energi dan jarak cuplikan ke detektor
juga oleh diameter cuplikan bentuk lempeng.
Perbcdaan efisicnsi pencacahan rclatif tersebut
disebabkan oleh fakiorgeometri dan efisiensi intrisik
detektor HPGe.

Hasil eksperimen penentuan faktor koreksi
efisiensi detektor untuk cuplikan bentuk lempeng
terlihat pada gambar 3, 4, 5, dan 6. Grafik gambar 3,
4, 5, dan 6 adalah faktor koreksi efisiensi fungsi
energi sinargamma untuk berbagai diameterlempeng
d= 1 cm, 2 cm, dan 3 cm dan berbagai jarak cuplikan
ke detektor h= 0.6 cm, 2,4 cm, 4,2 dan 6 cm. Ralat
dari grafik ini sekitar 1 % yang terutama disebabkan
oleh proses fiting data.

JI.OI

Gambar5. Faktor koreksi efisieitsi ctiplikan
bentuk leinpeng detektor IIPGe
fiingsi energi gantnia itiitnk
diameter cuplikaii berbeda pada
jarak 4,2 cm
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Gambar3. Faktor koreksi efisiensi cuplikan
bentnk leinpeng detektor IIPGe
fimgsi energi gaiiuna mitiik
diameter cuplikan berbeda pada
jarak 0,6 an

{ ' • •

Gambar 4. Faklor koreksi efisiensi ciiplikan
bentuk lempeiig detektor IIPGe
fimgsi energi gaiiuna iintiik
diameter cnplikan berbeda pada
jarak 2,4 cm

Gambar6. Faktor koreksi efisiensi cuplikan
bentuk lempeng detektor IIPGe
fimgsi energi gainma imtiik
diaineter cuplikan berbeda pada
jarak 6 an

Dari ke empat gambar tersebut dapat dikemukakan
bahwa pada jarak cuplikan ke detektor yang beibeda
makin besar diameter lempeng makin besar pula
faktor koreksi efisiensi detektornya. Disamping itu
untuk jarak cuplikan ke detektor yang makin kecil
faktor koreksi efisiensi detektor akibat diameter
cuplikan temyata makin besar dan sebaliknya. Pada
jarak cuplikan ke detektor h = 0,6 cm, besamya faktor
koreksi efisiensi detektor mencapai 9% untuk
diameter cuplikan d = 3 cm pada energi 60 keV. Pada
jarak ini dan untuk diameter 2 dan 3 cm
memperlihaikan adanya harga maksimum pada
energi gamma sekitar 1200 keV. Pada jarak ini pula
perbedaan faktor koreksi efisiensi detektor untuk
diameter d = 1 cm, 2 cm, dan 3 cm cukup besar yaitu
sekitar 2% sampai dengan 5%. Namun untuk jarak
cuplikan ke detektor yang membesar perbedaan
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faktor koreksi efisiensi detektor akibat diameter
cuplikan mengecil, dan perbedaannya akantakberarti
untuk jarak cuplikan ke detektor jauh lebih besar dari
6 cm. Dari gambar 3,4, 5, dan 6 dapat dikemukakan
pula bahwa makin kecil diameter cuplikan makin
kecil pula faktor kcreksi efisiensi detcklor dan
mendekati harga 1. Artinya Er = e0 atau tanpa koreksi.
Adanya faktor koreksi efisiensi yang berbeda ini
dapat dijelaskan dikarenakan faktor sudut ruangyang
dibentuk oleh cuplikan dan detektor atau sering
disebut faktor geometri pencacahan. Makin besarnya
faktor koreksi efisiensi untuk diameter yang makin
besar pada jarak cuplikan ke deteklor yang makin
kecil dapat dijelaskan dikarenakan sebagian
radioaktivitas cuplikan bcntuk lempeng tidak dapat
terdeteksi oleh delektor lerutama radioaktivilas yang
terletak jauh dari pusat lempeng. Hal ini dapat
dimengerti mengingat diamclcrdelektorHPGeyang
kecil.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan
bahwa diameter cuplikan dan jarak cuplikan ke
detektor sangat mempengaruhi faktor koreksi
efisiensi detektor. Hal ini pcrlu diperliatikan bagi
penelili dalam bidang pengukuran dala nuklir dan
analisis aktivasi netron cepat menggiinakan gencrator
netron karena dengan mengabaikan faktor koreksi
akibat bentuk cuplikan berarti menyumbangkan
kesalahan pada hasil pcngukuaiannya. Juga perlu
diperhalikan dalam pencntunn jarak cuplikan ke
detektor dan besamya cuplikan yang tepat. Dala
eksperimen ini mcnyatakan bahwa inakin kecil
cliameter cuplikan dan makin jauh jarak cuplikan ke
detektor maka makin kecil faklor koreksi efisiensi
detektomya. Namun dalam kenyataanya tidak dapat
berbuat demikian karena makin kecil diameter
cuplikan dan makin jauh jarak cuplikan ke detektor
akan menghasilkan cacah niakin kecil. Ini berarti
akan menimbulkan ralat baru akibat rendahnya cacah.
Dari hasil penelitian ini diharapkan khususnya para
peneliti dalam bidang pengukiiran dala nuklir dan
analisis aktivasi netron dapat memanfaatkannya dan
metode yang disampaikan disini dapat digunakan
oleh peneliti yang berhubungan dengan spektromctri
gamma pada umunya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan
bahwa diamelcr cuplikan bentuk lcmpeng dan jarak
cuplikan ke delektor sangat mempengaruhi faktor
koreksi cfisiensi delektor. Makin bcsar diamclcr
cuplikan makin besar pula faklor koreksi efisiensi
delektornya sedangkan makin jauh jarak cuplikan ke
deteklor maka makin kecil faktor korcksi cfisicnsi

detektornya. Faktor koreksi efisiensi detektor
teibesar adalah 9 % untuk tenaga 60 keV dengan
diameter cuplikan 3 cm dan jarak cuplikan ke detektor
0.6 cm. Hal ini perlu diperhatikanbagi penelili dalam
bidang pengukuran data nuklir dan aralisis aktivasi
netron cepat menggunakan generator netron karcna
dsngan mengabaikan faktor koreksi akibat bentuk
cuplikan berarti menyumbangkan kesalahan pada
hasil pengukuruannya. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat dimamlaatkan oieh peneliti dalam
bidang pengukuran data nuklir dan analisis aktivasi
netron khususnva dan metode yang disampaikan
disini dapat digunakan oleh peneliti yang
berhubungan dengan spektrometri gamma pada
umunya.
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TANYA-JAWAB

Kis Tri Basuki

- Apakah dianggap bahwa cuplikan homogen?
- Bagaimana kalau cuplikan tidak homogen?

Darsono

- Dolam penelitian ini diasumsikan^ cuplikan
homogen.

- Metode yang digunnkan tidr.k berlaku unluk
cuplikan lidok homogcn.
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Amir Supriyanto

- Dari penjelasan dinyatakan bahwa semakin besar
diameter cuplikan semakin besar pula faktor
koreksinya.
- Berapakah ukuran diamcter yang diijinkan

agar faktorkoreksi yang diperoleh tetap dapat
diterima.

- Bagaimana pengaruh ketebalan lernpeng
terhadap hasil faktor koreksinya, sebab
bagaimanapun tipis lempeng tersebut tetap
memiliki ketebalan tertentu.

Darsono

- Tergantung masaloh dilapangan, berapa ralat
pengukuran vang diinginkan. Dengan melihat
hasil penelitian ini bisa ditentukan sebaiknya
ukuran diometer lempeng. Biasanya sekitar 2 an.

- Disini faktor ketebalan belwn diperhitungkan,
untuk tenaga rendah dapot diperhitungkan
dengan rumus

dengan :

x = tebal cupliknn
1 ~ intensiias ganima setelah teratenuasi
Io = intensitas gainnia mula-wula
\x — koefisien atenuasi gamma

Tjipto Suyitno

- Mohon penjelasan tentang arti metoda gabungan
antara pengukuran dan perhitungan? Karena
justru perhitungan itu dilakukan sebelum
eksperimen sehingga kesalahan bisa ditekan
serendah mungkin.

- Ide "Mctoda Gabungan" ini muncul tentunya
pernahdilakukaneksperimenyangterpisahbukan
gabungan, bagaimana hasilnya? Dan tentunya

hasil "metoda gabungan" ini lebih teliti, berapa %
lebihbaiknya?

- Bagaimana kombinasi antara diameter cuplikan
dan dengan jarak cuplikan sehingga diperoleh
faktorkoreksi effisiensi sekecil mur.gkin.

- Dalam eksperimen, kalau yang digeser sumber
yang berbentuk lempeng tadi, maka menurut say a
antara titik sntu dengan lainnya saling memberi
sumbangan, berarti akan mengurangi ketelitian
hasil pengukuran. Apakah tidak sebaiknya
sutnber tcrsebut ditutup (sednng tutup tersebut
diberi lubang yang mendekati titik), kemudian
untuk eksperimennya, lubang-lubang tadi yang
dibuka satu persatu, dari tepi yang satu sampai
tepi yang lainnya.

Darsono

- Yang dimnksud metode gabungan perhitungan
dan pengukuran disini ialoh bahwc data fakror
koreksi e/isiensi ditentukan welalui pemodelan
smnber cuplikan rodiosi bentitk lempeng melalui
perhitimgan dan pengukuran, dimc.na didaloin
melakukan perhitungan melakuknn proses fiting
untuk mendopatkan model cuptikan bentuk
lempeng.

— Telah terjawab pada no.l. Sedangkan ide
penelition ini muncul untuk memperlihatkan
bohwa faktor koreksi efisiensi deiektor untuk
cuplikan bentuk lempeng dapat ditentukan secara
sederhana lewat pengukuran dar. pemodelan
perhitungan yang jauh lebih mudah bila
dilakukan melnlu'i perhitungcm secc.ra simulasi
inenggunakan metode Monte-Carlo

— Usohakan diameter tidak terlalu besar danjarak
cuplikan ke detektor tidak terlalu jcuh.

— Saudara salah tangkap, vang kami geser bukan
cuplikan radiasi bentuk lempeng tetapi cuplikan
radiasi titik untuk mendapatkar. pemodelan
cuplikan radiasi benttik lempeng.
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Y LOKAL SEBAGAI PENYUSUN SENYAWA KERAMIK
YBa2Cu3O7-x PADA SUHU N2 CAJR SENYAWA YBa2Cu3O7-x
YANG TERBENTUK BERSIFAT SUPERKONDUKTIF

Agus Baskoro
PPNY-BATAN'P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

Y WK.4L SEBAGAI PENYUSUN SENYAWA KERAMIK YBa2Cui0i.x PADA SUHU N2 CAIR
SENYAWA YBO-CU&L* YANG TERBENTUKBERSIFATSUPERKONDUKTIF. Hasil pcrmmiian unsur Y
kadar 89,76% (sebagian besar atom pengotor benipa Gd 3,43% dan Dy 6,9%) yang dinnmiikan daripasir
Xenctime hasil samping lambang tiniah pulau Singkep dengan catv pengcndapan dalam senyawa Y2O3
'dicampur dengan BUCOT, (kemumian 99,9%) dan CuO (kemumian 99,9%) dengan perbandmgan masa
1,13:3,95:2,39, dicampur menggunakaii puiaran batang magnet selama 24 jam. Dikalswasipada suhu 950
°C selania 18jam, digems dijadikan serbuk kembali, dipres menjadipelet beivkurati diameler 13 mm ti/iggi
3 mm, disinter pada suhti 950 °C dalani alimn oksigen selania 12 jam. Dengan cara tersebui maka akan
terbentuk senyawa keramik YBa^Cu^Oi.^. Dari liasil pengujian efek Meissner, senyawa keramik tersebut
bersifat supcrkonduktorpada snhu N2 cairdan daripengukuran lahcman sebagaifungsi sulw didapatkan titik
kritisnya pada -192 °C.

ABSTRACT

SUPERCONDUCTIVITY EFFECT OF YBa2Cu3O7-x CER-LYllC COKIPOUND USIKG Y LOC4L IN
LIOUID NETROGEN TEK-iPERATURE. 89.76% Y elemenl has been purificated from local Kenotim sand
(paitial imputity Gd 3,43% andDv 6,9%), by ihis malerial Ceramic superconductor YBazCtr-Oi-n has been

fabiicated. The material waspveparcd by mixing 1,13 g Y2O3 (90% Y local), 3,95 g BaCO~,(99.9%) and 2.39
gCuO(99,9%).Powdersweremixedandpressedinlodiscshapedpelleisandcalcinedat950°C. Tlieresuhant
mixture was pulverized, pressed again into disc shaped pellets having 13 mm diameter and 3 ntm height,
sintered al 950 °C for 12 h in 0,6 lAiflowing ofoxygen and ihenfumace was cooled to room temperawre.
The saniple were proved meissner efect in licjuid nitrogen, tlia nieasurenicnt ofmeissner efecl showed arise at
liquid nitrogen tempemlure and hm'e criticalpoint -192 °C.

PENDAHULUAN

Penemuan Bednorz dan Muller pada awal tahun
1986 mengenai superkonduktivitas denganTc di

atas 30 °K4alam sistem keramik Ba- La-Ca-0'' ' telah
menerobos batas 23 °K NbjGe yang sempat bertahan
selama lebih 10 tahun. Kejadian iiii segera disusul
olehpenemuan superkonduktivitas denganTc di atas
90 °K dalam sistem Y-Ba-Cu-0 pada awal tahun
1987. Dengan perkembangan ini, ilmu fisika dan
teknologi superkonduktor melangkah lcbih mantap
ke arah era penuh harapan.|21

Meskipun saat ini tclah dikctemukan senyawa
superkonduktor dengan suhu yang agak tinggi -125
°C dalam benluk keramik Tl-Ca-Ba-Cu-O, karena
sifat racun bahan Tl, maka penelitian dengan
menggunakan bahan ini kurang diminati, Penelili di
bidang (ersebut masih senang menggunakan sistem
R-Ba-Cu-0 (R=logam tanah jarang)

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti
sifat fisis Y lokal dalam senyawa keramik
YBa:Cu3O7-x pada suhu nitrogen cair dengan cara
pengujian menggunakan efek Meissner apakah
bersifat superkonduktif. Dimana kemumian Y lokal
adalah 89,76% dengan unsur pengotor utama Gd dan
Dy yang dimurnikan dari pasir Xenotime hasil
samping tai^bang timah pulau Singkep yang
dilakukan oleh kelompok RUT Logam jarang dan
tanahjarang.

Pembuatan senyawa keramik sistem Y-Ba-
Cu-O yang dilakukan, prosedumya seperti umumnya
sintesis bahan keramik, yang terdiri dari tahapan:
pencampuran balian secara homogen, reaksi padatan
pada suhu tinggi, yang dilanjutkan dengan pemanas-
an kembali pada suhu tinggi (sintering).131 Parameter
pembualan senyawa supericonduklor sistem super-
konduktor Y-B-Cu-0 pemah diteliti penulis W vang
lidakjauhberbcda denganbcbcrapa pcneliti lain'1 ,
sehingga dalam pcmbualan dicoba digunakan
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parameter-parameter pcmbuatan seperti yang pernah
dilakukan.

Dalam penelitian ini sifat superkonduktif
diamati dengan efek meissner, sclain itu juga diamati
karakter tahanan senyawa YBajCu3O7-x sebagai
fiingsi suhu.

TATA KERJA

Proses pembuatan bahan superkonduktor
sistem Y-Ba-Cu-0 dengan teknik reaksi padatan
secara lengkap ditunjukkan sebagai blok diagram 1 :

U D ^ I M U MJ» : l . U i 3,95 : 2.JB

C t m r u k*k*« dM«r dlp***«k«Ji p*d« tuhu SSO °C d l d i l u ud»-
r* »11«« l* J u

F . * d i « U « cu . l lk^ . i . t « T-B.-CU-O . . « r . W r U * M

Gambar 1. Proses sintesa superkoiuliiktor
sistem Y-Ba-Cu-0 dengan reaksi
fase patluL

Pemurnian Y Dari Pasir Xenotime

Senyawa Y2O3 dibuat oleh kelompok RUT
logam jarang dan tanah jarang di laborat Bidang
Kimia Nuklir dan Proses PPNY-BATAN dari bahan
pasir Xenotime dengan cara sebagai berikut.

1. Pasir xenotime 100 gr didijesti dengan asam
sulfat teknis pada suhu 210°C selama 5 jam.

2. Hasil dijesti disaring, kemudian filtratnya
ditambah dengan natrium sulfat 50 gr dan
aquadest hingga volume 4,5 liter kemudian
diuapkan hingga volume 1,5 Iiter kemudian
disaring.

3. Filtrat hasil penyaringan ditambah amonium
hidroksida hingga tidak timbul endapan
kemudian disaring.

4. Endapan ditambah dcngan NaOH 60 gr dan
aquadest hingga volume 2,5 liter.

5. Didijestipadasuhu210°Cselama5jam,kemudi-
an disaring dalam keadaan panas.

6. Endapan hasil penyaringan dicuci dengan
aquadest panas untuk menurunkan pH
mendekati 7.

7. Endapan dilarutkan dalam HCI encer hingga
terlarut semua.

8. Lamtan ditambah amonium hidroksida hingga
pH 6,8 kemudian disaring.

9. Filtrat hasil penyaringan ditambah dengan
oksalat hingga tidak timbul endapan.

10. Endapan dikalsinasi pada suhu 1000°C dengan
aliran udara biasa hingga teroentuk senyawa
Itrium Oksida.

11. Itrium Oksida dianalisa dengan analisa pendar
sinar-x.

Hasil akhir dianalisa menggunakan AAS dan X-ray
menunjukan kandungan Y dalam senyawa oksida
sekitar89,76%danunsurlainyayangdominanadalah
Gd2O3 3,43% danDy2O3 6,9%.

Pencampuran Bahan Dasar

Senyawa Yba;Cu3O7-x dipersiapkan dengan
reaksi fase padat dengan bahan dasar:

1. Y2O3 (yang dibuat sendiri tersebut diatns),
2. BaCO3 (kemurnian 99,9% hasil produksi

MERCK)
3. CuO (kemumian 99,9% hasil produksi MERCK)
ketiga-tiganya dalam bentuk serbuk, dicampur meng-
gunakan alat pemutar magnit batangan selama 24
jam. Selanjutnya dipanaskan pada suhu sekitar 950
°C. Persamaan reaksi yang terjadi dari pencampuran
bahan dasar tersebut adalah sebagai berikut:

2 Y;Oj + 8 BaCOj + 12 CuO 4 Yba2Cu3Os + 8 CO2 + O2 (1)

Proses pembuatan senyawa YBajCusO?.* dan
tahap kedua adalah proses peletisasi.

Proses pencampuran dari bahan dasar dilaku-
kan secara merata menggunakan alat pencampur
magnit batangan (Mixture magnetic Rotary).
Pengambilan perbandingan bahan dasar Y2O3 :
BaCOj : CuO = 1 : 2 : 3 dimaksudkan untuk men-
dapatkan senyawa superkonduktor dengan fase 123.
Dengan mempcrhatikan persamaan 1), bila masa
Y2O3 ditentukan sebesar 1,13 gram, maka masa:

=
BKl Cuo 12

\x \Mgram = 3.95gram
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Pemanasan.

Proses pemanasan dimaksudkan untuk
mendapalkan senyawa yang benar-benar homogen
secara mikro, pemanasan dilakukan pada suhu 950 °C
selama 18 jam diharapkan sudah teibentuk struktur
kristal tetragonal. Proses pemanasan dilakukan secara
perlahan untuk menjaga agar proses rekristalisasi
berjalan perlahan dan merata keseluruh ruang dalam
bahan tersebut. Laju pemanasan dilakukan seperti
pada gambar 2), sedang laju penurunan suhu juga
dilakukan secara perlahan seperti gambar 3),
diharapkan struktur kristal sudah berubah menjadi
orthorombik yang bersifat superkonduktif.
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Pemadatan

Senyawa Y-Ba-Cu-O yang dihasilkan selama
proses pemanasan berupa gumpalan berpori yang
benvarna hitam agak coklat. Sebenamya senyawa
tersebut sudah mempunya: sifat superkonduktor,
tetapi gejaia superkonduktivitas bahan tersebut sulit
untuk ditunjukkan oleh karena bentak bahan yang
mudah hancur. Untuk mengatasi hal tersebut
diperlukan pemadatan kembali menjadi pelet
berukuran diameter 13 mm dan tinggi 3 mm,
menggunakan mesin pres Perkin Elmer KBr Die,
dengan besar penekanan diambil 10 ton/cm .

Proses Pengaliran Oksigen

Senyawa Y-Ba-Cu-0 selama pemanasan
mengalami kekurangan oksigen dalam struktur
kristalnya, Dengan berkurangnya oksigen dalam
bahan menyebabkan Iapisan Cu-0 akan mengalami
gangguan pada bidang basal dari sel satuan
YBarCujOp, kerusakan ini akan menyebabkan sistem
Y-Ba-Cu-0 gagal memperlihatkan efek Meissner.
Sehingga selama proses pemanasan sangat
diperlukan oksigen untuk mengganti oksigen yang
hilang selama proses pemanasan, untuk itu pada saat
pemanasan yang kedua dialirkan oksigen kedalam
pemanas dengan laju alir 0,6 liter/menit. Selain itu
pengaliran oksigcnjuga digunakanuntuk menambah
oksigen dalam senyawa YBa;Cu;,Oo menjadi
senyawa YBa^CujO?^ yang superkonduktif dengan
harga x berkisar antara 0 < x < 0,5.'J)

Pengujian Sifat Fisis

Salah satu cara yang digunakan untuk mengui;
gejala supcrkonduktivitas bahan superkonduktcr
adalah dengan cara mengamati peristiwa efek
Mcissncr, yaitu dengan mcndinginkan bahan keramik
hingga mencapai suhu krilisnya atau sampai
memasuki fase superkonduktif. Pada fase ini bila
keramik diberi medan magnet akan menolak
pengaruh medan magnet tersebuu perilaku ini disebu:
efek Meissner.

Pengujian keramik yang telah dibuat apakah
mempunyai fase superkonduklif pada suhu rendah
dilakukan dengan cara merendam keramik tersebut
dengan nitrogen cair dan meletakkan magnet
bcrbcntuk silinder diatas bahan terscbuL pada fase
supcr-kondukiifmagnct akan mclayang di aias bah?.n
keramik yang dibuat.

Selain itu gejala superkonduktivitas juga a}:an
diamali dengan mengukur tahaain scbagai fungsi
suhu keramik menggunakan empat point probe
(gambar 4), dimana harga tahanankeramik akan tumn
dengan Uirunnya suhu. dan tahanan akan berharga nol
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pada saat kcramik mcmasuki fasc supcrkonduktor.
Harga suhu pada permulaan keramik bertahnnan nol
disebuttitikkritis(Tc).

(1)

Gambar4. Perangkat peiignknr tahaiian kritis
4 point probe

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara fisual hasil akhir senyawa keramik
Y-Ba-Cu-0 berbentuk keping silindris padat
diameter 13 mm dan tebal 3mm, dan benvama hitam
homogen.

Gambar 5 menunjukkan senyawa
Y-Ba-Cu-O yang dibuat pada fase superkonduktor,
magnet mulai melayang pada saat suhu keramik
mencapai suhu nitrogen cair.

Gambar5. Ilasil pengamatan efek Meissner
imtiik senyawa Y-Ba-Cu-0 yang
telah dibiiat pada fase
superkoiuliikti/.

Sifat superkonduktif yang muncul pada saat
suhu keramik mencapai suhu nitrogen cair adalah
sesuai dari harapan penelitian ini dilakukan,

meskipun kemurnian Y2O3 yang digunakan hanya
berkadar 89,76%. Hal teisebut karena pada dasarnya
semua logam tanah jarang R dalam senyawa keramik
R.-Ba^Cu-0 bersifat superkonduktif pada suhu
nitrogen cair, dimana atom Gd dan Dy juga termasuk
jenis logam tanah jarang. Sehingga kontribusi atom
pengotor Gd dan Dy sebesar 10,33% akan
memberikan sumbangan positip kearah fase
superkonduktor.

Tabcl 1. Hasil pcngukuran tahanan YBa2
fungsi suhu

Suhu (°C)

30

20

.0

0

-10

-20

-30

-60

-80

-100

-120

-140

-160

-180

-185

-187

-189

-190

-191

-192

-193

-194

-195

Arus 120 uA

Tegangan (mV)

32,6

32,6

32,7

32,7

30,1

29,6

28,2

26,7

24,6

20,4

16,6

143

12,1

9,3

7,6

4,9

3,2

1,6

0,3

3.1O'3

3.10"3

3.10°

4.10"3

Tahanan (Q)

271

271

272

272

250

246

235

222

205

170

138

119

100

77

63

40

26

13

2

0

0

0

0

Tabel 1 adalah hasil pengukuran tahanan listrik dari
senyawa YBa2Cu3O7-x yang telah dibuat, dengan

Agus Baskoro ISS.N 0216-3128
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metode empat point probe. Dimana penyambungan
elektrodeprobenyamenggunakansilverpaintcontact
yang dipanaskan sampai 200 °C selama 1 jam,
selanjutnya sepasang elektrode disambung dengan
sumber anis konstan dan sepasang elektrodeyang lain
disambung dengan volt meter, harga tahananny a akan
mengikuti hukum Ohm sebesar harga tegangan
dibagi harga arusnya, sedang pengukuran suhu
sampe! menggunakan temiokopel tipe J. Pengukuran
dilakukan pada kondisi vakum 10"4 mbar. Hasil
pengukuran menunjukkan tahanan listrik dari
senyawa YBa2Cu3O7-x yang telah dibuat, turun
dengan turunnya suhu sampel. Pada suhu -192 °C
harga tahanan mulai mendekati nol, sehingga pada
suhu inilah titik kritisnya, dan dibawah suhu iiii
senyawa YBa2Cii3O7-x yang telah dibuat masuk
kedalam fase superkonduktor, dimana pada fase
superkonduktor harga x diantara 0 < x < 0,5.

KESIMPULAN

Bahan Y yang dimurnikan dari pasir
Xenotime hasil samping tambang timah pulau
singkep, dalam senyawa Y2O3 (kadar 90% pengotor
yang dominan Gd dan Dy) seberat 1,13 gram
dicampur dengan BaCO? (kadar 99,9%) seberat 3,95
gram dan CuO (kadar 99,9%) seberat 2,39 gram
sccara homogen menggunakanbatang magnet selama
24 jam, hasil pencampuran direaksikan dengan cara
pemanasan selama 18 jampada suhu 950 °C sehingga
terbentuk senyawa YBa2Cu3Oo, setelah dingin
scnyawa tersebut dipres dalam bcntuk pellci silindris
berukurandiameter 13 mmdantebal 3 mm. Selanjut-
nya senyawa dalam bentuk pellet dipanaskan kembali
selama 12 jam pada suhu 950 °C dengan pengaliran
oksigen sehingga akan menjadi senyawa YBa2

Cu3O7.xyang superkonduktif dengan harga x berkisar
anlara 0 < x < 0,5. Dari hasil pengujian menggunakan
efek meissner senyawa keramik Y- Ba-Cu-0 yang
dibuat dengan parameter tersebut, mempunyai fase
superkonduktor pada suhu nilrogen cair. Dari hasil
pengukuran tahanan fungsi suhu menunjukkan nilai
tahanannya turun dengan turunnya suhu, dan
didapatkan titik kriiisnya pada -192 °C.

DAFTAR PUSTAKA

1. MOODENBAUGH.A.R., YOUWEN XU AND
SUENAGA,M., "Superconducling properties of
La2.xBaxCuCV', Physical review, vol 38,
(September 1988).

2. JEREMY BROWN AND DAWN JACKSON,
"The effect of pressure on the superconducting
transition temperature of YBa^CikO?/
(research note), High temperature-High
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3. TJIA,M.O., "Beberapa aspek perkembangan
superkonduktivitas Tc tinggi", Prosiding
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4. AGUS BASKORO DAN SUDJATMOKO,
"Pembuatan senyawa super konduk tor
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TANYA-JAWAB

Prasuad

- Berapa % tingkat kemurnian Y :Oj yang
dihasilkan.

- Mohon dijelaskan cara pencampuran Y:O3 + Ba
CO3 + CuO menggunakan batang magneL

Agus Baskoro

- Tingkat kemurnian Y;C>3 89,76% dan
penyumbang yang dominan dari unsur R adalah
Gd3,43% dan Dy 6,9%.

- Pencampuran menggunakan pengaduk magnei
stirrer, dimana Y/D3 ~ Ba CO3 + CuO dengan
direndam menggunakan Elil Alkohol dalam
wadah polyelhelen baker, agar pencampuran
betul-betul homogen dilakukan pengadukan
selaino 24 jam.

Farizal

- Apakah sudah dibandingkan antara harga 1 gr Y
dari pembelian dengan biaya operasi dan
pemurnian Y dari P. Singkep hingga siap
digunakan.

- Apakah unsur-unsur lain (selain Y) yang
digunakan disini sama dengan unsur-unsur
standar dan juga apakah proses yang dilakukan
adalah proses yang standar (yang umum
dilakukan atau mengcreate sendiri).

Agus Baskoro

- Untuk 1 gr Y7O3 dari Merck Rp 420.OO0/25 gr
alou Rp 16.800/gr.

- Unti/k 1 gr Y2O3 hasil pemurnian dari pasir
Xenotime = Rp 10.000.000/2,5 kg atau Rp
4.000/gr (sudah termasuk honor pekerja).

- Unsur pengotor yang dominan dari hasil
pemurnianyang dilakukan adalah Gddan Dy, di-
mana Gd dan Dy dalam sistcm keramik R-
Ba-Cu-0 mempunyai titik kritis sekitar -190 °C.
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— Proses pembuatan R Bai C113 0%x adalah
berdasar pada reoksi padatan, sedangkan
parameter pembuatannya diambil seperti yang
pernah dilakukan pada acuan 4.

Widdi Usada

- Saya sangat kagum dengan hasil pembuatan
superkonduktordenganbahanbakuutamaYnium
lokal. Kira-kira dengan ketebalan minimum
berapa, sifat superkonduktor tersebut dapat

muncul? Adalah kemungkinan dibuat lapisan
tipis superkonduktor di atas?

Agus Baskoro

- Belum pernah dicoba untuk ketebalan yang
sangat tipis, tapi sifat superkonduktifitas yang
terjadi dibawah suhu kritisnya tidak akan
terpengaruh dengan parameter ketebalan.

— Untuk pembuatan lapisan tipis akan dicoba,
dengan fasihtas evaporasi hampa, atau elektron
gun yang dikonstruksi oleh Bp. Widdi Usada.
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MASSAMETER DIGITAL UNTUK ANALISATOR MASSA
SEKTORMAGNET

Sutadji Sugiarto
PPNY-BATANP.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ASBTRAK

MASSAMETER DIGITAL UNTUK ANALISATOR MASSA SEKTOR MAGNET. Untuk pemisahan ion
utamapada spektrometermassa dan implantor ion dipergunakan analisator massa. Salah satu tipe analisator
massa adalah tipe sektor magnet. lon yang terseleksi adalah yang memenuhi nilai massa m = (qR /2) B'/U,
dimana q : muatan elektron, R : jari-jari seklor magnet, B : induksi magnet dan U: potensial pemercepat.
Telah dibuat sebuah massameter digital untuk mengukur massa ini. Prinsip operasi alat adalah pencacahan
secara bergantian cuplikan induksi magnet dan potensial pemercepatdengan pencacah naikmrun. Alat dibuat
dengan komponen utama pancacah naik-turun SN74193 dan konverter tegangan frekuensi XR4151. Alat
dibuat 4 digit sehingga dapat untnkpengukuran massa hingga 9999 sma (amu) dengan ketidaktelitian 0,1 %.

ABSTRACT

DIGITAL KUSSMETER FOR SECTOR MAGNETMASS ANALYZER. For separation ofmain ions in a
mass spectrometer and ion implanter a mass analyzer is used. A type ofmass analyzer is sector magnet type.
The selected ions are those ofmass m = (qn/2) B AJ, where q : electronic charge, R : seclor magnet radius,
B : magiietic induction and U: accelerating potential. A digital massmeter was constructedfor mass measu-
rement. The principle ofoperation ofthis instrument was by counting ofmagnetic induction arid accelerating
potential samples alternatively by using an up-down counter. This istrument was constntcted by using main
components SN74193 Up-Dawn Counters andXR-4151 Voltage toFrequecyConverters. The instrument was
4 digits so tliat it could be used lo measure up to a mass of9999 amu with an inaccuracy o/O.l %.

PENDAHULUAN

Salah satu komponen penting pada akselerator
adalah analisator massa. Alat ini dipergunakan

untuk memisahkan ion utama dari ion-ion lain yang
bersama-sama diproduksi didalam sumber ion. Pada
spektrometer massa alat iiii menjadikan ketelitian
yang tinggi atas pengukuran konsentrasi unsur
sedang pada implantor ion alat ini menjadikan bahan
yang diimplantasi tidak terkontaminasi oleh atom
lain. Ada 4 tipe analisator massa yaitu [1] : sektor
magnet (sector magnet), filter Wien (IVien velocity
filter), kuadnipol (quadrupole) dair waktu terbang
(time ofjlight). Dari 4 tipe tersebut, tipe sektormagnet
mempunyai jangkauan massa dan resolusi massa
tertinggi, yaitu 3500 sma dan 500000. Hingga saat ini
pengukuran nilai massa didasarkan atas nilai arus
elektromagnet yang diasumsi proporsional dengan
kuat medan magnet. Asumsi ini jelas kurang benar
karena adanya histerisis dan nilai potensial
pemercepat dapat bembah sebagai fungsi waktu.
Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan (disain,
konstruksi dan pengujian) sebuah massa meter digital

untuk menampilkan nilai massa yang terseleksi o!eh
analisator massa sektor magnet.

DASAR TEORI

Dalam analisator massa sektor magnet ion-ion
yang dianalisa mula- mula dipercepat dengan suatu
potensial pemercepat kemudian dilewatkan suatu
sektor magnet, seperti terlihat pada gambar 1.

ouoiber lon ^olektcr loi

Gambar 1. Analisator ntassa sektor magnet
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Pada saat pemercepatan. tenaga potensial diubah
menjadi tenaga kinetik:

qU = mv2/2 (l)

dan pada saat mclintasi sektor magnet, gaya
senlrifiigal diimbangi gaya Lorentz :

mv = qvB (2)

Dari persamaan (1) dan (2) berarti ion-ion yang
terseleksi adalah yang mempunyai nilai massa :

B1

(3)
dimana :

q = muatan elektron
R = jari-jari lintasan ion
B = kuat induksi magnet
U = potensial pemercepat.

Dalam satuan SSI persamaan (3) dapat ditulis
sebagai:

m = 479.105

U (4)

m dalam sma (amu), R dalam meter, B dalam
weber/m2 dan U dalam volt.

PERCOBAAN

Disain.

Prinsip keija dari alat ini adalah pencacahan '
secara bergantian cuplikan kuat induksi magnet dan
potensial pemercepat dengan pencacah naik-tumn
sehingga terealisasi persamaan (4). Diagram kotak
alat terlihat pada gambar 2. Cuplikan induksi magnet
dan potensial pemercepat mula-mula dikonversi
menjadi frekuensi dengan menggunakan konverter
tegangan frekuensi XR-4151. Rangkaian konverter
ini terlihat pada gambar 3. Faktor konversinya adalah
1.000 Hz/volt ± 10,1 %. Diagram waktu proses
pengukuran terlihat pada gambar 4, dengan urutan
sebagai berikut:

a. Pencacahan-1, yaitu pencacahan naik cuplikan
induksi magnet f i selama waktu T diperoleh nilai
cacahTfi.

b. Pencacahan-2, yaitu pencacahan turun cuplikan
potensial pemercepat f2 dari nilai cacah Tfi
sampai 0, diperlukan waktu t = iTf2 /f

c. Pencacahan-3, yaitu pencacahan cuplikan
induksi magnet selama t diperoleh nilai cacah

(5)

d. Penampilan nilai cacah N pada penampil
e. Siklus diulang dari a.

Gambar2. DiagramkotakMeterMassaDigitaL
KUF (konverter tegangan freku-
ensi), G (gerbang), PC (pencacah),
T (pewaktu) dan PPP (pengendali
pencacah dan penampil).

1-10 kiiz iS-4151

lOk
0,005

lOOk 1-10 V

0,01

Gambar3. Rangkaian konverter tegangan
frekuensL Faktor konversi (f/U) =
(0,486Ri/R2R3Q.

1
(II1« ii llll llillll IIIIB

JlSilllL

_J1__

Y\
lllllllll

• n
n

n

Gambar 4. Diagratn waktuprosespengukuran.
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Rangkaian Pengendali Pencacahan dan
Penampilan terlihat pada gambar 5. Pencacahan-1
dilakukan pada waktu gerbang-1 dibuka pewaktu
(timer). Pencacahan-2 dilakukan pada waktu nilai
cacah pencacah-1 tidak nol, sekaligus untuk pen-
cacahan-3. Pulsa penampilan dan reset dikeluarkan
sesudah pencacahan-2 selesai.

Gambar 5. Rangkaian pengendali pencacah
dan penanipii

Rangkaian pewaktu, pencacah-1 naik-tuiun,
dati pencacah-penampil terlihat pada gambar 6,7 dan
8. Rangkaian pewaktu adalah 5 buah pencacah BCD
SN7490 seri yang dapat diatur waktu pengaktifannya
T dari 0 hingga 99999E-6 detik dan dapat direset.
Pencacah-1 naik- tunin adalah 5 buah pencacah
nalk-tuninBCD SN74193 seri. Pencacah-2 penampil
adalah 4 buah pencacah BCD SN7490 seri yang
dilengkapi penyimpan data SN7475, penyulut
SN7447 dan segmen-7.

Gambar6. Rangkaian pewaktu (Timer).
Dipasang nilai 47900.

Penampilan disajikan sebagai : (mantisa) E
(eksponen).

Gambar 7. Rangkaian pencacah naik turun.

I m l

c

>

i
r2"

•
74*0

r rf
J J

rxrr I 'j • ... I

8886

Gambar 8. Rangkaian pencacah digital 4 digit.

r'

E-B

Gambar9. Rangkaian penampil eksponen.
Hanya 7 posisi digambar. Daftar
posisi ada di tabel 2.
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Dari kesamaan persamaan (4) dan (5) dan mengambil
nilai frekuensi 10.000 Hz untuk nilai 1 W/m2 dan 1
volt dan kelipatannya, diperoleh :

nilai mantisa : 479 R2 = 10.000 T

nilai eksponen : 5 (:103).

Nilai T untuk R dari 0,1 hingga 1 meter tertera dalam
Tabel 1 dan nilai eksponen untuk B dari 1.10'4 hingga
1.10' W/m2 U dari 1.10° hingga 1.108 volt tertera
dalamTabel 2.

Tabel 1. Nilai T untuk R dari 0,1 hingga 1 mctcr

R (meter) j T (n detik)

1,0 47900
:

1 0,9 ; 38799

j 0,8 ! 30656

i 0,7 i 23471

0,6 17244

R (meter)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

TGidetik)

11975

7664

4311

1916

479

Tabel2. NilaieksponenuntukBdaril.10" hingga
1.101 W/m dan U dari 1.10° hingga 1.108

volt

Vt 1.108

j U? 1.107

U6 1.106

Vs 1.105

U4 1.10"

U 3 1.103

U2 1.102

Ui 1.101

Uo 1.10°

Bi

1.10'

-1

0

1

2

1
4

5

6

7

Bo

1.10°

- 3 !

-2

-1

0

1

2

3

4

5

B-i

1.10'1

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

B-2

1.10"2

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

B-3

1.10"3

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

B-4

l . l O " 4

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

Rangkaian penampil nilai eksponen terlihat
pada gambar 9. Karena nilai massa atom yang hingga
sekarang diketahui adalah dari 1 hingga 3 digit saja,
maka untuk nilai mantisa 1 hingga 4 digit, nilai
eksponen yang realitis adalah dari +2 sampai -4 saja.
Jumlah kombinasi B-U yang mempunyai nilai
tersebut ada 29. Pada gambar 9 hanya digambar 7
kombinasi, kombinasi yang lain tertera dalam Tabel
2. Terminal B dan U yang aktif dilatarkan dan

keluarannya (logik "0") digunakan untuk melatarkan
masukan ABCD penyulut SN7447.

Dalam penelitian ini dipergunakan komponen
TTL karena sudah dapat dipakai untuk pengujian
fungsional, tidak diperlukan penghematan daya
menggunakan komponen TTL-LS atau CMOS
maupun pemacuan kecepatan dengan komponen
TTL-S atau LOCMOS. Selain itu komponen ini juga
sudah dijamin kuaiitasnya dengan standard pengujian
MIL-STD-88312-31.

Pengujian.

Pengujian simulasi dilakukan pada alat untuk
beberapa variasi nilai berikut:

a. Pengujian untuk variasi nilai jari-jari sektor
magnet, yaitu menguji kebenaran nilai dalam
Tabel 1

b. Pengujian untuk variasi nilai induksi magnet,
yaitu menguji nilai massa untuk variasi fi

c. Pengujian untuk variasi nilai eksponen, yaitu
menguji kebenaran nilai dalam Tabel 2.

Pengujian untuk variasi nilai potensial pemercepat
tidak dilakukan karena pada umumnya nilai besaran
ini diambil tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian simulasi variasi jari-jari
sektor magnet dan variasi induksi magnet disajikan
dalam Tabel 3 dan 4.

TabeI3. Pengujian simulasi variasi jari-jari
sektor magnet untuk U = fi = 10.000 Hz

R (meter)

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4 '

0,3

0,2

0,1

Tt(ndetik)

47900

38799

30656

23471

17244

11975

7664

4311

1916

479

Te(jideuk)

47900 ± 6

38799 ± 5

30656 ± 4

23471 ± 4

17244 ± 3

11975 ± 3

7664 ± 2

4311 ± 2

1916 ± 1

479 ± 1

t = teori, e = pengamalan
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Tabel 4. Pcngujian simulasi variasi induksi untuk
R = 1 m dan f2 = 10.000 Hz.

fi(kHZ)

iO

g

6

5

4

2

1

mt (sma)

4790

3066

1724

1198

766

191

48

m e (sma)

4790 ± 5

3066 ± 3

1724 ±2

119812

766 + 2

191 + 1

48 ±1

t = teori, e = pengamatan

Dari hasil pengujian simulasi variasi jari-jari
sektor magnet menunjukkan adanya ketidaktelitian
antara 0,01 hingga 0,05 %. Untuk pengujian ini
dipergunakan osilator kristal 1 MHz. Jadi
ketidaktelitian ini berasal dari fi dan f2 yang untuk 1
digit terkecil (LSB) saja nilainya sudah 0,01%.

Dari hasil pengujian simulasi variasi induksi
magnet menunjukkan adanya ketidaktelitian 0,1%.
Hal ini jelas berasal dari konverter tegangan frekuensi
XR4151. Jadi untuk memperbaiki diperlukan
konverteryang mempunyai kestabilankonversi lebih
baik.

Dari hasil pengujian simulasi nilai eksponen
menunjukkan tidak ada penyimpangan dari nilai
disain, yang berarti rangkaian penampil nilai
eksponen bekerja baik.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini telah dilakukan
pembuatan massameter digital untuk pengukuran
nilai massa ion-ion yang terseleksi oleh analisator
massa sektor magnet. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan : suatu massameter digital untuk

pengukuran massa ion-ion yang terseleksi oleh
analisator massa sektor magnet dapat dibuat, dengan
kemampuan pengukuran hingga 9999 sma dengan
ketidaktelitianO.1%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Saudaia Untung Margono yang telah
membantu dalam pembuatan dan pengujian alat.

DAFTAR PUSTAKA

1. ROBOZ J., "Mass Spectrometiy", Wiley, New
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Semiconductor, Santa Clara, 1975.

3. , "XR4151 Data Sheet", Raiheon GmbH,
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TANYA-JAWAB

Amvar Budianto

- Apakah alat ini sudah benar-benar diuji pada alat
spektrometer massa dan bagaimana kalibrasinya?

Sutadji Sugiarto

- Belum baru diuji simulasi.
Cara kalibrasi, untuk suatu nilai massa, diatur
nilai tetapan waktu (M).

Kris Tri Basuki

- Alat yang dirancang ini mau digunakan dimana?
- Apakah sudah diaplikasi alat tersebut pada massa

meter?

Sutadji Sugiarto

- Di implantor ion dan spektrometer massa.
- Belum, baru diuji simulasi.
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ABSTRAK

PENGUKURAN SIWAR X PADA PLASMA FOKUS. Telah dilakukan pengukuran sinar X pada tabung
plasma fokus. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan fotodioda BPX65 sebagai detektor y<ing di
letakkan di atas elektroda dalam dengan jarak 7-10 cm, kemudian pulsa sinar X diamati dengan osiloskop
TDS540 dan hasilnya direkam dengan kamera polaroid. Diperoleh pulsa setinggi 35 volt yakni pcda jarak
sejauh 7 cm dari elektroda dalam, sedang pulsa 30 volt terjadi pada jarak sej'auh 8 cm. Diperoleh energi
total yang dipancarkan adalah 0,00242 joule/detik dan 0,00271 joule/detik. Intensitas terhitung
penurunannya tidak mengikuti pola 1/r.

ABSTRACT

MEASUREMENT OFX-RAYIN THE PLASMA FOCUS. It has been done measurement ofX-rcr,- in the
plasma focus tube. Measurement is carried out by using BPX65 photodiode as the detector, which is laid
about7-10 cm overthe inner electrode, thepulse ofX-ray observed by TDS540 oscilloscope and recorded by
polaroid camera. The piilse 35 volt is obtained on the distance of7 cmfrom inner electrode and the pulse
30 volt obtainedon the 8 cmfrom the inner electrode. Totalenergy obtained 0.00242joule/seconand0.00271
joule/secon. The intencity attenuation is notfollowed the 1/r lav/.

PENDAHULUAN

Di laboratorium Fisika Plasma PPNY telah
beroperasi satu unit peralatan tabung plasma

fokus yaitu berupa tabung silinder koaksial dengan
elektroda dalam berdiameter 1,9 cm, panjang 16,5
cm. Elektroda luar berdiameter 0.7 cm, panjang 16
cm. Saluran transmisi listrik adalah 20 kabel koaksial
tipe RG8 masing-masing panjangnya 75 cm. Dari
tabung plasma tersebut telah dilakukan penentuan
parameter-parameter plasma yaitu suhu plasma,
kerapatan dan kecepatan plasmanya, bahkan telah
terdeteksi fluks dari hamburan neutron yang
dihasilkannya. Peralatan plasma fokus tersebut
disamping menghasilkan ion, elektron, sinar ultra
violet juga akan menghasilkan sinar X.(0

Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk
menentukan adanya sinar X yang dihasilkan plasma
fokus. Pengukuran sinar X dilakukan dengan
fotodioda BPX65 yang ditempatkan antara 7-10 cm
diatas elektroda dalam pada tabung plasma dan pulsa
diamati dengan osiloskop TDS540 kemudian baru
direkam dengan film polaroid.

Pada pengukuran sinar X ini juga dilakukan
pengukuran aius plasma dan tegangan plasma yaitu
menggunakan kumparan Rogowski untuk mengukur
arus dan probe tegangan untuk mengukur tegangan
plasma. Pengukuran anis dan tegangan plasma ini

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fokus yang
terjadi pada tabung plasma, sehingga dengan kondisi
seperti ini .dapat diperkirakan adanya sinar X atau
tidak.

Pancaran sinar X pada tabung plasma
dihasilkan adanya interaksi antara berkas elektron
dengan anoda yang berfungsi sebagai terget. Dalam
hal ini berkas elektron dihasilkan adanya lucutan
sinar katoda (efek pseudospark) yaitu fenomena
plasma yang mana ada banyak tumbukan elektron
diantara dua elektroda

Bentuk spektrum sinar X sangat terganrung
pada energi kinetik dari elektron Ee.
Hal ini dapat dinyatakan sebagai berikuta)

( i )

dengan:

Z = Nomor atom dari target
Ee = energi kinetik elektron
ex = energi photon sinar X

Intensitas total yang dipancarkan dapat
diperoleh dengan mengintegralkan h untuk semua
kemungkinan energi foton dari x = 0 sampai Ee

(2)
Yc = Icd.vc
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Pada percobaan ini digunakan fotodioda
BPX65 untuk mendeteksi adanya sinarXpada tabung
plasma dengan parameter sebagai berikut:

- Daerah efektif deteksi - 1 mm2

- Tebal silikon intrinsik -10 p.m
- Tebal lapisan mati (dead layer) - 0,5 (im
- Waktu bangkit (rise time) - 0,5 \is

Dioda ini terdiri dari dua lempeng silikon,
lapisan P dan lapisan N yang di tengahiiya teidapat
silikon intrinsik, sehingga dioda ini disebut PIN dioda
yangberfungsiseperti detektor zat padat. Fotodioda
ini diberi tegangan mundur, yaitu diberi tegangan
lebih negatip terhadap katoda.

intri-nJcili:

Plff
Juactioa

| Wr-

Gambar 1. Detektor Fotodioda BPX65

Bila detektor dikenai zarah radiasi/sinar X
maka dalam lapisan sensitip (deflection layer) timbul
pasangan elektron dan lowong. Medan listrik yang
ditimbulkan tegangan bias akan menggiring muatan
keluar dari lapisan ssnsitip masuk ke daerah luar
yaitu sambungan p-n. Elektron akan menuju ke
terminal positip sedang lowong akan menuju ke
terrriinal negatip. Jumlah muatan yang terbebaskan
sebanding dengan energi radiasi yang diserap,
sehingga akan menimbulkan pulsa listrik.

Pada penyerapan foton sinar X dengan energi
lebih besar atau sama dengan energi yang digunakan
untuk membentuk satu pasang elektron-lowong
(silikon 3,55 ev) maka satu atau lebih pasangan
elektron-lowong akan menghasilkan aliran mualan
pada rangkaian bias. Sehingga foton sinar X dengan
energi antara 0,124 eV sampai 124 keV (0.1 A - 100
A), setiap foton akan membebaskan kira-kira 35 -
35000 elektron sehingga jumlah muatan yang
teikumpul sebesar 0,28 C untuk setiap 1 joule energi
yang diserap. Sehingga besarnya arnplitudo keluaran
pada fotodioda BPX65 sebanding dengan jumlah
energi sinar X yang diserap.

Sensitivitas dioda dapat ditulis sebagai berikut<2)
S„ = 0.28.exp(-upx,)(l-exp(-upx,)) (3)

dengan: -

H = koefisien absorbsi silikon (cmVg)
p = rapat massa silikon (g/cm3)
xi = tebal lapisan mati (dead layer) dioda (cm)
x2 = daerah deteksi efektif (cm)

Total energi sinar X yang dipancaikan plasma fokus
dapat dibaca pada osiloskop sebagai Vo, sehingga
dapat diperoleh energi sinar X sebagai berikut

£ = Y°. _L
A

sedang:

R =
S(j.) =

P =
x =
d =
A =

impedansi osiloskop
sensitivitas BPX 65
koefisien absoibsi bahan bloking (Al)
rapat massa bahan bloking (Al)
tebal bloking (cm)
jarak dioda dengan sumber sinar X (cm)
efektip deteksi dioda (lmm2)

TATAKERJA

Sebagai peralatan percobaan tabung plasma
fokus yaitu tabung plasma berupa silinder koaksial
dengan elektroda dalam berdiameter 1,9 cm, panjang
16,5 cm. elektroda luar berdiamater 0,7 cm, panjang
16 cm. Saluran transmisi listrik adalah 20 buah kabel
koaksial tipe RG8, masing-masing panjangnya 75
cm. Pada tabung/silinder dilengkapi saluran untuk
pompa vakum, diagnosa sinar X, tegangan plasma,
arus plasma.

Peralatan plasma folais ditunjukkan pada
gambar2.

Co

| |
pbctoilod»

EFI6$

Gambar 2. Peralatan Plasma Fokus
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Plasma fokus dioperasikan pada tenaga 3,1 kJ,
kapasitor 28 p.F dengan tegangan operasi 15 kV,
tekanan gas argon 0,7 mbar dimuati oleh sumber
tegangan tinggi melalui tahanan pembatas arus 100 k
/80 watt Kapasitor dilucuti melalui saklar pengen-
dali spaik gap, sehingga arus 150 - 180 kA dengan
waktu bangkit 2 (idetik akan menimbulkan plasma
yang terfokus. Sinar X yang dihasilkan fokus plasma
diukur secara langsung dengan fotodioda BPX65 atas
dasar terjadinya interaksi antara elektron dan anoda
yang berfungsi sebagai target yang akan tertangkap
oleh fotodioda tersebut.

Fotodioda ini dioperasikan dengan diberi
tegangan mundur (reverse bias) 45 volt dengan
rangkaian sebagai berikut:

- 1*5

sinar X dengan jarak yang bcrbcda yaitu 7 cm dan 8
cm.

Gambar 3. Rangkaian tegangan mundur

Tegangan bias 45 volt dirangkai dengan 2
buahbatery 22,5 voltyang disambung seri. Terminal
positip dihubungkan ke body, terminal negatip
dihubungkan pada keluaran (BNC) ke osiloskop.
Letak fotodioda antara 7 - 10 cm di atas elektroda
dalam. Diharapkan besar pulsa sinar X yang
tertampil pada osiloskop tergantung dengan jarak
fotodioda dengan sumber sinar X (anoda dalam).
Sedang arus plasma diukur dengan menggunakan
kumparan Rogowski, sedang tegangan plasma diukur
dengan menggunakan probe tegangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran sinar X dilakukan secara
langsung yaitu pulsa sinar X hasil fokus plasma
dideteksi oleh fotodioda BPX65 yang kemudian
ditemskan ke osiloskop TDS540, pulsa yang terekam
ini baru diabadikan dengan kamera polaroid. Untuk
terjadinya fokus plasma, tabung plasma dioperasikan
dengan tegangan operasi 15 kV, tekanan argon 0,7
mbar. Gambar 4a, 4b menunjukkan hasil pengukuran

Gambar 4a. Pulsa arus plasma (atas), Pulsa
sinar X (tengah), Pulsa tegangan
(bawah), skala vertikal 10 l'/div,
skala Iwrizontal 2 \iS/div

Gambar 4b. Pulsa arus plasma (atas), Pulsa
sinar X (tengali), Pulsa tegangan
(bawah), skala vertikal 10 V/div,
skala horizontal 2 \iS/div

Pulsa diperoleh dengan memblok fotodioda
dengan alumi-nium tebal 1 mm di depan fotodioda.
Dalam fokus plasma sebetulnya terjadi dua pulsa
sinar X yaitu saat terjadi kompresi plasma dan
kemudian terjadinya tumbukan antara berkas elektron
dengan anoda yang berfungsi sebagai target.
Gambar 4a. menunjukkan pulsa arus plasma (atas),
pulsa sinar-X (tengah) dan tegangan plasma (bawah)
yang diambil dengan jarak fotodioda 7 cm dari anoda
dalam, fokus plasma terjadi 3 mikro delik setelah
plasma berjalan kearah aksial dan pulsa kecil yang
tertampil menunjukkan sinar X yang ditimbulkan
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akibat kompresi plasma. Lama terjadinya fokus
plasma kurang lebih 100 nano detik.<3) Favre dkk,(4)

telah mendeteksi sinar X pada kompresi plasma ini
dengan lebar pulsa 50 nano detik saat plasma fokus
dioperasikan dengan campuran gas argon dan
hidrogen. Hasil percobaan mereka menunjukkan
bahwa makin besar campuran hidrogen makin tinggi
pulsa sinar X yang terdeteksi. Dalam percobaan ini
pulsa sinar X yang muncul dari kompresi plasma
tidak konsisten dan terlihat pulsanya sangat kecil, hal
ini disebabkan banyak parameter yang dipengaruhi
misalnya tekanan, tegangan, gas isian. Setelah 200
nano detik timbul sinar X hasil interaksi antara
elektron dengan anoda, pulsanya teramati sebesar 35
volt. Gambar 4b, menunjukkan pulsa arus plasma
(atas),pulsa sinar X (tengah) dan pulsa tegangan
plasma (bawah) yang diambil dengan jarak fotodioda
8 cm, tampak pulsa sinar X hasil interaksi berkas
elektron dengan anoda teramati sebesar 30 volt
setelah terjadi fokus plasma.

Dengan hasil percobaan di atas diperoleh
pulsa sinar X sebesar 35 volt dan 30 volt, sehingga
dapat dihitung energi total sinar X yang timbul akibat
interaksi berkas elektrondengan anoda dengan rumus
(3) dan (4), diperoleh besarnya energi yaitu 0,00242
joule/detik dan 0,00271 joule/detik. Dengan dike-
tahui energi 0,00242 joule/detik dan 0,00271 joule/
detik, sehingga dapat diperkirakan intensitas sinar X
yarig timbul dari fokus plasma yaitu dengan membagi
energi tersebut dengan luasan yaitu I = EMrcd2.
Diperoleh intensitas Ii = 3,93.10'6 watt/cm2, untuk d
= 8 cm dan I2 = 3,36.10'6 watt/cm2 untuk d = 7 cm.

Kalau sumber sinar X merupakan sumber titik
yang homogen, maka penurunan intensitasnya dapat
dinyatakan dengan relasi

Wh = r2/rt

h/h = 3,93.10-6/3,36.10-& = 1,17

r7/ri = 82/72 = 64/49 = 1,3

Penurunan intensitas temyata lebih lambat dibanding
dengan rumus 1/r2. Hal ini menunjukkan bahwa
proses timbulnya sinar X tidak hanya disebabkan
proses pengereman elektron pada anode (memenuhi
~ 1/r2), tapi juga disebabkan karena efek gencet
ipinch) pada saat terjadinya pemfokusan, efek ini
yang menimbulkan penyimpangan dari rumus lli1.

KESIMPULAN

Telah dapat dilentukan besar energi sinar X
pada tabung plasma bentuk silinder dengan

menggunakan fotodioda BPX65 yaitu sebesar
0,00242 joule/detik pada jarak 7 cm dari letak siunber
(anoda) dan 0,00271 joule/detik padajarak 8 cm dari
anoda dalam.

Dari hasil percobaan diperoleh adanya sinar X
pada saat adanya interaksi beikas ekklron dengan
anoda, sedangkan sinar X hasil kompresi plasma
teramati sangat kecil, sehingga untuk waktu yang
akan datang diusahakan kedua pulsa sinar X bisa
teramati.

Dari hasil pengukuran untuk kedua macam
jarak yang berbeda dan dengan tegangan operasi 15
kV maka pulsa sinar X yang diperoleh pada jarak 7
cm yaitu sebesar 35 volt, sedang pada jarak 8 cm
sebesar 30 volt. Dengan hasil tersebut diperoleh
energi sinar X yang limbul pada plasma fokus adalah
sebesar 0,00242 joule/detik dan 0,00271 joule/detik,
diperoleh intensitas masing-masing 3,93.10"6 W/cm2

dan 3,36.10"* W/cm2. Dengan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa sumber sinar X tersebut bukan
merupakan sumber titik yang homogen karena
penurunan intensitasnya tidak menurut pola 1/r2.
Dengan hasil intensitas sinar X diatas dapat diketahui
bahwa lebih dekat letak detektor ke anoda maka akan
diperoleh intensitas yang lebih besar dan begitu
sebaliknya.
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TANYA-JAWAB

Agus Santoso

- Apakah detektor yang dipakai sudah dikalibrasi
dengan mengiikur sumber sinar X standart.

- Berapa energi sinar X yang terukur dan inten-
sitasnya, karena dalam pengukuran radiasi yang
lazim dilakukan adalah pengukuran intensitas
atau tenaga.

Sunardi

- Belum/tidak. Karena kami percaya dengan data
BPX 65 tersebut. Misal kita mengukur dengan
CRO, kami percaya CRO tersebut telah
terkalibrasi.

- Disini fasilitas kalibrator untuk sinar X pulsa
juga belum ada.

- Energi terukur ± 0,00242 j/dt
- Intensitas ±3,93.1O6W/cm2

- Dalam pengukuran ini kami mengacu pada bulcu
acuan dan terukur energi total.

Anvvar Budianto

- Untuk menggunakan suatu detektor, biasanya
detektor tersebut memiliki sensitivitas pada
jangkau panjang gelombang foton tersebut.
Apakah saudara dapat menunjukkan hal tersebut?

- Apakah hasil pengukuran saudara sudah
dikalibrasi dengan alat lain, karena hal ini bisa
menambah keyakinan saudara terhadap
pengukuran tersebut.

- Apakah ada relasi yang jelas antara besaran sinar
X terukur dengan parameter plasma yang
diperlukan?

Sunardi

Ya, menurut kami sensitivitas BPX 65 seperti
pada makalah untuk panjang gelombang 0,1 A -
100A
Tidak, karena fasilitas untuk kalibrator juga
belum ada. Kami percaya pada alat yang kami
beli tersebut.

- Ada, misal energi plasma akan mempengaruhi
banyaknya elektron dan hal ini akan mempeng-

aruhi besarnya sinarX. Energiplasmajuga akan
menentukan bobot ion argon, hal ini akan
menentukan besarnya sinar X.

Yusuf

- Menurut referensi detektor dikatakan sensitif
pada tenaga sinar X 1 keV - 10 keV. Bagaimana
efisierisi detektor terhadap sinar X yang 0,124 -
124keW

- Jangkah energi sinar X sangat besar yaitu 0,124 -
124 keV (104 kali) apakah pulsa yang teramati
rangenya tidak terlalu besar misal 0,1 mV -10 V?

- Apakah alat ini sudah dicoba untuk mengukur
sinar X (betul-betul sinar X yang datang dari
tabung sinar X)?

Sunardi

- Menurut M. Farre dkk.<J> dengan peralatan yang
satna diperoleh plasma Argon mempunyai
panjang gelombang 0,3 mm hal ini equivalen
dengan tenaga 3 keV (masih dalam range)
detektorBPX65.

- Energi sinar Xantara 0,124 - 124 keV (0,1 - 100
A) dalam penelitian ini pulsa yang teramati
adalah pulsa hasil fokus plasma, dan diperoleh
pulsa yang besar hal ini dipengaruhi energi
plasma ±3,1 KJ diperoleh energi sinar X yang
kecil 0,00242j/dt.

- Belum. Karena photodioda BPX 65 digunakan
untuk pulsa sinar X, dan dalam percobaan pulsa
sinar X ±8 ms dan pulsa plasma fokus ± 100 ns
BPX 65 mempunyai respon cepat.

Tri Mardji Atmono

- Apakah dilakukan pengukuran artinya bukan
hanya secara teori seperti tadi ditampilkan
karakteristik detektor BPX 65? Pada daerah
panjang gelombang mana detekior ini sensitiv?
Apakah daerah ini sesuai dengan tenaga sinar X
yang diukur?

- Sinar X pada plasma fokus bersifat karakteristik
atau Bremstrahlungl Mohon penjelasan
mengapa Bremstrahlung atau mengapa
karakteristik.

Sunardi

- Tidak. Detektor ini sesuai untukrange 1-10 keV
(acuan). Kanii belum menghitung namun pada
percobaan ini diperoleh energi yang kecil.

- Sinar X pada plasma fokus bersifat
Bremstrahlung (pengereman tenaga).
Sebetulnya banyak puncak yang sinar X namun
dalam percobaan ini tidak teramati puncakyang
dibelakang.
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PENGUKURAN SEL SURYA DAN TEGANGAN FOTO LATERAL
PERANGKAT ELEKTRONIK LOGAM-ORGANIK-
SEMIKONDUKTOR

Adianto
PPkTN-BATAN, Jl. KH. AbdulRohim, Mampang Prupatan, Jakarta

ABSTRAK

PENGUKURAN SEL SURYA DAN TEGANGAN PHOTO LATERAL PERANGKAT LOGAM-
ORGANIK-SEMIKONDUKTOR. Telah dibuat perangkat elektronik dengan susunan Logam-Organik-
Semikonduhtor (L-Or-S) dengan menggunakan lapisan tipis organik sebagai isolator. Dengan susunan
tersebut, dua jenis perangkat elektronik telah dibuat. Pertama, susunan L- Or-S dibuat untuk digunakan
sebagaifotodioda, kedua, susunan L- OrS dibuat untuk digunakan sebagai sel surya. Dari hasilpengukuran
tegangan foto lateral antara kontak elektroda pada permukaan polimer dan substrat silikon sebagai fungsi
posisi berkas sinar laser, dapat ditunjukkan bahwa fotodioda L-Or-S yang melalui proses aniling meng-
hasilkan tegangan foto lateral lebih tinggi dibandingkan dengan fotodioda L-Or-Syang tidak melaluiproses
aniling dan dioda Schottky. Pada pembuatan sel surya, pengukuran karakteristik arus-tegangan dilakukan
di dalam ruangan simulasi matahari, dimana di dalam ruangan tersebut disinari lampu ultra-violet dengan
rapat daya 1,353 mW/mm yang spektrum keluarannya dibuat menyerupai spektrum sinar matahari. Dari
hasil pengukuran diperoleh anis rangkaian pendek (short circuit currem) dan tegangan rangkaian terbuka
(open circuit voltage) masing-masing 15,6 \iA dan 400 mV. Kemudian dari kurva foto-arus dan tegangan
diperoleh harga faktor pengisi (fdlfactor) sebesar 0,26 dengan efisiensi maksimal sel surya sebesar 7%.

ABSTRACT

SOLAR CELL AND LATERAL FOTO VOLTAGE MEASUREMENTS OF METAL-ORGANIC-
SEMIKONDUCTOR DEVICES. Electronic devices configurated from \4etal-OrganicSemiconductor had
beert constructed using thinfilm organicpolymeras insulator. Using this configuration, two types ofelectronic
devices had been made. Firstly, M-Or-S configuration was made to be used asfotodiode. Secondly, M-OrS
configuration was made to be usedas solar cell. From the result ofthe laieralfotovoltage measurements, takert
between the contacl on the polymer sutface and the silicon substrate as afunction ofthe laser spot position,
itshows tliat the annealedM-Or- S diode produced the highest lateralfotovoltage than those oftiie unannealed
M-Or-S and thc Schotiky diodes. On solar cell fabrications, the measurements of the current-voltage
characteristics ofthe device was done in a special solar stimulating chamber which was illuminated by the
ultra-violet lampfrom a 1 kWXenon lamp with spectral outpufmatched lo the solar spectrum witli apower
density of1.353 mW/mm toproduce an output corresponding to that ofthe sun. The outpuipower can be
calculated from the experimental values for short circuit current Isc aiid open circuit voltage Voc. A short
circuit current of15.6 \iA andan open circuit voltage of 400 mVwere oblained. From the cune offoto I-V,
afillfactor of0.26 and a maximum ejjiciency of7% were obtained.

PENDAHULUAN

Formasi polimerisasi plasma dari lapisan tipis
organik telah menarik perhatian para ilmuwan

sehubungan dengan sifat-sifat listrik, optik, dan
kimianyayang menarikl1'31. Saiah satu sifat optik dan
sifat listrik yang menarik pada bahan organik adalah
kemungkinannya untuk digunakan sebagai pcrangkat
fotovoltaik. Untuk mengamati penggunaan polimer
organik sebagai perangkat fotovoltaik maka lapisan
tipis polimer organik yang disusun dengan urutan
Logam-Polimer organik-Semikonduktor (L-Or-S)

secara intensif telah diselidiki oleh para ilmuwanl<1.
Dengan susunan tersebut, dua jenis perangkat elek-
tronik telah dibuat. Pertama, susunan L-Or-S dibuat
untuk digunakan sebagai fotodioda, kedua, susunan
L-Or-S dibuat untuk digunakan sebagai sel surya.

Pada L-Or-S fotodioda tersebut diamati
tegangan foto lateralnya. Tegangan fotolateral
dihasilkan jika pada sebuah kontak elektroda
semikonduktor disinari dengan beikas cahaya, maka
tegangan foto yang dihasilkan pada kontak akan
berubah tergantung pada letak jatuhnya berkas
cahaya pada kontak elektroda semikonduktor.
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Tegangan foto lateral pertamakali diamati oleh
Schottky151 pada tahun 1930, kemudian diamati lagi
oleh Wallmark161 pada tahun 1957. Setelah itu banyak
penelitian banyak dilakukan untuk mempelajari efek
tersebut dan penggunaannya'7'81.

Bertambahnya kebutuhan untuk mengem-
bangkan sumber energi yang murah dan potensial,
telah menyebabkan timbulnya usaha untuk mengem-
bangkan penelitiandalambidang fotovoltaik. Sampai
sekarang hambatan y ang utama untuk memanfaatkan
perangkat organik adalah rendahnya efisiensi yang
maksimal sel surya organik'9""1. Karena itu sel surya
organik yang biaya produksi dan harga materialnya
cukup murah akan terus dikembangkan penelitian-
nya. Pada penelitian ini sel surya dengan susunan
L-Or-S telah dibuat untuk diamati efisiensinya
iengan kemungkinan untuk dipakai sebagai sumber
;nergi altematif yang akan datang.

TATA KERJA

Perangkat dengan susunan L-Or-S yang
iibuat terdiri dari substrat silikon dimana lapisan tipis
wlimer organik di deposisikan pada permukaan
;ilikon, kemudian lapisan tipis logam emas dengan
;emurnian yang sangat t inggi (99,99%)
lideposisikan pada permukaan polimer organik,
etelah itu lapisan tipis logam Nikel dideposisikan
>ada permukaan silikon yang lain untuk berfungsi
ebagai kontak Ohm. Susunan ini dapat dilihat seperti
iitunjukkan pada Gambar 1. Pembuatan perangkat
.-Or-S dibagi menjadi beberapa proses dengan
jutan sebagai berikut:

1. Pioses pembersihan substrat
2. Proses deposisi polimer organik
3. Proses deposisi logam
4. Pemasangan kawat perak

Elektroda Logam

Organik Poliiner

SU'ostrat Silikon

ontak Ohra

Gambar 1. Susunan perangkat Logamrorganik
Polimer-Semikonduktor

Proses Pembersihan Substrat

Substrat yang digunakan untuk pembuatan
fotodioda dan sel surya dengan susunan L-Or-S
adalah silikon tipe n- <100> dengan resistivitas
250-500 Qcm. Pembersihan substrat silikon adalah
sangat penting untuk menghasilkan perangkat
elektronik yang andal dan berkuaJitas tinggi. Untuk
mengurangi kontaminasi pada permukaan silikon,
maka prosedur pembersihan di bawah ini haius
dilakukan:

1. Keping silikon dengan ukuran 15 mm x 15
mm dicuci dengan larutan kimia 'Decon' 2%
untuk menghilangkan lemak atau minyak
yang ada di permukaan

2. Keping silikon kemudian dicuci dengan
'de-ionized water' menggunakan pembersih
'ultra-sonic' untuk menghilangkan laiutan
kimia 'Decon' yang ada di keping silikon

3. Keping silikon dimasukkan ke dalam laiutan
Asam Fluorida 5% (v/v) beberapa saat untuk
menghilangkan lapisan oksida yang ada di
permukaan

4. Keping silikon kemudian dicuci lagi dengan
'de-ionized watcr' menggunakan pembersih
'ultra-sonic' untuk menghilangkan larutan
Asam Fluorida yang ada di keping silikon

5. Terakhir, keping silikon ditiup dengan gas
nitrogen untuk proses pengeringan

Proses Deposisi Polimer Organik

Bahan organik yang mudah menguap, dengan
menggunakan gas argon sebagai zat pembawa dapat
dideposisikan pada permukaan substrat dengan
berbagai ketebalan sesuai yang diinginkan. SkematLk
diagram dari Sistem Deposisi Plasma Polimer yang
digunakan ditunjukkan pada gambar 2. Teknik dari
deposisi plasma polimer yang digunakan adalah
berdasarkan kombinasi dari sistem reaktor lucutan
plasma dan sistem pemercepat paitikel"'"131. Sistem
kerja dari alat tersebut adalah sebagai berikut: bahan
monomer organik yang akan dideposisikan ke sub-
strat dibawa oleh gas argon (sebagai zat pembawa).
Gas argon yang mengandung bahan monomer
organik tersebut kemudian diionisasi oleh medan
radio frekuensi yang dikopelkan secara induktif
melalui kumparan pipa tembaga (diameter 0,5 cm)
yang berpendingin air yang diletakkan melingkari
tabung reaktor plasma. Elektroda pemercepat di-
gabungkan dalam sistem ini untuk digunakan
menarik berkas ion positip dan untuk menambah
tenaganya. Lensa Einzel dalam sistem ini digunakan
untuk memfokuskan beikas ion positip yang ditarik
oleh elektroda pemercepat untuk dideposisikan di
substrat. • Untuk memperbaiki kerataan dari
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permukaan lapisan yang dideposisikan, sebuah
pemanas yang dihubungkan dengan sistem kontrol
dipasang di bawah tempat dudukan substrat, sehingga
pada waktu mendeposisikan lapisan polimer suhu
substrat dapat diatur pada beibagai temperatur yang
beibeda sesuai dengan yang dibutuhkan.

uap

or RF

9elas cakran

smpej.

Ptoyrn

r\

positip

• : tegangao penari

tegangjn,
+ •psnfokus

sonscr
tefranan

Gambar 2. Skematik diagram sistetn deposisi
berkas ion plasma

Proses Deposisi Logam

Emas dan Nikel dengan kemurnian yang
sangat tinggi (99,99%) diuapkan dan dideposisikan
pada substrat silikon untuk digunakan sebagai kontak
elektroda dan kontak Ohm (Ohmic contact). Untuk
maksud tersebut, penguapan dengan sistem vakum
digunakan untuk menghasilkan lapisan tipis logam.
Penguapan logam dengan sistem ini sangat sederhana
dan relatip lebih murah, tetapi dapat menghasilkan
lapisan tipis dengan kemumian tinggi jika kondisi-
kondisi percobaan seperti tingkat kevakuman dan laju
evaporasi bisa dikontrol dengan baik. Selain itu,
dengan menggunakan 'masker' (pencetak) bentuk
lapisan tipis mudah dibentuk sesuai dengan yang
diinginkan. Pada penelitian ini pencetak yang
berbentuk kisi-kisi dipakai untuk membuat sel surya,
sedangkan pencetak yang berbentuk spot (lingkaran
kecil) dipakai untuk membuat fotodioda. Proses
penguapan logam terdiri dari beberapa langkah :

1. Merealisasikan tingkat ke vakuman yang
tinggi (< 10"* Torr)

2. Bahan yang akan diuapkan diubah menjadi
fluks uap pada tekanan orde 10"2 Torr

3. Mendeposisikan uap logam pada substrat.

Pada proses ini, langkah pertama yang
dilakukan adalah meletakkan bahan yang akan
diuapkan ke dalam kabel tungsten yang berbentuk
kerucut terbalik ('tungsten wire boat') yang di-
hubungkan dengan sumber arus dc. Sumber arus dc
tersebut harus cukup besar agar supaya mampu
memanaskan 'tungsten wire boat' sehingga logam
bisa menguap. Ruang vakum kemudian dihampakan
sampai mencapai suatu tekanan yang lebihkecil dari
10'6 Torr. Kemudian substrat yang akan diberi
kontak/lapisan tipis logam diletakkan di atas logam
yang akan diuapkan, setelah itu pencetak diletakkan
rata di bawah substiat untuk mendapatkan bentuk
lapisan logam yang diinginkan, dan untuk melindungi
tempat yang tidak ingin dilapisi logam. Gambar 3
menunjukkan sistem evaporasi yang digunakan.

Gambar3. Sistem evaporasi logam

Pemasangan Kawat Pe rak

Setelah proses penguapan logam selesai
dilakukan, kawat perak yang sangat lembut dengan
diameter kira-kira 0.01 mm ditempelkan pada lapisan
tipis logam untuk mengamati unjuk kerja dari
perangkat yang dibuat. Untuk maksud ini, cat
konduklif perak'1*1 digunakan sebagai bahan perekat
antara kawat perak dengan lapisan tipis logam.
Pemasangan kawat perak harus dilakukan dengan
hati- hati karena luas penampang logam elektroda
ukurannya sangat kecil, selain itu cat konduktif perak
harus tidak menempel di luar daerah elektroda logam.
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Jika cat konduktif perak telah kering, perangkat
tersebut diletakkan pada sekeping 'veroboard',
kemudian kawat perak dihubungkan dengan kawat
tembaga yang sudah disolder pada 'veroboard'. Hal
ini dilakukan untuk mencegah agar supaya perangkat
yang dibuat tidak mudah rusak karena hubungan
kawat perak dengan perangkat elektronik yang dibuat
mudah terlepas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran karakteristik arus-tegangan
perangkat sel surya dilakukan di dalam kamar
simulasi matahari. Di dalam kamar simulasi matahari,
sel surya disinari dengan lampu ultra-violet yang ber-
asal dari lampu Xenon berdaya lkW dengan keluaran
spektmm dibuat sama dengan keluaran spektnun
mataharidengankerapatandaya 1,353 mW/mm2yang
setara dengan kerapatan daya matahari.

Keluaran daya sel surya, yaitu tegangan x arus
dapat dihitung dari hasil pengamatan besamya arus
rangkaian singkat Isc dan besarnya tegangan
rangkaian terbuka Vc* yang diperoleh. Dari grafik
foto arus-tegangan yang diperoleh, 'Fill Factor' atau
Faktor Pengisi, yaitu besamya perbandingan antara
daya maksimal secara percobaan dan daya maksimal
secara teori ('718' dapat ditentukan dengan formula :

Fill Factor =
(i)

dimana Pmax, adalah hasil perkalian dari arus dan
tegangan pada daya keluaran maksimal. Kemudian
efisiensi maksima! se! surya dapat dihitung dengan
peibandingan antara daya keluaran (Pout), dan daya
masukan (Pi„) sebagai berikut1191:

Daya maks- pada beban
Daya yang timbul pada sel x 100 %

(2)

Daya yang timbul pada sel adalah rapat daya dari
sumber cahay a pada permukaan sel dikalikan dengan
luas permukaan sel yang mendapat cahaya.

Bentuk ideal karakteristik sel suiya adalah
segi-empat, dimana aius rangkaian pendek yang
tinggi bisa dipertahankan untuk seluruh jangkauan
tsgangan keluaran. Hal ini secara nyata tidak akan
terjadi karena adanya sifat tahanan dalam listrik pada
sel surya. Pada pembuatan sel suiya ini, keping
silikon tipe n- dengan orientasi <100>, ukuran 1,5 x
1,5 cm, resistivitas 250-500 Qcm, dengan lapisan
tipis polimer organik setebal 100 )j.m dengan susunan

seperti ditunjukkan pada Gambar 1 telah dibuaL Dari
kurva yang ditunjukkan pada Gambar 4, arus
rangkaian pendek 1* diperoleh pada harga 15,6 pA
dan tegangan rangkaian buka Voc diperoleh pada
harga 400 mV. Sedangkan pada daya keluaran
maksimal dapat ditentukan arus rangkaian pendek
pada harga 8 pA dan tegangan rangkaian terbuka pada
harga 200 mV. Dengan menggunakan persamaan (1),
dapat dihitung bahwa 'Fill Factor' dari perangkat sel
suiya yang dibuat adalah sebesar 0,26. Dengan
elektroda logam berbentuk kisi-kisi yang luasan
aktifnya sebesar 17 mm\ efisiensi maksimal dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan (2) dan
diperoleh efisiensi maksimal sel surya organik
Au/toIuene/Si-n/Ni sebesar 7%.

0 0.05 0.1 0.1S 0.2 0.25- C.3 0.35

Gambar 4. Kurvaphotol-Vuntukperangkatsel
surya A u/toluene/Si-n/Ni

Hasil yang hampir sama diperoleh oleh Fan
dan Faulker1201 ketika mereka mempelajari sel suiya
organik In/H2Ph/Au dan Al/H2Ph/Au, mendapatkan
'Fill Factor' masing-masing sebesar 0,25 dan 0,30.
Hal ini tidak banyak berbeda dengan apa yang
disebutkan oleh Merritt pada pustaka 19 yang
menjelaskan bahwa hampir semua bahan organik
mempunyai 'Fill Factor' sekitar 0,25 dengan
efisiensi maksimal sekitar 10%.

Pada pengukuran tegangan foto lateral, laser
He-Ne dengan daya 0,5 mW telah dipergunakan
sebagai sumber cahaya. Tegangan foto lateral diukur
sebagai fungsi posisi cahaya yang menumbuk
elektroda logam fotodioda. Untuk maksud tersebut
tabung laser He-Ne diletakkan pada mikrometer xyz
yang mudah bergerak, dimana posisi sumber cahaya
diatur oleh sistem pengontrol mikrometer sepeiti
ditunjukkanpadagambar5. Bentukkontakelektroda
logam pada fotodioda ini adalah lingkaran kecil (spot)
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dengan diameter 1 mm yang susunan materialnya
sama seperti pada sel suiyayaitu AuAoluene/Si-n/Ni.
Pada percobaan ini, dua buah fotodioda dengan
susunan serupa diberlakukan dengan proses yang
berbeda. Satu dioda di aml pada suhu 100 °C selama
30 menit pada kondisi vakum, sedangkan dioda yang
lain tidak di anil. Kemudian tegangan foto lateral dari
kedua fotodioda tersebut diukur dan dibandingkan
dengan tegangan-foto dari dioda Schottky
Au/Si-n/Ni. Hasil pengukuran dari ke tiga dioda
tersebut ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 5. Sistem pengukuran tegangan photo
lateral

1 2 3 4 5

Jarci; jjri Puca: Ungk«ran (nvn)

* M-Or-S tlc«lc i\ i,x\\ " L-Or-S <JI »nil • Schotlky Diode

Gambar6. Tegangan photo lateral sebagai
fungsi posisl

Kurva pada gambar tersebut menunjukkan bahwa
dioda oiganik yang di anil menghasilkan tegangan
foto lateral paling besar. Pada jarak 0 mm (pusat
kontak elektroda), dapat diamati tegangan-foto
lateralnya adalah 333 mV. Tegangan ini menunmj ika
berkas cahaya laser semakin jauh dari pusat
lingkaran, sehingga pada jarak 5 mm dari pusat
lingkaran diperoleh tegangan foto lateral sebesar 275
mV. Tegangan foto lateral untuk dioda yang tidak di
anil temyata lebih kecil dari pada teganganfoto lateral

dioda yang di anil. Hal ini disebabkan karena adanya
sifat struktur amorphous pada lapisan tipis polimer
organik setelah proses deposisi. Karena itu dengan
proses aniling selama 30 menit pada suhu 100 °C,
struktur amorphous pada lapisan tipis polimer
organik berubah menjadi lebih transparan dan lebih
bersifat kristal, sehingga respon-foto akan menjadi
lebih baik. Selain itu proses aniling akan mengurangi
tempat kerusakan (defect site) pada lapisan tipis
polimer organik.

Pengukuran serupa juga dilakukan pada dioda
Schottky Au/Si-n/Ni. Kurva yang diperoleh
menunjukkan bahwa tegangan foto lateral untuk
Au/Si-n/Ni lebih kecil dari pada tegangan foto lateral
kedua buah dioda organik. Pada posisi 1 mm dari
pusat lingkaran ekktroda, tegangan foto lateral turun
dengan tajam dari 240 mV ke 100 mV, dan turun ke
50 mV pada jarak 5 mm dari pusat lingkaran
elektroda. Hal ini disebabkan karena dioda Schottky
tidak menggunakan polimer organik sebagai isolator,
yang berarti tidak ada 'carrier' yang dapat dibang-
kitkan di dalam dielektrik sehingga proses
pembangkitan-foto (fotogeneration) tidak terjadi.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan melalui pengukuran
tegangan-foto lateral dan pengukuran sel surya
perangkat fWtoluene/Si-n/Ni, dapat disimpulkan
bahwa pemakaian polimer organik sebagai isolator
pada perangkat L-Or-S dapat menaikkan efek
phovoltaik/sensitivitas perangkat elektronik yang
dibuat. Kemungkinan lain untuk menambah
sensitivitas perangkat elektronik L-Or-S adalah
dengan menambah besar daerah aktif (active area)
kontak elektroda, membuat kontak elektroda yang
lebih baik, dan menggunakan kawat emas vang
mempunyai konduktivitas lebih baik. Untuk
pemakaian L-Or-S sebagai sel surya, perangkat ini
mempunyai prospek yang cukup baik, karena pada
kondisi laboratorium sudah menghasilkan efisisensi
maksimal sebesar 7% dengan 'fillfactor' 0,26. Jika
perangkat ini dibuat dengan kondisi yang lebih baik
maka sel sulya organik yang dibuat dengan metode
ini akan menghasilkan 'fillfactor' lebih baik dengan
efisiensi maksimal menjadi lebih tinggi.
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TANYA-JAWAB

Widdi Usada

- Berapa tebal sel surya L-Or-S.
- Berapa harga U$/vvatt sel surya tersebut?
- Apakah dimungkinkan peningkatan efisiensi >

7%dariselsuryaini,misalkan ~10%sepertiyang
dicita-citakan para pakar sel suiya?

Adianto

- Setebal keping silikon yang digunakan karena
lapisan tipis yang digunakan hanya setebal 100
\un.

- Belum dihitung karena belum diproduksi oleh
pabrik.' Solar cell yang kam: buat baru skala
laboratorium.

- Tentu saja karena angka 7% baru skala
laboratorium. Apabila diproduksi oleh pabrik,
tentu saja akan memakai sistem yang mempunyai
ketelitian yang lebih tinggi sehingga efisiensi >
7% adalah sangat mungkin.

Tri Mardji Atmono

- Pada deposisi sampel digunakan pemanas pada
substrat sebesar 100 °C. Apakah manfaat/guna-
nya pemanasan ini?

- Tadi disebutkan bahwa sampel yang dihasilkan
bersifat UNIFORM. Apa buktinya, apakah telah
dilakukan penelitian struktur.

- Ionbeam deposition system apakah dibuat sendiri
atau komersial? Pada skema yang ditunjukkan
tadi saya lihat: tegangan pemfokus berhubungan
dengari elektroda positip, padahal tegangan
pemfokus hamsnya negatif untuk menarik ion-ion
positip dari plasma. Mohon penjelasan.

Adianto

- Manfaatnya adalah supaya lapisan tipis organik
polimer bersifat tidak amorphous, lebih bersifat
kristal dan transparansi sehingga photoresponse
menjadi lebih baik.

- Buktinya telah ditampilkan dengan mengamati
lapisan tipis organik polimer menggunakan SEM.
Penelitian struktur juga dilakukan dengan
menggunakan spektroskopi infra merah.

- Dibuat sendiri setelah melalui berbagai
pengamatan melalui pembuatan berbagai jenis
sistem.

- Saudara mungkin kurang teliti memperhatikan
gambar kami. Kami menggunakan tegangan
(negatij) untuk menarik ion positip dari tabung
reaktor'.

Anwar Budianto

- Efisiensi sel suiya buatan saudara sebesar 7%.
- Berapa efisiensi teibesar dari sel suiya sampai

dewasa ini yang saudara ketahui?
- Mohon dijelaskan struktur molekul organik

pada L-Or-S.
- Berapa suhu "annealing" yang saudara pakai

agar hasilnya optimal?
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- 14%
- Bahan organik yang kami gunakan adalah

• toluene dan P-xylene
i CH3 | CH3

Toluene

- 100°C

Setyadi

- Dari alat yang dibuat digunakan generator RF
dengan frekuensi 5 MHz daya keluaran 100 Watt.

Apakah kondisi ini merupakan kondisi optimal.
Bagaimana/parameter apa saja yang harus
diperhatikan pada optimasi RF teisebut.

- Bagaimana mengukur homogenitas dan tebal
lapisan yang dibuat.

Adianto

Ya, betul. Temperatur substrat 100 °C adalah
optimum untuk material organik mengingai titik
didih bahan organik toluene mempunyai titik
didih 115 °C, sehingga apabila temperatur
substrat dipanaskan lebih dari 100 °C akan
merusak lapisan tipis tersebut. Yang harus
diperhatikan adalah daya RF, laju alir bahan
organik, tegangan ekstrak, bentuk reaktor, dan
lain-lain.
Dengan menggunakan SEM. L'ntuk mengukur
ketebalan menggunakan alat tallystep dan juga
Dextakyang mempunyai ketelitian lebih tinggi.
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OPTIMASIDIFRAKTOMETER NEUTRON SERBUK RESOLUSI
TEVGGI(HRPD)PPSM

W. Prasuad, Epung S.B, Gunawan, Ridwau, Marsongkohadi
PPSM-BATAN, Kawasan Fuspitek Serpong, Tangerang 15310

ABSTRAK

OPTIMASIDIFRAKTOMETER NEUTRONSERBUKRESOLUSITINGGI (HRPDJ PPSM. Kamkteristik
DifraktometerNeutronSerbukResolusiTinggiyangtelahdipasangdandikalibrasidiPPSMdilaporkandisini.
Peralatan HRPD ini dipasang pada salah satu ufung tabung pemandu berkas neutron NGT-2. Komponen
utama instrumen ini terdiri sistem monokromator dengan sudut hambur besar, goniometer cuplikan serta tiga
puluh dua "Jine"kolimatoryang berkoresponsidengan tigapuluh dua detektor. FaktorresolusiHRPDmasih
dibawah 0,5° sampai dengan sudut difraksi 120 . Analisa strukturBijGaSb^Ou merupakan salah satu studi
kasus struktur krislal menggunakan HRPD giina memperlihatkan keunggnlan metode difraksi neutron untuk
menentukan posisi atom-atom ringan di dalam kristal. Analisa stnikturyang telah dilakiikan adalah dengan
memanfaatkan program analisa Rietveld versi terbaru, RIETAN'94.

ABSTRACT

OPTIMATION OF HIGH RESOLUTION POWDER DIFFRACTOMETER (HRPD) PPSM.
Characteristics o/High Resolution Powder Diffractometer which has 'been installed and calibrated recently
at PPSM are reported. This HRPD was installed at the one end ofNeutron Guide Tube (NGT-2). The main
components ofthis instruments are monochromator system with high take offangle, sample goniometer as
well as thirty twojine collimator which attached to thirty two detector. Resolution factor ofthis HRPD is
below 0.5° at dijfraction angles less than 120 . The Bi^GaSb^Oj] compoundhas been chosen as a study case
to showed superiority ofneutron diffraction method in determining position oflight atoms in the unit crystal.
All tlie structure analysis have been done by means ofthe newRietveldAnalysisProgram, RIETEN'94.

PENDAHULUAN

Teknik difraksi neutron sebagai komplemen dari
difraksi sinar X mempakan metoda yang sangat

penting dalam analisa stniktur mikroskopik suatu
bahaa Struktur mikroskopik ini sangat penting guna
memahami mekanisme dasar yang membentuk
sifat-sifat makro bahan. Mengingat sifat-sifat
neutron yang unik, seperti mempunyai momen
magnetik, panjang hamburan atom yang tidak
bergantung nomor atom serta mempunyai daya
tembus yang tinggi di dalam bahan, maka metode
difraksi neutron mempunyai kelebihan tersendiri
dibandingkan dengan sinar-X. Penentuan struktur
magnetik, mekanisme transisi fasa, serta penentuan
posisi atom-atom ringan secara akurat merupakan
salah satu contoh pemakaian neutron dalam
penelitian ilmu bahan yang sangat sulit atau malahan
tidak mungkin dilakukan dengan difraksi sinar-X.

Beberapa waktu yang lalu di Pusat Penelitian
Sains Materi (PPSM) Serpong telah seksai dipasang
sejumlah fasilitas spektrometri neutron. Fasilitas ini

memanfaatkan empat dari enam tabung berkas
neutron yang terdapat di Reaktor Serba Guna, RSG
GAS Serpong. Difraktometer Serbuk Resolusi
Tinggi yang selanjutnya disebut HRPD (High
Resolution Powder Diffractometer) merupakan salah
satu dari fasilitas yang teipasang.

Pada makalah ini akan dibahas secara lengkap
langkah-langkah yang ditempuh guna meningkatkan
optimasi alat tersebut, baik dari segi efisiensi maupun
akurasinya. Beberapa hasil yang telah diperoleh
dengan menggunakan alat ini juga akan ditampilkan
sebagai contoh.

TATA KERJA

Komponen Utama HRPD PPSM

Pada gambar 1, secara skematik dapat dilihat
komponen utama peralatan HRPD PPSM, Beberapa
prinsip dasar yang dipegang dalam desain serta
penempatan alat tersebut adalah:
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DIFRAKTOMETER SERBUK
RESOLUSI TfNGGI

(H R P D)

'riLTEH I

t MEJA CUPUKAN

teK33C \

I Dt'TECTO'i \jiMM

Gambar 1. Skema peralatan HRPD-PPSM

1. Sudut difraksi (take off angle) dari mono-
kromator dipilih cukup besar dengan tujuan
menghindarkan adanya bericas langsung yang
sampai ke cuplikan/detektor.

2. Penempatan dua buah kolimator dengan
divergensi yang sangat kecil (fine collimator)
masing-masing didepan cuplikan dan detektor
akan dapat memberikan resolusi yang tinggi dari
hasil pengukuran.

3. Adanya 32 sistem detektor yang terpisah satu
sama lain dalam jarak yang sama 5°, me-
mungkinkan pengukuran untuk setiap selang
sudut 0,05° antara 28 : 0 - 160° dalam interval
waktu yang tidak begitu lama.

4. Penempatan HRPD ini pada tabung pemandu
beifcas neutron-2 (Neutron Guide Tube, NGT-2)
yang terbuat dari gelas bokron y ang dilapisi oleh
Ni-58 sebagai reflektor serta mempunyai
kelengkungan R = 3926 meter, maka gangguan
efek cacah latar belakang dapat dihindari dengan
baik. Secara lengkap data komponen HRPD ini
dapat dilihat pada tebel 1.

Tabel 1. Komponen utama HRPD-PPSM

Tabung pemandu neutron

Sudut monokromator

Panjang gelombang

Meja cuplikan

Kolimator

Sudut kerja detektor

Jenis detektor

NGT-2 pada S 5

41,5°, 89°dan 130°

26 m PG<004) 2,352 , Ge(331)
1,815

0°-360°

1. a\ = 0,39 2. ai = 0,33 3.
O3 = 0,166 4. p = 0,24
(PG-004), dan P = 0,39 (Ge-331)

17O°<20s< 110°

32set,He-3 HBRAMNH-15

PEMBAHASAN

Resolusi HRPD PPSM

Pada tahap awal instalasi fasilitas HRPD-
PPSM, monokromator yang digunakan sebagai
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penyeleksi panjang gelombangberkas neutronadalah
kristal tunggal 'Pyrolitic Graphite', PG(004).
Monokromator ini dipasang sedemikian rupa
menggunakan sistem pemokus berkas (focussing)
untuk meningkatkan intensitas neutron di cuplikan.
Meningat kristal PG memiliki sistem hexagonal
berpusat dasar (c-based center) maka refleksi yang
dipantulkan tidak hanya berasal dari bidang (004)
namun juga dapat berasal dari pantulan bidang-
bidang (002) dan (006) yang berkorespondensi
dengan panjang gelombang 1/2 dan 2/3. Untuk
mengatasi hal ini, maka sebelum cuplikan telah
dipasang kristal tunggal lainnya yang berfungsi
sebagai filter. Sebagai konsekuensinya, intensitas
neutron yang sampai kecuplikan berkurang cukup
besar akibat adanya faktor absorbsi ataupun
hamburan lainnya. Selain dari pada itu efek- efek
panjang gelombang parasitik ini tidak dapat
dieliminasi sepenuhnya, lihat gambar 2 dan 3.
Sehinggajelas apabilakondisi ini tidak dapat diatasi,
maka kesulitan dalam analisis struktur untuk
kasus-kasus yang 'real' akan sangat menyulitkan
dimasa mendatang.

800

600

r,
3 <00

Z
1 200

0

_

-

0 20 40

1

LLJ<

60 *

1

IL
80 100

2 8

•

120 140 160

Gambar2. Pola difraksi neutron cuplikan Si
serbuk menggunakan mono-
kromator PG(004)
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Gambar 3. Pola difraksi neutron cuplikan Ni
serbuk menggunakan mono-
kromator PG(004).

Terlepas dari masalah adanya panjang
gelombang parasitik ini, secara keseluruhan resolusi
alat masih baik. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4,
plot antara lebar setengah puncak maksimum
(FWHM) terhadap sudut difraksi 28. Berdasarkan
hasil pengamatan terhadap cuplikan standai T1O2, dan
Si menunjukkan bahwa resolusi alat masih dibawah
0,5° untuk sudut difraksi dibavvah 110°. Kurva
resolusi ini juga sangat sesuai dengan hasil per-
hitungan menggunakan persamaan Caglioti(l) :

(FWHM) = U(tgPs)2 + V(tgQs) - W (i)
dengan:

U = [a(ccij 0:22 * a i P 2 +a : :p ) ] / [ g ^ m ( a u *a- j <• 4p2)]

V = [4a22(CC12 * 2P2)] / itg^m (a i2 + O22 + 4P2)]

W = [ai2a22+<X12Cl32+C(22a32+4p2 (a22*O32)) /|(ai2+a22»jP2)]

dimana : a i , a 2 dan a adalah kolimator I, II dan III.
Salah satu cara untuk menghindari efek panjang
gelombang parasitik ini adalah mengganti mono-
kromator PG(004) dengan Ge(331). Berdasarkan
sistem kristal Germanium ini, maka kemungkinan
panjang gelombang lain yang ikut terdifraksi sangat
kecil. Namun demikian perlu diingat bahwa kristal
Germanium ini pada umumnya sangat 'perfect',
sehingga apabila kristal tersebut langsung digunakan
sebagai monokromator tanpa dimodifikasi akan
sangat merugikan. Walaupun panjang gelombang
neutron yang diperoleh akan monokromatik namun
total intensitasnya akan sangat rendah (FWHM
sangat sempit). Oleh sebab itu Ge(331) yang diguna-
kan sebagai monokromator pada HRPD-PPSM telah
dimodifikasi melalui proses pemanasan disertai
penekanaa Hal ini bertujuan untuk memperoleh
kristal dengan 'mosaic spread' yang memadai.
Peralatan yang digunakan dalam proses 'hot press'
ini sepenuhnya dibuat dan dioperasikan oleh
staff/teknisi PPSM.
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Gambar4. Kurva resolusi HRPD-PPSM
menggunakan monokromator
PG(004)
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Pada gambar 5a dan 5b dapat dengan jelas
dibandingkan pola difraksi TiO2 yang diambil
masing-masing dengan PG(004) yang berfungsi
sebagai monokromator. Pada gambar 5b puncak-
puncak yang rendah tidak terlihat dalam pola difraksi
yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa panjang
gelombang yang berasal dari monokromator sudah
sepenuhnya monokromatik.

Gambar 5a. Pola difraksineuiron cuplikan TiO2
menggunakan monokromator
PG(004)
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Gambar 5b. Pola difraksi neutron cupUkan TiO2
menggunakan monokromator
Ge(331)

Resolusi alat ditinjau dari penggantian
monokromator tidak banyak beibeda. Pada gambar
6, terlihat resolusi alat terlihat masih di bawah 0,5°
sampai sudut difraksi sekitar 120° atau dengan kata
lain akurasi alat semakin baik setelah penggantian
monokromator.

Analisa Struktur Kristal Bi3GaSb2On

Bahan Bi3GaSb2On merupakan salah satu
contohyang baik dalampemanfaatandifraksi neutron
untuk analisa slruktur kristal. Pada bahan ini dapat
dilihat bahwa nomor atom oksigen akan sangat kecil
apabila dibandingkan dengan atom-atom lainnya.
Apabila menggunakan difraksi sinar-X, maka

Gambar6. Kurva resolusi HRPD-PPSM
menggunakan metoda analisa
Rietveld, RIETAN'94[3,4/

hamburan yang berasal dari atom-atom Bi, Ga atau
Sb akan sangat dominan. Sehingga akan sangat sulit
untuk menentukan dengan tepat posisi ato-atom
oksigen di dalam kristal. Berbeda halnya dengan
difraksi sinar-X, keempat jenis atom dalam bahan
BisGaSbjOn interaksinya terhadap neutron mem-
berikan efek panjang hamburan sebanding satu sama
lain'21. Oleh karena itu dengan menggunakan metoda
difraksi neutron tidak akan dihadapi kesulitan dalam
menentukan posisi atom-atom oksigen di dalam
kristal tersebut dengan akurasi yang linggi.

Analisa struktur kristal Bi:.GaSb2O;i yang
telah dilakukan dengan menggunakan metoda anaiisa
Rietveld, RIETAN'9413'"1 menunjukkan kesesuaian
hasil yang tinggi antara hasil perhitungan dan
observasi sepeni ditunjukkan pada gambar 7,
'Refmement' akhir mencapai konvergensi dengan
Rwp = 14,44%, Rp = 14,13% dan Si = 1,6%.
Parameter kristal beserta posisi atom secara lengkap
dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel2. Hasil analisa struktur kristal
Bi.3GaSb.2O/; dengan metoda Rietveld
(R1ETA>"94)

Parameter kisi(A)

Faktor 'R' (%)

Posisi Atom (A)

Bi(l)

Bi(2)

GaSB

O(l)

O(2)

O(3)

a 9.48161

Rwp Rp
14.44 11.13

n X

1 0,38116

1 0,0

1 0,5986

1 0,14827

1 0,61004

1 0,59052

b 9.48161

s RI
1,61 7,15

V

0,38116

0,0

0,75

0,14827

0,25

0,53824

c 9.48161

RF Re
4,97 8,97

z

038116

0,0

0,25

0,14827

0,25

0,24766
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KESIMPULAN

Berdasarkan mekanisme interaksi neutron
dengan bahan, maka metoda difraksi neutron
mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan
dengan metoda difraksi sinar-X, dimana penentuan
posisi atom-atom ringandi dalam strukturkristal akan
lebih mudah dilakukan dengan akurat apabila
digunakan difraksi neutron. Pemilihan sistem
monokromator yang tepat sangatlah penting dalam
memperoleh berkas sumber monokromatik sehingga
tidak menyulitkan dalam analisa struktur dalam tahap
lebih lanjut. Resolusi alat adalah merupakan faktor
yang sangat penting dalam metoda difraksi sistem
bubuk ini. Hal ini mengingat makin tinggi resolusi
alat maka puncak-puncak yang berhimpitan dapat
dipisahkan dengan baik, yang pada akhimya akan
dapat memberikan informasi mengenai parameter
kristal dengan akurasi yang tinggi. Dari hasil
kalibrasi didapatkan harga resolusi peralatan
mencapai sudut 120° dengan FWHM 0,5. Dengan
demikian peralatan ini sudah siap untuk digunakan
pada percobaan yang sesungguhnya. HRPD ditinjau
dari segi 'hardware' maupun 'sojhvare' sangatlah
kompleks. Oleh sebab itu sejak bahan instalasi
sampai proses kalibrasi dan standardisasinya
memakan vvaktu yang cukup lama.
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I TANYA JAWAB

Agus Baskoro

- Melihat judulnya apakah anda melakukan
optimasi untuk memperoleh resolusi yang linggi,
Eila ya'parameter apa saja yang berpengaruh dan
bagaimana cara penanganannya0 Bila tidak, apa
yang anda maksudkan dengan optimasi?

- Mohon dijelaskan serta sedikit logika dari
program RIETAN'94?

- Mohon dijelaskan cara kerja/karakteristik dari
monokromator P.G 004/GE 331.

Prasuad

- Parameter yang digunakan adalah tingginya
daerah 2Qsyong mempunyai FWHM < 0,7 dart
hasil perhitungan Refmement Rietved.

- Rietan adalah proses upemiltiyan antara hasil
perhitungan dan hasil observasi.

- PG (004) mempunyai gelombang harmonik

Tri Mardji Atmono

-. Apakah dengan diffraksi neutron bisa ditentukan
besarny.a momen magnetik suatu sampel yang
bersifat magnetik. Mohon penjelasan!

- Suatu sampel mempunyai struktur amorph.
Informasi apa saja yang bisa diperoleh dari
penelitian dengan diffraktometer neutron ini?

- Berapakah divergensi dari berkas neutron?
- Pada kesimpulan ditampilkan FWHM dari 2

monokromator yang berbeda. Apakah optimasi
yang dilakukan "hanya" memperbaiki atau
mengganti monokromator saja.

Prasuad

- Dapat, dari hasilperhitungan rietan.
- Parameter kisi, posisi atom, jarak atom,fasa-fasa

yang terbentuk.
- Divergensi ditebaldarifaktor U, V, Wdanal, a2,

a3.
Tidak, langkah lain adalah memperbaiki sollar
kollimator dan efisiensi 32 detektor.
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PENENTUAN TAMPANG-LENTANG AKTIVASINEUTRON14
MeV DARIUNSUR- UNSUR UMUR PARO PENDEK (Mg, Si, V, Fe,
Cu, dan Zr) DENGAN METODA AKTTVASINEUTRON CEPAT

Sudjatmoko, Djoko Slamct Pudjorahardjo
PPNY-BATANP.O. Boxl008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENENTUAN TAMPANG-LINTANG AKTIVASINEUTRON 14 MEV DARI UNSUR- Uh'SUR UMJR
PARO PENDEK (Mg, Si, V, Fe, Cu, DAN Zr) DENGANMETODA AKTIVASINEUTRON CEPAT. Telah
dilakukan pengukuran tampang-lintang reaksi (n,p), (n.a). dan (n,2n) dari bahan-ba)wn Mg, Si, V, Fe, Cu
dan Zrpada energi neutron 14MeV. Pengukuran tampang- lintang dilakukan dengan menggvnakan metoda
aktivasi neutron cepat, dimana cuplikan diiradiasi dengan neutron 14 MeVdari genemtor neutron. Sinar
gamma yang dipancarkan dari radioisotop yang terbentuk dicacah dengan detektor HPGe dan NaI(Tl).
Berdasarkanpada eksperimenyang telah dilakukan, nilaidari tampang-lintang reaksi (n,p), (n,a) dan (n,2n)
dari bahan tersebut di atas relatifsama terhadap literatur dengan kesalahan lebih kecil, yang berkisar 1,82
% sampai dengan 8,81 %. Sekitar 63,6 % dari seluruh tampang-lintangyang terukur mempunyaikesalahan
lebih kecil dari 3 %.

ABSTRACT

DETERMINATION OF 14 MEV NEUTRON ACTIVATION CROSSSECTION OF THE SHORT
HALF-LIFEELEMENTS (Mg. Si, V, Fe, Cu, AND Zr) BYTHEFASTNEUTRONACTIVATIONANALYSIS.
Measurement ofthe (n,p), (n,<x), and (n,2n) reaction cross-sections o/Mg, Si, V, Fe, Cu andZratthe 14MeV
neutron energyhave been done. The measurement ofthese reaction cross-sections were done by thefast neutron
activation analysis method, where the samples were irradialed with 14 MeV neutron from the neutron
generator. The gamma- rays emittedfrom the radioisolope produced by nuclear reaction werf counted with
tlie HPGe and the NaI(Tl) detectors. Based on the experimental which lias been done the value ofihe reaction
cross- sections ofthese materials above mentioned were same relatively regarding the literature with smaller
errorwhich range 1,82 % up to 8,81 %. About 63,6 % ofall cross-sections measured have the error smaller
than 3 %.

PENDAHULUAN

Pada akhir dekade ini kebutuhan akan data nuklir
yang berkaitan dengan kegunaannya dalam

perancangan material reaktor fusi, percobaan
kerusakan terhadap radiasi, serta terapi kanker telah
mendorong para peneliti di berbagai negara lebih giat
melakukan pengukuran tampang-lintang reaksi
neutron pada jangkau energi tinggi 10 - 40 MeV
[KASUGAI (1), CSIKAI ( 2 ) ] . Pada umumnya
pengukuran tampang-lintang dari inti dengan umur
paro yang panjang telah diukur secara sistematik
dengan ketelitian yang sangat baik. Akan tetapi ada
banyak inti dengan umur paro pendek belum diukur
atau telah diukur dengan ketelitian kurang baik
karena kesulitan dalam pengukuran untuk inti-inti
umur paro pendek.

Pengujian data tampang-lintang reaksi dari
suatu bahan secara eksperimen sangat diperlukan

untuk menguji kebenaran dan keseksamaan dari
metoda perhitungan dan data nuklir yang digunakan
untukmerancangdanmenganalisissuatureaktorfusi.
Sampai saat ini telah banyak jenis reaktor daya fusi
dan/atau reaktor eksperimen telah diusulkan. Calon
bahan yang digunakan dalam rancangan reaktor fusi
telah diikhtisarkan oleh beberapa peneliti
[MAEKA WA<3>]. Bahan-bahan tersebut hampir sama
antara yang diusulkan oleh peneliti satu dengan
Iainnya. Sebagai bahan magnet antara lain adalah
magnesium (Mg), vanadium (V), dan tembaga (Cu);
bahan struktur adalah silikon (Si), vanadium (V), dan
ziriconium (Zr); bahan straktur, reflektor dan perisai
adalah besi (Fe); dan bahan pelipat neutron adalah
ziikonium (Zr).

Nilai tampang-l intang reaksi dari
bahan-bahan tersebut yang telah dipublikasikan
antara peneliti satu dan lainnya masih terdapat
peibedaan dengan ketidakpastian yang cukup besar
[CSIKAI (2), NARGOLWALLA <4), BORMAN <5),
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ERDTMAN (6)]. Nilai ketidakpastian 2 - 4 % kc-
lihatannya kecil, akan tetapi nilai ini dalam data
tampang-lintang (sebagai contoh dalam bahan pelipat
neutron) akan mengakibatkau taksiran terlalu tinggi
dalam fluks neutron pada bebcrapa lokasi, dan
taksiran terlalu rendah pada tempat yang lain.

Salah satu metoda untuk mengukur
tampang-lintang adalah metoda aktivasi neutron
cepat, yang dilakukan dengan menggunakan neutron
14 MeV yang dihasilkan oleh generator neutron.
Studi awal telah penulis lakukan dengan metoda
absolut, dan pencacahan sinar gamma yang
dipancarkan oleh radionuklida yang terbentuk setelah
aktivasi dilakukan dengan menggunakan satu
detektor. Namun hasil yang diperoleh kurang
memuaskan karena diasumsikan bahwa fluks neutron
konstan, tidak menggunakan tampang-lintang
standar yang tepat, kesalahan sistematik yang berasal
dari efisiensi detektor, dan ketidakpastian data nuklir
yang digunakan cukup besar.

Berlatar belakang pada permasalahan-
permasalahan tersebut di atas, penulis melakukan
pengukuran nilai tampang-lintang dari bahan-bahan
magnet Mg, V dan Cu; bahan struktur Si; bahan
struktur, reflektor dan perisai Fe; dan bahan pelipat
neutron Zr. Tujuan dari penelitian ini adalah
menentukan nilai tampang- lintang reaksi (n,p), (n,a)
dan (n,2n) dari bahan-bahan tersebut dengan harapan
diperoleh nilai tampang-lintang reaksi dengan
ketidakpastian yang lebih baik. Metoda yang
digunakan untuk pengukuran tampang-lintang reaksi
tersebut adalah metoda aklivasi neutron 14 MeV.
Sebagai referensi digunakan tampang-lintang reaksi
standar 2'Al(n,)24Na karena tampang-lintang
reaksinya telah diukur secara seksama dengan
ketidakpastian ± 3 % [KASUGAI 0 ) ] . IAEA juga
telah merekomendasi penggunaan data nuklir neutron
14 MeV pada pengukuran dan analisis yang
diperlukan untuk teknologi reaktor fusi, yaitu reaksi-
reaksi 27Al(n,a), 5<Te(n,P) dan 238U(n,f) sebagai
monitor fluks dalam analisis aktivasi [CONDE (7)].
Untuk memperbaiki kesalahan yang ada, pencacahan
sinar gamma yang dipancarkan oleh radionuklida
yang terbentuk setelah aktivasi dapat dilakukan
dengan teknik dua detektor [DARSONO (8)]. Oleh
karena itu dalam penelitian dilakukan pencacahan
gamma dengan menggunakan teknik dua detektor,
yaitu dengan menggunakan detektor HPGe dan
detektor Nal(Tl). Detektor HPGe mempunyai
resolusi yang sangat baik, akan tetapi efisiensinya
rendah; sedangkan detektor Nal(Tl) resolusinya
kurang baik dan efisiensinya baik. Pencacahan
dengan teknik dua detektor tersebut diharapkan dapat
memperbaiki atau memperkecil kesalahan hasil

pencacahan sinar gamma yang dipancarkan oleh
radionuklida yang diselidiki.

Pengukuran tampang-lintang reaksi (n,p),
(n,a) dan (n,2n) dari bahan-bahan Mg, Si, V, Fe, Cu
dan Zr sangat penting berkaitan dengan kegunaanya
dalam teknologi reaktor fusi, terutama untuk
perhitungan dan perancangan bahan pelipat neutron,
bahan stiuktur, refiektor, perisai dan magnet reaktor
fusi. Selain itu diharapkan akan diperoleh nilai
tampang-lintang reaksi yang seksama dengan
ketidakpastian yang lebih baik dibandingkan dengan
data-data nuklir yang telah dipublikasikan.

TEORI

Reaksi inti adalah suatu proses interaksi inti
dengan inti atau inti dengan nukleon, sehingga terjadi
pembahan inti. Apabila inti X ditembak dengan
partikel a akan terjadi beberapa kemungkinan, salah
satunya adalah reaksi

X(a,b)Y (i)

dimana a adalah partikel penembak, X adalah inti
sasaran, b adalah partikel yang dipancarican, dan Y
adalah partikel hasil. Dalam banyak kasus, inti
majemuk teibentuk Iebih dahulu [MARSONGKO-
HADI ( 9 )] . Nomor atom dan nomor massa inti
majemuk merupakan penjumlahan nomor atom dan
nomor massa inti target dan partikel penembaknya.
Suatu inti majemuk dapat terbentuk dan meluruh
melalui berbagai cara, bergantung pada energi
eksitasinya [BEISER (10>]. Inti majemuk tersebut
mempunyai umur paro dalam orde 10'i9 detik.

Interaksi Neutron Dengan Materi

Interaksi neutron dengan materi mempunyai
sifat yang khas dibandingkan dengan partikel yang
lain. Beberapa sifat khas yang berkaitan dengan
penembusan neutron ke dalam materi adalah sebagai
berikut.

a. Neutron tidak terpengaruh oleh gaya Coulomb,
maka dapat masuk mendekati inti sehingga dapat
terjadi interaksi nuklir.

b. Pada energi yang sama, tampang-lintang reaksi
neutron lebih kecil dibandingkan dengan partikel
bermuatan. Pada umumnya tampang- lintang
reaksi neutron turun dengan bertambahnya
energi neutron.

Interaksi nuklir antara neutron dengan materi
dapat dibedakan dalam beberapa jenis antara lain
adalah sebagai berikut.
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a. Reaksi (n,2n), yang terjadi bila energi neutron E„
> 10 MeV. Tampang-lintang reaksi a (n,2n) pada
26 nuklida stabil terletak antara 18 mb sampai
dengan 1200 mb [NARGOLWALLA w ] .

b. Reaksi (n,a) dan (n,p), terjadi pada energi linggi
karena partikel yang dipancarkan adalah partikel
bermuatan, maka untuk melepaskan diri dari inti
atom, partikel tersebut haius dapat mengatasi
gaya Coulomb. Tampang-lintang a (n,a) me-
nurun dari 100 mb untuk inti-inti ringan sampai
1 mb pada inti-inti berat, dan mencapai nilai
maksimum di atas 100 mb pada unsur Na sampai
Cl. Sedangkan tampang-Iintang a(n,p) nilainya
naik sampai dengan Z = 16, mencapai
maksimum pada 16 < Z < 24, kemudian turun
secara bertahap sampai 2 - 3 mb untuk inti-inti
berat [NARGOLWALLA<4>].

Tampang-Lintang Reaksi Neutron 14 MeV

Dalam metoda aktivasi, cuplikan yang akan
dianalisis diiradiasi dengan neutron 14 MeV yang
difaasilkan oleh generator neutron yang berdasarkan
reaksi inti 3H(d.n)4He. Akibat iradiasi sebagian inti di
dalam cuplikan menangkap neutron dan menjadi
radioaktif. Sinar-gamma yang dipancarkan dianalisis
dengan spektrometer-gamma. Analisis kualitatif
didasaikan pada energi gamma yang dipancarkan,
dan dapat digunakan untuk identifikasi unsur yang
teibentuk dan reaksi yang terjadi. Sedangkan analisis
kuantitatif dilakukan dengan menentukan intensitas
siriar-gamma yang dipancarkan. Jika waktu iradiasi
adalah tj, waktu tunda adalah tj dan waktu pencacahan
adalah U, maka jumlah cacah selama peluruhan
adalah

C =

dengan:

k

a

T1/2

(2)

tetapan yang mengandung efisiensi de-
tektor (s) dan yield gamma (Y) = e . Y
fluks neutron
tampang lintang reaksi
jumlah nuklida target
waktu paro

sedangkan jumlah nuklida sasaran adalah

NT = a m
BA (3)

dengan:

m = massa cuplikan dalam gram
NA = bilangan Avogadro
B A = berat atom cuplikan
a = limpahan isotop cuplikan.

Dengan memasukkan nilai t^ = 1/2, m a k a
persamaan (2) dapat disederhanak2n menjadi

(4)

Berdasarkan persamaan (4) di atss, nilai tampang-
lintang reaksi dapat ditentukan, yaitu

a =
In2 C
NA (S)

dengan:

Ki = (aYTw/BA)
K2 = ( l - 0 , 5 V T ! - ) ( O , 5 V T r - ) ( l - O . 5 V T " 2 )

Dalam peisamaan (5), nila: m diperoleh dan
penimbangan cuplikan, C dari cacah tenikur, dan e
dari kalibrasi efisiensi detektor, sedangkan nilai O
belum diketahui. Dalam metoda absolut untuk
mendapatkan nilai a haius ditemukan lebih dahulu
nilai fluks neutron 0 , sedangkan pada metoda
komparasi terhadap tampang- linung standar nilai <J>
tidak perlu ditentukan [BECKURTS ( 1 1 ) ] . Besamya
nilai a suatu reaksi inti diperokh dsngan mem-
bandingkan cacahnya terhadap cacah cuplikan
standar j a n g sudah diketahui tampang-lintangnya.
sehingga persamaan (5) di atas dapat dituliskan
menjadi

(e m Ky Ki), Cc

(s m Kx K2)c Cs „

dimana indeks c untuk cuplikan can indeks s untuk
standar.

Sebagai suatu metoca pengukuran
tampang-lintang. metoda aktivasi ridak terlepas dari
kelebihan dan kekurangan. Memirut NAJRGOL-
WALLA (4), metoda aktivasi memiliki kelebihan
dalam selektivitas (kemampuan memilih), akurasi
(ketepatan), serta sensitivitas (kepekaan). Dalam
praktek, metoda ini bisa dilakukan dengan sedikit
cuplikan, tidak terpengaruh bentiik kimia cuplikan.
dapat melacak lebih dari satu reaksi pada saat yang
bersamaan, serta hasilnya bisa diperoleh dengan
cepat. Sedangkan kelemahannya inemeiiukan biaya
awal yang tinggi, dan tidak dapai mencirikan ikatan
kimia cuplikan.
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Dalam pengukuran tampang-lintang yang
telah dilakukan dipilih metoda komparasi, dengan
pertimbangan bahwa secara teoritis memiliki
beberapa keunggulan sebagai berikut.

a. Karena pencacahan cuplikan dan standar
dilakukan bersama-sama dalam satu kapsul,
maka tidak perlu ditentukan lebih dahulu nilai
fluks neutron O, sehingga terhindar dari ke-
salahan akibat harga O yang fluktuatif.

b. Karena pencacahan dilakukan pada satu kapsul,
maka faktor geometri cuplikan tidak banyak
berpengaruh.

c. Dengan menggunakan metoda komparasi, untuk
satu cuplikan bisa diperoleh lebih dari satu nilai
tampang-lintang, yaitu sejumlah energi gamma
standar dikalikan energi gamma cuplikan yang
masih terdeteksi dalam batas resolusi detektor.

TATA KERJA

Peralatan y ang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari dua sistem peralatan, yaitu generator
neutron sebagai sumber neutron 14 MeV, dan
spektro meter-gamnia.

Bahan

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan
adalah serbuk MgO, Si, V2O5, Fe, Cu, dan Zr,
masing-masing dengan kemumian 90%, 99%, 90%,
98%, 99,7%, dan 80%, ditimbang dengan berat
tertentu menggunakan timbangan analitik digital.
Masing-masing serbuk kemudian dicampur dengan
serbuk Al dengan kemurnian 90% dengan
perbandingan berat tertentu, diaduk sampai rata
dengan menggunakan pengaduk, kemudian
dimasukkan ke dalam kapsul polyethylene kecil.
Mangkok, pengaduk, dan kapsul dibersihkan dengan
alkohol sebelum dipakai. Berat cuplikan diperoleh
dengan menimbang kapsul sebelum dan sesudah diisi
campuran serbuk. Tiga kapsul disiapkan untuk
masing-masing cuplikan.

Pencacahan Cuplikan

Cuplikan yang telah disiapkan kemudian
diiradiasi dengan neutron 14 MeV yang dihasilkan
oleh generator neutron. Untuk mencapai aktivitas
jenuh, setiap cuplikan diiradiasi selama 30 menit.

Segera setelah berakhirnya iradiasi, cuplikan
dicacah selama 30 menit dengan menggunakan dua
buah detektor yaitu detektor HPGe dan NaI(Tl)
dengan waktu tunda 60 detik sebelum dimulai penca-
cahan. Untuk mengidentifikasi puncak-foto spektrum
gamma, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi kanal

MCA versus energi ganuna dengan menggunakan
sumber gamma standar yang sudah diketahui
energinya. Dalam penelitian ini dipakai sumber
gamma l37Cs (661,638 keV), 22Na (511 dan 1274,52
keV), dan ^Co (1173,208 dan 1332,464 keV).
Hubungan nomor kanal (x) versus energi gamma (y)
dinyatakan dengan persamaan regresi parabola
kuadratik

y = A + Bx -K Cx2
U)

dengan A, B, dan C adalah konstanta regresi, x adalah
nomor kanal, dan y adalah energi gamma.

Untuk menentukan kuantitas masing-masing
unsur pada cuplikan perlu dilakukan kalibrasi
efisiensi. Efisiensi mutlak y'aitu rasio cacah yang
terdeteksi terhadap aktivitas sumber. Karena benmk
dan volume sensitif dari detektor sulit ditentukan,
biasanya efisiensi detektor ditentukan secara
eksperimen dengan menggunakan sumber gamma
standar. Efisiensi puncak energi penuh (full energy
peak efficiency) untuk energi gamma E dapat
diperoleh dengan mengukur spektrum sumber
gamma standar [DAROCZY,(l2)].

e(£) =
dps }•(£) (8)

diman cps adalah cacah di bawah puncak-foto per
detik, dps adalah aktivitas sumber gamma pada saat
pengukuran, dan Y(E) adalah kelimpahan gamma.
Untuk menentukan efisiensi pada energi gamma yang
lain digunakan persamaan [DAROCZY,(12)]

z(E) = exp (A + B.lnE T C.inE) untuk E>200keV

untuk E - 2 0 ° keV

(9a)

(9b)

dimana A, B, C, bj dan L adalah parameter-parameter
fitting.

Kalibrasi efisiensi dilakukan dengan
menggunakan sumber gamma standar 152Eu dengan
waktuparo 13,1 tahuadanaktivitasma3,7 x lO^B^
pada tanggal 8 Pebruaii 1985.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil pencacahan meliputi analisis
kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif
dimaksudkan untuk identifikasi jenis reaksi yang
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terjadi dengan parameter energi gamma yang
dipancarkan oleh radioisotop yang terbentuk,
sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk
rnenghitung aktivitas atau Iaju cacah dari puncak-foto
yang teridentifikasi. Laju cacah diperoleh dievaluasi
dengan menjumlahkan semua cacah yang terekam
dalam interval kanal {C-3s, C+3s} dan dikurangi
dengan cacah latar Nt» dimana C adalah posisi dari
pusat puncak-foto dan s adalah FWHM (Full Width
HalfMaximum). Nb diberikan oleh (6s) x (NL + NH)/2,
dimana NL dan NH masing-masing adalah cacah
rata-rata dari 5 kanal di sekitar (C- 3s) dan (C+3s).
Sebagai contoh terlihat pada Gambar 1 yaitu evaluasi
luasan puncak-foto dari sinar gamma yang
dipancarkan oleh 2'Mg yang dihasilkan oleh reaksi
27Al(n,p)27Mg.

800 81+3 900
Energi (keV)

Gambar 1. Evaliiasi luasan puncak-foto dari
sinar gamma 843 keV yang
dipancarkan oleh Mg.

Kalibrasi detektor meliputi kalibrasi energi
dan efisiensi. Kalibrasi energi bertujuan untuk
mencari hubungan antara nomor kanal MCA dengan
energi gamma, dilakukan setiap kali detektor akan
digunakan untuk pencacahan. Sedangkan kalibrasi
efisiensi bertujuan untuk mencari efisiensi deteksi,
yaitu perbandingan antara laju cacah detektor
terhadap laju emisi pada energi gamma tertentu.
Berdasarkan pada persamaan (7) dan (9a) diperoleh
nilai energi gamma dan efisiensi deteksi untuk setiap
cuplikan, dan reaksi inti yang terjadi, yang hasilnya
secara lengkap tercantum dalam Tabel 1. Sedangkan
Gambar2,3, dan4 memperlihatkan spektrum ganuna

dari cuplikan zirkonium dan besi setelah diiradiasi
dengan neutron 14 MeV.

Tabel 1. Energi gamma, efisiensi deteksi dan
reakii yang terjadi dari cuplikan MgO,
Si, V2O5, Fe, Cu, Zr dan AI setelah
diiradiasi dengan neutron 14 MeV.

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Et (keV) e (F.)

j HPGc

4391 0,0022

975,2! 0,0010

5111 0,0019

1778,8 0,0005

320: 0,0030

1311,71 0,0007

511: 0,0019

1811,2 0,0005

51l! 0,0019

388; 0,0024

511: 0,0019

909 0,0011

843. 0,0011

1369,6 0,0007

2754,1 0,0003

e(E)

NaI(Tl)

0,0072

0,0060

0,0031

0,0015

0,0103

0,0021

0,0061

0,0015

0,0061

0,0083

0,0061

0,0032

0,0035

0,0020

0,0009

Rcaksi inti

26Mg (n,a) 23Ne

25Mg(n,p)25Na

29Si(n,p)29Al

28Si (n,p) 28A1

51V(n,p)5 'Ti

51V(n,<x)48Sc

54Fe (n,2n) 53Fe

56Fe (n,p) ^Mn

65Cu (n,2n) 64Cu

90Zr(n,a)87mSr

90Zr(n,2n)898Zr

90Zr(n,2n)898Zr

27 Al (n,p) 27Mg j

27A1 (n ,a) 2 4 Na |

27A1 (n,a) 24Na

Eijergi (keV)

Gambar2. Spektrum ganuna yang dihasUkan
dari pencacahan ciiplikan Zr
dengan detektor HPGe setelah
diiradiasi dengaii neutron 14 MeV.
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Energi (keV)

Gambar3. Spektrum ganutta yatig dihasilkan
dari pencacahan cuplikan Fe
dengan detektor HPGe setelah
diiradiasi dengan neutron 14 MeV.

Tampang-lintang untuk masing-masingbahan
ditentukan dengan menggunakan persamaan (6), dan
perhitungannya didasarkan pada nilai tampang-
lintang standar dari reaksi inti 27Al(n,a)J4Na (E =
1369,6 dan 2754,1 keV) yang tampang-lintangnya
a(n,a) = (113,70 ±0,68) mb, dan reaksi inti 27Al(n,p)
27Mg (Ex = 843,1 dan 1014,4 keV) dengan tampang-
lintang o(n,p) = (78 ± 3) mb [CONDE,(7)]. Pilihan
utama sebagai standar adalah reaksi 27Al(n,a)24Na

l-t
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c
ni

X
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o
a
u

c
r

• •••'; ' T

H'. : • ! i
• ? • • •' '• '•

c u i — i m l (»•)
».l.>».r • I.1IT11

•

•

JII u> »on i><5

Energi (keV)

Gambar 4. Spektrum ganutta yang dihasilkan
dari pencacahan cuplikan Fe
dengan detektor NaI(Tl) setelah
diiradiasi dengan neutron 14 MeV.

karena (n,a) mempunyai ralat yang kecil, dan telah
digunakan secara luas dalam analisis aktivasi pada
jangkau energi neutron 1 - 20 MeV [CONDE, m ] .
Akan teta'pi pada reaksi tertentu, seperti 24Mg
(n,p)24Na yang menghasilkan radionuklida yang
sama, yang mengakibatkan penimbrungan puncak-
foto sehingga nilai a(n,a) tidak bisa digunakan.
Dalam kasus ini digunakan nilai cr(n,p) sebagai
standar. Hasil perhitungan tampang-lintang untuk
tiap reaksi disajikandalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan tarapang-lintang reaksi dengan teknik satu dan dua detektor dibandingkan terhadap
nilai tampang-lintang dari literatur, NARGOL\VALLA(4), BORMAN^, dan ERDTMA-N^.

Reaksi

26Mg (n,o) 13Ne
UMg (n,p) 25Na
29Si(n,p)29Al
28Si(n,p)28Al
31V(n,P)-51Ti
SlV(n,a)48Sc

^Fe (n,2n)523gFe
MFe (n,p) ̂ Mn
65Cu (n,2n) MCu
90Zr(n,a)87mSr
90Zr(n,2n)89Zr

T a m p a n g L i n t a n g (mb)

H a s i l P e n g u k u r a n

HPGe

93,33 ± 9,60

56,60 + 3,17

105,6014,40

240,53 ± 9,76

27,71 ± 1,18

17,65 ± 0,74

17,08 ±0,54

109,1713,47

1057,37 ± 29,26

196,22 117,47

778,19 + 47,15

NaI(Tl)

88,7819,90

51,8518,67

103,7413,66

240,80 + 6,61

27,45 1 1,12

17,65 10,63

15,1810,63

113,4414,61

1057,11124,90

193,8216,93

787,15122,29

HPGe & NaI(Tl)

91,06 + 6,89

54,2314,61

104,6712,86

240,66 1 5,89

27,5810,81

17,65 + 0,48

16,1310,42

111,3112,89

1057,24119,21

195,0219,40

782,67126,08

L i t e r a t u r

Nar

89

45

100

235

27

.

15

. 103

1100

194

770

Bormann

841 10

49+ 20

1201 20

2501 30

3 5 1 5

15+ 2

10,51 1

1121 6

9131 50

3,210,3

7 4 1 3

Erdtman

7 7 1 8

4 4 1 5

120120

230130

35,51 5

171 3

15,51 1

1031 6

956150

120140

714150
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Dari hasil perhitungan yang disajikan daJam
Tabel 2 terlihat bahwa pengukuran tampang-lintang
dengan metoda aktivasi komparasi memberikan hasil
yang cukup beragam, tetapi masih memperlihatkan
konsistensi satu sama lain. Perbedaan muncul karena
sulitnya mencari puncak gamma yang bersih dari
reeiksi penimbrungan. Bila reaksi penimbrangan
terjadi pada puncak-foto dari cuplikan, akan
diperoleh niJai tampang-lintang terukur lebih besar
daripada nilai rata-rata literatur. Bila penimbrungan
terjadi pada puncak- foto dari standar, akan diperoleh
nilai tampang-lintang yang lebih kecil daripada nilai
rata-rata literatur. Sebagai contoh, tampang-lintang
tenikur dari reaksi 90Zr(n,2n)89Zr mempunyai nilai
lebih besar daripada nilai rata-rata literatur, karena
adanya sumbangan cacah pada puncak-foto 511 keV
dari 89Zr oleh 26mAl hasil reaksi 27Al(n,2n)26mAl yang
juga memancarkan gamma dengan energi 511 keV.
Contoh kedua, reaksi 29Si(n,p)29Al menghasilkan
tampang-lintang terukur yarig lebih kecil daripada
nilai rata-rata literatur, karena puncak-foto yang di-
gunakan berasal dari 27Mg yang memancarkan
gamma dengan energi 843 keV hasil reaksi
27Al(n,p)2'Mg yang memperoleh sumbangan dari
reaksi 30Si(n,a) 27Mg.

Beberapa reaksi penirnbrungan bisa ditolerir
dengan pertimbangan kelimpahan isotop dan
gamma-yield, serta umur paio yang pendek. Tetapi
pada keadaan tertentu, reaksi penimbrungan
menyebabkan beberapa puncak-folo tidak bisa
digunakansamasekali. Padacuplikanyangberisi (Al
+Mg), puncak-foto denganenergi gamma 1369,6 dan
2754,1 keV dari radioisotop 22Na tidak bisa diguna-
kan karena merupakan hasil bersama reaksi
27Al(n,a)24Na (a = 100 %, Y = 100 %, T,/2 = 901,2
menit), dan reaksi 24Mg(n,p)24Na (a = 78 %, Y = 100
%, T1/2 = 901,2 menit).

Ralat tampang-lintang terukur y ang tercantum
dalam Tabel 2 bersumber pada ralat cacah cuplikan
dan standar, ralat penimbangan massa, ralat pada
kalibrasi efisiensi, serta ralat nilai tampang-lintang
standar yang digunakan. Ralat geometri tidak begitu
berpengaruh karena standar dan cuplikan mengalami
perlakuan yang sama. Fluktuasi fluks neutron bisa
menimbulkan ralat yang cukup berarti, tetapi bisa
diabaikan jika umur paro standar dan cuplikan tidak
jauh berbeda. Pemakaian metoda komparasi dimana
serbuk cuplikan dan standar diperlakukan sebagai
satu kesatuan, sehingga memungkinkan tereliminir-
nya faktor geometri dan fluktuasi neutron.

Besarnya ralat maksimum tampang-lintang
dengan menggunakan detektor HPGe adalah 10,29 %
untuk reaksi 26Mg(n,a)23Ne, sedangkan dengan
detektor Nal(Tl) sebesar 16,72 % untuk reaksi

2iMg(n, pJ^Na. Besarnya ralat tersebut disebabkan
oleh rendahnya intensitas puncak-foto dari 23Ne dan
25Na relatif terhadap cacah latar karena Mg tercampur
dengan oksigen dan kerapatannya kecil.

Ralat tampang-lintang minimum terjadi pada
reaksi 65Cu(n,2n) 6"Cu yang besarnya 2,77 % dengan
menggunakan detektor HPGe, dan 2,36 % dengan
menggunakan detektor NaI(Tl). Hal ini disebabkan
karena maksimalnya massa Cu dalam satu kapsul,
dan 64Cu memiliki dua puncak-foto yang bersih dari
penimbrungan (511 dan 909 keV), dan dianalisis
dengandua puncak-foto dari slandar (843 dan 1369,6
keV), sehingga diperoleh 4 harga tampang-lintang
untuk satu cuplikan.

Ralat tampang-lintang terukur untuk dua
detektor diperoleh dengan mengambil akar jumlahan
kuadrat dari ralat tampang-lintang tenikur untuk
masing-masing detektor dengan menggunakan faktor
bobot. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa ralat
pengukuran dengan dua detektor lebih kecil jika
dibandingkan dengan satu detektor. dengan faktor
reduksi antara 53 % untuk reaksi 25Mg(n,p)25Na dan
reaksi 90Zr(n,cc)87mZr sampai dengan 71 % untuk re-
aksi 26M"g(n,a)23Ke. Besarnya ralat pengukuran
tampang-lintang dengan dua detektorberkisar antara
1,82 % pada reaksi 65Cu(n,2n) 64Cu sampai dengan
8,81 %pada reaksi ^gCn^p^^a . Tujuhdari sebelas
tampang-lintang terukur (63,64 %) mempunyai ralat
lebih kecil dari 3 %; yaitu kisaran ralat yang diperlu-
kanuntuk diterima sebagai data nuklirterutama untuk
perancangan bahan stiuktur suatu reaktor [MANN,
(13)]. Secara keseluruhan ralat tampang- lintang dari
penelitian ini cukup memadai karena dengan
menggunakan reaksi standai 27Al(aa)24Na dapat
dipastikan harga ralatnya di atas 1 % [CSIKAI,r2)].

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut.

1. Pengukuran tampang-lmtang aktivasi neutron
cepat, terutama untuk reaksi-reaksi (n,p), (n,a)
dan (n,2n) dapat dilakukan dengan metoda
aktivasi komparasi menggunakan dua detektor
diperoleh hasil yang cukup baik.

2. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan
diperoleh nilai tampang-lintang tenikur yang
konsisten, sesuai dengan harga dari beberapa
dala literatur, serta memiliki ralat yang cukup
kecil. Tmgkat akurasi data hasil penelitian lidak
bisa ditentukan karena tidak tersedianya harga
acuan yang disepakati. Tujuh dari sebelas
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tampang-lintang terukur (63,64 %) mempunyai
ralat lebihkecil dari 3 %, yaitu kisaran ralatyang
diperiukan untuk diterima sebagai data nuklir.
Secara umum teknik dua detektor mampu
menekan ralat dengan faktor reduksi 53 %
sampai dengan 71 %.

3. Pengukuran tampang-lintang reaksi neutron
cepat dengan metoda aktivasi komparasi
memiliki beberapa keuntungan antara lain hanya
memerlukan cuplikan sedikit, hasilnya dapat
diperoleh secara cepat dengan ketelitian tinggi,
mudah dilaksanakan, dan dapat mengeliminir
faktor fluktuasi fluks neutron dan faktor
geometri pencacahan.
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Tri Mardji Atmono

- Hasileksperimenmenunjukkanharga-hargayang
berbeda untuk masing-masing detektor (HpGe,
Nal(Tl)) apa sebabnya?

- Hasil eksperimen dibandingkan dengan
eksperimen lain (Bormann, Erdtmann). Apakah
pada kondisi eksperimen yang identik? Apabila
demikian apa perlunya dilakukan eksperimen
yang sama?

- Pada umumnya pembahasan mengenai
CrossSection tidak bisa lepas dari probability
(umpama probability paitikel menumbuk target)
tetapi pada mmus tidak ada faktor probability ini.
Mohon dijelaskan.

Sudjatmoko

Terutama disebabkan resolusi dan efisiensi
detektor berbeda.

- Kondisi eksperimen dari peneliti lain kami tidak
tahu, yang pasti tampang-lintang unsur-unsur
diukur pada energi neutron yang sama.

- Mohon dilihat lagi pada perumusan-pemmusan
yang digunakan, sehingga dapat dilihat ada
beberapa parameter yang berkaitan dengan
probabilitas.
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PERHITUNGAN DAN ANALISIS FAKTOR KOREKSI
KOEFISDEN PERPINDAHAN KALOR PADA HEAT EXCHANGER
TIPE CANGKANG DAN PIPA REAKTOR KARTINI

Suyamto
PPNY-BATAN P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PERHITUNGAN DAN ANALISIS FAKTOR KOREKSI KOEFISIEN PERPINDAHAN KALOR PADA

HMTEXCHANGERREAKTORKARTINl.Telahdilakukananalisisdanperiiitunganfaktorkoreksikoefisien
perpindahan kalorpada Heat Exchanger (HE) tipe cangkang dan pipa reaktor Kartini. Analisis dan perhi-
tungan dilakukan karena dimensi HE berubah akibat dari pemakaian yang sudah lebih dari 15 th. Dari
perhitungan yang telah dilakukan dengan tnenggunakan data dimensi HE sesungguhnya yang terukur,
diperoleh faktor koreksi totalFt sebesar 0,4669. Sedangdari analisisdapat diketahui bahwa faktorkorek-
si tersebut menyimpang sebesar 0,1331 dari harga perkiraan. Bila pengikisan air pendingin sekunder
dan pengaratan yang terjadi padasekat linear terhadap j'am operasi HE, makafungsi dari sekat akan kritis
pada tahun 2002/2003 atau 7,5 tahun lagi.

ABSTRACT
THE COMPUTATION AND ANALYSIS OF THE CORRECTION FACTOR OF HEAT TRANSFER

COEFFISIENTFOR THEKARTINIREACTOR SHEATEXCHANGER. The computation andanafysis ofthe
heat transfer coefflsient correction factorfor the shell and'tube type ofthe Kartini reactor's heat exchanger
(HE) has been carried out. The computation ofthe correction factor was done by measuring ofthe actual
dimention ofHE. As known that the shell and tube type ofthe Kartini reactor 's has been opera- tedfor more
than 15 years. Due to the scraping and rusting occur at the buffle, the total heat transfer coeffisien
correction factor Fi was decrease. At the later computation, it isfound that it 's value is 0,4669 or dijjer of
0,1331 compared to the prediction standart value. Sofar, ifthe rusting and scraping ofthe secondarywater
coolant to the buffle is linear to the earlierHE 's operation time, it is predicted that thefunction ofthe bujjle
M'ill crisis appro- ximately in the year of 2002/2003 or 7,5 years again.

PENDAHULUAN

Telah diketahui bahwa pada saat ini reaktor
Kartini mempunyai dua buah HE yaitu tipe

cangkang dan pipa serta tipe plat. HE tipe cangkang
daii pipa tersebut telah dioperasikan selama 15 tahun
sehdngga unjuk kerjanya berubah dan tidak sesuai
lagi denganyangdiharapkan. Salah satufaktoryang
mempengaruhi unjuk kerja dari HE adalah ko efisien
peipindahan kalornya. Semakin kecil harga koefisien
peipindahan kalor suatu HE, akan semakin jelek
unjuk kerjanya sehingga proses terjadinya per-
pindahan kalor akan terganggu.

Besarnya koefisien perpindahan kalor ter-
gantung pada beberapa faktor seperti bentuk aliran
cairan kerja di dalam HE, faktor pengotoran (fouling
factor) dan dimensi serta konfigurasi dari pipa-pipa
dalambundel.0)

BentukalirandidalamHE dapatberabah bila
teijadi kebocoran aliran sebagai akibat dari

terjadinya perubahan dimensi. Dari pengamatan dan
pengukuran yang telah dilakukan dapat diketahui
bahwa temyata sekat (buffle) HE sudah mengalami
banyak kerusakan karena pengikisan dan pengarat-
an. Akibatnya adalah terjadi perubahan dimensi
dan kebocoran aliran cairan kerja di dalam HE.

Di dalam makalah ini dihitung dan di analisis
besarnya faktor koreksi perpindahan kalor yang
ditimbulkan oleh perubahan bentuk aliran tersebul.

TEORI

Koefisien perpindahan kalor total suatu
HE tipe cangkang dan pipa terdiri dari lima faktor atau
komponen penyusun yaitu (lihat gambar 1):

1. Konveksi film pada sisi cangkang
2. Konveksi film pada sisi pipa
3. Konduksi dari dinding pipa
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4. Pengotor pada sisi cangkang
5. Pengotor pada sisi pipa.

1 da» 2 , fcowatal
31 JcoaduJcsi <n » -̂wfl pipa
• 4a» 5,

plpa

Gambar 1. Distribiisi dan komponen penyiisun
koeftsien perpmdahan kalor total
HE

Koefisien perpindahan kalor karena konveksi
film sering juga disebut sebagai koefisien
perpindahan kalor konduksi permukaaa Untuk sisi
cangkang besamya adalah

ha = F, h ( i )

di mana,
ĥ  - koefisien perpindahan kalor konveksi,

W/m2K
h = koefisien perpindahan kalor konveksi

ideal W,m2 K
Ft = faktor koreksi

Ft pada rumus di atas sangat besar peng-
anihnya terhadap koefisien peipindahan kalor sisi
cangkang. Pada umumnya berkisar antara 0,4 - 0,6,
tergantung pada dimensi dan konfigurasi sekat
maupun bundel pipa, serta kondisi operasi dari HE.
Untuk menentukan besarnya faktor koreksi Ft dapat
dipakai metode Bell, Deware dan Taborek sebagai
berikut.

F\ = FiF2F3F.Fi (2)

di mana:

F' = faktorkoreksijendelapotongansekat

^2 = faktorkoreksikebocoranaliranpadasekat

F3 - faktor koreksi laluan (bypass) bundel
F< = faktor koreksi bentuk aliran
F5 = faktor koreksi ketidaksamaan jarak sekat

Faktor Koreksi Jendela Potongan Sekat

Besarnya faktor koreksi jendela sekat
tergantung pada potongan sekat (lihat garnbar 2a)
dirumuskan sebagai berikut<0

l
<**&**#-*£

eekat'

(k
W/t

Wî%
f—

w%
Ww&m

(»)

BCj pote

T

aekst

6 0

-— "V

(c)

Gambar 2. Penyebab timbulnya faktor koreksi Fr
(a) - Potongan sekaL mengakibatkan tirijulnya F/

- Kebocoran aliran pada sekat, mengakibatkan 2

(b) Penyekat aliraa mengakibatkan Fj

(c) KetidaksamaanjaraksekaL meng2kibatkaii F.?

F, = 0,55^ 0,72 Fc (3)

Besamya Fi dapat dihiumg apabila diketahui
dimensi-dimensi HE berikut ini
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D, = diameter dalam dari cangkang, mm
BC = besar potongan sekat, %
do = diameter luar pipa, mm
L_ == jarak antara cangkang dan bundel pipa, mm

Faktor Koreksi Kebocoran Aliran Pada
Sekat

Faktor koreksi aliran pada sekat dipengarahi
oleh jarak antara sekat terhadap cangkang maupun
pipa. dirumuskan sebagai berikut.(1)

F2 = 0,44(1 -rj+[l- 0.44 (1 - e2-2 r
t a (4)

Besarnya F2 dapat dihitung bila diketahui
dimensi-dimensi dari HE berikut ini.

T . — T : jarak pitch anlar pipa, mm
J-*B£ - M(3)

L-= = jarak sekat tengah, irun

D: = diameter lubang tempat pipa pada sekat,
mm

"̂ = jumlah pipa
L* = j arak clearance antara pipa danlubang pada

sekat, mm

Faktor Koreksi Laluan (bypass) Bundel

Faktor koreksi tersebut merupakan pencer-
rninan atau pengaruh dari adanya penyekat aliran
•'secttng strip) pada cangkang dan pelalu aliran
•lyj-css lane), lihat gambar 2c. Besamya adalah :(I)

= Exp[- C b h . Fsbp fl - (2rsi)
m)}J (5)

Untuk menghitung F3 harus diketahui
besamyaLp yaitu jalur laluan (bypas lane). r^ pada
rumus 5 di atas adalah menunjukkan pengaruh dari
pemasangan penyekat aliran. Besarnya tergantung
pada jumlah sekat aliran yang dipasang. Sedang Cbh
adalah suatu konstanta yang besarnya tergantung
pada bentuk aliran di dalam cangkang.

Faktor Koreksi Bentuk Aliran

Seperti diketahui bahwa bentuk aliran (flow
regime) dibedakan dalam tiga macam bentuk
berdasarkan pada besamya bilangan Reynold yaitu
tuibulen, transisi dan laminar. Besarnya faktor
koreksi bentuk aliran (F4) berbeda-beda untuk
masing-masing bentuk.

Faktor Koreksi Ketidaksamaan Jarak Sekat

Faktor koreksi ini muncul akibat dari
ketidaksamaan jarak antara sekat tengah dan pinggir.
Besamva adalah :0)

l - n )

(Nj- 1) + Li + LO (6)

dimana:

Li = Lsi/Lst dan Lo = Lso/Lst

LS1 dan Lso = jarak sekat pinggir (gambar 2c)

N = jumlah sekat

TATA KERJA

Penelitian ini dilaksanakan setelah bagian
bundel pipa dikeluaikan dari cangkangnya, kemudian
dilakukan perawatan dan pembersihan dengan
mengikuti prosedur yang ada yaitu

1. Bagian dalam dari cangkang dibeisihkan dengan
hidran

2. Pada bagian luar bundel pipa dilakukan

a. pembersihan terhadap kotoran yang
menempel

b. pengelupasan kerak dengan amplas
c. pengelupasan kerak dengan menggunakan

campuran 9 % HNO3 selama 10 menit

3. Pada bagian dalam dari pipa dilakukan
pengikatan ion dengan menggunakan campuran
10 % Na2EDTA selama 10 menit

4. Perbaikan sekat yang telah meng2lami
kerusakan

Perlu diketahui bahwa karena adanya
pengikisan dan pengaratan pada pipa dan sekat,
kemudian HE dirawat dengan perlakuan seperti
tersebut di atas, maka dimensi HE banyak
mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi
dengan ukuran standarnya. Dalam pengnkuran
dimensi HE untuk menghitung faktor koieksi
dilakukan 10 kali secara acak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran dimensi HE untuk
menghitung besamya faktor koreksi perpindahan
kalor ditunjukkan dalam tabel 1.

Dengan data masukan pada tabel 1, maka
dapat dihitung besaran-besaran suplemen untuk
rumus 3 sampai dengan 6. Hasilnya ditunjukkan
dalam tabel 2.
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Tabel 1. Ukuran-ukuran fisis HE sebagai data
masukan untuk menghitung bcsarnya
faktor koreksi pada rumus 3 sampai
dengan 6

simbol

Ds

d,

do

BC

N

Ns

besar

392

16,74

19,09

25

144

16

simbol

Ut

Lso

U

Ltb

L b
( 1 ' 3 )

Lp°'3)

bcsar

209

250

258

1,48

15

27,60

TabeI2. Hasil perhitungan besaran-besaran
suplemen yang dipakai untuk meng-
hitung faktor koreksi pada rumus 3
sampai dengan 6 ^

simbol

Fw

Fc

Doti

D«i

6ctl

9ds

Lsb

Fsbp

Cbh

n

besar

0,1696

0,661

377

357,96

113,6

122,52

3,168

0,293

1,25

0,6

slrnbol

Sm

Sb

Ssb

Stb

Stbl

Ts

rim

Lp!

Lo

u

besar

20511

6019,2

1285,83

5495,59

45,96

0,1896

0,331

13,8

1,234

1,196

Dengan menggunakan data dimensi HE pada
tabel 1 dan data suplemen pada tabel 2, akhirnya
dapat dihitung besar setiap faktor koreksi Fi sampai
dengan Fj. Dalam perhitungan ini diambil konstanta
dan batasan sebagai berikut.(2)

1. Karena tidak ada penyekat aliran pada dinding
cangkang maka besarny a rM pada rumus 5 adalah
0 (nol)

2. Telah dihitung bahvva besarnya bilangan
Reynold pada sisi cangkang untuk kondisi
operasi biasa adalah 13.868,(3> sehingga bentuk
alirannya adalah tuibulen. Dan untuk aliran tur-
bulen, besamya Ct* pada rumus 5 adalah 1,25

3. Faktor koreksi bentuk aliran F4 hanyaberlaku
untuk aliran laminar, sedang untuk aliran tubulen
besar faktor koreksi ini adalah 1 (satu).

Hasil perhitungan tiap faktor koreksi
tersebut ditunjukkan dalam tabel 3. Kemudian
dengan menggunakan besaran Fi sampai dengan F5

pada tabel 3, maka dapat dihitung besar faktor
koreksi perpindahan kalor total karena konduksi
permukaan pada sisi cangkar.g F;. (rumus 1).

Di dalam tabel 3 juga ditunjukkan peibedaan
faktor koreksi hasil perhitungan terfiadap harga
perkiraan yang biasa diambil, khususnya untuk
keperluan disain.

Tabel3. Hasil perhitungan faktor koreksi dan
perbandingannya terhadap harga per-
kiraan vang direkomendasikan

simbol

Fi

F2

F3

F4

F5

F,

hasil

perhitungan

1,0257

0,6672

0,693

1

0,9846

0,4669

harga

perkiraan

0,65- 1,50

0,70 - 0,80

0,70 - 0,90

1

0,85- 1,0

0,40 - 0,60

perb«daan *

0,4743

0,1328

0,2070

0,0154

0,1331

dihitung dari kondisi baik, dimana faktor koreksi F
berharga baik sesuai dengan fiingsinya

Dengan melihat besarnya F;, maka dengan
mengambil asumsi-asumsi tertentu akan dapat di-
hitung atau diperidrakan masa kritis fungsi sekat
sebagai berikut.

Seperti diketahui bahwa faktor koreksi pada
rumus-ramus 3 sampai dengan 6 sangat dipengaruhi
oleh keadaan sekat. Untuk itu apabila diasumsikan
bahwa:

1. Fungsi sekat sudah dianggap kritis atau jelek
bila besamya faktor koreksi total Ft mini-
mum, yaitu 0,4

2. HE telah dioperasikan 15 tahun, dari 1980
sampai 1995

3. Jam operasi atau pemakaian HE dianggap
kontinue, yaitu rata-rata 5 jam/hari dan 5 hari/
mingguatau 1300jam/tahun,makamasakritis
(Tk) dari sekat adalah

(0,4669 - 0,4)
"(0,6-0,4669)

x(1995- 1980) = 7,54 tahun
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Dengan demikian maka fungsi sekat akan
mempunyai kriteriajelek setelah dipakai 7,54 tahun
lagi atau pada tahun 2002/2003 yang akan datang.

Apabila jam pemakaian HE lebih kecil dari
1300jam/tahunmakamasakritis dariHEjuga akan
lebih panjang, dan sebaliknya bila pemakaiannya
lebih besar dari 1300 jam/tahun.

Jika dilihat penyimpangan faktor koreksi
perpindahan kalor total Ft dari kondisi baiknya se-
besar 0,1331 untuk pemakaian selama 15 tahun,
maka penurunan kualitas HE rata-rata pertahun
adalah 0,1331/15 = 8,873 10'3.

Disamping itu dengan melihat besarnya
masing-masing faktor koreksi maka : jarak jendela
sekat, kebocoran aliran yang disebabkan oleh ke-
adaan sekat dan faktor pemasangan penyekat aliran
memberikan kontribusi yang dominan terhadap
besamya faktor koreksi total Ft.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil perawatan dan pembersihan
terhadap HE, serta berdasarkan hasil perhitungan dan
pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengerakan, pengikisan dan pengaratan yang
terjadi pada HE, khususnya pada sekat sangat
besar, hal ini sangat erat kaitannya dengan kua-
litas air pendingin sekunder. Untuk itu seyogya-
nya air pendingin sekunder lebih ditingkatkan
kualitasnya dengan cara di-treatinent lebih
dulu sebelum dimasukkan ke HE.

2. Besar penyimpangan faktor koreksi koefisien
perpindahan kalor sisi cangkang dari kondisi
baikadalah 0,1331. Dengan demikian maka ter-
jadi penumnan kualitas sebesar 8,873 10'Vtahun.
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TANYA JAWAB

Utaja

- Mohon penjelasan arah peipindahan panas pada
cangkang ?

- Kenapa koefis ien perpindahan panas tube kecil ?,
justru tube inilahyang membuang panas ?.

- Bagaimana menghitung bilangan Reynold ?.
Harga yang penyaji berikan (Re = 1300), ada pada
sisi mana, tube atau shelll.

Suyamto

- Arah perpindahan panas pada sisi cangkang
adalah vertikal dari sisi pipa ke sisi cangkang.

- Benar, balwa koefisien perpindahan panas disisi
pipa adalah besar, yang kecil adalah tahanan
perpindahan panasnya.

- Besar bilangan Reynold dihitung dengan
mengambil daftar pustaka 3, yaitu

De-vpRe = *-

u

Re - 13,868. pada posisi cangkang

Farizal

- Mohon penj slasan keadaan kritis y ang bagaimana
yang akan terjadi 7,5 tahun lagi sesuai dengan
prediksi Bapak (atau apa yang dimaksud dengan
keadaan krilis tersebut).

Suyamto

Yang dimaksud dengan keadaan kritis, adalah
keadaan di-mana besarnya faktor koreksi Ft

minimum (= 0,4) sehingga
ho = F,hi kecil (minimum)
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Untuk pemakaian yang sama seperti tahun 1980
- 1995,fungsisekatsudah sangatjelekpada tahurt
7,5 tahun lagi

Widarto

- Mohon dijelaskan kriteria apa saja HE sheli &
tube haius dirawat/dibersihkan.

- KriteriaapasajaHEtersebutbisadikatakanbersih
sehingga memenuhi syarat pendinginan untuk
Reaktor Kartini, mohon penjelasaa

Suyamto

- Perawatan/pembersihan HE seyogyanya
dilakukan secara periodik dengan mem-
perhatikan efisiensi pemakaian, biaya dan SDM.
Disamping itu pengamatan suhu keluar/masuk
HEmaupun suhu air tangki reaktor (ATR) dapat
menentukan "Kriteria perawatan "

- Ada beberapa kriteria.
- Suhu ATR sudah dapat diturunkan/dikembali-

kan seperti pada waktu baru/awal dipakai.

- Suhu A TR belum melampaui batas yang dii-
jinkan oleh BPTA (41 °Q

Basuki AgungP.

- Faktor koreksi Ft menyimpang sebesar 0,1331,
apakah ini angka riil (kuantitasi) atau % ?. Apakah
arti fisisnya ?.

- Perkiraan perhitungan waktu (7,5 tahun)
didasarkan pada asumsi efek linieritas atau
akumulasi ?.

- Dengan kondisi tersebut, berapa besar (kira-kira)
perubahan koefisien perpindahan panasnya ?.

Suyamto

- 0,1331 adalah kuantitatif dihitung dari kondisi
baikwaktuHEbaru, denganFx~0,6(maksirr.wn).
Arti fisisnya, fungsi HE setelah dirawat ber-
kurang sebesar

x 100% = 22%
0,6

- Akumulatif
- Perubahan h0 harus dihitung lagi (acuan 5 dan 5)

Zainal Abidin.

- Langkah pencegahan apa yang dapat diupayakan
untuk menunda fungsi dari sekai yang menurut
perhitungan akan kritis pada tahun 2002/2003.

Suyamto

Yang paling mungkin dan paling mudah adalah
air pendingin sekunder yang akan masvk ke HE
ditreatment lebih dulu.

Suyamto ISSN 0216-3128



Prosiding Pertemuan dan Presentasl Ibniah
PPNY-BATAN, Yogyakarta 2S-27April 1995 Bukul ID0100204

ANALISIS PERPINDAHAN PANAS PADA RANCANGAN ELE-
MEN BAKAR SAMPEL UNTUK PENENTUAN BURN-UP
DENGAN TEKNIK TAK MERUS AK (NDA)

Y. Sardjono
PPNY-BATANP.O.Boxl008YogyakaKa 55010

ABSTRAK

Telah dilakukan perhitungan secara analitis untuk menyelesaikan persamaan yang menghubungkan
antarafluks neutron, suhu kelongsong dan air teras, pada suhu terpanas (hotchannel) yang susunan bahan
bakamya berbentuk riangularpitch (segi tiga). Hai tersebutdipelajari untuk menunjangrencanaexperimen
yang akan dilakukan di Reaktor Kartini dan hasilnya akan digunakan untuk menentukan bum-up dengan
metodetidakmerusakNonDestructiveAnalysis(NDA). Diperoleh hasil bahwasuhupusatbahan bakar naik
menjadi 529,9°C apabila tebal celah diperbesar sampai 0,11502 cm, dimana kenaikkan suhu tersebut masih
dalam batas-batas keselamatan yang diijinkan. Kenaikkan suhu bahan bakar ini disebabkan oleh adanya
hambatan gas isian celah (helium), sehingga panas yang dibangkilkan oleh bahan bakar sebagian besar
terakumulasi di dalam bahan bakar itu sendiri dan tidak mampu keluar sampaipendingin.

ABSTRACT

The analytical calculation to solve the equation relating to neutron/luxs. clading and core cooling water
in the hot channel have been performed. Tliat calculation is to support the irradiation fuel experiment which
•will be conduded in the Kartini reactor facility Jor fuel bum-up determination. From the result can be
concluded that thefuel temperature is 529.9°C forwide gap 0.11502 cm and this result lower than design
limit. The effect ofhelium gas in the gap is very significant in the heat tratisfer process from fuel rod to core
water cooling system.

PENDAHULUAN

Tujuan utama perancangan suatu instalasi nuklir
(baik reaktor riset maupun reaktor daya) ialah

bahwa keselamatan menjadi faktor yang utama, hal
tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
penyebaran bahan bahan radioaktif kelingkungan.
Metoda yang digunakan adalah dengan menerapkan
koiisep hambatan (multiple barrier concept), konsep
tersebut dilaksanakan dengan mengusahakan bahan-
bahan radioaktif tetap dalam bahan bakar, dalam
kelongsong bahan bakar, dalam sistem pendingin
prirner, dalam ruang kungkungan prirner, dan dalam
beberapa jenis reaktor agar tetap di dalam ruang
kuiigkungan sekunder. Untuk tujuan tersebut maka,
disain teras reaktor akan lebih dibatasi oleh segi-segi
tennik dari pada segi-segi nuklir. Oleh karena begitu
pentingnya pembuangan panas pada reaktor, maka
sebelum bahan bakar dimasukkan ke dalam suatu
teras reaktor maka bahan bakar tersebut harus
didisain dalam bentuk elemen bakar tertentu, sesuai
dengan keadaannya. Karem setiap disain elemen
bahan bakar nuklir, bentuk yang satu dengan yang
lainnya mempunyai analisis perpindahan panas yang

berbeda, maka bahan bakar yang dianalisis diambil
sama dengan vang digunakan untuk teras Reaktor
Kartini.

Dalam hal ini akan dicapai persamaan yang
memberikan hubungan antara fluks neutron, suhu
kelongsong, suhu air teras secara analitis, jika bahan
bakar didisain dalam bentuk silinder dan susunannya
dalamteras adalah triangularpitch (bentuk segitiga),
sebagai fungsi tebal celah antara bahan bakar dan ke-
longsong. Dengan syarat batas diambil dari kondisi
Reaktor Kartini, maka dapat ditentukan besamya
suhu air pendingin. Dengan diketahui suhu air pen-
dingin, maka besaran-besaran fisis lainnya (koefisien
konveksi, suhu kelongsong, suhu bahan bakar) akan
dapat dengan mudah dicari.

Setelah dilakukan analisis perpindahan panas
terhadap bahan bakar tersebut maka untuk selanjut-
nya akan dilakukan pembuatan dan irradiasi di dalam
teras reaktor. dari hasil irradiasi maka akan dipakai
sebagai baban standar imtuk menentukan burn-up
bahan bakar dengan cara tak merusak Non Deslruc-
tive Analysis (NDA) yaitu suatu penentuan burn-up
yang tanpa melarutkan bahan bakar dalam suatu
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larutan kimia dan proses pemisahan sehingga bahan
tetap utuh integritasnya.(7)

DASAR TEORI

Bahan bakar sampel yang akan dibuat adalah
harus sama dengan bahan bakar yang akan ditentukan
nilai bum-upnya baik geometri, sifat fisis dan kimia-
wir.ya. Untuk itu semua rnaterial pcndukung diirapor
dari pabrik seperti daging uranium (meat uraniumn
zirconium hydride) dan kelongsongnya sedangkan
disain pembuatan (fabrikasi) terhadap bahan bakar
sampel dilakukan sendiri oleh PPNY BATAN.
Sebelum dilakukan perakitan maka perlu dianalisis
keselamatan terhadap bahan bakar sampel tersebut
yang diantaranya adalah analisis perpindahan
panasnya.

Bahanbakar sampel adalah sama geometrinya
dengan bahan bakar reaktor Kartini yaitu berbentuk
silinder yang tampang lintangnya adalah seperti
gambar 1.

Gambar 1. Penampang lintang bahan bakar
sampel

Secara umum hubungan suhu fluida pendingin dan
suhu maksimum di sumbu bahan bakar sampel
dirumuskan sebagai berikut.

471 jt, 27tJt«fa/, Ri 2nkc Ri 2nRihc (1)

dimana:

T4 = Suhupadafluidapendingin<°C)
Tm = Suhu pada sumbu silinder geometri bahan

bakar sampel (°C)
q' = Panas volumetrik per satuan luas (J/m)
ki = Konduktivitas panas bahan bakar sampel

(J/m2°C),
Ri = Jari-jaridagingbahanbakar<cm)

R2 = Jari-jari sampai permukaan dalam kelong-
song (cm)

kc = Konduktivitas panas kelongsong bahan
bakar sampel

R3 = Jari-jari sampai permukaan luar kelongsong
(cm)

hc = Koefisienkonveksipendingin(vvatt/cCcm2)
Dengan mempert imbangkan bi langan

Nusselt, Grashof dan Prandtl maka persamaan 1
dapat disederhanakan sebagai berikut

+ 03

10.25 .

a\a -a\\Ti (2)

dimana :

~ De
2nR3Ka

De = adalah diameter equivalen
R3 = adalahjari-jari dari pusat bahan bakar sam-

pai permukaan kelongsong luar
K = adalah konduktivitas panas bahan bakar

a = 0,13

a2 =4 ,147 ;a :. = 0,05 ; a,=-0,0734

a5 =0 ,0031 ;af = 0,0268 ; a - = 1,0029

as =-1,5838 x 104: a, =-2,847x10^
aio =1,5838x10""; an =5,594 x 10"5

Persamaan 2 dapat diselesaikan dengan meiode
coba-coba (iterasi), secara garis besar diagram alir
perhitungan dapat dilihat pada gambar 2.

PERHITUNGAN

Dalam menghitung perpindahan panas elemen
bahan bakar sampel diasumsikan bahwa seolah-olah
.bahan bakar penuh yaitu dianggap seperti bahan
bakar yang kandungan U-235 nya 37 gram dan
panj ang aktif 3 5,6 cm walaupun keny ataanny a adalah
tidak demikian yaitu U-235 nva hanya 2 gram dan
tinggi bahan bakar aktif hanya 2 cm. Anggapan ini
diambil adalah berdasarkan pertimbangan ke-
selamatan yaitu dengan memberikan margin sangat
tinggi artinya jika dalam disain perpindahan panas di-
peroleh harga terteniu maka untuk yang sesungguh-
nya adalah masih jauh dibawah yang diperolefa dari
hasil perperhitungaa

Parameter parameter yang diperiukan dalam
peihitungan adalah sebagai berikut pada tabel 1 -

Y. Sardjono ISSN 0216 -3128
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Gambar 2. Diagram alir perhitungan suhu pusat bahan bakar sebagai fungsi tebal celah

Tabel 1. Parameter parameter yang diperlukan dalam perhitungan

No

1

2

3

4

5

6

7

8

N AM A

Nomcr Katalog

Diamcter bahan bakar

Panjang total

Panjang bahan bakar aktif (cm)

Panjang rcflektor aktif (cm)

Tebal kelongsong (mm)

Racun dapat belah

Komposisi bahan bakar

SPESIFIKASI

102

3,56

72,5

3,56

10,2

0,76

Sm

U-ZrH

104

3,56

72,5

3.56

10,2

0,51

Mb

U-ZrH

No

9

10

1!

12

13

14

15

16

• N A M A

Pcngkayaan (%)

Material kclongsong

Isi uianium (%)

Bcrat U235

or U" 3 (Cm2)

g , U 2 "

G H235

He (Cm)

SPESIFIKASI

20

Al

8,5

37

577E-24

0,9725625

201,7 MeV

20

304 SS

S.S

37

39 |

Dengan memasukkan parameter parameter
tersebut dalam persamaan 2 maka diperoleh hasil per-
hitungan seperti pada gambar 3 sampai dengan
gambar 9 dimana masing-masing menerangkan
posisi suhu maksimum terhadap tebal celah yang
berbeda-beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti hasil yang ditampilkan pada gambar 3
s/d gambar 9 adalah didapatkan untuk posisi bagian
bawah, tengah dan atas y ang dimaksud dengan tengah
adalah titik tengah pusat bahan bakar, sedang yang
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dimaksuddenganatasdanbawahadalahtitikberjarak
0,5082 cm di atas dan di bawah titik tengah tersebut
dan perhitungan yang dilakukan pada masing-
masing titik tak gayut dengan titik lainnya, sebab
dianggap bahwa masing titik tersebut teipisah dan
merupakan bagian tersendiri. Jadi hanya ingin di-
ketahui bagaimanan distribusi suhu dari suatu bahan
bakar dalam kondisi tertentu.

Dari hasil perhitungan yang ditampilkan pada
gambar 3 baik untuk kelongsong SS 304 maupun AL
1100 F pada tebal celah 0,00639 cm harga maksimum
suhu pusat bahan bakar terletak pada Z = 1,016721
cm dan bukan pada Z = 0 cm. Hal ini disebabkan
karena q'"merupakan fungsi kosinus dan harga
maksimumnya pada z = 0 cm, jadi walaupun harga Tf
terus naik dengan z, Tc - Tf yang sebanding dengan
q"' merupakan fungsi kosinus dan turun dengan z,
tetapi jika tebal celah terus diperbesar sampai pada
tebal 0,11502 cm seperti terlihat pada gambar 4 dan
5 harga suhu pusat bahan bakarnnya akan bergeser
tidak terletak pada posisi z = 1,016721 cm melainkan
pada posisi z = 0 cm, ini dikarenakan adanya ham-
batan yang disebabkan oleh gas isian celah sehingga
panas yang dibangkitkan oleh bahan bakar sebagian
besar terakumulasi dalam bahan bakar itu sendiri dan
tidak mampu keluar sampai pendingin. Akibatnya
panas ini akan menaikkan suhu bahan bakar yang
meny ebabkan distribusi suhu pada pusat bahan bakar
merupakan fungsi kosinus murni dan harganya tidak
mengalami pergeseran seperti jika tebal celah cukup
kecil.

Hasil perhitungan seperti gambar 6 dan 7 me-
nunjukkanbahwa jika tebal celah diperbesar dan suhu
masuk dipertahankan tetap maka diameter ekivalen
akan turun dan laju aliran massa pendingin masuk
akan turun juga yang mengakibatkan suhu pendingin
akan naik walaupun kenaikkannya cukup kecil yang
selanjutny a akan menaikkan suhu kelongsong bagian
luar dan dalam.

Hasil perhitungan seperti pada gambar 8
menunjukkan bahwa kenaikan suhu pendingin, suhu
kelongsong bagian luar dan bagian dalam pada setiap
penambahan tebal celah berkisar antara 0,071 °C -
0,075 °C yang pengaruhnya relatip kecil bila di-
bandingkan kenaikan suhu pusat bahan bakar yang
berkisar antara 34,524 °C - 18,852 °C yang cukup
besar. Kenaikan suhu pusat bahan bakar ini akibat
dari pada harga koefisien perpindahan panas He turun
seperti yang terlihat pada gambar 9.

Penentuan tebal celah yang cukup kecil berarti
menaikan harga koefisienperpindahanpanas Heyang
selanjutnya harus mempertimbangkan persyaratan-
peisyaratan lain, karena untuk mendisain suatu bahan
bakar perlu persyaratan lain selain persyaratan termis.

Dengan kondisi celah yang sangat kecil mengalami
kesulitan disain, fabrikasi segi metaluiginy a dll. Suhu
pusat bahan bakar yang menggunakan kelongsong
SS 304 harganya lebih tinggi bila dibandingkan suhu
pusat bahan bakar y ang menggunakan kelongsong Al
1100 F dlkarenakan kon- duktivitas panas Al 1100 F
jauh lebih besar dari SS 304 yaitu masing-masing
2,21549 Watt/Cm °C dan 0,16 Watt/Cm°C.

0 0.O1 0,02 0,03 C.M 0,05 0,04 0,07 O,X C.0S 0,1 0,11 0,12

Gambar3. Posisi T\t maksimutn vs tebal celah

Gambar 4. Suhu pusat bahan bakar vs poszsi
aksialpada tebal celah 0,00639

5SS

Gambar 5. Suhu pusat bahan bakar vs posisi
aksialpada tebal celah 0,11502
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0 00 I 0,02 I 0,04 I 0,06 • 0,08 I 0,10 I 0.12
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Tebal Celah(cm)

Gambar 6. Suliu pendingin padaposisi Z—Ovs
tebal celalt

_ 600

0,00 I 0,02 I 0,04 I 0,06 I 0,08 I 0,10 I 0.12
0,01 0.03 0,05 0,07 0,09 0,11

Tebal Celah (cm)

Gambar 7. Suhu maks'imum baJian bakarpada
Z — Ovs tebal celah

Sftfct pcrmttia» U«r kebagiat j

- 2 -1.5 - 1 -0.& 0 0,5 1 1,5 2
Poeisi Aksial (cm)

Gambar8. Suhu kelongsong dan pendingin vs
posisi aksial pada tebal celah
0,11502

O Kelongsong SS-304
A.Kelongs&ng AI1100F

0,00 I 0,02 I 0.04 I 0 06 I 0,08 1 0.10 I 0.12
0,01 0.03 0,05 0,07 C.09 0.11

Teba! Celah (cm)

Gambar9. Koefisien perpindahan panas
helium vs tebalcelah

KESIMPULAN

Terjadi penurunan suhu 454 °C antara per-
mukaan bahan bakar dengan permukaan dalam
kelongsongjikacelahdiperbesarhing2aO,l 1502 Cm.
Selanjutnya diperoleh bahwa suhu pusat bahan bakar
masih dalam batas-batas keselamat2n yang diijinkan
yaitu tidak melebihi 530 °C dan 1000 °C untuk
kelongsong AL 1100 F dan SS 304. Kenaikan suhu
bahan bakar 138,8 °C menjadi 529,9°C karena
menurunnya koefisien perpindahan panas He yang
diakibatkan dengan semakin benambahnya tebal
celah dari 0,0067 cm menjadi 0,11520 cm demikian
juga diikuti dengan naiknya suhu peadingin dari 39°
menjadi 42,8°C.
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TANYA JAWAB

Bambang Sumarsono

- Penyiapan data apa saja yang diperlukan untuk
rancangan tersebut.

- Kriteria bagaimana kalau burn-up yang di-
inginkan sudah terpenuhi.

- Apakah sistem disain sudah diperhitungkan
sampai keadaan LOCA.

Y. Sardjono

- Data-data geometri bahan bakar, sifatfisis.
- Bum-upnya rendah &10%.

Tidak (tetapi normal).

Utaja

- Rumus yang penyaji berikan sederhana, tetapi
bagaimana penyaji menghitung koefisien
perpindahan panas total ?. Karena koefisien
perpindahan panas total terdiri atas macam-
macam.

- Kenapa suhu pusat untuk SS lebih besar dari
kelongsong AL

Y. Sardjono

- Koefisien perpindahan panas totalyaitu ki kg, k^,
hii,. dihltungsecara terpisah danfungsi siihuyang
mana suhu belum diketahui untuk itu dilakukan
iterasi.

- Karenakoefisienperpindahanpanas(kj untukSS
AL

Salman S.

- Menurut pendapat saya, persamaan (1) yang
saudara gunakan untuk dasar perhitungan adalah
dengan asumsi tidak ada perpindahanbahang arah
aksial (arah Z). Sedangkan perhitungan per-
pindahan bahang yang saudara lakukan diterap-
kan pada sampel elemen bakar dengan Z = 2 Cm.
Dengan demikian asumsi tidak ada perpindahan
bahang arah aksial tidak berlaku lagi. Mohon
komentar.

Y. Sardjono

Terima kasih atas gagasannya, dan memang ke
aksial ditiadakan dan perhitungan dilakukan
untuk bahan bakar penuh, jika penuh ok maka 2
gr akan lebih rendah.

Widarto

- Mengapa distribusi suhu (posisi puncak) arah
aksial berada pada posisi yang berbeda dengan
perbedaan lebar celah (gap).

Y. Sardjono

Untuk tebal celah yang kecil hambatannya kecil
sehingga suhu di pusat tinggi dan jika di-
bandingkan dengan gap yang lebar.

. Sardjono ISSN 0216 -3128
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ABSTRAK

EKSPERMENTHERMO-HIDROLIKA UNTUKPENGUJIANOPERASISTABILREAKTOR TIPEPIUS.
Konsep reaktor nuklir tipe maju yang disebut sebagai reaktor tipe Process Inherent Ultimate Safety (PIUS)
pada hakekatnya memperhitungkan sistem keselamatan pasif. Operasi stabil reaiaor tipe PIUS berlangsung
didasarkan pada otomatisasi pengendalian laju pompa sirkulasi primer. Sistem kendali otomatis laju pompa
sirkulasi yang berdasarkan pada pengukumn distribusi suhu dalam density lock bagian bawah dianjurkan
unluk digunakan sebagai sistem kendali reaktor tipe PIUS. Sistem kendali inipada dasamya mempertahankan
agar suhufluida pada pusat aksial density lock bagiart bawah sama dengan suhu rata-rata di atas dan dibawah
density lock bagian bawah. Sistem kendali ini akan mencegah meresap masuknya air poison ke dalam teras
reaktor selama operasi normal. Keefektifan sistem kendali ini telah sukses dikonfirmasikan dengan se rangkai-
an eksperimen dengan menggunakan untai uj'i termohidrolika pada tekanan atmosfir untuk mensimulasi
prinsip-prinsip reaktor tipe PIUS. Eksperimen ini antara lain: start-up dan uj'i tanfak daya untuk simulasi
operasi normal dan uji kehilangan air umpan untuk simulasi kondisi kecelakaan, yang dilakukan diJAERI.

ABSTRACT

THERMAL-HYDRAUUC EXPERIMENT TO TEST THE STABLE OPER4T1ON OF A PIUS TYPE
REACTOR. An advanced type ofreaktor concept as the Process Inherent Ultimaie Safety fPIUS) reactor was
based on intrinsically passive safety considerations. The siable operatioti ofa PIUS type reactor is based on
the automation of circulation pump speed. An automatic circulation pump speed control system by using a
measurement ofthe temperature distribution in the lower density lock is proposed the PIL'S-type reactor. In
principle this control system maintains the fluid temperature at the axial center ofthe lov.er densin> lock at
average ofthefluid tempemtures below and above the lower density lock. This control system willprevent the
poison waterfrom penetrating into the core during normal operation. The effecnveness ofthis control system
was successfully confirmed by a series ofexperiments using atmosphericpressure thermal-hydraulic test loop
which simulated the PIUS principle. The experiments such as: start-vp and power ramping testsfor normal
operation simulation and a loss offeedwater testfor an accident condition simulation, carried oul in JAERI.

PENDAHULUAN

Konsep reaktor nuklir tipe maju telah diusulkan
oleh Pind[l] yang disebut sebagai reaktor

Process Inherent Ultimate Safety (PIUS), pada
hakekat memperhitungkan sistem keselamatan pasif.
Prinsip rancangan yang pokok pada reaktor ini adalah
derajad keselamatannya yang tinggi tanpa memerlu-
kan interfensi operator maupun peralatan rekayasa
keselamatan. Hal penting lain yang diperhitungkan
dalam rancangan ini adalah kemampuan untuk
berusaha shut down selama tiansien abnormal, ke-
stabilan dalam operasi dan kemampuannya me-

ndinginkan teras secara pasif setelah reaktor shut
down.

Sistem reaktor tipe ini didasaikan pada sistem
reaktor PWR, dengan teras reaktor dan seluruh untai
sistem pendingin primer direndam di dalam kolam
besaryangberisiairpoisondinginatauairyangdiberi
larutan boroa Untai pendingin primer dikoneksikan
dengan kolam pada bagian atas bejana dan bagian
bawah teras melalui density locky ang terdiri dari pipa
vertikal paralel dalam konfigurasi meyerupai sarang
tawon (honeycomb). Sistem pendingin untuk
mengangkut energi panas dari teras reaktor ke tuibin
pada dasamya sama dengan PWR kecuali pada
bagian density lock.

ISSN 0216-3128 Ign. Djoko Irianto, dkk.
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Pada kondisi operasi stabil, air panas dalam
untai pendingin primer distratifikasi di atas air poison
dalam density lock. Kesetimbangan tekanan dalam
density lock dipertaharikan antara tekanan statis air
kolam dan perbedaan tekanan dalam uiitai primer
antara density lock bagian atas dan bawah, dan pei-
bedaan tekanan air antara sisi kolam dan sisi untai pri-
mer sama dengan kehilangan tekanan hidrodinamik
dalam terasreaktor. Strukturhoneycomb padadensity
lockakan memperkecil percampuran airprimerpanas
dan air poison dingin secara konveksi '21. Akan tetapi
apabila suhu air primer berubah, kesetimbangan
tekanan pada density lock akan terganggu dan air
poison akan mengalir masuk ke dalam untai primer
melalui density lock. Dampak masuknya air poison ke
dalam untai primer akan mengakibatkan reaktor shut
down seperti halnya scram akibat masuknya batang
kendali.

Selama operasi normal dan stabil, serapan
masuknya air poison ke daJam untai primer dapat
dicegah dengan cara mempertahankan kesetimbang-
an tekanan pada density lock atau mempertahankan
batas antara air poison dingin dan air primer panas
dalam density lock. Kondisi ini dapat dicapai dengan
cara pengontrolan laju putaran pompa primer.

Dalam kajian sebelumnya, sistem kontrol ini
telah dianalisis dengan menggunakan code komputer
RELAP5/MOD2[M1, dan untuk selanjutnya perlu di-
uji dengan serangkaian eksperimen. Dalam makalah
ini, diuraikan beberapa hasil eksperimen yang
dilakukan di JAERI (Japan A tomic Energy Research
Institute) dengan menggunakan untai uji
termo-hidrolika untuk mensimulasi reaktor tipe PIUS
pada keadaan operasi normal dan stabil sertakeadaan
kecelakaan.

PROSEDUR SISTEM KONTROL
DAN SUSUNAN PERALATAN

Prosedur Sistem Kontrol

Untuk mempertahankan agar stratifikasi
antara air primer panas dan air poison dingin dalam
density lock tetap stabil, maka laju putaran pompa
sirkulasi dikontrol untuk memberikan kesetimbangan
tekanan sepanjang density lock antara sisi untai
primer dan sisi kolam poison. Sistem kontrol ini
didasarkan pada pengukuran suhu di pusat aksial
density lock bagian bawah, yang disesuaikan sama
dengan suhu rata-rata air di atas dan di bavvah density
lock. Distribusi suhu di dalam density lock menunjuk-
kan bahwa pada daerah kontak tidak terdapat
perbedaan suhu yang drastis melainkan terdapat
perubahan suhu secara bertahap dalam daerah kontak

tertentu seperti ditunjukkan pada gambar 3. Kita
definisikan daerah kontak sebagai derajat yang ber-
hubungan dengan suhu rata-rata yaitu suhu kontak.
Untuk mempertahankan kontak densitas tetap pada
pusat density lock, suhu kontak harus tetap diper-
tahankan pada pusat aksial density lock. Bila suhu
pada pusat aksial lebih besar dari pada suhu kontak,
maka posisi kontak densitas berada di bawah pusat
aksial density lock dan putaran pompa siikulasi akan
diturunkan untuk mengangkat kontak densitas
kembali pada posisi pusat aksial. Laju pompa dikon-
trol dengan menggunakan persamaan yang propor-
sional terhadap deviasi suhu pada pusat aksial dengan
suhu kontak dan peredamnya seperti ditunjukkan
pada persamaan (1) berikut:

T<- T„) + k2 (dTc/dt) (l)

Dalam hal ini S adalah laju putaran pompa terukur, Tc

adalah suhu pada pusat aksial yang terukur, k 1 dan k2
adalah konstanta yang diperoleh dari eksperimen se-
belumnya'5)dengan menggunakan hubungan dife ren-
sial tekanan dan gradien suhu dalam daerah kontak
pada density /ootbagian bawah. T,v adalah suhu kon-
tak atau suhu rata-rata antara suhu masukan pompa
sirkulasi dan suhu kolam air poison. Sc^ adalah
keluaran dari sistem kontrol yang digunakan untuk
mengatur Iaju putaran pompa. Bagian peredam
adalah bagian untuk menstabilkan reaksi sistem dan
keefektifan bagian ini telah diuji pada eksperimen
sebelumnya'3'. Pompa akan berhenti bila laju putaran
pompa maksimal yang telah diset pada nilai 50 HZ
terlampaui, hal ini dimaksudkan untuk menjamin
keselamatan.

Susunan Peralatan

Konsep reaktor tipe PIUS seperti ditunjukkan
pada skema gambar 1 disimulasi dengan untai termo-
hidrolika dengan susunan peralatan seperti ditunjuk-
kan pada gambar 2. Volume total untai primer
termasuk di dalamnya simulasi teras reaktor adalah
0,07 m3. Simulasi teras reaktor teidiri atas 28 batang
pemanas listrik dan 61 batang bukan pemanas listrik
dengan diameter luar masing-masing sama yaitu 10
mm. Teras dimasukkan ke dalam bejana gelas pyrex
yang berdia- meter dalam 150 mm dan panjang 1000
mm. Daya teras maksimum adalah 28 kW. Hambatan
alir (flow drag) hidrolik pada teras reaktor disimulasi
dengan memasang orifis dengan tampang lintang
yang dapat diubah dan dipasang tepat di bawah
masukan teras.

Pada bagian atas dan ba%vah untai primer
dihubungkan ke tangki poison melalui density lock.

Ign. Djoko Irianto, dkk. ISSN 0216-3128
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Masing-masing density lock terdiri atas bundel
tabung berdiameter dan panjang yang sama mem-
bentuk konfigurasi honeycomb. Tujuan pembentuk-
an konfigurasi honeycomb adalah untuk menekan
ganngguan interface antara air panas dan air dingin
dengan menggunakan diameter hidrolik ekuivalen
yang kecil'21. Density /oc&bawah terdiri atas 9 tabung
berdiameter dalam 31 mm dan pangjang 300 mm.
Density lock bagian atas terdiri atas satu bundel
tabung baja SS sebanyak 37 batang yang dipasang di
dalam silinder berdiameter dalam 300 mm dan di-
letakkan pada bagian atas tangki air poison. Ketinggi-
an antara pusat density lock bagian bawah dan atas
adalah 3500 mm.

Instrumentasi utama yang digunakan dalam
eksperimen ini disusun seperti pada gambar 2. Laju
alir diukur dengan menggunakan pengukur laju alir
Fl dan F2 masing-masing pada keluaran pompa
sirkulasi primer dan pada pipa penghubung tangki
poison ke density lock bagian bawah. Untuk meng-
ukur distribusi suhu air dalam untai primer digunakan
termokopel yang dipasang pada simulasi sistem
kolam airpoison, pada density /ocArbagian bawah dan
pada untai air sekender. Di pusat density lock bagian
bawah dipasang termokopel yang digunakan pada
sistem pengontrolan laju pompa sirkulasi primer.
Eksperimen dilakukan dalam kondisi tekanan satu
atmosfir, dengan presuriser yang dihubungkan ke
bejana teras bagian atas dan terbuka ke atmosfir.
Transien yang disebabkan oleh masuknya air poison
ke dalam teras reaktor disimulasi dengan menurunkan
daya pemanas teras listrik hingga ke tingkat panas
peluruhaa

Pembcngktl u°p

Gambar 1. Skema reaktor tipe PIUS

Gambar 2. Diagrani alir peralman eksperunen

150 ....

/
r

JSL.

?».LLL«

.. o

l r
-150

30 40 50 60 70
Suhu fluid2 ( Q

Gambar 3. Distribusi suhu pada density lock
bagian bawah

EKSPERIMEN, HASIL-HASIL
DAN DISKUSI

Uji start-up

Uji start-up dimasukkan untuk menguji
kemampuan sistem kontrol umpan balik ini pada beda
suhu yang rendah antaia suhu air kolam poison dan
suhu air primer. Suhu air di dalam seluruh sistem, laju
alir primer, laju alir yang melintasi density lock
bagian bawah, laju putaran pompa dan daya simulasi
teras reaktor yang diperoleh dalam eksperimen ini
ditunjukkan pada gambar 4.

ISSN 0216-3128 Ign. Djoko Irianto, dkk
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aocn

Gambar 4. Grafik karakteristik sistempada uji
start-up

Eksperimen dilaksanakan dengan kondisi
awal sebagai berikut: suhu air poison dalam kolam
dipertahankan sebesar 30 °C dab daya teras reaktor 2
kW untuk memanasi air untai primer. Laju putaran
pompa diset awal pada 17 Hz sehingga memberi pe-
luang aliran dalam jumlah kecil dari untai primer ke
dalam air poison melalui density lock bagian bawah.
Hal ini dimaksudkan agar terjadi distribusi suhu pada
density lock bagian bawah. Selain itu, suhu masukan
pompa primer distabilkan pada suhu 3 5 °C. Suhu tepat
dibagian density lock bagianbawah menunjukkan ke-
naikan suhu sebesar 2 °C dari 30 °C vang diakibatkan
oleh adanya aliran air primer.

Sistem kontrol umpan balik terhadap laju
putaran pompa dimulai pada saat 300 detik sesudah
eksperimendimulai. Pada awal pengoperasian sistem
kontrol ini terjadi osilasi transien laju putaran pompa
dan aliran air poison yang melintasi density lock
bagian bawah. Amplitudo osilasi menurun secara
cepat dan laju putaran pompa mencapai stabil pada
13,6 Hz dalam waktu kurang lebih 600 detik sejak
sistem kontrol dimulai. Suhu pada pusat aksial dalam
density lock bagian bawah dipertahankan sama
dengan suhu kontak, dengan demikian kontak
densitas akan dapat dipertahankan pada pusat aksial
dalam density lock bagian bawah yang berarti tidak
terjadi aliran poison yang melintasi density lock.
Amplitudo osilasi yang kecil kurang lebih 0,02
kg/detik terjadi pada laju alir air poison yang
melintasi density lock bagian bawah, hal ini berkaitan

dengan osilasi kontak panas kurang lebih 25 mm pada
tengah density lock.

Setelah kondisi tunak tercapai, yaitu kurang
lebih 2000 detik sesudah eksperimen dimulai, daya
teras reaktor dinaikkan secara bertahap sampai 7,5
kW dengan laju kenaikan 0,01 kW/detik. Laju putar-
an pompa secara perlahan-lahan naik mengikuti
kenaikkan suhu airdalam untai primer. Denganmem-
pertahankan suhu pada pusat aksial dalam density
lock bagian bawah tetap sama dengan suhu kontak,
maka aliran air poison yang melintasi density lock
bagian bawah dapat dicegah atau dipertahankan sama
dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa kesetim-
bangan tekanan dapat dipertahankan pada kedua
density lock antara sisi untai primer dan sisi kolam air
poison. Dengan kata lain, sistem kontrol umpan balik
terhadap laju putaram pompa primer dapat berfungsi
dengan baik pada kondisi start-up atau pada kondisi
beda suhu antara air primer dan air poison adalah
kecil.

Uji daya tanjak.

Setelah kondisi tunak pada eksperimen
sebelumnya yaitu pada daya teras 7.5 kW teicapai,
dan laju alir air primer yang melintasi teras 0,66 kg
/detik, daya teras secara bertahap dinaikkan. Karak-
teristik sistem yang meliputi distribusi suhu, laju alir,
daya teras dan laju putaran pompa selama eksperimen
uji daya tanjak ini ditunjukkan pada gambar 5.

3-8
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Gambar 5. Grafik karakteristik sistempada uji
daya tanjak
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Setelah 180 detik sejak eksperimen simulasi
uji daya tanjak dimulai, daya teras dinaikkan secara
bertahap dengan laju kenaikkan 0,01 kW/detik
hiiigga daya teras reaktor 200 kW. Suhu pusat aksial
pada density lock bagian bawah berubah seiring
dengan kenaikkan suhu pada untai primer dan sama
dengan suhu kontak, hal irii berarti bahwa kontak
densitas dapat dipertahankan berada pada pusat aksial
density lock bagian bawah atau laju alir poison yang
melintasi density lock dapat dipertahankan sama
dengan nol.

Uji kehilangan air pendingin sekunder.

Karakteristik sistem selama eksperimen uji
kehilangan air pendingin sekunder, ditunjukkan pada
gambar 6. Eksperimen ini diawali dengan mengu-
rangi air umpan pada penukar panas atau air dalam
pendingin sekunder pada kondisi tunak dengan daya
teras 20 kW. Penukar panas ini merupakan simulasi
pembangkit uap. Pengurangan air umpan pada
penukar panas atau penurunan laju alir pendingin
sekuder, menyebabkan kapasitas pendingin menurun
sehingga suhu fluida primer merambat naik.

Suhu pfcmini bagim itas

padt DiMukaa po«F*

L^uafir primcr

Gambar 6. Grafik karakteristik sistempada uji
kehilangan air pendingin sektinder

Dengan adanya kontrol terhadap laju putaran
pompa sirkulasi primer, maka kenaikan suhu air
primer akan diikuti oleh kenaikan laju putaran pompa.
Pada laju putaran pompa mencapai batas teratas yaitu
50 Hz, pompa berhenti sehingga laju alir primer

menurun secara drastis. Berhentinya pompa sirkulasi
primer juga mengakibaLkan kesetimbangan tekanan
pada density lock bagian bawah terganggu, sehingga
air poison mengalir masuk ke dalam untai primer
melalui density lock bagian bawah.

Aliran masuk air poison kc untai primer
mencapai maksimum sebesar 0,22 kg/dt pada waktu
60 detik "sejak pompa trip (berhenti). Selanjutnya
daya teras reaktor secara manual diturunkan sebagai
simulasi masuknya reaktivitas negatif karena masuk-
nya air poison, hingga daya 2 k\V sebagai simulasi
panas peluruhan.

KESIMPULAN

Dari hasil eksperimen untuk penguj ian operasi
stabil pada simulasi reaktor tipe PIUS, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem kontrol otomatis berdasarkan
pengukuran suhu pada pusat aksial density lock
bagian bawah cukup efektif untuk operasi stabil
reaktor tipe PIUS, baik untuk kondisi start-up
maupun kondisi daya tanjak.

2. Karakteristik keselamatan pada reaktor tipe
PIUS telah dapat dikonfirmasikan dengan peng-
ujian simulasi kehilangan air pendingin sekun-
der, yaitu kemampuan sistem ini bersvva shut
down akibat hilangnya air pendingin sekunder.
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TANYA JAWAB

Sriyana
- Apabila dimaksudkan bahwa pendingin sekunder

sebagai salah satu prinsip keselamatan yang di-
terapkan pada PIUS, apakah ini tidak menyebab-
kan ukuran reaktor (bejana, RPV) dan reaktor
buldingnya akan membesar ?, bagaimana dengan
aspek ekonominya).
Terjadinya/dipasangnya honeycomb-density lock
akan menyebabkan terjadinya stratifikasi suhu.
Apakah analisis ini dilakukan setelah dilakukan
analisis neutronik ?.

Ign. Djoko Irianto

- Seperti pada pertanyaan sebelumnya yang sudah
sayajawab bahwa makalah saya tidak meninjau
aspek ekonomi.
Tidak dilakukan analisis netronik. Stratifikasi
suhu ini bisa dilihat dari hasil pengukuran
dengan termokopel yang dipasang sebayak 8
buah pada density lock bagian bawah.

Arif Heru Kuncoro

- Mohon penjelasan tentang tinjauan aspek
ekonomi dan aspek teknologi dari disain reaktor
nuklir maju PIUS dibanding dengan reaktor maju
lainnya (misalnya AP600, SBWR dan laian lain).

- Seberapa jauh keandalan dan ketenijian sistem
keselamatan pasif reaktor nuklir tipe PIUS ?.

- Bagaimana proses/status lisensi/sertifikasi
reaktorPIUS daribagaimana prospek masa depan
diantara reaktor-reaktor maju.

Ign. Djoko Irianto

- Dalam makalah saya tidak melakukan tinjauan
ekonomi yang ditekankan pemlitian saya adalah

menguji keefektifan sistem kontrol pada per-
samaan

- Seperti sudah saya sebutkan keterujian sistem
keselatnatan pasif adalah kemampuan sistem
reaktor ini berswa shut down untuk kondisi
kegagalan/kondisi abnormal
Proses lisensi juga tidak ditinjau dalam makalah
saya

Utojo

- Mengapa tekanan dinamik dpy ) tidak ikut
diperhitungkan pada kesetimbangan tekanan ?.
Menurut Bernoulli p*yh-^p^ = tetap.

Ign. Djoko Irianto

- Kesetimbangan yang disebutkan tadi adalah
kesetimbangan dalam kondisi staiis dimana V=0.
Untuk dinamis V *• 0 harga l-pV ada di dalam
APCOK yang saya sebutkan dalam persamaan

Bambang Sumarsono

- Parameter apa saja yang diperoleh dari ekspe-
rimen dan yang berhubungan dengankeselamatan
sistem reaktor.

- Eksperimen dilakukan pada sistem teras natural
convection atau Forced convection.

- Kriteria bagaimana bila terjadi kesetimbangan.

Ign. Djoko Irianto

- Kemampuan sistem reaktor ini berswa shut down
apabila terjadi kegagalan sistem.

- Forced conveaion
- Kriteria keseiimbangan adalah tidak adanya

aliran dari kolam ke sistem primer maupun
sebaliknya melalui density lock.

Ign. Djoko Irianto, dkk. ISSN 0216-3128
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STUDIKARAKTERISTIK BUNDLE BAHAN BAKAR REAKTOR
JENIS PWR DENGAN ADANYA CAIRAN BORON

Tri Wulan Tjiptono
PNY-BATANP.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK
STUDI KARAKTERISTIK BUNDLE BAHAN BAKAR REAKTOR JENIS PWR DENGAN ADANYA

CAIRAN BORON. Telah dilakukan studi karakteristik bundel bahan bakar reaktor jenis PWR dengan
pengayaan U235 2,4, 2,6, 2,8, 3,0, 3,2 dan 3,4 % dan airpendingin mengandung boron dengan konsenstrasi
150 dan 200 ppm. Bundle bahan bakar terdiri dari 264 elemen bakar 25 kosong (dianggap berisi air) disusun
sebagaimatrik 17x 17 dimensi 30,294x 30,294cm. Karakleristiksuatu bundel bahan bakar dapaidiketahui
dari konstanta group dan harga faktor perlipatan neutron takberhingganya apakah lebih besar aiau lebih
kecil satu. Parameter bundel tersebut dapat diperoleh dari perhitungan parameter sel bahan bakar dengan
paket program fVlMS versi PC. Dari hasil perhitungan parameter sel bahan bakar bahwa harga faktor
perlipatan takberhinggadaribundelbahan bakar denganpengayaan 2,4%dankadarboron 200ppm adalah
1,01672. Hal tersebut menunjukkan bahwa bila kadar boron dinaikkan maka harga faktor periipatan
takberhingga akan menjadi lebih kecil satu. Dari hasil tersebut inijika akan merancang teras reaklordengan
pengayaan minimum 2,4 % maka kadar boron maksimum adalah 200ppm.

ABSTRACT
STUDY OF THEPWR FUEL BUNDLE CHARACTERISTIC WITH BOPATED IVATER. Sudyofthe

PWR fuel bundle characteristic with 2,4, 2,6, 2,8, 3,0, 3,2 and 3,4 enrichment also with borated ttater 150
and 200 ppm has been done. The fuel bundle contained 264fuel elements and 25 water (nofuel elements)
are arrangedas 17x 17matrixand30,294x30,294 cm. Thefuelbundle characteristic can be seenfrom their
group constants and the infmite multiplication factor whether more or less than one. The fuel bundle
parameters can be found from cell calculation with WJMS PC vcrsion program. From the cell adculation
shown that the inflnite multiplicalion factor ofthefuel bundle v/ith 2,4 % enrichment and 200 ppm borated
wateris 1,01672, itsshown that infinite multiplicationfactorw'illlessthanoneMith increasingborziedwater
more tlmn 200 ppm. From these result ifwe would like to design the reactor core with 2,4 34 minimum
enrichment then the maximum borated water is 200 ppm.

PENDAHULUAN

Rancang bangun suatu reaktor nuklir umumnya
dimulai dengan perhitungan neutronik dan

temohidrolik. Dari parameter neutronik ini dapat
digunakan untuk menentukan distribusi daya reaktor.
Dengan mengetahui distribusi daya reaktor dapat
diketahui distribusi panas dalam reaktor tersebut.
Dengan mengkompromikan hasil perhitungan
neutronik dan termohidrolik maka dapat ditentukan
spesifikasi dari teras reaktor yang akan dibuat.

Untuk reaktorjenis PWR, teras reaktor terdiri
dari bundle-bundle bahan bakar (untuk 1200 MWe
193 bundle) dengan beberapa tingkat pengayaan U235

(pengayaan rerata 2,8 % ).(3) Pemuatan bahan bakar
pertama terdiri dari bundle-bundle bahan bakar de-
ngan beberapa tingkat pengayaan sehingga untuk
desaiin teras diperlukan data konstanta group bundle

dengan beberapa tingkat pengayaan (pemuatan
denganpengayaan rerata 3,3 % ).(3) Konstanta group
suatu bundel dapat dihitung dengan paket program
WIMS (Main Frame) atau WIMSPC (dengan PC).

Menurut Ravnik<2) untuk disain teras reaktor
perlu dihitung konsentrasi larutan boron dalam pen-
dingin untuk menentukan koefisien reaktivitas boron
(dihitung dalam ppm). Fungsi larutanboron tersebut
digunakan sebagai pengatur halus (skim control) dan
disebut sebagai kimia sistem pengendali (ckemical
control system) .p) Boron bersifat menyerap neutron
( meracuni ) terhadap bundle bahan bakar sehingga
perludipelajariseberapabesarkonsentrasiyanghanis
diberikan pada pendingin agar reaktor masih dapat
kritis (faktor perlipatan efektip >= 1). Bundle bahan
bakar yang akan dipelajari batas konsentrasi Boron-
nya terdiri dari bundle dengan tingkat pengayaan U235

2,4,2,6,2,8,3,2, dan 3,4 % dengankonsentrasi Boron
100, 150 dan 200 ppm. Dari hasil perhitungan
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konstanta group dari bundle dengan adanya Boron
dapat diperoleh informasi pada konsentrasi Boron
berapa ppmkah yang masih mungkin diberikan pada
teras reaktor.

Dari hasil studi ini diperoleh data-data
konstanta grup dari bundel dengan mode! 17x17
elemen bakar dengan berbagai tingkat pengayaan dan
selanjutnya data-data tersebut dapat digunakan
sebagai data masukan untuk perhitungan teras reaktor
jenis PWR termasuk AP 600 (PWR 600 MWe) yang
saat ini BATAN terlibat dalam partisipasi desain.

DASAR TEORI

Konsentrasi kritis boron adalah konsentrasi
larutan boron (diukur dalam ppm) yang menjadikan
faktor perlipatan neutron sama dengan satu. Untuk
semua kondisi operasi konsentrasi kritis boron
dihitung sehingga konsentrasi boron berubah sampai
k = l.(2)

Koefisien reaktivitas boron atau harga reak-
tivitas boron didefmisikan sebagai perabahan reakti-
vitas reaktorpersatuanperubahankonsentrasiboron,
tetapi semua parameter lainnya ( suhu bahan bakar,
suhu moderator, daya) tetap.

Koefisien boron tidak konstan dan
perubahannya sebagai fungsi konsentrasi, temperatur
dan burn-up. Jika diasumsikanbahwalarutanboron
hanya menyumbang untuk serapan termal Z2 dan
bahwa sumbangan terhadap tampang lintang serapan
y" sebanding dengan konsentrasi boron CB

( i )

dengan j ^ tampang lintang serapan selain boron, p
adalah berat jenis air dan aB adalah tampang lintang
microscopis boron. Peiubahan reaktivitas karena
perubahan konsentrasi boron dapat diturunkan dari
persamaan (1) dimasukkan ke persamaan berikut dan
didiferensialkan terhadap CB.

(2)

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh persamaan
laju perubahan k terhadap konsentrasi boron dalam
pendingia

hkACi = -1

tampang lintang pembelahan (fisi) makros-
kopis untuk kelompok neutron cepat.
tampang lintang pembelahan (fisi) makros-
kopis untuk kelompok neutron tennal.
tampang lintang serapan makroskopis
kelompok neutron cepat
tampang lintang hamburan makroskopis
kclompok cepat ke termal.

fraksi neutron yang lahir dari hasil
pembelahan oleh neutron kelompok
cepat dan termal.

DidanDi = koefisien difusi neutron kelompok
cepat dan termal.
buckling reaktor untuk neutron
kelompok cepat dan terinal.

vdan v

danBi • =

Dari persamaan (3) bahwa kenaikan konsentrasi bo-
ron akan menyebabkan reaktivitas negatip (penurun-
an faktor perlipatan neutron).

TATA CARA

Bundel bahan bakar yang akan dihitung
konstanta grupnya yaitu bundel bahan bakar dengan
model jajar 17x17, terdiri dari 264 elemenbakardan
25 berisi air (sebagai tempat batang kendali 24 dan
instrumen reaktor 1). Elemenbakar dalambundel di-
susun sebagai berikut 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64
elemen bakar masing-masingpadajajar 1 sampai8
dan3jajaruntukposisibatangkendali. Modelbundel
bahanbakar dengan susunan " square pitch " danjarak
"pitch" 1,26 cm0) disajikan pada gambar 1.

(3)
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Gambar 1. Model bundel dalamjajar 17 x 17
elernen
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Komposisi material bahan bakar dihitung
dengan formula sebagai berikut.

/ 3 8 = 238

f5 = 235

f =32/1

*(1-E)/M

* E/M

\4

(4)

(5)

(6)

M =238* (1 -E) +235 *E +32 (7)

E = tingkat pengayaan

Jenis elemen bakar yang digunakan adalah
U02 dengan berat jenis 10,279 gr/cm3, kelongsong
Zirc- alloy dengan komposisi 99,74% Zirconium,
0,18% Besi dan 0,1% Chromium dan berat jenis 6,56
gr/cm3. Elemen kendali dengan komposisi 80% Ag,
15% In dan 5% Cd, dengan berat jenis 10,17 gr/cm3.
Diameter pelet 0,89 cm, diameter luar bahan bakar
0,95 cm, diameter dalam untuk elemen kendali 0,8 cm
dandiameterluar 1 cm, sedangdiameteruntuktempat
instrumen diambil sama dengan diameter untuk
elemen bakar.

Dengan persamaan (4), (5) dan (6) maka
komposisi bahan bakar dapat dihitung, dan untuk
bahan bakar UO2 dengan beberapa pengayaan U235

yangakan digunakanpadaperhitunganinidisajikan
padatabel 1.

Tabel 1. Fraksi atom U238, U235 dan O2 untuk
berbagai pengayaan

Fersen pengayaan

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

Fraksi U " 8

0,8506

0,8588

0,8571

0,8553

0,8536

0,8518

Fraksi U235

0,0209

0,0226

0,0244

0,0261

0,0279

0,0296

FraksiO

0,1185

0,1186

0,1185

0,1186

0,1185

0,1186

Dengan dasar gambar 1. dan hasil perhitung-
an komposisi material bahan bakar kemudian disusun
data. masukan program WIMS-PC. Data-data yang
diperoleh berdasar geometri bundel adalah jumlah
mesh (27), jumlah daerah (11), jumlah annulus (11),
jumlah jajar (11) dan jumlah "rodsub" (11).(4)

Ruji-rujiannulusdanjajarditentukansebagaiberikut.
Ruji-niji jajar dihitung sama dengan ruji-ruji luar
bujur sangkar yang dibentuk oleh masing-masing
jajar. Dari dasar tersebut diperoleh raji-ruji jajar ke
satu sampai ke 1 sampai ke 8 dan masing-masing ada-
lah 1,782, 3,564, 5,346, 7,128, 8,910, 10,692, 12,474
dan 14,256 cm, ruji-ruji annulus ke 1 sampai ke 11
masing-masing 0,4095, 0,475,0,891,2,673, 4,455,
6,237, 8,019, 9,801, 11,583, 13,365 dan 15,147 cm.
Dimensi annulus lersebut akan optimasi oleh pro-
gram WIMS dengan masukkan/menambah
pemyataan "CRAIG" pada data masukan.

Karakteristik bundel bahan bakar dengan
pengayaan U"5 3,4% dipelajari untuk dua kondisi
yaitu boron dianggap sebagai racun dan racun dapat
belah. Kemudian dihitung burn-up dan konstanta
group bundle dengan lama operasi 360 jam.

Urut-urutan pelaksanaan eksekusi program
WIMS versi PC adalah sebagai berikut
1. Setelah didapat data-data masukan seperti di atas

kemudian dibuat file data masukan. Salah satu
format data masukan disajikan pada Lampiran I.

2. Eksekusi program WIMS versi PC.
3. Analisis hasil keluaran.

Data geometri bundel

Data se l ekivalen

\

Pei*hitung;»n konstan
ta grup der.^an WIMS
v ers i PC

rekara h a s i l
perhitungan

Gambar2. DiagramAUr Perhitungan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data tentang ukuran ruji-ruji annulus dengan
menambah pernyalaan "CK4JG" pada data masukan
akan dianalisis optimasinya oleh progiam WIMS dan
dengan ukuran annulus yang baru tersebut digunakan
untuk perhitungan selanjutnya. Hasil annulus bam
sama dengan annulus data masukan ini menunjukkan
bahwa perhitungan ruji-ruji annulus dengan meng-
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ambil diagonal bundel menghasilkan ukuran sel yang
optimum. Susunan elemen bakar dalam sel ekivalen
hasil keluaran program WIMS disajikan pada
Lampiran H

Hasil perhitungan konstanta grup bundel
elemen bakar dengan pengayaan U235 2,4, 2,6, 2,8,
3,0, 3,2 dan 3,4% disajikan pada Lampiran III. Dari
hasil perhitungan konstanta grup bahwa besarnya
koefisien difusi menurun dengan adanya kenaikan
pengayaan U235 dan sebaliknya tampang lintang
serapan dan oSf makin besar dengan adanya
kenaikan pengayaanU233. Hal tersebut menunjukkan
bahwa semakin tinggi tingkat pengayaan U235 dalam
bundel maka jejak neutron semakin berkurang.
Faktor perlipatan neutron takberhingga bertambah
besar dengan betambahnya pengayaan U235.

Pada bundel dengan pengayaan 3,4% dengan
kondisi boron sebagai racun/penyerap dan racun
dapat bakar telah dihitung perubahan faktor per-
lipatan neutron fungsi burn-up untuk jangka waktu
360 hari dengan tingkat burn-up 27,856 MWD/te.
Hasil perhitungan menujukkan bahwa bundle
dengan kondisi boron sebagai racun harga faktor
peiiipatan neutron k turun dari harga awal 1,4538
menjadi 1,01342 setelah iradiasi selama 360 hari
sedangkan dengan kondisi boron dianggap sebagai
racun dapatbakar maka setelah 360 hari 1,18559.

Adanya perbedaan kondisi boron sebagai
racun dapat bakar dan hanya racun saja pada bundle
bahan bakar tidak menyebabkan adanya perbedaan
terhadap parameter sel (koefisien difusi, tampang
lintang seran, faktor perlipatan neutron dan uEf).
Kemudianbesaran konstanta group tersebut akanber-
ubah dengan adanya bum-up, seperti pada bundle
dengan pengayaan 3,4% faktor perlipatan neutron
untuk bundle dengan boron bersifat racun lebih cepat
menuju harga satu dengan jangka waktu yang sama.
Hal tersebut menunjukkan bahvva bundle dengan
boron bersifat racun lebih cepat menjadi subkritik
dibanding dengan bundle boron bersifat racun dapat
bakar. Perbedaan perubahan faktor perlipatan
neutron pada bundle dengan kondisi boron sebagai
racun dan racun dapat bakar tersebut dapat dijelas-
kan sebagai berikut. Secara fisis adanya racun dapat
bakar akan menyumbang populasi neutron sedang
adanya racun akan mengurangi populasi neutron pada
masing-masing kondisi.

KESIMPULAN

Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa
koefisien difusi satuan sel menurun dengan
bertambahnya pengayaan U235 sedangkan tampang

lintang serapan, pembelahan dan faktor perlipatan
neutron takberhingga semakin besar. Harga-harga
faktor perlipatan neutron takbertiingga dari bundel
denganpengayaanU2352,4,2,6,2,8,3,0,3,2 dan3,4%
dan konsentrasi boron dalam pendingin 200 ppm
masing-masing adalah 1,01627, 1,04284, 1,07518,
1,1001, 1,12433, dan 1,1454. Untuk bundel bahan
bakar dengan pengayaan 3,4% dengan konsentrasi
boron 200 ppm dan dianggap sebagai raciin dapat
bakarharga faktorperlipatan neutronnya naik dengan
adanya kenaikkan burn-up (avval k = 1,1454 kemudi-
an setelah burn-up 360 hari k = 1,1856) sedangkan
bila boron dianggap sebagai racun kebalikan kondisi
di atas (awal 1,1454 dan setelah 360 hari menjadi
1,0134).
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TANYA JAWAB

Sahala

- Alasan apa membuat penelitian Bapak
menyimpang dari usulan penelitian yang Bapak
usulkan, atau makalah Bapak ini hanya untuk
keperliian seminar ini (tidak ada hubungan
dengan USPEN Bapak.

Tri Wulan Tjiptono

- Sepengetahuan saaya judul ini sesuai dengan
uspen tahun 1994/1995, hal tersebut terbukti
bahwa laporan trhvulan IV dengan hasil tersebut
telah ditehma, dan pula sejak laporan triwulan 1
s/dlll tidak ada komentar ataupun ditolakkarena
judulyang berbeda tersebut.

Sriyana

- Dalam abstrak disebutkan bahwa : dari hasil
tersebut jika kita akan merancang teras reaktor
dengan pengayaan minimum 2,4% maka kadar
boron maksimal adalah 200 ppm sedang diketahui
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bahwa boron adalah racun dapat bakar. Apakah
konsentrasi boron maksimal yang disarankan
tersebut. Adakah konsentrasi tetap ?.

- Jika Ya. Apakah pemyataan tersebut bisa diubah
dengan : bahwa disain reaktor tersebut tanpa
cairan boron, tetapi fluks netronnya diturunkan
setara dengan netron yang diserap oleh boron ?.
Sebab ini adalah menghemat bahan bakar nuklir.

Tri Wulan Tjiptono

Konsentrasi boron awal, dan mengenai
bagaimana pengaturan konsentrasi boron
selanjutnya saya belum mempelajari lebih lanjut,
dan mungkin dapat ditanyakan kepada
saudara-saudara kita yang terlibat dalam
partisipasi desain teras reaktor (jika ada).

D.T. Sony. T

- Dalam perhitungan ini apakah dapat dilakukan
bila distribusi konsentrasi boron dalam teras tidak
merata. Mohonpenjelasan

Tri Wulan Tjiptono

- Bila distribusi boron tidak merata maka belum
dapat dilakukan perhitungan dengan program
WMS.

Widarto

- Apakahtujuanpencampuranlarutanborondalam
bahan bakar, mengingat larutan boron bersifat
racun terhadap netron.

- Batasan-batasanapasajauntukmenentukankadar
boron untuk tujuan perhitungan tersebuL

Tri Wulan Tjiptono

- Menurut Glasstone dalam bukunya "Nuclear
Reactor Engineering"bab 5, menyebutkan bahwa
larutan boron digunakan sebagai pengatur halus
(shim control) dan disebutsebagai sistem kendali
kimia (chemical control systemj.

- Batasannya adalah : hcrga faktor perlipatan
netron efektif, konsentrasi boron maksimal
adalah jumlah ppm boron dalam larutan yang
menyebabkan harga k& — 1

Utaja

- Alasan apa, penyaji menganggap boron me-
rupakan racun dapat bakar. Dalam PLTN cairan
boron mempunyai konsentrasi yang diubah-ubah.

Tri Wulan Tjiptono

- Didalam program WIMS lib rary tampang lln tang
ada dua jenis Boron, unburnable poison dan
poison dengan demikian kemungkinan Boron itu
dapat bakar ada, maka saya perlu membanding-
kan seberapa besar pengaruh sifatboron tersebut
terhadap parameter reaktor. Dari hasil
perhitungan bahwa parcaneter reaktor (D, SQ,
uZ^ Y.r) tidakberubah dengan adanya sifatyang
berbeda tersebut. Tetapi pada perhitungan
burn-up ternyata memberi hasil bahwa harga kdr
antara dua kondisi berbeda sehingga
management teras kita perlu memperhitungkan
adanya sifat burnable dari Boron tersebut.
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Lampiran I. Struktur data masukan program WIMS untuk bundel bahan bakar dengan jajar
17 x 17 elemen

CELL 7
SEQUENCE 2
NGROUP 8
NRODS 289 1 1 1 12 2 1
NMESH 27
NREGION 11 8
NMATERIAL 3 1
PREOOT
INITIATS
*EXAMPLSS CASES FOR PWR CELL. CALCULATIONS
HATERIAL 1 10.279 1273 1 235.4 .0209 2238.4 .8606 16 .1185 3239.
MATERIAL 2 6.56 613 2 91 .9972 52 0.001 1056 0.0016
KATERIAL 3 0.7000 588 3 2001 0.111 16 .88885 1010 0.00015
•ATSRIAL 4 10.17 588 2 109 0.6 115 0.15 112 0.05
AKNULUS 1 0.4095 3
ANNULUS 2 0.475 2
AHNULUS 3 0.691 3
ANNULUS 4 2.673 3
ANNULUS 5 4.4 55 3
AKNULUS 6 6 . 2 3 7 3
ANNUI/JS 7 8 . 0 1 9 3
ANNULUS 8 9 . 8 0 1 3
AKNUI/JS 9 1 1 . 5 8 3 3
ASNULUS 1 0 1 3 . 3 6 5 3
ASNULUS 1 1 1 5 . 1 4 7 3
•NNULUS 1 2 1 6 . 4 0 3
ARRAY 1 1 8 1 . 7 e 2
ARRAY 2 1 1 2 3 . 5 6 4
ARRAY 3 1 4 3 . 5 6 4
ARRAY 4 1 1 6 5 . 3 4 6
ARRAY 5 1 8 5 . 3 4 6
AHEAY 6 1 2 0 7 . 1 2 8
AHHAY 7 1 1 2 7 . 1 2 8
ARRAY 8 1 4 0 8 . 9 1 0
ARRAY 9 1 4 8 1 0 . 6 9 2

WTSO01
WTSOOl
WTSO01

WT3001
WTS001
WTS001
WT6001
WT600L
WT8 001

1E-20 WTS002
HT8 00 2
WTS002

WT8001
WTS002

WT8002

ARRAY
ARRAY
RODSUB
HODSOB
RCESUB
HODSU3
BDC'SUB
IWDDSUB
KODSUB
SODSUB
HOD3UB
HODSUB

1C
11

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

56 12 .
64 1 4 .
0 .4095
0 .475
0 .4095
0 .475
0 . 5 3
0 . 5 5 2
0 .4095
0 . 4 7 5
0 . 5 3
0 .55 2

474
256

1
2

1
2

1
2

KDCSUB 6 1 0 .4095 1
BDCSDB 6 2 0 . 4 7 5 2
5.ODSUB 7 1 0 .50 3
SDDSUB 7 2 0 . 5 5 2
2OCSUB 8 1 O.4095 1
ROESUB 8 2 0 .475 2
SDESUB S 1 0 .4095 1
fiCDSUB 9 2 0 . 4 7 5 2
RODSTJB 10 1 0 .4095 1
KJDSUB 10 2 0 .475 2
BCDSOB 11 1 0 .4095 1
RODSUB 11 2 0 .475 2
MESE 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
FEHGROUFS 5 14 17 25 35 39 45 69
*UCKLING 3 .4E-4 6 .8E-5
*OLYGON 11 6 3 1 6 . 1
POWERC 1 27 .856 60 6
•OBUCKLIMG
CRAIG
BEGINC
DAHCOFF 0 . 6 1 6 7 6
SSLL 1 .13668
BEGINC

WT8C02
WTe002
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Lampiran II. Sel ekivalen dari bundel bahan bakar dan hasil optimasi annulus dengan CRAIG

Annulus baru h a s i l optimasi d a r i program WIMS d i sa j ikan
sebagai b e r i k u t .
ONEW ANNULI FOR CELL 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

.40950

.47500

.89100
2.67300
4.45500
6.23700
8.01900
S.80100

11.58300
13.36S00
1S.14700

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

00 00 „00 A . .

fJJA
MAA

KM

V V

mm m

1 8*8 I

V

4u4

A A .
AA

4«
«AM
AAM

S 3

A
1/199S 13:M:M:75 EMTRT UTO CKAIK 19.M1
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108 Buku I
Prosiding Pertanuan dan Presentasi Ilmiah

PPNY-BA TAN. YoRyakma 25-27April 1995

L a m p i r a n I I I . Konstanta grup dari bundel untuk beberapa macam pengayaan dengan
konsentrasi boron 200 ppm.

Tabcl 2. Konstanta grup untuk bundcl dcngan pcngayaan 2,4 %.

C€U.

«OUP

1
2
3
4
5
6
7
S

TKERHAL
IOTW.

VOUJHE 7.207908E+C2

CKGSS-StCTIOHS

DIFFUSION
< cr )

Z.89473E+G0
1.09136E+CO
7.71408E-01
7.E074E-01
7.756536-01
6.B3S45E-D1
6.59707E-01
3.93Z18E-01
4.75249E-01
1.234306*00

ABSOfcPTIOtC

( 1 / cn >

2.650911-03
1.44210E-03
4.51O61E-03
1.65181E-02
2.27422E-02
1.7965SE-02
1.5514OE-02
6.05583E-02
S.16259E-02
2.10886E-02

tLTFISSICH
( 1 / ca )

5.M392E-03
4.6K72E-04
1.20M2E-03
5.29367E-03
8.49604E-03
2.C1768E-C2
1.460946-02
6.96211E-02
5.60481E-C2
2.U310E-02

FLU>

R:F

1.07934E+01
1.2110ZE+01
1.95S3OE+O0
6.Z773«-H»
3.00212E+00
1.14578E-01
5.77787E-01
1 .Z5S46E+01
1.62791E+01
4.74189E+01

RAF

1.*9746£-02
1.68C16E-O2
2.71760E-O3
a.70914£-03
4.16509E-03
1.589646-04
8.01613E-04
1.74597E-02
2.258S3E-O2
6.57Ea2E-0Z

O'FLlrt^VOl

S.12440E+01
1.32146E+O1
1.51103E+OO
4.91565EHX1
2,32860e*O0
7.83S38E-02
3.81170E-01
4.94d48E+00
7.73661E*00
5.86239E*01

KEAOICMS

ABSOKPTIOMS

2.861Z3E-02
1.74£42£ - 02
8.83536E-03
1.03MOE-01
6.BZ747E-O2
2.05S49E-O3
8.96376E-03
7.&21O1E-01
8.41358E-01
1.00COO£->00

•LfrlSSIOrs

6.26439E.-02
5.5£8S4£-Q3
2.358O4E-03
3.323046-02
2.55O41E-K
2J11S2E-03
C.44114E-03
J.76152E-01
5.12411E-01
1.016236*00

3H»rfx

1
2
3
i
5

7
8

•rm te l t o t t l

1

5.6074E-01
0.00006*00
0.00OOE*0O
0.00006*00
o.oooo£*oa
0.000O€*0O
0.000OE*OO

o.ooooe+oo

(TOTAL CELL SCATrntS)

2

7.1041E-01
Z.7677E*O0
0.00006*00
3.00006*00
3.00006*00
0.000« *O0
0.0000E*O0
O.OOOOE*OO

3

4.5940E-03
7.1944€-O1
U317i£-01
0.O0O0E*O0
0.O0OOE*00
O.OOOC6*00
O.OOOOE+00
O.OOOOE*OC

4

1.4417E-03
2.266SE-0;
7.10656-01
2.a53££*O0
0.00006*00
0.00006*00
0.00006*00
0.000 0E*O0

5

6.6785E-06
1.5123E-03
4.M30E-D3
7.7993E-01
5.2627E-01
3.A235E-03
6.S279E-04
3.W73E-06

6

0.0000£*O0
9.88006-06
3.1581E-0S
5.2O61E-03
J.8X2E-Q2
-3.0615E-&2
4.4775E-0S -
1.1149E-05

7

O.O000E*O0
3.6294E-03
1.1534E-O4
1.9013E-02
2.S760E-01
3.9086£*02
2.45786-02
1.34966-02

a

0.9000E*00
5.W36E-05
1.89S3E-04
3.1244E-02
3.862SE-01
4.33SBE-D2
3.1S2SE-01
1.V831E*01

1

3
4
5
6
7
8

tg lintang hmi

1

5.195ZE-02
0.0000E*OO
O.COOOE-i-00
o.ooooc*oa
0.0O00E*O0
o.ooooeoo
0.00006*00
0.00006*00

urwi rerat«

z

6.5B37E-CC
2.2S54E-01
O.OODOE+OO
O.OOOOE+OO
O.CC00E-KW
0.OOOOE*OO
O.OOOOE-riM
0.OO00E-KM

cl

3

4.2563E-04

5.94O7E-02
6.7252C-02
Q.OOOOE«00
O.OOOOE«QO
0.0OOCE*0a
0.0OOOE-»00
O.OOOOE->00

4

t . !728E-04
1.87176-02
3.&2S0E-01
3.27146-01
0.000OE*O0

o.wooe*oo
0.00006*00
o.ooooc*oo

5

6.1876E-07
1.24SBE-04
2.3703E-03
1.2424E-0I
1.75301-01
3.16256-OZ
1.1817E-03
2.9382£-07

6

0.00006*00
8.15«4E-07
1.6123E-0S
8.29346-04
2.6109E-02

-2.6720E.-01
7,74?4E-03
8.8S92E-07

7

O.OOOOE*OO
2.99WE06
S.8U1E-0S
3.02886-03
8.S807E-OZ
3.41136-01

-«.2S39E-02
1.07246-03

8

O.O0OO«*O0
4.2*3fiE-06
9.4759E-05
4.9772E-03
1.26666-01
3.W41E-01
5.45616-01
9.4013E-O1

GTOUP

1
2
3
4
5
6
7
8

F«T
TKEBWL

«EMOVALS

7.166907E-01
V.537V42E-O1
9.453S66E-01
8.419859E-01
7.7381771-01

7.717662E-01
7.&2S269E-01
O.00O000E+OO
3.4198596-01
O.0OO0O0E*O0

K-IKflWTT

S«CIHUH

7.452200E-01
2.543278£-01
3.723S00E-04
5.176301E-05
2.73O00OE-0S
0.OOOO00E*OO
O.OOOOOOE*00
O.OOOOOOE+00
1.OOCO00E+O0
0.OOOO00E+OO

> 1016J72
Z3/12/1W4 11:11:12:« EKTRT IKTO CHAIH

r

9.6171 WE-01
9.822617E-0I
9.9079B3C-01
8.905773E-C1
9.1TO3B7E-01
9.97J489E-01
9.e8417«-01
o.ooooooe*oo
J.4K9O9E-0I
O.OOOCOOE+00

14 CMJ TIHE «

ET«.f.

2.189407E*00
3.1999K5E-01
Z.6A8S64E-01
3.204774E-01
J.73S810E-01
1.12306£E*00
9.416960E-01
1.149654E*00
6.545995E-01
1.084399E+O0

175.429 SECS
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Lanjutan Lampiran III

Tabel 3. Konstanta grup untuk bundel dengal pengayaan 2,6 %.

CELL

«OUP

1
2
3
4
5
6
7
S

muw.
rorrAL

VOLUME 7.207801

CSOSS-SECTIOIS

OIFFUSJON
( m )

2.89475E*0O
I.O9131E+0O
7.71344E-01
7.83OS3E-01
7.75M9E-01
6.82136E-01
6.55426E-01
3.91J54E-01
4.75867E-01
I.24SOOE+00

MSOKPTrON
CV Ot )

1.4M78E-C3

1.4745SC-02
2.31644E-02
1.87784E-02
1.60i9S{-02
6.2829SE-02
5.5276SE-02
2.1328K-0J

SE*©2

NU*FISS[0H
< t / cn )

5.82521E-03
4.98943E-04
1.30152E-03
5.7nS87E-0S
9.U720E-03
2.17848EO2
1.57809E-02
7.45120E-O2
5.V5828E-02
2.23USE-O2

FLUXES

ftlF

1.07927E*IJ1
1.21071E+01
1.957VS£*00
i.268596*00
2.99103E+0O
1.13989E-01
5.74881E-01
«.20799E+01
«.57598E*01
4.M842EO1

RAF

1.49737E-02
1.67971E-02
2.71441E-O3
B.6K94E-03
4.U971E-03-
1.58144E-W
7.9758OC-O4
1.67595E-02
2.16649E-02
6.5W91E-C2

0«FLlK*VOt

3.12423E+C1
1.32125E+O1
1.5102*E*O0
4.9O864E*O0
2.31B19E*00
7.775S7E-02
1.785166-01
4.72511E*O0
7.4995K*O0
S.83733E»«1

«EACTIONS

MISORpriOMS

2.S6967E-02
1.7661££-02
8.918O1E-03
1.0S095E-01
6.92eS5€-02
2.14C52E-03
9.22&S4E-03
7.S«976£-01
B.39629E-01
1.000006*00

KTFlttlONS

6.2S70OE-02
6.04074£-03
2.S4429E-03
3.576T&E-02
2.73595E-02
2.18322E-CCS
9.072136-03
9.000WE-01
9.39014E-01
1.04i24E*O0

)H«TtH

Grtp

1
2
3
4
5
£
7
8

ran t«t tot«t

1

5.6069E-01
OIOOOOE*OO
O.ttOOOE+00
D.OOOOE+00
0.9O00C*O0
O.SOOOE*OO

O.DOOOE+00
o.»oox*oo

(TOTAL CEIL SCATTERS)

2

7.1053E-O1
2.7671 E*0O
O.OOOOE+OC
O.O000E*OC
O.O000E*OO
O.OC00E*O0
O.CO00E*OO
o.ooaoE+oo

3

4.5937E-03
7.192JE-01
1.3167£-Q1
o.ooooe*M
0.00OOE*Q0
0.0OOOE*00
0.0OOOE*0lD
O.QOOOE*00

4

1.4816€-03
2.2MOE-O1
7.1034E-01
2.05036*00

O.0OO0E*O0
0.00O0E*O0
o.ooooe+oo

s
6.6778E-0&
1.5118E-0S
4.6411E-03
7.7S29E-0I
5.24466-01
3.6O5OE-03

3.6691E-06

6

O.OOOOE+OC
9.8771E-06
3.1568E-05
5.1952E-03
7.«oa5E-O2

-3.0476E-02
%.4S64E-03
1.1O63E-O5

7

O.OOOOe-K»
3.62SSE-05
1.1529E-04
1.S973E-02
2.S665E-01
3.8898E-02

-2 .U75E-02
1.341OE-02

8

O.OO0O£*O0
5.16206-05
1.8945E-04
S.1179E-C2
3.8483E-01
4.3153E-C2
3.1374E-C1
1.1335E*C.

Jtapa

Grip

1
2
3
4
5
i
7
6

>S I m t i n g h—i

1

5.1951t-02
0.00OOE+00
O.OOOOE*00
0.0OO0E*O0
0.0OO0E*OO
o.ooooe*oa
0.0000E*OO
0.0OOOE*OO

xiran rerata

2

6.58341-02
2.2S55€-01
O.OOOOE+00
O.OOOOE*OO
o.ooooE*oa
0.00006*00
0.00006*00
0.00006*00

e(

3

4.2563£-04
5.94O6E-02
6.7250e-02
O.OOOOE*00
0.00006-KW
0.OOOOE*O0
O.OOOQE*OO
O.O000E*O0

4

1.S728E-04
1.8716E-02
3.6281E-01
3.2707E-01
0.O0O0E*00
O.OOOOE+DO
a.OOOOE+00
O.OOOOE-00

5

6.ie7SE-07
1.2487E-04
2.3704E-03
1.2416C-01
1.7534€-01
3.1626E-02
1.1820C-O3
3.0374E-07

6

0.0000E*O0
8.1581E-07
1.6123E-0S
B.2877E-O4
2.610M-O2

-2.6736E-01
7.7518E;-03
9.15S4C-07

7

O.OOCOE-tOO
2.9968£-04
5.8SS3E-05
3.0267E-C3
8.58O6E-02
3.4124E-01

-4.257JE-02
1.1101E-03

8

e.ooooe*03
4.2637E-OS
9.67i2E-05
4.9738E-CB
1.2866E-01
3.7857E-01
5.4576E-01
9.3835E-C1

D

GK0Of>

1
2
3

S
6
7
8

FAST

THEtKAL

23/12/19« 11:

MOClFtCD

KPCVAlt

7.1AA0B0E-C1
9.5352O5£-0t
9.4M317E-D1
8.4O2327E-C1
7.7105456-01
7.689232E-01
7.59721££-01
0.00000OE-00
6.402327E-01
O.DOOOOOEKO

t - i i i f iMnf .

SPECTRUH

7.4522O0E-01
2.S4327SE-01
3.723800E-K
S.17£»1E-0S
2.73OOO0E-D8
O.OOOOOOE+00
o.ooooooe*ao
O.OOOOOOEOO
1.0000006*00
0.0OOOOOE*DO

• 1.04&S4
6:44:90 EKTRY UTO CHAIK

P

9.616O6OC-O1
f.82063JE-01
>.9071O6E-O1
I.B9056M01
M7670IE-01
>.97Z333E-01
>.BS0332E-01

O.OOOOOOfOO
8.39725«-01
0.0000006*00

U CPU TIIC t

ETJk.F

2.1W*4*E*OO
1.4M249E-01
2.B574&2E-01
I.403374E-01
3.948812E-D1
1.1«O103E*00
7.DZ652E-01
!.1B5939E«00
6.6K159E-C1
l.11i56S£»D0

175.869 SECS
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Lanjutan Lampiran III

Tabcl 4. Konstanta grup untuk bundel dengal pengayaan 2,8 %.

CELL

CKOUF

1
2
3
4
5
6
7
8

I.ECHAL
TOTAL

VCLUM£ 7.2O7808E+G2

CSCSS-SECTICMS

DIFFUSICM
< <M )

2.8949«*00
1.0913S£*00
7.71322E-01
7.«3O45E-O1
7.74476E-01
«.80453t-01
«.571S4S-O1
J.«U2E-01
4.7.6419E-01
1.25376E+00

ASSCSCTIOK

( 1 / cn >

2.46760E-03
1.47672E-03
4.4O22EE-03
t.7D24aE-0Z
2.36105E-OZ
1,963456-02
1.66158E-02
&.51912E-02
5. «1196-02
2.156636-02

•WFISSIOK
O / cn >

5.&4W1I-05

1.4U96C-03
<.U17«-C5
?.B3517t-03
2.5W21E-02
1.7014«-02
7.95»«-02
«.520621-02
2.51SA54-02

FIL3CES

»ir

1.07"PZ3£*01
1.2103aE-H)1
I.W7B2E+O0
4.25927Et«0
2.97935EtO0
1.1JJME-01
5.7182*E-91
1.1Mt«E*O1
1.525«3E*91
t.63687E+O1

HAF

H9731E-02
1.&7926E-02
2.71515€-0J
B.6O4O2E-03
4.I3350E-0J
1.572fl5£-«
7.7331«-«
1.&0623e-02
2.1166^-02
6.t3313t-02

D*fUB*VOL

3.12431E*01
1.320906+Ot
1.5W5OE-K1O
t.90125e»00
2Ja7«3C-»00
7.71418E-02
3.7S7We-01
*-5tl08E-»00
7.27145£-»«0
5.B»5S2E*01

CEACriCKS

2.8789 7 E - «
1.78738EHJZ
?.0C«78E-«
I.C6575E-O1
7.03MCE-«
2.22616E-C
9.5C1S3E-4J
7.55683E-81
S.37754E-<r!
l.dOOOOC-rO*

(WFlKiac

6.112454-02
6.51«-9E-<H
2.7493--03
3.S442£c-02
2.93«t£-«2
2.«42^^-«3
9.7J14AE-C
9.225«-01
9.642941-01
1.075-Jc-OO

0H«*ur»n t o t « l (TOTAL C E l l SCATTCTS)

Grup

1
2
3
4
5
6
7
8

1

5.&0506-O1
O.OOOOHOO
O.O00OE-KXI
O.OOOCE-tOO
D.OMOE-wM

0.0000E+O3
D.0O00E*Oa
D.OOOGE+tn

2

7.1O43E-01
2.765JE-KM
o.oaoatroo
O.COOOE-K»
0.OO00E+OO
0.00ME+00
O.OOOOE-Kn
O.OOOOE-K»

J

4.59356-03
7.19O06-01
1.31546-01
O.OOCCE+00
O.OOOOE»00
O.OOOOE-CW
0.0000000
O.OOOOE»OC

4

1.481«-03
2.2653S-01
7.100X-01
2.04«iE*<X
0.0OO0E*C«
o.ooaoE*co
O.OOOOE+CO
o.oaooE-^ca

5

6.6T73E-06
1.5114E-03
4.4J91E-B3
7.7i56E-0l
5.2242S-0I
3.5S<4£-0J
6.7547S-04
3.4336C-06

6

o.oaooE*oo
9.B740E-M
3.1555E-55
5.ia37E-03
7.776«-02

-3.C329E-C2
4.4329E-C3
1.O95K-05

T

0.00G0C*OQ
3.6272E-05
1.15M-M
1.8931E-02
2.55ME-O1
J.8497E-02

-2.43S2E-02
1.33UC:02

a

o.oaoo€»oo
5.16O4E-O5
1.8937E-C4
3.111O€-02
3.S334C-01
4.2¥36£-C2
3.121H-01
i.oas6t»oi

Unttng hoburtn r«r«t*

Crtp

1
2
3
4
5

7
t

1

J.1935E-02
D.OOOOE+OO
o.(x»:e*oo
O.9OOOE-K)0
o.oooa-^oo
o.ocooe-Kia
O.OOOOE-KIO
O.OOOCl-OO

z

6.SS2K-02
2.285IE-01
0.CO3OC-H3O

o.ooooe+oo
o.ocooe*oo
O.OOCIOE+OO
o.caxie*oo
o.aMoetoa

3

4.2543C-D4
5.9403E-02
4.7212C-02
O.OOCOE»OO

D.0OOCE»DO
O.OOOOE^OO
o.oooce*oo
0.00006*00

4

1.37Z8E-04
1.8715E-Ce
3.6282E-01
3.2M7E-01
o.ooooe-»oo
o.ooooocc
0.0000E*C0
O.OO0OE»00

5

6.1673C-07
1.2487E-04
2.37OSE-O3
1.24O6E-0I
1.7535E-0I
3.1619C-02
1.1612E-03
3.134«-or

&

0.OO0O£*OO
«.1578E-07
1.412<E-05
4.28t7t-04
2.6102E-O2

•2.4753E-01
7.7522E-03
9.45J5E-07

r

o.ooooe*<»
2.9967E-»
5.S864E-0S
3.024SE-03
B.5S04E-02
3.4134E-01

-4.2639E-02
1.1489E-C3

8

o.oaaoE~oo
4.2i3SE-O5
9.674S€-0S
«.97ae£-<n
i.2««e-oi
3.7873E-O1
5.*5a»e-oi
9.34S0E-01

3

cttaup

l
2
3
4
5
6
7
i

FAST
TIERWi.

23/12/1994 11

HOOIFIED

KMCIVALS

M&5141E-01
9.532218E-01
9.*4445«€-01
B.383721E-01
7.431397E-01
7.65W09E-01
7.56U51E-01
0.0O0000E«0O
S.3&3721E-01
O.OODOOOE+CO

K-UFWtTT
2: 2:83

tPECTIlM

7.452200E-01
2.54J27K-01
3.723S00C-W
S.17i301€-05
2.73QO00E-0e
O.OOOOOOE'OO
0.0000006*00
0.000000£+00
1.0000O0E<O0
0.0O0000E*O0

= 1.075177

P

?.&1«Z7E-0:
>.»1B«7£-01
7.9M159E-01
I.B745O4E-01
).162Z77E-01
>.»71115E-01
».6762816-01
).00CO00etW3
!.37654«-OA
).wccoa*oo

•KTRY INTO CHJklN U CPU TIME •

ETA.F

2.!««7E»O0
3.647338E-01
J.O5274OE-O1
5.6070771-01
4.1&5587E-0I
1.19SS40C«00
1.024237E<«0
1.220ftBO£«O0
6.8S1359E-01
1.15104« •«

174 .ZT9 SEtS
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Tabel 5. Konstanta grup untuk bundel dcngal pcngayaan 3 %.

GKOUP

1
2
3
4
s
6
7
8

TNEUWL

TOTAL

VOUKE 7 .207308E+C2

OWSS-SECTICNS

DIFHJSION

< « )

2.89494E+O0
1.09133£*00
7.71258E-01
7.S3024E-01
7.7384SE-01
6.7W2»-01
6.SS94&C-01
3.B7376E-01
4.77323E-01
1.2614«+00

AESORPTION
(1/ « )

2.&7M1E-03
1.49340E-03

4.6465OE-03
1.72731E-02
2.403»16-02
2.0U4OE-02
1.714916-92
6.737V6E-02
S.64U2E-02
2.17776E-02

HTFISSION
(1/ oi )

5.8703«e-03
5.76O&SC-O4
1.50265C-03
6.55284C-03
1.04839C-02
2.50803E-02

1.818S0E-02
8.42962E-02
«.6S22flE-02
2.59569E-02

KIF

1.07917E+01
1.2I006E+«1

1.95616E+00
6.2SOSOE+00
2.96839E+00
1.1278SE-01
5.68965E-01

1.11696E*<I1

1.48197E+O1
4.M187E+O1

CES

RAF

1.49722E-02
1.67B82E-02

2.71395E-O3
8.67185E-03
4.11829E-03
t.SMOOE-04
7.89374E-04
1.54965E-02
2.0S607E-02

6.37069E-02

VfuvrwL

3.t24UE+01
1.32057E+01
1.50671E+00
4.B9429E+00
2.29719E+00
7.65433E-02
3.73211E-01

4.32&83E+0O
7.071806+00
5.79239E+01

«EACTI0W

ABSO«PnOK$

2.887UE-02
1.8O710E-C2
9.0S932E-CS
1.07%5E-01
7.13336E-C2
2.30S84E-GS
9.75724E-CJ
7» 52603E *C 1
&. J60COt "Ct
l.OOOOOE+OO

MX*F1SS[O«S

6.33512E-C2
6.97073E-03
2.93944E-03
4.09587E-02
3.11202E-02
2.8287SE-03
1.03447E-02
9.4155SE-01
9.8S850E-01
1.10007E+OO

OHarfuran «e( t o t a l (TOTAL CEU SCAITEKS)

Grup

•1
2
3
(,
5
6
7
8

1

S.6OUE-01
O.OOOOE+40
0.00006*00

o.ooooe*oo
D.00OQE*O0
0.0O00€»O0

o.ooooe«oo
O.OOOOC-KW

2

7.10J5E-01
2.765ZEKK)
O.OOOCtMM

O.OOOOEKIO
O.OOOCC*<M
O.OOOCCKW
0.00OOE*O0
O.OOOCEKiO

3

* .S932E-03

7.1880E-01
1.3M7E-01
o.ooooetoo
c.ooooe+oo
c.ooooe+oo
o.ooooe+oo
O.OOOOE^O

4

1.«1«-03
2.264&E-01
7.»7(S£-0t
2.W53E-K»
O.OOOOE-K»
0.0OO0E*O0

o.ooxe*<x
o.ooooe+oo

5

6.67UE-06
1.5IO9E-ai
*.a72E-Q3
7.749JE-01
S.206M-01
3.5665E-03
6.7222E-H
3.«068E-06

6

o.ooocE«oa
9.8711E-06
3.1M2E-05
S.1729E-03
7.7WE-02

-3.0t91E-02
*.*120E-03
\ .D8T8E-05

7

O.OOOOE-H»
3.&261E-05
1.1519E-O*
1.8892E-02
2.5470E-€1
J.8S12E-02

-2.4275E-02
1.3ZMe-02

8

O.OOOOrK»

5.15S8E-05
1.8729E-M
3.1M5E-02
3.8194E-01
«.273«-<C
3.1067E-01
1.0C«Ml

TtMpang tintanj hmt

1
2
3
i
5

7
8

1

5.1934E-02
o.ooooE-foa
O.OOOOEtOO

0.00006«00
o.ooooc+oo
o.ooaoE^w
0.00QO£*OB
c.ocooe-too

urin r*nt«

2

6.58Z4E-0Z
Z.28S2E-0I
o.ooooc«oo
D.OOOOE-KIO
0.O0O0E4CO

0.00006*00

o.ooooe*co
D.00006*03

M l

3

4.2563E-W
S.M02E-02
6.7210E-02
0.00006*00
0.00006+00
O.OOOOE+00
0.00006*00
O.OOOOEK»

1.372aE-O4
1.87156-02
3.6283E-01
3.2MOE-01
O.OOOOE+00
O.OOOOE-K»
O.OOOOE+00
fl.OOOOE+00

5

6.1870E-07
1.2A&5E-M
2.3705E-03
1.239SE-01
1.7S39E-01
3.1621E-02
1.181SE-03
3.2291E-07

6

O.OOOOE^OO
8.1575E-07
1.612«-05
8.2760E-U
7.61OOE-02
•2.6768E-0I

7.7SA5E-n3
9.73S«-07

7

O.OOOOE+00
Z.9«<Se-06
5.8886E-05
3.0224E-C3
E.5804E-02
3.41WE-01

•4.Z673E-C2
1.1850E-C3

8

o.ooooeK»
A.Z(SSS-06

9.6768E-05
4.9667E-03
1.2&S7E-01
3.7889E-01

9.3«SE-Q1

MODIFIEO

CKOUP

1
2
3
*
S
4
7
8

FAST
TKEUUL

23/12/1994 10

KNOVALS

7.16U31E-01
9.S2MS6E-01
9.U2S80E-01
a.3A62«£-01
7.45WS2E-01

7.431097E-01
7.533782E-01
D.ooooooe+oo
8.366286E-01
0.0000006*00

K-lHfIK!TY

SFECTRUM

7.4522O0E-01
2.S43278E-01
3.7Z3800E-04

5.176301E-05
2.730000C-08
O.OOOOOOE+00
o.ooooooe*-oo
o.ooooooE*oa
i.ooooooe*oo
a.ooooooe+oc

• 1.100120

p

9.413713E-01
9.8I6481E-0I
9.905279E-0I
S.S59402E-01
9.148721E-0I
9.969971E-0I
9.872*75E-ai
C.OOOOOOtK»

8.3U1O3OE-O1
O.OOOOOOE-KW

4 6 : 8:88 ENTIIT IHIO CKAIM U CPU TIKE •

ETA.F

Z . 1940306*00

3.857404E-01
3 .ZXW48E-0t

3.793A84E-01
4.362&20E-01
1.Z24777E+00
1.060406E+00
1.251064E+0O
4.944«1E-Q1
1.17924«E*oa

-
175.161 S£CS
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Tabel 6. Konstanta grup untuk bundcl dcngal pengayaan 3,2 %.

CELL

CROUP

1
2
3
4
S
6
7
8

THCHHAl
TCrTAl

VDLUC 7.ZD7SCe

CKDJJ-MCTICW

BIFFUSIOl
( c )

2.89513E*O0
1.091406*00
7.71237E-01
7.S301&E-G1
7.73337E-01
4.77Z22E-01
6.S4746E-01
3.S5647E-C1
*.7814«-01

( V ca )

2.6fi435£-0O
1.511I4E-C0
4.693WE-03
I.753Z6E-02
2.446E3E-02
2.12969E-02
1.77130E-02
6.96370E-02
5.79540E-02
Z.19885C-02

twnssion
(V M >

5.8W22E-03
6.15716E-04
1.&0SS8E-03
6.94590E-0J

2.67671E-D2
1.94174E-02
8.91B67t*O2
A.99272E-02
2.47211E-02

FLLMEJ

R!F

1.07913E*O1
1.20973£»O1
1.955SE«O0
6.24126C*4K1
J.SW6£*00
1.121B1E-01
5.65»75E-01
1.075S1E*01
1.43973€*01
4.547KE»O1

1.497171-02
1.&7S36C-02

• 2.712A9f-03
8.65902f-03
4.102431-03
1.5563K-04
7.85225E-04
1.4»2S7E-02
1.99690E-02
6.J096M-02

e*ft.ux*voi

3.12422I+01
1.32030E*01
1.50796E+00
4.8S7006+00
2.2S672E+00
7.597138-02
3.7057«-IJ1
4.14864E«00

.6.832106*00
5.77Z23E-MJ1

lEACTlCMt

AKOKPTICME

2.a9677E-02
1.82831E-02
9.177766-03
1.094266-01
7.23S16C-02
2.389106-03
1.0O231E-0Z
7.49380E-01
8.34146E-01
1.00O0OEK»

kWFiiticms

6.36O64E-02
7.44«Oc-05
3.1399OE-0S
4.36O05£-Q2
3.3OO4SE-02
3.00276E-D3
1.O9893C-02
9.394S2E-01
1.00648E+00
1.12427E*00

0H»*ur»n t o U l (TCTU CELL JCiTTEIS)

Cr\x>

1

3
4
5
6
7
S

1

S.«27E-01
o.ooooe+oo
o.ooooe+oo
o.ooooe+oo
0.0000£*00
o.ooooeoo
O.OOOOtH»
o.ocooe-n»

2

7.10MC-01
2.763WKO
0.0OOC€K«3
o.oocog Kn
O.OOCOEH»
o.oocoe*oo
0.0O00E*O0
0.0O0OEKI0

3

«.W31E-03
7.185i£-01
1.3134E-01
o.ooooe+oo
o.oooce-foo
0.0O0OE«O0
c.ooooetoo
C.0000E«O0

i.

1.«1«-Q3
2.263«-01
7.D9UE-01

O.OOOOf-KW
O.OOOOE-HM
O.OGOOC-tOO
o.ooooe«oo

3

6.67ME-06
1.51WE-03
t .63SiE-03
7.7321E-01
5.18ME-91
S.S^SE-03
6.6S2K-W
3.573K-06

6

O.OOOOE<00
7.868W-06
3.1528«-O5
5.1613E-03
r.71««-02

-3.00*«-l»
*.3890e-03
1.077K-05

7

O.OOOOfH»
3.6249E-0S
1.151«-0*-
1.M3oe-02
2.S371E-0I
3.O15E-02

-2.«1B9E-02
1.3U9E-02

B

O.OOOOC-tOO
5.1572S-05
1.W2U-04
3.097«-02
3.8W7t-Ct
*.2322E-02
5.0912£-01
1.0CC9t->01

lintsng

Srqp

1
2
3
4
5
«
7

1

5.19iaE-O2
o.oocoe-KW
o.ooooe-KM
O.CCCOEfOO
0.0OOCC<«0
0.tKXXX*O0
o.ooooc*oo
o.ocooc»oo

2

6.M18E-02
2.2MBE-01
S.tOOOE-rOO
D.0OOOE*00
D.OOCOEtOO
O.OOOOC^OO
0.0OOOE*00
o.oooaE'Kia

3

4.2S63E-M
5.9399E-02
6.7173E-02
0.0OOO£*OO
o.Doooe*oo
o.ooooe-H»
o.ooooe+oo
o.ooooE-ioa

i,

1.3728C-M
1.S714E-02
3.62S4E-01
3.2680E-01
0.0000£*00
O.O0OOE«M
o.ooooe-fW
o.ooooe*M

5

6.1649E-07
i.2*ue-a<
2.3706€-03
1.2349E-01
1.7W0E-01
3.U1«£-02
1.1806f-03
3.32I2E-07

6

e.ooooe*oo
«.157Zt:07
1.612SE-05
«.24WE-M
2.4O95E-02

-2.6785E-01
7.75WE.03
1.0018E-06

7

O.OOOOE+00
2.»«E-06
S.SS88E-0S
3.0202£-«
8.5J01E-02
3-*15S£-01

-*.273aE-DZ
1.2222E-03

8

O.DOO0C»O0
4.2£31E-06
?.677ir-C5
*.9631E-03
1.2*671-01
3.79O5E-01

9.33HE-01

«CUP

1
2
3
4
5
6
7
i

FAST
1KEMUL

23/12/1994 1«

K8WVM.S

7.14J401E-01
9.52&44SE-01
9.438993E-01
<.34782S-O1
7.625457E-01
7.601441E-01
7.501649E-O1
O.OOOO0CE*O0
8.34722SE-01
0.00OC0OE*O0

K-IMFIUtTT
51:17:$4

tPECTBUM

7.4S220OE-01
2.H3278E-01
3.72330oe-O4
5.176301E*-05
2.7300006-05
O.OOOOOOEHN
0.0O0O0OEK»
0.OO0OOOEK»
1.0000006*00
O.OOOOCOEKW

P

-

.

?.«1Z4UE-01
9.B14319E-01
).904329£-01
1.84349^-01
).13US9E-01
J.V&a768E-01
I.8&8459E-01

0.00000014«]
4.342S14E-01
O.OOOOOOE*00

• 1.12*315
EVntY UTO CHAIN 14 CFU I I W '

ETA.F

2.195773t*O0
4.073973C-01
3.42120R-01
3.984511C-01
4.M164IE-01
1 2S6656£*00
1.09&222E*00
1.28O368E*00
7.1OZ36OE-01
1.2O6599E*00

176 .861 SEC3
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Tabcl 7. Konstanta grup untuk bundcl dcngal pcngayaan 3,4 %.

CELL

CttUP

1
2
3
4
S
6
7
8

THERWU.
TOTAi.

VCX * E 7.20780,

«OSS-SECTIOHS

BlFFUStt*
( ca )

2.89514£*00
1.09135E*O0
7.71172E-01
7.82995E-01
7.7277SE-C1
6.7547OE-01
6.535486-01
3.84090C-01
*.78?11E-C1
1.27iO6€*C0

AISORfllON
(1/O. )

2.69Z37E-03
1.328036-03
<.73*026-03
1.777196-02

2.209946-02
1.824416-02
7.17490E-02
5.937WE-02
2.217OE-02

SE*02

MU*F1SSIM
tV Ol )

5.91563C-O3
«.531ME-O4
1.7O33K-O3
7.S8731E-O3
1.17997E-O2
2.S3555C-OZ
E.0579OE-OZ
9.37215E-02
7.30485E-K
2.53973E-W

FLUXES

>IF

1.07907E*01

1.9«39E*00
6.23247E*00
2.94A36E+00
1.11&17E-01
5.63201E-0»

1 4O212E*^1
4.$0930E*01

U F

1.497OSE-O2
t.67792£-D2
2.711496-03
8.M711E-03
4.08773E-03
1.S48S6E-M
7.81377E-04
1.442BSE-02
1.94527E-02
4.25413E-02

*(>*FLUX*VC(.

3.12405E*01
1.31989E+01
1.50717E+00
4.6S015E+00
2.27i86E*00
7.541ME-02
3.iflO79E-01
3.99453E+00
6.7148SE+00
S.7541SE*O1

KEACTIOMS

tBsaiPTiats

2.905256-02
1.84802E-02
9.25995E-03
1.1074«-01
7.33O3AE-02
2.466&Sf-03
1.02751E-02
7.4*394£-01
B.32441E-01
1.00000£*00

IWFtSSIOKS

6.3SJ36E-02
7.»W3«-03
3.32S97E-03
4.W427E-02
J.47662E-02
2.1M96E-03
1.tS901E-Q2
9.74702E-01
1.O2422E+0O
1.14533E«00

0HM*ur»r tot!l (TOTH CELL SCATTEKS)

1
2
3
4
S
6
7
B

1

5.6023e-01
O.OCOOEHM
0.00OOE+O0
0.0O0OE*OO
o.ooooe«oo
0 . 0 0 0 « »00
0.00O0E*O0
C.00ftD£+O0

2

7.1018E-01
2.7£S3Ct<H
o.oooa+03
0.0000C4O3
o.oooce»o:i
o.ooooe-Ky)
O.OOOOEfOO
0.0000£*00

3

4.5«7I-03
7.1S35E-01
1.3128E-01
O.DOOOE<-00
0.00006*00
0.0000£*00
0.0O0OEHO
O.OOOOE+OC

4

1.4813C-O3
2.2632E-01
7.0915C-O1
2.0J65E+00
O.OCOOE'KK)
0.00Q0C«OO
O.OOOOE-K»
O.ooooe+oo

5

«.«7S7E-M
1.51006-03
4.6332E-03
7.71&M-01
5.1MZ£-01
3.52896-03
6.4513£-(H
3.547K-06

o.ooooe*oo
9.6i50E-W
3.1515E-05
5.1509E-03
7.«78E-02

•2.W14E:02
4.3«aE-03
I.07O2E-O5

7

0.00006*00
3.6Z3 »C -05
1.15CJE-M
1.BS11E-02
2.52836-01
3.«13«-02

-z.*o«e-<J2
1.3071E-02

s

0.00006*00
5-1554€-05
1.8913E-04
3.0913E-02
3.7911E-01
4.2324E-02
3.C7«£-01
9.6S3S£-»00

Unt«o« haatortn rtrit» u l

Grlf>

1
2
3
4
5
6
7
S

1

5.191BE-02
0.00OOE*OO
o.ooooeoo
o.ooooe+oo
o.ooooe+oo
o.ooooe*oo
o.ooooe+oo
o.ooooe+oo

2

4.«ive-O2
2.23UE-01
0.00006*00
0.00006*00
0.00006*00
0.00006*00
0.00006*00
0.00006*00

3

4.2542E-M
5.5397E-02
4.7172E-02
0.00006*00
o.ooooe*oo
0.00006*00
0.00006*00
0.0OOOE*OO

1.J727E-04
1.8714E-02
3.62ase-oi
3.26746-01
O.0OOQE*O0
O.OOOOE+00
O.OOOOE+00
O.0OO0E*0O

5

6.1866E-07
1.2486E-W
2.3707E-03
1.2380E-01
1.75«E-01
3.1614E-02
1.I810E-C3
3.4113E-07

6

0.00006*00
«.1569E-D7
1.6125E-05
C.2A44£-M
2.A093S-D2

-.2.MO1E-01
7.7571E-03
1.029OE-06

7

0.00006*00
2.W64E-06
5.«S3?E-0S
3.0182E-03
8.U006-02
3.i(64c-01

-4.2771E-02
1.256^-03

o.Goooe*oo
*.:t29E-06
9.6773E-D5
4.959S£-D3
1.2&47E-D1
3.7921E-B1
5.4i31E-D1
9.3162E-01

tCDIFIED

C*OUP

1
2
3
4
5
6
7

a
FAST

THEPSUL

23/12/1994 10

REMOVAU

7.162SAJE-01
9.523«43E-0t
9.435394E-01
8 .330« 56-01
7.59«>60E-01
7.574369E-01
7.47ttr7E-01
a.ooooooE*oo
8.330M5S-01
0.0000006*00

r-innmrr
38:27:29 1

SPECTKUM

7.4SZ2Q0e-01
2.543278E-0t
S.7238O0e-04
5.176301E-05
2.730000t-08
o.ooooooe*oo
0.00O000£»O0
0.0CO00OE*00
1.00OO0OE+O0
O.OOOOOC€*00

» 1.K53SJ
NTKT IKTO CKAI)

P

9.61Ut1E-0t
9.8123006-01
9.903443E-01
B.S2Sa71E-01
9.12K7«-01
9.W7639E-01
9.8M6W-E-01
a.ooooooe+oo
8.32»90E-01
0.0000006*00

14 OV T I * •

ETA.F

2.t?7iaOE+<tt
4.Z74525C-01
3.5?5DZi£-OI
4.1S&745C-01
4 .7«7«€-0 l
1.2S30«£*00
1.127W2E+00
1.305879E+00
7.22759ee-01
1.Z5OM5&H»

= 178.181 S£C5

ISSN 0216-3128 Tri Wulan Tjiptono



Jhikn I ID0100207

APLIKASIPROGRAM WIMS UNTUKPERHITUNGAN
PARAMETER REATCTOR KARTINIDENGAN METODA
PIN-CELL DAN CLUSTER

Bambang Sumarsono, T.W. Tjiptono
PPNY-BATANP.O. Box 1008 Yogyukarta 55010

ABSTRAK

APLIKASIPROGRAM IVIhfS UNTUK PERHITUNGAN PARAMETER REAKTOR K.4RTINI DES'GAN
hfETODA PIN-CELL DANCLUSTER. Telah dilahikan analisisperhitiiiiganpenentuan berbagaiparameter
bahanbakartipe UZrllpada reaktorKanim'dcngan menggunakan alatbantupakeiPrograni WllviS. Analisis
ciilnktikan dengun cara metoda pin cell dcm metoda cluster. Unhik metoda pin cell dilaknkau sebagaifungsi
pembahan prosentasa bum-up bahan bakar. Analisis pin cell dilakukcnt 8 group 3 daerah dan pada analisis
cluster dilahikan 8 gronp 12 dcicmh. Dati liosil analisis diperoleh dengan nienggiinakan metoda pin cell
besar k-= 1.36S7 don dengan mctoda clnsier diperoleh L.= 1.3162, seliingga besar peinimpcmgan adcdah
3.83%. Pada anolisis pin cell fungsi pembahan % buni- up diperoleh hasil balrwa pada % burn-up lebih
besardari 59.50% maka k~< 1 yang berarti bahua reaktivilas bahan bakar sndali negatip.

ABSTRACT

.4PLICATIONOF MA1S CODE TO CALCUL4TIONKARTINIREACTOR PARAMETERSBYPIS-CELL
AND CLUSTER AIETHODE. Analysis of'JZrH fucl element parameters calculanon in Kartini Resctor by
HIMS Code has becn donc. Tlu'. analysis is done bypin callcmd clusler method. Tnepin ce!I melhod:sdone
a.s a fudion perccnl buni-up and by 8 group 3 region cmalysis and cluster melhod by S group 12 region
cmalvsis. Front uncilvsis and calculation re.sulted-k~ =1.3687bypui cell tnethodand k~ = 1.5162 bychister
nwthodundso derialion is 3.83%. Bvpin cellanalysis asafuncrionpercehfbilni-up'at ihepercem bnni-up
grealcrlhan 59.50%, ih'unmltiplicalionfactpris'Iess ihan.o'ie (lc~ < 1) il isniecm tbcirilwjiielelemenlreactiviiy
is nczativc. ' . • - _ - - - - ..;

PENDAHULUAN

Renktor nuklir yang saat ini bcroperasi, baik
reaktor risct maupun rcaktor daya, hampir

seluruh bahan bakamya lcrdiri dari elemen bahan
bakar hetcrogen. Efek hclcrogenitas elemen bahan
bakar tersebut perlu dipcrhilungkan pada reaktor
yang jarak bcbas rerata (mean free path) neutron
dalam teras sebanding dcngan diametcr bahan bakar
atautebal br.han bakar. Pada reaktorthcrmal, hetero-
genitas elemen bahan bakar ini akan mempengaruhi
spektrum fluks neutron yang akhimya mempeng-
aruhi besaran fisika reaktor yang lain seperti tampang
lintang makroskopik kelompok dan faktor multipli-
kasi. Salah satu metode dalam perhitungan neutronik
untuk memperhitungkan sifat heterogenitas bahan
bakar adalah menyelesaikan persamaan transport
neutron. Untuk penyelesaian masalah terscbut di-
lakukan analisis perhitungan dengan paket program
WIMS. Program WIMS adalah paket program dalam
bahasa FORTRAN versi PC yang menyajikan
penyelesaiaa persamaan transport pada analisis sel

yang hetcrogen sampai 69 kelompok. Jeiiis material
diindentifikasikan dengan nomor material yang
ditentukandalamlibrary program. Anaiisis dilakukan
dcngan metoda pin-cell ya i tu dengan suatu
peninjauan persatuan elemen bakar sehingga daerah
yang ditinjau sebanyak 3 atau 4 daerah. Uniiik anali-
sis cluster proses peninjauan adalah konfigurasi atau
sislem bundel bahan bakar sehingga banyak daerah
yang ditinjau cukup banyak sesuai kondisi tcras.

Pada permasalahan ini akan dibahas beberapa
metoda perhitungan untuk penentuan beberapa para-
meter material bahan bakar dengan aira pin cell,
cluster dan fungsi penibahan burn-up bahan bakar.

TEORI

Paket program WIMS dikembangkan oleh
United Kingdom Atomic Energy Establishment di
Winfrith untuk perhitungan fisika reaktor. Tujuan ter-
penting dari perhitungan fisika reaktor adalah men-
dapatkan parameter-parameter teras reaktor seperti
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faktor multiplikasi, tampang linlang makroskopik
kelompok, koefisien difusi dan lain-lain untuk
seluruh material penyusun reaktor.

Parametcr-parameter tersebut dapat dihitung
dengan menyelesaikan persamaan transport dalam
fungsi ruang, sudut, energi dan waktu. Data-data
unluk perhitungan ini adalah dala-data geometris dan
posisi, konstanta-konstanta karakteristik bahan yang
ada dalam teras reaktor, dan tampang lintang
material.

Tctapi kenyataaimya persamaan transport
tidak dapat diselesaikan secara analitis pada sistem
yang kompleks seperti pada tcras reaklor. Perhitung-
an ini memcrlukan perhitvingan numcris dcngan dis-
tribusi waktu, energi dan ruang. Meskipun dcmikian,
tidak mungkin persoalan ini diselcsaikan secara
langsung dcngan scjumlah interval cnergi, ruang dan
waktu pada kondisi yang lcbih komplcks.

Untuk keperluan tersebut diperlukan penye-
lcsaianbcrtahapj'aitudaripcnycderhanaangeometris
dan dengan perlakiian tenaga yang terperinci menuju
ke perlakuan gcometris yang nyata (real) tetapi
dengan pcrlakuan encrgi yang Icbih sederliana (few
groiip).

Pendekatan penyelesaian persamaan transport
pada paket program WEMS adalah seperti pcndekatan
pada umumnya. Mula-mula dengan pcnyederhanaan
geometris dan perlakuan tenaga yang teliti, kcmudian
dilakukan simplifikasi tenaga degan perlakuan
geomelris yang lcbih nyala.

Pcmbangkitan tampang linlang dari puslaka/
library diperlukan data-data komposisi panyusun
reaktor. Program VVIMS juga memperhitungkan
isotop-isotopyang mcmiliki serapan resonansi yang
biasadimilikibahanbakarreaktor. Integral rcsonansi
dirumuskan dcngan:

RI = fg u(£) • w(E) clE
(1)

diniana fungsi pembobot \v(E) didefinisikan sebagai

w(E) =
(2)

dimara :

a0 = Tampang 'intang latar (bnckground cross-
section)

<jp = Tampang linlang Immburan potensial atom
penyerap

aa = Tampanglintangsempanalompenyerap
X = Konstanta Cohen-Goldstcin :

r l - Er) ; a >

Lo.Er/(2Tpr) ; a.<(Tpr/Er)

dimana:

Er = Energi resonansi
a = 1 - ((A-1)/(A+1))2

A = Rasio massa nukleus target dengan massa
neutron

Tp. = Practical width

Pada bagian pertama ini sudah dilakukan pcr-
hitungan spektrum untuk 69 kelompok tenaga tetapi
dengan pcmbagian daerah yang sederhana (3 daerah).

Setelah itu dilakukan pengkondensasian
tampang lintang menjadi hanya beberapa kelompok
tenaga dengan:

y
(3)

Pada bagian kedua dilakukan perhitungan
dengan mempcrhitungkan geometris secara tcbih icr-
perinci. Terdapat 4 pilihan geometris. yaitu : hoino-
gen, slab pincell dan chister. Perhitungan ciisini di-
lakukan dengan menyedcrhanakan kelonipok teraga.
Terdapat 4 macam metode penyelesaian yang dapat
dipilih, yaitu : DSN, PERSEUS. PIJ-PERSEUS,
PRIZE-PERSEUS. Metode penyelesaian DSN
adalah dengan pcrsamaan diferensiai dcscre: Sn, se-
dangkan metode pcnyelesaian PERSEUS mcnggu-
nakan persamaan integral. Metode PIJ dan PRIZE
juga menggunakan integraJ tetapi dengan memper-
hitungkan geometri aksial.

Bagian ketiga merapakan bagian edit hasil
perhitungan dan besaran-besaran lair. yang
dibangkilkan dari hasil perhitungan utama, sepeni
koefisien difusi dan faktor multiplikasi.
Keluaran-keluaranyangdihasilkan adalah D.Zabs, £t,
2s, scktrum dan faklor multiplikasi. Faktor multi-
plikasi dipcroleh dari :

Jfc = n* £5 O*

dimana n = - 1 (temormalisasi)
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TATA KERJA

Untuk menganalisa data pada program
WIMS dilakukan analisis heterogenitas bahan bakar
terhadap cell yang diteliti dibagi menjadi 3 daerah,
yaitu : bahan bakar, kelongsong dan pendingin yang
berturut-turut membcntuk sistcm annuler (cara
pincell).

ttelojg'soig •
R b«h«» b«k»r
C.B ; J.rl-J.ri)

Gambar 1. Konjlgitrasi unalisispin cell

Pada masalah ini akan digunakan bahan bakar UZrH
yang merupakanbahanbakarreaktorTRIGA. Variasi
parametrik dengan data scbagai berikut:
- diameterpeletUZrH: 3,56 cm

- tcbal kelongsong : 0,07 cm

- bahan kelongsong : Aluminium

- pcrbandingan atomik Zr dan H : 1 : 1

- % berat Uranium dengan total bahan bakar : 8%

- Dcnsitas bahan bakar : 5,99 gr/cm

- Diameterpendingin : 4,3 cm
Variasi pengkayaan ini digunakan untuk men-

cari kadar pengkayaan tertentu sehingga bahan bakar
masih memiliki reaktivitas positip.

Untuk analisis cluster pada teras Reaktor
Karlini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tl«p krrmj terlal

Gambar 2. Konjlgiirasi analisis CLister

CA8E D*TA TTTr O» UACTO*
CALCVLJkTIOK» TKM T « rREVIOOS STH

C « o * « t r T fc c o * t > o » i t l o o

• > 0

C*Uul*tlo« ol* t
• 1 . c«ll ia •)

A 9 u p « r c « l l

Bucklln*
tr . i tMot

Buraup «l«p

| 5J froup

groupa

Corr«ctioQ

I

Pr««froup

t r r

•UIWUP C»lc«l»tioo.

F«« 4. 2 gro«p

f«* & 2 freup
»*kro x-s«ction

P«w «roup •

Gambar3. Diagram alir program U1MS yang
ilisederh anakan

Ketcrangan tcntang paramctcr input

Bagian 1.

CELL/ tipecell

/ = 4 homogen

/ = 5 pincell, tanpa energi terkondensasi

/ = 6 pincell, dengan energi tericondensasi

;' = 7 cluster

SEQUENCE i metode pertiitungan

/ = 1 DSN

; = 2 PERSEUS

/ = 3 PIJ-PERSEUS

/ = 4 PRIZE-PERSEUS

NGROUPij

i = banyaknya group yang ditinjau

j = banyaknya reaksi yang ditinjau

NMESHij

/ = banyaknya titik mesh yang ditinjau

j = banyaknya reaksi yang ditinjau
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NREGIONijk

/ = banyaknya annulus

j = banyaknya annulus yang berisi rod

k = banyaknya daerah yang dilinjau

NMATERIALijk

/ = banyaknya material

j - banyaknya material yang mengalami burn-up

k = banyaknya mateiial dalam PERSEUS

PREOUT tanda akhir bagian 1

Bagian 2

INITIATE tanda awal bagian 2

ANNULUSjrm

j = vomzr annulus

r = jari-jari luar annulus (cm)

m = nomer material

FEWGROUPS pcmbagian library group mcnjadi
bcbcrapa group yang ditcntukan

MESH banyak interval titik mesh tiap annulus

BUCKLING buckling radial dan axial.

Bagian 3

NRODS banyaknya rod clcmcn dalam sistcin
clustcr tcras rcaktor

ARRAY m,n,p,q Illcnunjukkanposisi ring, banyakclcmon
bakai/r<xl tiap ring dan jaiakclaii pusat
teras kc arali fiap rod dalam ring

m = nomor array

n = 1, untuk peninjauan dengan radius

p = banyak rorf elemen tiap ring

q = jm-jari AIIRAY

RODSUBk,l,m,n

k = tipe dari rod tiap array tiap ring

1 = jenis bagian dari rod (contoii: 1=1, bahan

bakar. 1=2, kclongsong)

m=jari-jari luardari 1

n =kodejenis matcrial

Tabel 1. Contoh data masukan mctoda/wi cell

CEU 6

SEOUENCE 2
NDECKM 3

HNATERIOL 3
NMESM 10

N6R0UP B

PRtOUl

INITMTE

*WIR3 1ANU4AY 95

• I M O * COLO ZCW

«HHM.V3 1 1.78

wtHJtU'3 2 1.8S

AHMU.U3 3 2.3125

POtfEA

1

3

M t l l U 1 5.8221 300
HATERIAl 2 7.889

HATEMW. 3 1.000

nts« 4 3 3 •

BECIHC

BUCKUNG 0.00165

BECINC

gantl «ata pada

BurA-«p U-335 =

1 3.6221 300 1

Burn-i/p U-235 =

1 5.8211 300 1

Burn-up U-235 =

1 5 . « 2 1 SOO 1

1 5.«221 300 1

1 3.8221 300 1

Burn-up U-235 s

1 5.8221 300 1

1 5.3221 JOO 1
8urn-,,p U-235 =

1 5.8231 300 1

Burn-up U-23S =
1 5.8221 300 1

300 3

300 3

, KM7IM «0 fUZL CELL f »

1 235.4 1.70 2238.4 6.80 91 89

1056 100

VOOl 11.

0.00320

5.682

235.4

17.65

235.4

23.53
235.4

235.4

235.4

41.17

235.4

235.4

56.82
235.4

64.70

al 1 >W>

L 16 U

1. data u t a r l a l

1.60 336 0.015

>. 04U « i t t r U l

1.40 236 0.045

1. <l<ta u t e r l a l

1.30 236

1.20 236

1.10 236

1 , dau •
1.00 236

0.80 236

0.060

0.075

0.090

UrUt
0.105

0.135
1, dita aaterlal

0.70 236

X. 6tii a

0.150

tcrlal

. 9

1 adalak «bt
2238.4 t.BO 91

1 Klaljh tU.

2236.4 4.80 91

1 adalah m
Z238.4 6.B0 11

2238.4 4.80 11

2233.4 6.80 1 ;

1 »4ala>i &bt

2238.4 6.80 11

22M.4 6.60 11

1 adalaft t M

223«.4 6.B0 91

1 adalah iM>

n

89

89

$9

89

69

S9

t 9

HARfc

12 4001 1 .

.8812

.««12

.8812

.8612

.5812

.8812

.8812

.8812

4 0 0 1

4OO1

4 0 0 1

4001

4001

4001

4001

4O01

I I

1.182

1.6182

1.4,162

1.6182

1.6162

1.6182

1.6182

1.6162

1.4182

Tabel 2. Contoh data masukan mctoda Clitster

CtLI. 1
EEQ-JE»ce 2
WCROUT 8
HRODS 84 1 1 1 6 2 1
NKR5K S4
«RECION 1 2 (
HMATfRlAl. 4
MBOUT
I N I I I A T I
•TRICA CLU6TER KTH JAJ4UART 95
KATERIAl 1 8 . 8 2 2 1 3 0 0 l 1 3 5 . 4 i.TO 2 * 3 8

HATERIAL 3 1 . 0 0 0 3 0 0 i » 0 0 1 l l - l V* 8 5 .
HATCBIAL 4 1 . 6 7 3 0 0 4 1 2 1 0 0
ARRAY 1 1 8 4 . 2 6 1
AJtlUT I 1 1 0 8 . 2 3
A R R A Y 3 l 1S I 2 . 1 1 6
AKRAY 4 1 2 3 1 4 . 1 1 1
A t i u r 5 I 1 1 2 0 . 1 1
A K U T ( 1 1 « 3 0 . 2 1
KODSUl 1 1 1 . 7 8 1
«ODSini 1 2 1 .15 2
KOMUft 2 1 l . 1 6 1
RODSUB 2 2 1 . 8 5 2
ROnSUB 3 1 1 .78 1
DODSUI 1 3. 1 .85 2
RODSUB 4 1 1 .78 1
HOOSUt 4 2. l . » 6 2
« 0 0 5 1 ) 8 • 1 1 . 7 8 1
HOOSl'B < > l . « 5 2
ROCSU8 f 1 1 . 7 8 4
K0D3UB C 2 1 . 8 5 2
AKHVH.US 1 1 . 8 6 3
AMNULUS 2 2 . 0 5 2
AHNULUS 3 2 . 3 1 2 5 3
ANNULOS 4 8 . 1 1 8 3 3
AKKUtUS S 6 . 3 6 I
AKKULVJS 8 1 0 . 0 6 3
AKKUUJS 7 1 0 . 3 6 « 3
ANNVIUS 8 1 4 . 0 6 6 3
AKNU1.U3 9 1 4 . 3 6 1 3
ANKULUS 10 1 8 . 0 6 1 3
AKKUUJS 11 \ 8 . 3 6 3
ANNULUS I I 2 2 . 0 6 3
I.15K 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
rtVCKK're 3 6 15 24 27 4S 54 » 3
HKIHC
9A)CS\.IHC 0.00165 0.00320
SKCIKC
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis yang bcrdasar metoda pin
cell untuk kondisi bahan bakar freshfuel dan kondisi
bahan bakar mcngalami tingkat perubahan burn-up
(%) serta cara analisis cluster, masing-masing akan
ditinjau bcsamya pengaruh faktor pcrlipatan tak ber-
hingga (k_). Selain itu para meter lain adalah Xa, Ss,
Sr, Etr, Zabs, D, vZr dan parameter inaterial bahan bakar
lain untuk liap daerah dan banyak kelompok terdapat
dalam keseluruhan data keluaran program. Analisis
perhitungan dilakukan dengan membatasi sampai 8
kelompok. Untuk analisis pin cell dilakukan peni-
njauan 3 daerah dan cluster 12 dacrah. Analisis burn-
up dcngan pembar.dingan U235 susut mengalami fisi
dan pembentukan isotop U236 digunakan pendekatan
impiris U235 susut/U230 - 15 %. Untukanalisisp/n cell
dengan fungsi penibahan burn-up U235 diperolch
pcrubahan k~ sebagai berikut:

Tabel 3. Pcrubahan k~ vs % bum-up

Gambar4. Grafik faltfor perlipatan (K~) IS %
buni vp

Untuk analisis cluster dilakukan dengan
memproses data seperti pada tabel 2. Dalam analisis
tcrsebut konfigurasi teras terbagi 5 ring yang berisi
array rod bahan bakar dan daerah air dan kelongsong
untuk tiap ring serta satu ring untuk daerah sentral
timbel. Tiap array diisi sebanyak jumlah bahan bakar
yang terdapat pada masing-masing ring pada array
yang bersangkutan. Dari analisis cluster diperoleh
besar faktor perlipatan k~ = 1.3162, sedang analisis
pin cell k_ = 1.3687. Dari hal tersebut diperoleh
penyimpangan sebesar 3.83%. Semua analisis ter-
sebut dilakukan dengan keadaan bahan bakar dengan
kondisi freshfuel.

% bum-up U23S

0

5.882

11.765

17.647

23.530

29.410

35.294

41.176

47.176

52.940

58.820

64.700

k~ 8 group

1.36S7

1.3477

1.3247

1.2994

1.2714

1.2403

1.2054

1.1661

1.1249

1.0742

1.0115

0.9426

I
i

i

i
!
i

|
1
1

i

k ~ 2 group

1.3709

1.3498

1.3266

1.3012

1.2730

1.2417

1.2066

1.1671

1.1257

1.0746

1.0150

0.9423

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan yaitu
dcngan analisispw cell yang berpariasi dari keadaan
fresh fuel keperubahan prosentase hwihup yang
memberikan hasil bahwa pada prosentase burn-up
diatas 59,50% maka bahan bakar sudah mengalami
reaktivilas negatip (K_ < 1). Hal tersebut belum di-
perhitungkan mengenai masalah tingkat peracunan
yang dkimbulkan. Jadi kalau tingkat peracunan di-
perhitungkan maka prosentase burn-up akan lebih
kecil lagi. Untuk analisis cluster tidak dilakukan se-
bagai fungsi burn-up dan diperoleh harga faktor per-
lipatan k_ = 1.3162 (untuk 8 group) dan k_ = 1.3179
(untuk 2 group). Untuk analisis pin cc//k_= 1.3687
(untuk 8 group) dan lc = 1.3709 (untuk 2 group),
sehingga penyimpangan rata-rata sebesar 3.83%.
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TANYA JAWAB

Y. Sardjono

- Apa alasan anda tidak memperhitungkan Sm149

dan Xe135 pada hal ini penting untuk loading
bahan bakar.

- Lanjutan peitanyaan saya adalah anda menghi-
tungkd-sebagai
fungsi "burn-
up" seperti
gambar, pada
hal setiap ada
bum-up disana
adaSm'49Xe135

t e r u t a m a
setclah 10 hari
operasi, mo-
lion komentar.

Ket

. Bum-up

Bambang Sumarsono

- Alasan-alasan:
- Karena niasalah yang ditinjau adalah kondisi

freshfuel.
- Kalau bentukan Sni1*9 Xem diperhitungkan

harus ada riwayat operasi ditentukan, harus
dibuat programnya terlebih dulu.

- Hal tersebut menyebabkcm pergeseran harga %
burn-up terhadapyang telah dihitung oleh IAEA,
pergeseran ± 0,5 % don kondisi perhitungan pada
zero power.

Lampiran. Scbaaian kehmran prograjn metoda clusler
(dnerah 5 s/d 8)

i NTplll }

UIIWCK LiMlS-M

t,u\ut-tt i.iJim-ti

i.Uittt'tl l.l!tUt-lt
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1.0!'«

iuvt i.nurwn

.tlMH-tl

«;••* i.>iM*f-u
•>:••« i.ti«if-t!

X »«cr-«i i . t lm-i i

MtMCtt
MMCt'H
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ABSTRAK

PENGUKURAN DISTRIBUSI PANAS GAKftU TERAS REAKTOR KARTINI. Telah dilakukan
pangukimni distribusi panas ganima pada teras reaktor Kartini sebagaifungsi daya reaktor de/igan ntetode
pengiikuran kmgsung nienggwiakcin kalorimeter isotemial. Pengitkuran panas ganima amli aksial dilakukan
pada suntbu pusat leras scdangkan pengukiiran pada a>vh radial dilakukan pada posisi 20 Cm dati dasar
tcras pcida ring A scimpai ling F. Hasil pcngukttmn memmjukkan bohwa hnva distribusi panas gamma teras
reaktorKartini. bersesuaicm dengan kurva distribusifluks mutrotwya. Hargapanasgantma teninggi terletak
pada pusat sunibu teras sekilar 25 Cm dari dasar temsyaitu sebesar 0,055 Watt/gram pada daw reaktor 100
k\V. Pada posisi pengnhiran yang sama, besamyv pembahan harga panas gamnia sebanding dengan
besantya perubahan daya reaktor schingga pengiikumn panas ganima juga bisa dipakai sebagai salah satu
nielode unliik memonitor daya reaktor.

ABSTRACT

THE hfEASUREKtENT OF GM-M4 HEATING OF KARTINIREACTOR CORE. The meay.nvmenc of
ganima heating ofKanini reactor core cis afunction ofreactorpower by usiiig,the isotiiermal calorimctcr lias
been done. The measuremantat llie a.xial direclion is performedalong llie centttilposirion ofthe core whereas
tlie mca.viremeiU at ihe mdialposilion is pafomwd at 20 Cmfrom ihe bortom oflha core along rhe A ring up
To ihe F ring. The nieasmvnient resnlis shows lliat thc gcinmia heaiing distribnrioit cim-e is similar witli irs
neuironfliLK distribution cun>e. Thc maximum gamma hearing is located at llic ccntmlposiiion at 25 Cmfroni
ihe bottom of tlie core, that is 0,055 WaU'gnwi at reactor power of 100 kW. At the same posirion of ri:e
measurementpointslwws r/ial tlie variarion ofthe ganmia heating isproporiiomihvith liie variarim oj'reactor
power, so llie gamma heating rm'asvrenwnt can also bc usedfor tvactorpowermoniioring.

PENDAHULUAN

Sekitar 9 % dari energi total yang dibebaskan pada
reaksi pcmbelahan, adalah energi yang berasal

dari sinnrgamma atau 'panas gamma'. Panas gamma
dinyatakan sebagai laju pembangkitan panas tiap
satuan massa penyerap, yang mempunyai satuanwatt
/gram. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk menen-
tukan distribusi panas gamma dj dalam teras reaktor
Kartini, diharapkan hasil ini dapat dipakai scbagai
pertimbangan bagi para pemakai reaktor khususnya
dalam iradiasi cuplikan, juga dapat dipakai sebagai
salah satu cara untuk memonitor daya reaktor.

Metode dan alat yang digunakan adalah
pengukuran langsung dengan menggunakan
kalorimeter isotermal buatan PPNYin. Selain
kalorimeter isotermal PPNY juga telah membuat
kalorimeter gamma jenis diferensial dua sel!2'. Dari
data yang ada ternyata kalorimeter isotermal

mempunyai sensilivitas yang lebih baik dibanding
dengan kalorimeter diferensial, sehingga dalam pene-
litian ini digunakan kalorimeter isotermal.

Pengiikuran panas gamnia dilakukan baik
pada arah radial maupun arah aksial teras, pada bebe
rapa tingkat daya reaktor. Kemudian hasil
pengiikuran ini ditampilkan dalambentuk grafik, dan
pola kurva dislribusi panas gamnia dibandingkan
dengan pola distribusi fluks neutronnya. Dengan
demikian akan diperoleh nilai kescbandingan antara
panas gamma dan fluks neutron pada beberapa titik
di dalam teras reaktor, dan diharapkan dapat dijadikan
sebagai verifikasi pengukuran fluks neutron ataupun
daya reaktor.

TEORI

Radiasi sinar gamma adalah radiasi
gelombang elektromagnetik di mana energinya
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sebanding dengan frekuensinya. Seperti telah
clijelaskanbahwa 9 pe^sen dari energi total di dalam
teras reaktor berasal dari energi gamma, yaitu energi
gamma saat pembelahan dan energi gamma dari
peluruhan hasil belah. Energi gamma tersebut di-
transformasikan menjadi panas melalui proses-proses
fbto listrik, hamburan Compton dan produksi pasang-
aa Secara teoretis panas gamma dapat ditentukan
berdasar korelasinya dengan fluks neutron, secara
praktis dapat dilentukan dengan pengukuran di mana
salah satu alat ukumya adalah kalorimcter isotermal.

tabung p«nbungkus

I
t1 mofcop* 1 1

1 vemor grafIt! ]

Gambar 1. Btwian Kalorimeter Jsotermal

Gambar 1. menunjukkan bagan dari kalori-
meter isotemial lengkap dengan bagian-bagiannya
yang terdiri atas: sensor grafit geometri silinder yang
didalamnya terpasang terniokopel dan pemanas ll"j).
Grafit ditempatkan di tengah tabung aluminium yang
diisolasi dengan gas mulia (Argon, Helium, Kripton
danlain-lain).

Prinsip kerja kalorimeter menggunakan hu-
kum kekekalan energi di dalam sensor, dimana 'li3-'1';

Energi yang diterima = Kenaikan energi dalam +

Energi yang bocor keluar.

Secara matemalis dapat dituliskan sebagai bcrikut;

Pw dt = C(Q) dQ +/(&e - ©0) dt (i)

dimana;

Pm = daya panas terukur persatuan massa
sensor (watt/gram)

C(@) = panasjenis scnsor (Joule/gram °Q
Qe = suhu sensormaksimum(°Q
0O = suhu niedia pendingin (°C)
t = waktu (detik)
f(0t-0o) = fungsi energi yang bocor ke luar

sistem

Apabila dari keadaan setimbang awal kalorimeter
dimasukkan kedalam medan radiasi gamnia yang
dapat memberi daya panas Pm sebesar Pi maka suhu
grafit akan naik secara eksponensial mencapai
temperatur maksimum @i sedemikian rupa sehingga
dalam keadaan tersebut persamaan 1 menjadi:

P, = f(Qx - e (2)

Apabila keadaan setimbang ini kalorimeter di
pindahkan ke daerah radiasi yang memberikan daya
panas dP sehingga P2 = Pi + dP, maka dalam keadaan
setimbang persamaan 1 menjadi:

Pi = (3)

jika dari keadaan tersebut secara mendadak kalori-
meter dipindahkan ke kondisi pertama (Pi) maka suhu
grafit © akan turun mengikuti fungsi eksponensial
sebagai berikut:

(© - 0 i j = f©2 - ©U exp - (4)

dimana T[0:,0i]0oadalah periode kalorimeteryang
besamya dipengaruhi oleh ©2,0i dan ©0.

Pada t=0 (awal pemindalian) bentuk diferensial per-
samaan 4 dapat ditulis sebagai berikut:

(dQ/di) 02 =-[(Qi- Q\) / T(ez.Q0Q0J (5)

subtitusi persamaan 5 ke persamaan 1 diperoleh

Pl = - C(0i) [(Gz-eO/TCGj,©,)©»] + (([©i-eo) (6)

dari persamaan 2 dan persamaan 6 diperoleh

C(02) _ /(©2 - 00) -/(<=>, - ©o)
T(e2,e))e0 (©2-©i) (7)

Untuk dP yang kecil sehingga ©2 = ©i = ©0 maka
pcrsamaan 7 menjadi

C(e7) = df(/B - ©o)
7 (0 )00 ~ dQ

dan karena P = f (© - @0) maka diperoleh

(8)

dp =
7(0)00 (9)

dan daya panas gamma P yang mengakibalkan ke-
naikan temperatur sensor dari ©0 sampai ©eadalah

ISSN 0216-3128 Syarip, dkk.
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0. C(0)

@0 r (©)©o (10)

Dari persamaan tersebut di atas terlihat bahwa
variabel yang pcrlu diamati untuk mengetahui daya
panas P, sclain temperatur hanyalah periode
kalorimeter T (0).

TATA KERJA

Alat yang digunakan unluk pengukuran panas
gamma ini adalah kalorimeter isotermal buatan
PPNY BATAN dengan spesifikasi: bahan sensor ter-
Diiat dari grafit, kelongsong terbuat dari aluminium,
xibandingan diameter sensor dan diameter kelong-
50 ng adalah 1,25 Cm : 2,50 Cm, bahan gas isolasi
idalah gas Argon, dan faktor konversi keluarannya
itau sensitiviiasnya adalah 0,0385 mV/°C.

Pengukuran dislribusi panas gamma ke arah
iksial hanya dilakukan pada sumbu teras saja yaitu
)ada ring A atau 'central thimble'. Langkahpertama
ldalah mencnuikan perioda kalorimeter. Pengiikuran
iimulai dari dasar teras kemudian naik tiap 10 Cm
;ampai ujung atas teras. Sedangkan pengukuran pada
irah radial dilakukan pada setiap ring bahan bakar
iada ketinggian tertentu sesuai dengan hasil
«ngukuran arah aksial.

Dilakukan penguran panas gamma pada
mgkat daya reaktor 25 kW, 50 kW, 75 kW dan 100
W. Pemindahan kalorimeteruntuk setiap kali peng-
kuran pada arah aksial dilakukan pada waktu reaktor
cdang opcrasi. Scdangkan setiap kali perpindahan
alorimcterdari suatu ringbahanbakarke ringbahan
akar yang lainnya dilakukan pada waktu reaktor
;hut-down'.

IASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan yang dipakai untuk menghitung
:samya panas gamma adalah persamaan 10, yaitu
;rdasarkan data hasil pengukuran suhu 0 dan
:riode kalorimeter T(0). Untuk menyelesaikan
:rsamaan tersebut digunakan metode 'integral
uuerik caro trapesiuin'. Dilakukan perhitungan
rnas gamma berdasarkan data-data pengukuranbaik
i arah aksial maupun ke arah radial teras.
asil-hasil perhitungan kemudian disajikan dalam
ntuk grafik seperti yang disajikan pada gambar 2,
mbar 3 dan gambar 4, sedangkan kesebandingan
itara panas ganima dengan daya reaktor dan hasil
:ngukuran distrubusi fluks neutron disajikan
;ising-masing pada gambar 5 dan gambar 6.

aoe

— Diy»2SKW -t- Day* 50ICW

*D«v«75KW -»
0 5 10 15 20 2S- 30 35 40 «5 EO SS 60

Pocisi iksial sumtMj pustt t*rsi (Cm)

Gambar2. Kurva distribusi aksial panas
ganirna teras reaktor sebagai fiuigsi
ilaya

0.O6
— P=2SKW +P-5OKW •*• P^75KW

C D

Positi r«dt«J 1«ras

Gnm ba r 3. Ktinv distribtisi radialpanas ganuiia
teras reaktor sebagaifiingsi daya
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Gambar4. Grafik kesebandingan daya reaktor
(KM^) dengan panas gamma
(IV/grain) pada araJi radial
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C D

Jarnk Radi«l (ring)

Gambar5. Distribitsi radial Jluks netron teras
reaktar

10 15 20 25 30 35

Jarak •k£i'«l Cm

Gambar 6. Dhtribiisi Jluks netron aksial

Dari hasil pengukuran panas gamma sebagai
fungsi daya reaktor tersebut (gambar 5), dapat dilihat
bahwa perubahan besamya panas gamma bersesuaian
/berbanding lurus dengan perubahan daya reaktor,
demikian pula pola distribusi panas gamma
mengikuti/bersesuaian dengan pola distribusi fluks
neutronnya. Hal ini sesuai dengan fenomena bahwa
daya reaktor sebanding dengan jumlah reaksi
pembelahan, sedang jumlah radiasi gamma (panas
gamma) sebanding dengan jumlah reaksi
pembelahan. Harga panas gamma maksimum
dicapai pada daya reaktor 100 kW, terletak pada
sumbu tetas pada posisi 25 Cmdaribawahteras, yaitu
sebesar 0,055 W/gram dengan ralat 2,4 %.

Berdasaikan hasil pengukuran tersebut di atas
terlihat bahwa besaran panas gamma dapat dijadDcan
sebagai bahan pembanding dalam pemonitoran daya
reaktor. Kalorimeter isotermal dapat diletakkan pada
posisi tertentu di dalam teras, mengingat alat teisebut
cukup ileksibel dan relatif tidak banyak mengganggu
reaktivitas reaktoryaitu terlihatkurva distribusi panas
gamma yang cukup 'smooth'. Keniudian dari keluar-
an kalorimeter dapat langsung ditampilkan dalam
besaran daya reaktor menggunakan kortversi sesuai
dengan grafik kesebandingan seperti yang dilukiskan
pada gambar 4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan hasil
analisis, dapat disimpulkan bahwa.
- Kurva distribusi panas gamma reaktor Kanini

mengikuti pola distribusi fluks neutronnya.

- Harga panas gamma teitinggi pada daya reaktor
100 kW adalah 0,055 W/gram lerletak pada sumbu
pusat teras pada posisi 25 Cm dari dasar teras,
dengan ralat hasil pengukuran 2,4 %.

- Untuk posisi pengukuran yang sarna, besamya
perubahan harga panas gamma sebanding dengan
besarnya pcmbahan daya reaktor.
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TANYA JAWAB

•uyamto

- Dalam pembuatan grafik kesebandingan daya
panas (gambar 4). Mengapa pengukuran hanya di-
lakukan 4 kali (pada 4 tingkat daya) mestinya di-
ukur pada tingkat daya reaktoryang lain sehingga
pengambilan linearitas grafik lebih baik.

>yaiip

- Hanya cocok jika jangkou dayanya besar (4 titik
secara matematikbisn dipertcmggungjawabkan).

-Vidarto

- Apakah bentuk distribusi gamma sebanding
dengan distribusi fluks neutron di teras reaktor.
Mengingat distribusi fluks neutron Reaktor
Kartini maksimum tidak berada pada pusat
sumbunya tetapi agak ke bawah, karena pengaruh
posisi batang kendali.

- Adakah suatu persamaan (koreksi) antara panas
gamma dengan daya reaktor, sedemikian
sehingga tidak hanya sekedar untuk memonilor
daya, tetapi juga untuk kalibrasi daya rcaktor,
mohon dijelaskan.

Syarip

- Sebanding dan sesuai.
- Ada, bisa dilihat di "engineering Conipendium or

Shielding (pusloka 5).

Utojo

- Mohon penjelasan mengapa dinamakan
isotermal.

~ Secara analisis, ada distribusi suhu dalam grafiL
Bagaimana pcnyaji mencmpatkan termokopel,
karena suhu akan berpengaruh pada hasil rumus?.

Syarip

- Isotcrmal maksudnya menggunakan termokopel
(kalorimcter) dimana keluarannya diambil
setelah di luar dan didalam kaloriimter, berada
pada kesetimbangan (mendekati sama).

- Ditcngah-tengah sensor.

D.T Sony T.

- Discbutkan dengan metoda ini dapat digunakan
unhik memonitor daya. Bagaimana hasilnya bila
dibandingkan dengan metoda kalorimeter biasa
(dengan mengukur suhu inlet dan outlet
pendingin). Manayang lebih teliti.

Syarip

- Secara teoritis pengukuran daya dengan ka-
lorimeter sinargamma akan lebih teiitidibanding
dcngan mctode kalorimetri biasa karena pada
inetode kalorinwtri gamina panas b;sa langsung
dari proses tidak melalui perpindahan panos
yang berkafi-kati. Yang paling leliti adalah
pcngukuran daya dengan metode neutronik.
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PEMBUATAN PERANGKAT BARGRAPH UNTUK PENAMPIL
POSISIBATANG KENDALIREAKTOR KARTINI

Suprivanto
PPNY-BATAN P.O. Box 1008 YogyakaHa 55010

ABSTRAK

PEMBUATAN'PERANGKAT'BARGRAPH UhTUKPENAMPIL POSISIBATANG KENDAUREAKTOR
KARTINl. Dalam wngka upgrading sistent instmmentasi dan kendali reahor Kartini. telah dilakukan peni-
buatan rangkaian pemngkar bargraphyang beifungsi wiluk memoniiorposisi batang kendali. Perangkat ini
diiempatkan pada pcmel diagram vong ctda di numg kontrol reaktor. Seliap balang kendali diimidai dcngan
nyalaLEDsebanyak 10 buahyangdapatbergetvk naiktunnisesuaidengangemkan balangkendalisehiugga
dibuttihkan 20 btiali LED untuk tiap-tiap batcwg kendali yaitu JObuali LEDpoda saatposisi lurunpenuli dan
10LED pada saat posisi uaik penuh. Pcmngkar bargivph ini hanya dapat memonitor posisi batang kendali
setiap ada pcmbahan posisi sebesar 10% dariposisi batang kendali nwksimum yang akan dirutijukkan.

ABSTRACT

FABRICATION OF BARGRAPH ASSEMBLY FOR CONTROL ROD INDICATOR OF REACTOR
KARTINI. Tlie Bargraph insinmient for monitor control rod position hm-e been niade. This instniment is
localed on llie pcmel diagram in tlie conlro! room ofreactor Kartini. In this instnmient, every control rod
position isindicated'by 10LEDon, lliat ccm niove up ordownasmovingofcontrolrod, toUil20LED isneeded
one assembly llial is 10 LEDforfull do\m position and 10 LEDforfull up posilion. Tliis Bargmpli can only
moinior ihe conlrol rod posiiion evety 10% ofnia.rinnmi conlrol rod niovenient.

PENDAHULUAN

ReaktorKarlini mempunyai 3 (tiga) buah batang
kendali yailu batang pengaman, batang kom-

piensasi dan batang pengatur dimana masing-masing
batang kendali terbuat dari bahan Boron Carbida
(B4C). Ketiga buah baiang kendali tersebut masing-
masing digerakkan oleh sebuah motor servo yang
dapatdiaturgerakannyabaik iiaik maupun turunyaitu
dengan menekan tombol np a(au tombol down.
Untuk memonitor posisi balang kendali (seberapa
jauhbatang kendali mcninggalkan teras reaklor). ma-
ka diperlukan seperangkat peralatan yang dapat
memberikan informasi tersebut. Adapun perangkat
peralatannya adalah:

Perangkat Lunak (soft ware)

Perangkat ini berisi program terpadu yang dapat
memonitor parameter-paranieler reaktor yang
diperlukan secara tepat, diantaranya adalah
memonilor posisi balang kendali. Pada pcrangkat ini
parameter-parameieryang diamati ditampilkan pada
layar monitor komputer.

Bargraph nwnitor

Perangkat ini memberikan informasi posisi batang
kendali masing-masing dengan nyala LED (Light
Emiling Diode). Pada perangkat ini masing-masing
balang kendali ditandai dengan nyala LED sebanyak
10 buah yang dapat naik dan turun sesuai dengan
gerakan balang kendali sehingga pada perangkat ini
memerlukan 20 buah LED untuk setiap batang
kendali yaitu 10 buah LED untuk posisi turun pcnuh
(full down) dan 10 buah LED untuk posisi naik penuh
(full upj.

PEMBUATAN PERANGKAT
BARGRAPH

Sinyal Masukan Perangkat Bargraph

Reaktor Kartini mcmpunyai liga buah balang
kendali yailu batang pengaman, batang kompcnsasi
dan balang pcngatur. Masing-nosmg batang kendali
lcrsebut, bckcrjanya dialur oleh scbuah mekanismc
penggcrakyangdapatdioperasikandariruangkontro!
reaktor melalui suatu sakelar lekan secara manual.
Sebagai penggerak digunakan motor servo yang
mempunyai data teknis, motor magnit induksi. 2

1SSN 0216-3128 Supriyanto



26 Bukn I
Prostding Pertemuan dan Presenlasi Ilmiah

PPNY-BATAN. Yogvakarta. 25-27April 199S

.hase, 110 Volt, 60 Hz. Motor dikopel dengan roda
,igi pinion (rackandpinion) dan menggerakkan rack
'raw tube. Selain itu juga memular poros potensio-
leter (10 putaran) untuk sinyal masukan posisi
aiar.g kendali. Berikut adalah gambar diagram unit
enggerak batang kendali.

Gambar 1. Diagram sistem penggerak batang
kendali

iangkaian Perangkat Bargraph

Rangkaian pcrangkat bargraph yang dibuat
iii terdiri dari beberapa sub rangkaian anUira lain :

. Rnngkninn Buffcr
Rangkaian ini berfungsi untuk menjaga agar
tidak terjadi penurunan sinyal tegangan masuk-
an. Rangkaian bujfer dibuat dengan mengguna-
kan sebuah Operasionol Amplifier (OpAmp).

Rangkaian PcngurangSiny.il Masukan
Pada rangkaian bargraph, setiap batang kendali
terdapat dua buah rangkaian pengurang sinyal
masukan yaitu rangkaian pengurang dengan te-
gangan referensi sebesar sinyal tegangan pada
saat posisi batang kendali turun penuh dan rang-
kaian pengurang dengan tegangan referensi
sebesar sinyal tegangan pada saat posisi batang
kendali naik penuh. Rangkaian ini berfungsi
untuk mengeliminir tegangan masukan dari
salah satu elemen bargraph pada saat posisi
batang kendali naik penuh atau tuain penuk
Setiap rangkaian pengurang tersusun oleh se-
buah OperasionalAmplijler, 4 buah resistor 1 M
ohm dan sebuah resistor variabel 100 Kohm.

. Rangkaian pcngatur tcgangan masukan
maksi- mum bargraph
Rangkaian ini terdiri dari dua buah resistor varw-
bel (helitrim) masing-masing untuk pengatur

tcgangan masukan maksimum bargraph posisi
naik dan bargraph posisi turun. Rangkaian ini
berfungsi untuk mengeset tegangan maksimum
yang dibutuhkan oleh sebuah rangkaian elemen
bargraph agar semua LED nya menyala.

4. Rangkaian clcmen bargraph
Pada rangkaian bargraph, setiap batang kendali
mempunyai 2 buah rangkaian bargraph yaitu
bargraph untuk posisi naik penuh dan bargraph
untuk posisi tunin penuh, dimana masing-
masing rangkaian bargraph terdiri dari 10 buah
LED, sebuah IC LM 3914 dan sebuah resistor
variabel (helitrim). Rangkaian ini berfungsi
sebagai monitor posisi batang kendali yang
ditandai dengan 10 buah nyala LED.

5. Rangkaian isyarat batang kcndali posisi naik
pcnuh
Rangkaian ini berfungsi untuk memberi isyarat
bahwa batang kendali pada posisi naik penuh.
Isayarat iiii ditandai dengan nyala sebuah LED
yang berkedip-kedip. Rangkaian ini tediri dari :

a. Rangkaian komparator dengan tegangan
referensi sebesar sinyal tegangan saat posisi
batang kendali naik penuh. Rangkaian ini ber-
fungsi untuk menyensor apakah batang ken-
dali sudah berada pada posisi naik penuh atau
behim. *

b. Rangkaian pembangkir piilsa yang berfungsi
untuk memberikan pulsa tegangan masukan
pada salah satu kaki gerbang OR.

c. Gerbang OR yang berfungsi untuk melolos-
kan pulsa tegangan dari pembangkit pulsa saat
posisi batang kendali naik penuh. Sinyal ke-
luaran dari gerbang OR dihubungkan ke LED
sehingga nyala LED akan berkedip-kedip saat
posisi batang kendali naik pcnuh.

CARA KERJA PERANGKAT

Sistem Penggerak Batang Kendali

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa sinyal
masukan perangkat bargraph diambilkan dari
tegangan keluaran sistem penggerak batang kendali.
Adapun cara kerja dari sistem penggerak batang ken-
dali adalah sebagai berikut:
- Saat tombol UP dan DN tidak ditekan, maka kedua

stator motor kumparannya dialiri arus yang
sephase. Oleh karena gcometri kumparan stator
satu sama lain terieiak 90° elektris, maka dengan
anis sephase tidak akan timbul medan putar pada
rotornya sehingga angker motor tetap diam.
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- Saat tombol UP atau DN ditekan, maka akan
terjadi pemutusan arus langsung salah satu kum-
paran statordan akan melalui capasitor C. Adanya
capasitor maka akan terjadi pergeseran phase te-
gangan 90° satu sama lain sehingga timbul resul-
tante fluks magnit dan rotor akan berputar. Per-
putaran rotor tersebut juga akan memutar poros
potensiometer sehingga harga resistannya akan
berubah, dengan demikian harga tegangannya juga
akan berubah. Tegangan keiuaran dari potensio
tersebut dimanfaatkan sebagai tegangan masukan
dari perangkat bargraph.

- Pada sistem penggerak ini juga terdapat sislem
penghubung antara sistem penggerak dengan
batang kendali. Sistem ini bekerja secara elektro-
magnit, sehingga apabila terjadi pemulusan arus,
maka batang kendali akan jatuh bebas yang di-
kenal dengan istilah SCRAM. Keadaan ini sangat
berguna untuk sistem pengamanan reaktor dari
gangguan-gangguan yang dapat membahayakan
beroperasinya suatu reaktor.

Perangkat Bargraph.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa setiap
batang kendali ditandai dengan nyala LED sebanyak
10 buah dimana kesepuluh nyala LED terscbut dapat
bergerak naik dan tunm scsuai dengan gerakan
batang kendali sehingga pada perangkat ini setiap
batang^kendali mempunyai 20 buah LED yaitu 10
buahLED untuk posisi turunpenuh dan 10 buahLED
untuk posisi naik penuh. Pada perangkat ini di-
lengkapi pula dengan nyala sebuah LED yang ber-
kedip-kedip pada saat posisi baiang kendali naik
penuh. Adapun blok diagram dari perangkat Bar-
graph dapat dilihat pada gambar 2.

inpat

mj

CD

Gambar2. JiloU diagram rangkaian perangkat
bargraph

Kctcrangan

1
2
3
4a
4b
5a
5b
6
7
8
9

rangkaian buffcr
rangkaian pcngurang (saat posisi turun pcnuh)
rangkaian pcngurang (saat posisi naik pcnuh)
pcngatur tcgangan posisi naik pcnuh
pcngatur tegangan posisi turun pcnuh
LED bargraph posisi naik pcnuh
LED bargraph posist turun penuh
rangkaian komparator
rangkaian pcmbangkit pulsa
rangkaian untuk mcloloskan pulsa
lampu LED (nyala bcrkedip-kedip saat posisi
naik pcnuh)

Cara ksria dari perangkat Bargraph adalah sebagai
berikut:

- Sinyal keluaran dari potensio baiang kendali yang
berupa tegangan dimasukkan ke rangkaian bvffer,
hal ini untuk menjaga agar lidak lerjadi penurunan
tegangan.

- Sinyal keluaran dari rangkaian buffer kemudian
dimasukkan ke rangkaian pengurang dengan te-
gangan referensi sebesar teganagan keluaran po-
tcnsio balang kendali saat posisi turun penuh (0,7
volt). Hal ini disebabkan karena tegangan keluaran
dari polensio batang kendali saat posisi turun pe-
nuh tidak nol melainkan 0,7 volt schingga tegang-
an tersebut dapat menvalakan bcberapa LED.

- Tegangan keluaran dari ranckaian pengurang
kenuidian dimasukkan ke ranskaian pengatur
tegangan yang berfungsi sebagai pengatur
tcgangan maksimal yang dibuiuhkan oleh sebuah
rangkaian elemen bargraph.

- Selain itu legangan keluaran dari rangkaian pengu-
rang tersebut juga dimasukan ke rangkaian kom-
parator dengan tegangan referensi sebesar 4 Volt
dimana tegangan keluaran dari komparator dima-
sukan ke salah satu kaki /C 74LS32 (OR GATE)
sedangkan kaki yang lainnya mendapat masukan
dari rangkaian pembangkit pulsa sehingga gerbang
OR akan meloloskan pulsa keluaran dari rangkaian
pembangkit pulsa saat tegangan masukan rang-
kaian komparaior sama dengan legangan referensi-
nya (4 Volt). Keadaan ini dimanfaatkan untuk
membuat nyala lanipu LED berkedip-kedip saat
balang kendali pada posisi naik penuh.

- Tegangan keluaran dari rangkaian pengalur
lcgangan, kcmudian dimasukkan ke rangkaian
elemen Dorgraph posisi naik penuh.

- Sinyal keluaran dari rangkaian pengurang dengan
referensi 0,7 di atas, disamping masuk ke rangkai-
an pengatur tegangan juga masiik ke rangkaian
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pengurang dengan tegangan referensi 4 volt. Hal
tersebut disebabkan karena tegangan keluaran dari
potensio batang kendali saat posisi naik penuh
adalah 4,7 volt, sehingga diharapkan tegangan ke-
luaran dari rangkaian ini adalah 0 volt saat batang
kendali pada posisi naik penuh.

- Kemudian tegangan keluaran dari rangkaian
pengurang di atas dimasukkan ke rangkaian peng-
atur tegangan maksimal yang dibutuhkan oleh
rangkaian elemen Bargraph (posisi turun penuh).

- Dari rangkaian pengatur tegangan tersebut
kemudian masuk ke rangkaian elemen Bargraph
posisi turun penuh.

- Pada setisp rangkaian elemen Bargraph baik
untuk posisi naik penuh atau turun penuh terdapat
sebuah potensio (10 putaran) yang fungsinya untuk
mengeset sedemikian rupa sehingga nyalanyaI£D
elemen bargraph posisi naik penuh dengan mati-
nya LED elemen bargraph posisi tumn penuh
dapat bersamaan, demikian pula sebaliknya.

PENGUKURAN DAN UJI COBA
RANGKAIAN

Dari hasil pembuatan perangkat Bargraph
telah dilakukan pengukuran dan uji coba terhadap
perangkat yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Batang Pengaman

Batang Kompensasi

monitor

j bargraph

naik (LED)

0

1

2

3

4

5

6

7

g

9

10

komputer

( % )

0,00

10,06

20,08

30,24

40,30

50,02

60,04

70,13

80,19

90,21

100,00

tegangan

potensio

(Volt)

0,686

1,072

1,430

1,780

2,140

2,480

2,840

3,190

3,550

3,900

4,270

posisi bt

kcndali

( C m )

2,8

6,6

10,4

14,2

18,0

21,7

25,5

29,3

33,1

36,9

40,7

ketcrangan

full down

full up

monitor

bargraph

naik (LED)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

komputer

( % )

0,00

10,04

20,02

30,04

40,02

50,02

60,04

70,12

80,09

90,07

100,00

(cgangan

potensio

(Volt)

0,782

1,140

1,490

1,840

2,190

2,530

2,880

3,230

3,580

3,930

4,280

postsi bt

kendali

(Cm)

3,0

6,9

10,0

14,2

18,0

21,7

25,4

29,1

32,9

36,6

40,6

keterangan

full down

full up

Batang Pengatur

monitor

bargraph

naik (LED)

0

1

2

3

4

5

6

7 •

8

9

10

komputer

( % )

0,00

10,06

20,02

30,05

40,10

50,08

60,06

70,09

80,02

90,05

100,00

tegangan : posisi bl
i

potensio kendali

(Volt) (Cm)

0,686: 2.75

keterangan

full down

1,054 6.70!

1,400 10.40:

1,760 14.10

2,110; 1190

2,470; 21,70

2,820! 25,50!

•r 3,180' 2930

3,530; 33,10

3,880- 36,90

4,260 '. 40.85 fullup

Dari data hasil pengukuran di atas, maka dapat dibuat
gambar grafik linieritas hubungan antara posisi nyala
LED bargraph dengan tinggi posisi batang kendali,
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tegangan keluaran dari polensio masing-masing
batang kendali dan prosen kenaikan masing-masing
batang kendali yang dtunjukkan oleh komputer se-
perti terlihat pada gambar (3a, 3b, 3c). Adapun hasil
uji coba rangkaian perangkat bargraph adalah sebagai
berikut:

- Setiap batang kendali ditandai dengan nyala LED
sebanyak 10 biiah yang dapat bergerak naik dan
turun.

- Gerakan naik atau turun terjadi setiap ada
perubahan posisi batang kendali sebesar 10% dari
posisi maksimumnya.

- Pada saat posisi batang kendali naik penuh,
sebuah LED nyala bekedip-kedip dalam selang
waktu sekitar 1 detik.

- Perubahan antara nyala LED elemen Bargraph
posisi naik dan matinya LED elemen Bargraph
posisi turun hampir bersamaan, begitu pula
sebaliknya.

1 MIMC roatt* (n
U MWK lOTDGKI (2)

0 KMK TOCCTO 0 )

i J 1 l i t * i \

Gambar 3a. Grafik Unieritas bargraph

THE REGRESSION PLYNOMIAL OF LINE 1-
( 2.814E-KK) ) + ( 3.786E+O0 ) • X
THE VARIANCE - 6.I98E-04

THE REGRESSION I'LYNOMIAL OF UNE 2-
( 2.914E+O0 ) + ( 3.752E+OO ) * X
THE VARIANCE • 2.604E-02

THE REGRESSION PLYNOMIAL OF LINE 3-
(2.909E4O0 ) + (3.785E-«)0 ) • X
THE VARIANCE - 7.702E-02

I T 1 i i i
RSRl K3C EBll

1 i

Gatnbar 3b. Grafik Vnieritas bargraph

THE REGRESSION PLVNOMIAL OF UNE 1-
( 7.075E-01 ) - ( 3.556E-O1 ) • X
THE VARIANCE - 8.993E-05

THE REGRESSION PLYNOMIAL OF UNE 2-
( 7.888E-01 ) + ( 3.49OE-O1 ) • X
THE VARIANCE- 1.215E-05

THE REGRESSION PLYNOMIAL OF LINE 3-
( 6.973E-01 ) » (3.546E-01 ) • X
THE VARIANCE - 5.367E-05

I T

Gatnbar 3c Grafik Unierilas bargraph

THE REGRESSION PLYNOMIAL OF UNE 1-
( 9.501E-02 ) + ( 1.000E+01 ) • X
THE VARIANCE - 9.8398E-03

THE REGRESSION' PLYNOMIAL OF LINE 2-
( 1.864E-02) + (1.0OOE-K)l )*X
THE VARIANCE - 1.073E-03

THE REGRESSION PLYNOMIAL OF UNE 3-
( 4.818E-02 ) + ( 1.000E+01 ) • X
THE VARIANCE- 1.088E-03
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Gnmbar -4. Rangkaian perungkat Bargraph

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan uji coba
perangkat bargmph didapat bahwa perangkat ini
hanya mampu memonitor setiap ada perubahan posisi
batang kendali sebesar 10% dari posisi maksimum.
Hal tersebut disebabkan karena pada pcrangkat ini
hanya mempunyai 20 buah LED yang digunnkan
untuk penggainbaran/visualisasi batang kendali
sebanyak 10 buah LED dan 10 buah LED lainnya di-
gunakan untuk penggambaran perubahan posisi
batangkendali. Dengan demikian perangkat ini mem-
punyai 10 buah perubahan posisi nyala LED dimana
setiap perubahan tersebut menggambarkan perubah-
an posisi batang kendali sebesar 10% dari posisi mak-
simum atau dengan kata lain, perangkat ini mem-
punyai ketelitian sebesar 90%. Mengingat ukuran
panel diagram dan tata letak yang tersedia pcrangkat
tersebut sudah dianggap cukup untuk menggambar-
kan gerakan batang kendali reaktor Kartini. Pada
perangkat ini setiap perubahan nyala LED elemen
bargraph posisi naik dan matinya LED elemen
bargraph posisi turun hampir bersamaan (lidak ber-
sama) begitu pula sebalikanya. Hal tersebut disebab-
kan karena besamya resistan helitrim yang digunakan
untuk mengeset tegangan referensi keluaran antara
modul elemen borgraph posisi naik dan elemen

bargraph posisi turun tidak tcpat sama, sehingga
tegangan referensi keluaran masing-masing modul
elemen bargraph juga tidak tepat sama.

KESIMPULAN

Dari hasil pembuatan dan penguj ian rangkaian
perangkat bargraph, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikuL
- Rangkaian Bargraph yang dibuat telah bekerja

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

- Nyala LED elemen bargraph posisi naik dan
matinya LED bargraph posisi turun saat terjadi
perubahan posisi batang kendali belum dapat
bersamaan, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut
disebabkan karena nilai resistor variabel yang
digunakan untuk mengeset tegangan referensi
keluaran elemen bargraph satu dengan lainnya
tidak tepat sama.

- Rangkaian bargraph yang dibuat ini mempunyai
ketelitian sebesar 90%. Hal ini dipandang sudah
cukup memenuhi syarat karena sistem ini hanya
merupakan salah satu dari tiga buah sistem
redudansi indikator posisi batang kendali reaktor
Kartini.
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TANYA JAWAB

D.T. Sony. T.

- Disebutkan bahwa perangkat ini hanya
memonitor batang kendali setiap perubahan
sebesar 10% karena jumlah LED 20 buah C 10
buah turun atau 10 atas, bila jumlah LED
ditambah apakah sctiap pcrubahnn posisi dapat
dimonitor. Mohon pcnjclasannya.

Supriyanto

- Bisa!, bahkan akan lebih telili
Contoh : misaljumlah LED. 1 Wbuah
- 10 LED uniuk visualisasi batang kendali
- 100 LED untuk memonitor posisi bnlnng ken-

dali
Berarti setiap perubahan nyala LED akan me-
nunjukkan perubohan posisi balong kendali 1%
dari posisi maksimuin.

Sahala

- Bagan Bargraph yang Bapak sajikan adalah
bagan tahun 1980. Apakah alat Bargraph yang
Bapak buat merupakan yang pertama kali dibuat
di PPNY ?. Kalau tidak (yang kedua dst), Apakah
ada perbaikan dari yang sebelumnya?.

- Apakahpembuatan ini merupakan tugas rutinatau
tiigas penelitian.

Supriyanto

- Untuk PPNY kami tidak tau, untuk Bidang
Reaktorya.

- Merupakan tugas pada saat diadakan up grading
sistem instrumentasi.

Hcru Purnomo

- Apa yang dapat menjamin ketelitian sampai 90 %
mohon penjelasan

Supriyanto

- Karena perangkat tersebut hanya divisuali-
sasikan 20 LED, sehingga setiap perubahan nya
LED hanya dapat mewakili 10% dari posisi
waksimumnya. Untuk mencapai ketelitian yang
lebih tinggi disini diperlukan modul Bargraph
lebih banyak lagi. Sebagai contoh niisal
Borgraph akan a'ibuat setiap perubahan nyala
LED mewokili 1% dari posisi niaksinwm inaka
perangkat ini inembutuhkan 110 LED.

— 10 LED sebagai visualisasi batong kendali
-100 LED untuk monilor gerakan batang ken-

dali.
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MODEL FISIS ENTERAKSIOPERATOR REAKTOR DENGAN
LINGKUNGAN CUACA KERJA RKU RSG-GAS

Socdardjo, SA
PPTKR-BATAN, Kawasan PuspiiekScrpong, Tcmgemng 15310

ABSTRAK

MODELF1S1SINTERAKS1OPERATORREAKTORDENGANLINGKUNG4NCUACAKERJARUANG
KONTROL UTAMA RSG-GAS. Telah dilakukan pengukuran cuaca kerja di ruang kontrol utama RSG-GAS.
Untuk mengkaji ataca kerja lersebut nyaman untuk operator reaklor, niaka periu adanya sualu niodel fisis,
dengan memperliitungkan parameter-parametemya yang ditekankan pada interaksi opemtor reaktor dengan
linghmgan ciicica kerja, kliusiisnya lingkiingan siihu kerja. Tiitgkatsuhu nvaman kerfa akan dianalisis dengan
membandingkan berdasarkan gmfik stcmdar MIL-HDBK- 759A dan sfandar Hiperkes Indonesia. Metode
penwswwn niodal hiteraksi yang aka» digunakan ialali dcngan nielakakan analisisfisisperpindahanpcmas
dalani badau operator reaktor dan lerhadap lingktingan aiaca kerja RKU RSG-GAS. Hasilnya ialah model
Jisis dun paranieter-paranietcryang diperlukan untuk inleraksi badan opcrator reakior terhadap lingkungan
cuaca kerja seiia tingkat sulm nyaman kerja wituk operator di RKU RSG-GAS.

ABSTRACT

INTER4CTIONS OFREACTOR OPERATOR WITH THE WORK CLIMATEENWRONMENTMCR OF
MPR SIWABESSYPHUSICAL MODEL. Measiiremant ofmain control room (K4CR) ofMuhiPinpose Reactor
(KfPR) SIWABESSY work climate envimnment lias been done. For assessing the climate enviroimieitt is
comfortable for reactor operator (RO), tlten necessaiy a physical niodel and it 's parameters. T)w paranicters
M'ill emphasis on tliem climale enviroment particularly tlieivial environment andR.0 interaction. The ihermal
comfoit will be analyzed based on MIL-HDBK-759A diagram and lndonesian Commerce and Industry
Hy'giene and WorkSafetystandard. The interaclion niodel stmcturing nielhod wil be nscd ispliysical aiialysis
ofheat transfer imierRO body cmd against MCR work climate environment. The result oflhe physical nio<iel
cmd llie pciramciers neededfor inlcractions RO body with theni climate environnient as well as the RO rliemia!
comfon on KiCR ofhlPR Siwabessy.

PENDAHULUAN

Menumt U.S. Nuclear Regulatory Conwiision
dalam NUREG/CR J278m, suhu lingkungan

merupakan salah satu faktor ujud kinerja (Perfor-
mance Shaping Factor, PSFJ ekstcmal. Hubungan
faktor ujud kinerja eksternal dan internal yang
sepadan akan menghasilkan kinerja yang optiinum
dan yang tidak sepadan akan menghasilkan kinerja
suboptimwn sepeiti pada gambar 1. Contoh hubungan
yang tidak sepadan ialah adanya suhu ekstrim
lingkungan di dalam RKU, sehingga menimbulkan
stress untuk para operator reaktor. Menurut
NUREG/CR 1278 m , keteganganjiwa raga atau stress
disebabkan adanya stressor, sehingga manusia
merasa terancam untuk berbuat sesuatu yang baik.
Akibat dari itu kinerja operator reaktor akan rendah
jika stressnya rendah, kinerja opcrator reaktor akan
optimum jika stressnya optimum, kinerja akan
menurun dengan cepat jika strcssnya cukup berat
hingga berat sekali, Suhu ekstrim di sini ialah suhu

yang tidak nyaman bagi tenaga kerja Indonesia,
temiasuk operator rcaktor di RKU RSG-GAS. Stress
tersebut akan menghasilkan kesalahan mengabaikan
(omission error) dari suatii tindakan operator reaktor.

Gambar 1. Hubungan PSF Eksternal dan
Internal
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Klasifikasi cidera panas dari Majalah Hiper-
kes[6\ ada 4 (empat) macam, yaitu sinkope panas (heat
syncope), kejang panas (lieat cramps), kelelahan

seperti pada diagram ganibar 2. Cidera panas tersebut
akan menjadikan operator stress yang diakibatkan
faktor suhu lingkungan.

Gambar2. Einpat inacam Klasifikasi Cidera
Pauas

Cuaca kerja RKU RSG-GAS, diatur melalui
ventilasi dengan kode KLE.34.ANCO.1. Data yang
diperoleh dari RKU RSG-GA^ ialah suhu lingkung-
an kerja sekitar 22 °C hingga 26 °C udara kering.
Tekananudara 1 atmosfir, kelembabanudara60%Rh
dan sirkulasi udara 1200 hingga 3000 mVjam.

Dari Iatar belakang masalah adanya akibat
yang serius pada operator reaklor karena faktor suhu
lingkungan, maka akan dibahas model fisis interaksi
operator reaktor dcngan lingkungan cuaca kerja
khususnya suhu di RKU RSG-GAS, dengan tujuan
untuk analisis suhu nyaman kerja opcrator reaktor.

Hasil penentuan suhu nyaman kerja dari
model akan dibandingkan dengan standar diagram
MJL-HDBK-759A serta standar suhu nyaman kerja
untuk tenaga kerja Indonesia dari Higiene Perusahaan
dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) yang dibuat oleh
Departeman Tenaga Kerja (Depnaker R.I.).

Pendekalan cara penyusunan modcl ialah
dengan melakukan analisis fisis perpindahan panas
pada badan operator reaktor dan pada lingkungan
cuaca kerja RKU RSG-GAS. Untuk itu perlu
ditentukan beberapa parameter yang dibutuhkan
dalam membuat modcl terscbut.

Hasil yang diharapkan ialah didapalnya modcl
fisis interaksi. badan operator reaktor dengan per-
ubahan lingkungan cuaca kerja di RKU RSG-GAS
yang dapat dipakai dalam penentuan tingkat
kenyamanan.

TEORI

Perpindahan Panas dalam Badan Operator
Reaktor.

Panas di dalam badan operator reaktor, ber-
sumber dari tenaga masukan (I) yang berasal dari
makanan, minuman dan O2. Makanan selanjutnya
diolah oleh usus dan hati. Oksigen dari hidung, pani-
paru dan jantung, terbawa aliran daiah dan bereaksi
dengan sari makanan sehingga terjadi proses meta-
bolisme (M) yang dapat menghasilkan tenaga dalam
secara fisik dan kimiawi. Tenaga dalam (S) yang ter-
simpan di badan operator, berguna untuk bekerja.
Dari proses metabolisme akan menghasilkan tenaga
untuk bekerja (W) seperti untuk mengoperasikan
reaktor. Proses metabolisme juga menghasilkan
panas, H2O dan CO2.

Hubungan antara I,W,M dan S, sebagai
berikut:

/ = W + M + (i)

dengan M adalah tenaga metabolik yang dibangkit-
kan dari makanan (I), W adalah kerja untuk mengeija-
kan suatu objek tertentu, S ialah tenaga tersimpan
dalam tubuh. Menumt KROKKfER[i\ harga I dihitung
berdasarkan komposisi makanan oleh para ahli gizi,
berdasarkan Pennington and Church (1985). Sedang
parameter M, dihitung berdasarkan kandungan
karbohidrat, lemak, protein, 02 yang dikonsumsi,
kuantitas perubahan pernafasan (respiratory
exchange quotient RO), dan tenaga yang dibuang
untukbekeija (W). Tenaga kerja (W) dihitung melalui
hasil eksperimen dari Astrand et.al. (1977). Misal
liarga I dan W tetap dan tidak berubah, maka pem-
bahasan dapat dipusaikan ke masalah peaibahan
tenaga badan operator reaktor terhadap lingkungan-
nya saja, dengan rumus sebagai:

I-W = M+S (2)

Jika secara sederhana dianggap tidak ada
perubahan lenaga tersimpan (S) atau tidak ada panas
bertambah dari atau hilang ke lingkungan secara
konduksi (K), konveksi (C), pancaran atau radiasi
(R), penguapan (E), maka kesetimbangan tenaga
mcnjadi:

/ = A/+ IV (3)

W tidak akan berubah karena pengaruh cuaca
lingkungan, tetapi akanberubahjika digunakanuntuk
bekerja saja.
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Efisiensi tenaga kerja operator reaktor e
didefinisikan sebagai perbandingan antara tenaga
kerja (W) dan tenaga masukan (I), dengan rumus:

e = (IV: I) x 100% = W: (M + W) x 100% (4)

Panas yang diakibatkan metabolisme sangat
tergantung dari kegiatan badan. Hubungan antara
tingkat pekerjaan dan tenaga metabolisme seperti
pada Tabel 1. Dalam kerja sehari-hari, biasanya
tenaga masukan yang hilang menjadi tenaga kerja
ialah 5% hingga 25%. Menunit KROEMER151 harga
[ untuk sarapan pagi sekitar 200 hingga 700 kilo
kalori (kkal.), makan siang dari 240 hingga 550 kkal.,
makan malam 570 hingga 650 kkal.

Tabel 1. Tingkat pekcrjaan
mctabolismc

dan tcnaga

Tk. pckerjann

Sangat Ringan

Ringan

Sedang

Bcrat

Kcgintnn

Tidur

Duduk tcnang

Duduk, gcrakan badan dan
lcngan ringan sepcrti menekan
tombol

Duduk, gerakan kaki dan tangan
seperti main piano, mcnyctir
mobil

Berdiri, kcrja lengan ringan
bongkar pasang mcsin

Duduk, gerakan kuat tangan dan
kaki

Berdtri, kerja ringan pada mesin
atau bongkar, kadang-kadang
jalan

Bcrdiri, kcrja scdang pada mesin
atau bongkar pasang, kadang-
kadang jalan

Jalan-jalan, dengan mengangkat
dan mcndorong beban yang
bcratnya sedang-sedang saja

Mcngangkat, medorong dan
mcnaikkan benda-benda berat
sccara lerputus-pulus

Bcrat tcrus menerus

BTU/jam

250

400

450 - 550

550 - 650

550-650

650 - 800

650 - 750

750-1000

1000- 1400

1500-2000

2000 - 2400

Perpindahan Panaspada Lingkungan Cuaca
Kerja RKU RSG-GAS.

Menurut SUMA'MUR1", cuaca lingkungan
•cerja, ialah kotnbinasi dari suhu udara, kelembaban
ldara, kecepatan aliran udara, dan suhu pancaran atau
•adiasi. Kombinasi ke empat faktor itu dihubungkan
iengan produksi panas oleh badan operator reaktor,
lisebut tekanan panas (heat stress). Salah satu cara
mtuk menetapkan besamya tekanan panas ialah

dengan suhu efektif (Effective Temperature.ET).
Sultu efektifyaitu indeks sensoris dari tingkat panas
yang dialami oleh seseorang tanpa baju dan kerja
ringan dalam berbagai kombinasi suhu, kelembaban
dan kecepatan aliran udara.

Kelemahan penggunaar. suhu efektif ialah
tidak memperhitungkan panas pancaran atau radiasi
(R) dan panas meLibolisme (M) badan sendiri. Untuk
penyempumaan pemakai suhu efektif dengan mem-
perhatikan panas pancaran, dibuatlah skala suhu
efektif dikoreksi (corected effective tewperature
scale) seperti gambar 3, yang ternyata juga belum
memperhitungkan panas hasil metabolisme.

K»c%f»tui Mktn Uilari (tWdattk)

Gambar 3. Skaki stihu efektif(ET)

Dari peristiwa metabolisme yang diuraikan di
muka, sebagian panas dan H;O dikeluarkan dari
dalam badan melalui kiilit yang benipa keringat dan
pancaran panas ke lingkungan, yang selanjutnya
dinamakan panas pengiiapan (E) badan operator
reaktor. Jika suhu badan lebih tinggi dari suhu
lingkungan kerja, panas dari badan operator tersebut
juga dapat menghasilkan panas pancaran (R) ke
lingkungan.

Komponen CO2, sebagian panas dan H2O
yang Iain, dialirkan ke jantung, paru-paru dan di-
hembuskan melalui hidung atau mulut ke lingkungan,
yang dapat menghasilkan panas yang dibebaskan
kelingkungan. Jika badan operator menyentuh benda
padat sekitamya serta ada beda panas antara badan
operator reaktor dan benda padnt tersebut, maka akan
ada perpindahan panas konduksi (K).

Menurut STEGEMANN1'01, jumlah tenaga
pancaran QR per detik akan bertambah (+) atau
berkurang (-) dari badan operator reaktor melalui
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panas pancaran atau radiasi (R). Panas pancaran akan
terjadi jika ada dua permukaan benda berbeda
suhunya. Tenaga pancaran QR diaimuskan sebagai
berikut:

QR = dalartUoulperdetik (5)

dengan:

a =

s =

To =

e =

ialah konstanta pancaran dengan harga
sebesar 5,6x1 (V8 J/ (detik m2 K4).
luas permukaan badan operator reaktor
yang memancarkan panas, diasumsikan
seluas 0,25 m.
konstanta koefisien penyerapan badan
operator yang diasumsikan sebesar 0,8
suhu rata-rata permukaan benda seke-
liling operator reaktor diasumsikan sebe-
sar299°K.
konstanta koefisien emisi yang diasumsi-
kan= 1
suhu luas permukaan badan operator re-
aktor, yang diasumsikan sebesar 306 °K.

Panjang gelombang (X.) pancaran badan operator
reaktor ialah 3 < X < 60 \xm, yaitu dalam daerah infra
merah. Sehingga memancar seperti kotak hitam
dengan koefisienemisi (e) harga mendekati 1 (satu),
tidak tergantung pada warna kulit badan operator
reaktor. Tetapi koefisien penyerapan (8) bergantung
pada wama kulit. Harga 8 = 0,6 untuk kulit yang
benvarna terang dan 8 = 0,8 untuk kulit benvama
gelap, pada daerah terkena sinar matahari dengan
panjang gelombang 0,3 < X < 4 \xm.

Peipindahan panas secara konveksi (C) dapat
terjadi melalui aliran udara atau zat alir (Zalir) yang
mempunyai perbedaan suhu dengan badan operator.
Perpindahan panas secara konduksi (K) dapat lerjadi
jika badan operator reaktor bersentuhan langsung
dengan benda padat sekelilingnya seperti tombol
pengendali reaktor, dan ada perbedaan suhu antara
keduanya. Perpindahan panas secara konduksi
dirumuskan sebagai:

= Ih (tm -1)

dengan:

h = koefisien panas konduksi badan operator
reaktor, yang diasumsikan scbesar 3
J/(cm.detik °C).
tebal jaringan badan yang diasumsikan
setebal 1 cm.

t =

suhubendapadatyangbersentuhan den-
gan luas permukaan badan yang diasum-
sikan sebesar 26 CC
suhu luas permukaan badan operator
reaktor, yang diasumsflcan sebesar 33 °C.

Koefisien panas konduksi (h) dari jaringan
operator reaktor ialah 3 < h < 260 J/(cm.detik °C),
yaitu jurnlah tenaga yang menyusup jaringan badan
setebal 1 cm tiap detik, jika peibedaan suhunya se-
besar 1 °C. Panas konduksi (K) terjadi jika badan
tersentuh langsung dengan benda padat, misal tutup
instrumen di RKU yang panas atau yang dingin,
tombol-tombol indikatoryang menggunakan lampu.

Menurut PJCHARDS'91, pemmusan secara
matematis untuk konveksi sangat siilit, sebab panas
yang ditimbulkan atau panas yang hilang oleh suatu
permukaan pada titik suhu tertentu dengan zat alir
(zalir) seperti aliran udara, tergantung kepada bentuk
permukaan, posisi permukaan, bentuk aliran zalir,
bendanya bergerak atau diam dan lain sebagainya.
Cara perpindahan panas secara konveksi Qc yang
diakibalkan dari aliran udara Iapisan medium seke-
liling operator reaktor mengalami proses penye-
derhanaan yang hanya tergantung pada luas per-
mukaan benda, beda suhu antara benda yang meng-
alami perpindahan panas dan koefisien konveksi saja,
dengan rumus sebagai berikut:

Qc = cs(tm-t) (7)

dengan :

c ^̂

tn, =

t =

koefisien panas konveksi, yang diasumsi-
kan sebesar 37 kJ/ (jam meter CC)
luas pemiukaan badan operator reaktor
yang berperan pada perpindahan panas,
yang diasumsikan 0,25 m.
suhu medium yang berhubungan dengan
luas permukaan badan, yang diasumsikan
sebesar 26 °C.
suhu luas permukaan badan operator
reaktor, yang diasumsikan sebesar 33 CC.

Menurut STEGEMANN1101 koefisien konveksi
umumnya sebesar 21,37 Kj/(jam m2 °C).

Kehilangan panas badan operator reaktor
karena penguapan QE dalam J/detik sebagai fungsi
pennukaan badanyang basah, kelembaban dan faktor
tckanan uap, dapat dimmuskan sebagai

OE = s V (h, pa-p) C8)
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dengan:

s =

V =

P =

luas permukaan badan yang mengalami
penyebaran panas, yang diasumsikan se-
besar 1,75 m2

kecepatan aliran uadara, yang diasumsi-
kan dalam 6 meter/ detik.
kelembaban relatif dari udara sekitamya,
yang diasumsikan sebesar 60%
tekanan uap udara disekitarnya, yang di-
asumsikan sebesar 150 mmHg.
tekanan uap pada kulit, yang diasumsikan
sebesar210 mmHg.

Dari rumus (8) untuk p > h, p̂  maka harga QE
= 0, karcna panas penguapan hanya menyebabkan
kehilangan panas jika kelembaban udara sekeliling
< dari kelembaban kulit atau tekanan uap udara
sekeliling dari tekanan uap kulit.

Standar Suhu Nyaman Kerja Operator Reaktor

Untukmengetahuikenyamanankerjaoperator
reaktor terhadap cuaca lingkungan kerjanya, maka
perlu diketahui unsur-unsur mikroklimat, yaitu
perasaan nyaman yang tergantung pada kondisi
adaptasi terhadap cunca atau suhu lingkungankerja-
nya, pakaianyang digiinakan danjcnis pekerjaannya.
liarga isolasi pakaian didefinisikan dengansatuan clo,
dimana 1 clo = 0,155 °K m2AV, yaitu harga baju nor-
mal untuk orang yang istirahat duduk pada ruangan
bersuhu 21 °C dengan kelembaban relatif 50%.

[*r*l*d C«ldus)

muslm pana

DAERAH KIYAMAN

"-> mudmdlngln

20 30 40
tekanan uap (mm Hg)

Gambar4. Daerali iiyamaii dalatn derajad
celciiis teniperatur efektif.

Menurut standar MIL-HDBK-759A13' maka
dapat dibuat korelasi kenyamanan terhadap suhu
efektif dalam °C, suhu bola kering dalam °C dan
tekanan uap dala mmHg seperti gambar 4. Menurut
KROEMER151, suhu nyaman kerja sekitar 19 °C
hingga 21 °C suhu efektif, tetapi menurut SUMA'-
MURm untuk standar tenaga kerja Indonesia sekitar
24 °C hingga 26 "C suhu kering, dengan perbedaan
suliu di dalam dan diluar ruangan tidak melebihi 5 °C.
Menurut MURRJEL' \ kenyamanan kerja dihubung-
kan dengan stress karena panas stress karena panas
tersebut dihitung dari kesetimbangan pengeluaran
keringat atau panas penguapan QEreq, yang dirumus-
kan sebagai berikut:

dengan:

QErcq

M

QR

Qc

(9)

panas penguapan yang memenuhi
panas kesetimbangan badan, dengan
mengabaikan panas konduksi, dalam
BTU
panas metabolisme, yang diasumsikan
sekitar 1953,4 BTU.
panas pancaran dalam BTU
panas konveksi, dalam BTU.

Penguapan maksimum, yang berkaitan
dengan kecepatan aliran udara dan tekanan uap,
dirumuskan sebagai berikut:

= 10,3 V^ (42 - VPa) (10)

dengan:
panas penguapan maksimum yang da-
pat melebihi harga QEreq, dalam BTU.
kecepatanaliranudara.yangdiasumsi-
kan sebesar 6 m/detik atau 1080 feet
per menit.
tekanan uap udara sekeliling, yang di-
asunisikan sebesar 150 mmHg.

Selanjutnya indeks tekanan panas (ITP) atau
heatstress \ndex (h.s.i) dirumuskan sebagai:

VPa =

dimana harga QE.TOJ: paling banyak ialah 2400 BTU.
Jika kekuatan masa tugas maksimum karena
pengaruh tekanan panas selama TW dan waktu
istirahat untuk memulihkan akibat panas atau dingin
yang berlebihan selama TR, maka dapat dirumuskan
hubungan TW dan TR terhadap beda tenaga panas
yang disimpan untuk rata-rata manusia (AH), yaitu :

TW = A7YfOEreq-;cJ (12)
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77? = (13)

dengan x dapat berharga sama dengan Chn** atau <
2400 BTU. Indeks tekanan panas dalam sehari,
dirumuskan sebagai:

h.s.i.„xtw + h.s.i.rxtt: (tw + tj (14)

dengan:

h.s.i.d, h.s.i.w, h.s.i.r = indcks stress karena panas
dalam sehari, saat kerja dan
saat istirahat

tw, tf = total waktu untuk bekerja
dan istirahat.

Untuk menghkung total waktu bekerja (y dalam jam),
jika h.s.i.<j, h.s.i.w, h.s.i.r diketahui, dapat meng-
gunakan rumus sebagai berikut:

'w = [y (h.s.i.A- h.s.i.JJ: (h.s.iw - h.s.i.J (15)

TATA KER JA

1. Menenaikan model fisis perpindahan panas pada
badan operator reaklor.

2. Menentukan model fisis perpindahan panas pada
lingkungan cuaca kerja RKU RSG-GAS.

3. Menganalisis tingkat suhu nyaman kerja
operator reaktor pada RKU RSG-GAS.

4. Menentukan model fisis interaksi operator
reaktor dengan lingkungan cuaca keija di RKU
RSG-GAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modelfisispcrpindahan panus dulam badan
operator rcaktor

Perpindahan panas didalam badan operator
reaktor, dari rumus (1) ialah I=M+W+S yang
dikailkan dengan kcberadaan unusur- unsur panas, O2

dan H2O. Sehingga dari parameter-parameter
tersebut, dapat dibuat model fisis perpindahan panas
dalam badan operator reaktor, seperti pada gambar 5.

Jika S berkurang dan lebih kecil dari M, maka
tenaga panas akan hilang dari badan ke Hngkungan.
Jika S lepas dari dalam badan, maka harga S akan
negatif. satuan yang digrinakan untuk I,M,W dan S
'mfahJoule (J) atau kalori(kal), dengan 4,2 J = 1 kal,
atau tepalnya 1 J = 0,2389 kal. = 107 ergs = 0,000948
BTU = 0,7376 ft lb.

Dari rumus(l), (2)dan(3),jflcasemuatenaga
metabolik M terhamburkan kelingkungan tanpa
penibahan besaran S, rnaka sistem interaksi tenaga
masukan, melabolisme dan keluaran dari badan
operator reaklor, akan seimbang terhadap lingkung-
an. Jika panas S bertambah, maka tidak semua M
dapat dihamburtcan kelingkungan, dan atau tenaga-
nya akan dipindah dari lingkungan ke badan. Unsur-
unsur I,M,W dan S belum pemah dihitung, mak2
diasumsikan untuk seorang operalor reaktor dengan
berat badan 55 kilogram, sehari makan 2 (dua) kali
setiap menjalarfcaji giliran kerja (shift) untuk meng-
operasikan reaktor selama 8 (delapan) jam, dengan
harga I rata-rata 1500 kilo kalori (kkal.)/8jam atau
5952 BTU/8jam.

Jika operator diasumsikan untuk mengoperasikar.
reaktor dalam kcndisi normal atau setara menjalan-
kan pekerjaan sangat ringan, yaiiu duduk, gerakan
badan dan lengan ringan, maka dari Tabel 1 diperoleh
besamva tenaga untuk bekerja (\V) rata-raia 500
BTU/jam. Sehingga untuk sekali shift selama 8 jam.
diperoleh tcnaga untuk bekerja (\V) sekitar (500 x 8;
BTU/8 jam = (4000 x 0,252 kkal) = 1007,72 kkal/S
jam. Dari rumus (4), efisiensi tena kerja cperator
reaktor = e = W/I = (1007,72 : 1500) = 67,lS*/o. Jiki
tenaga metabolisme selama lidak ada perubahar
tenaga dalam badan operator reakier (S) ke stau dari
lingkungaa maka menurut rumus (3), harga tenag;
metabolisme (M) = I - W = (1500 -1007,72)"= 492,2*
kkal/8 jam atau 1953,4 BTU/8 jam.

PANAS
11,0,00.

Gambnr5. Stoilel flsis perpindahan panas
dalam badun operatar reaktor
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Modelfists perpindahan panas tcrhadap
lingkungan cuaca kerja RKU RSG-GAS

Panas pancaran (R) dapat berasal dari
perbedaan panas penmukaan kaca jendela untuk
melihat kolam reaklor dari RKU dengan permukaan
lculit operator reaktor, panas dari monitor komputer
CKC 07 dan CKC 08. Namun panas pancaran
monitor komputer tersebut secara kualitatif pada
jarak 50 cm ke wajah dan tangan operator reaktor
tidak terasa atau sangat kecil dan dapat diabaikan.
Namun dari rumus (5), jika diasumsikan koefisicn
panas pancaran a = 5,6 x 10'8 J/(detik m K4), luas
wajah dan telapak tangan operator s = 0,25, konstanla
koefisien penyerapan badan operator 5 = 0,8, suhu
RKU To = 299 °K, konstanta koefisien pancaran kotak
hitame = 1, suhu kulit operatorT = 306 °K, maka jum-
lah tenaga pancaran QR = a s (5T4,, - eT4) Joule/dctik
= -33,19 J/detik = -226,91 kkal/8 jam = -907,64
BTU/8jam.

Perubahan panas konduksi (K), dapat
diabaiakan, karena pckerjaan operator rcaktor di
RKU, hanya menekan lombol- tombol tertentu yang
relatif tidak ada perbedaan suhu dengan kulit operator
reaktor. Permukaan bidang sentuh yang beaipa ujung
jari, luasnya asangat kecil dibanding seluruh luas
permukaan kulit operator, sehingga tenaga yang
berasal dari panas secara konduksi dapat diabaikan.

Namun dari rumus (6) QK = lh (Lm -1), dengan
koefisien tenaga koduksi h = 3 J/ (cm.detik °C), tebal
jaringan badan operator 1 = 1 cm, suhu tombol tm =
26 °C, suhu kulit operator t = 33 °C, maka diperoleh
Q K = 1 x3 (26-33) = -21 J/detik = -18,07kkal/8jam
= -71,69 BTU/8jam.

Perubahan panas konveksi (C) hanya ada jika
ada aliran udara, misfl dari sistem ventilasi
KLE.34.ANCO.1. Kondisi di RKU RSG-GAS
dengan aliran udara yang berkapasitas 1200 m7 jam
secara kualitatif tidak tcrasa hembusannya pada kulit
operator reaktor, yang dikarcnakan distribusinya
secara homogen serta tidak langsung mengenai kulit
operatoryang tertutup jas Iaboratorium. Namundari
rumus (7) dimana Qc = c s (t„, -1), dengan koefisien
tenaga konvcksi c = 37 kJ/(jam m °C), luas badan
operators = 0,25 m, suhu lingkungan 26 °C, suhu kulit
operator t= 33 °, maka perubahan tenaga secara
konveksi ialah Qc = 37 x 0,25 x (26 - 33) = -64,75
kJ/jam = -123,8 kkal/8 jam = -491,27 BTU/8jam.

Perubahan panas penguapan (E), tergantung
pada luas permukaan seluruh badan operator reaktor
yang dapat mengeluarkan keringat dengan
diasumsikan seluas 1,75 m. Jika kelembaban relatif
lingkungan RKU RSG-GAS sebesar 60%, suhu
kering udara 26 °C, suhu kulit operaor reaktor 33 °C,

maka dari monogram Psychrometiy, diperoleh tekan-
an uap udara sekeliling sebesar pa = 150 mmHg dan
tekanan uap pada kulit operator sebesar p = 210
mmHg. Dari rumus (8) QE = s V(hr pa - p) Joule/detik,
dengan asumsi luas permukaan kulit seluruh badan
opcrator s = 1,75 m, kecepatan aliran udara 6 meter/
detik, kclcmbaban relatif h, = 60% atau 0,6 tekanan
uap diudara pa = 150 mmHg, p = 210 mmHg. Karena
harga p = 150 inmHg > harga h pa = 0,6 150 mmHg
= 90 mmHg, maka QE =C.

Dari unsur-unsur tcraga yang berasal dari M,
w , QR, QK, QC dan QE, maka dapat dibuat model fisis
peipindahan panas terhadap lingkungan cuaca kerja
RKU RSG-GAS seperti pada gambar 6. Unsur yang
berindcks O ialah unsur tenaga yang berasal dari
operator, sed.ang_vang berjndeks L, berasaL dari
lingkungan cuaca kerja RKU RSG-GAS. Model fisis
tcrscbut dapat dibagi ke dalam tiga subsistem, yaitu
subsistem pengendalian, subsistem pengefektifan
serta subsistem pengaturan.

A**\

Gambar6. Model fisis perpindahan panas
terhadap imgkimgan cuaca kerja
RKURSG-GAS

Subsistem pengendalian dari badan operator
reaktor mempunyai titik pengaturan suhu pada otak
kecil mendekati 37 °C dan pada kulit sekitar 33 °C.
Jika ada peny impangan akan terdeteksi oleh beberapa
sensor suhu, dan akan diimbangi oleh hypothalamus
di sekitar otak kecil. Selanjutnya syaraf preoptik akan
mengliasilkan tiga jalur. Jalur pertama ialah jalur
sistem syaraf arah maju (ejferentj untuk perubahan
gerak otot, jalur sistem sudomotor yang mempeng-
aruhi produksi keringat dan jalur sistem vasomotor
yang mengakibatkan pelebaran atau penyempitan
pembuluh darah.
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Subsistem pengefektifan badan operator
reaktor akan berinteraksi denganjenis pekerjaan
operator reaktor, baik: secara langsung dalam peng-
operasian reaktoryang sesungguhnya maupun hanya
melalui simulasi reaktor. Misal operator reaktor
bekerja pada saat reaktor beroperasi nonnal atau
standby, maka tidak banyak menggunakan kerja otot
atau tidak bekerja sania sekali. Namun pada kondisi
reaktor abnormal, otak dan otot bekerja, seperli
menekan tombol, memutar kunci on-off, mengatur
posisi batang kendali agar tidak scram (sub critical ax
man) dfln lain sebagainya, sehingga akan menimbul-
kan panas badan yang sulit untuk mendinginkan
badan.

Subsistem pengaturan akan mengalur otot,
saluran darah dan keringat operator reaktor, yang
bcrfungsi untuk mengatur kandungan panas badan
yang berinteraksi secara langsung dengan cuaca
lingkungaa Suhu dalambadan danpcrmukaanbadan
biasanya tidak sama. sehingga sensor panas mem-
bangkilkan sinyal dan mengirim ke hypothalamus
dengan suhu sekitar 38 CC hingga 43 °C. Dilain pihak
sensordingin membangkitkan sinyal suhu scbesar 15
°Chingga35°C.

Dengan pembuatan model fisis inleraksi
operator reaktor terhadap lingkungan cuaca kerja
RKU RSG-GAS, maka dapat dibuat pengendulian
secara kualitatif paramctcr cuaca lingkungan kerja
yang berhubungan dengan kelembaban udara, aliran
udara, dan lingkungan suhu kerja opcrator seperti
pada tabel 2.

nomogram psychiometer untuk suhu kering 22 CC
hingga 26 ° dengan kelembaban 60%, didapat suhu
basah sekitar dari gambar 3 suhu kering RKU RSG-
GAS tersebut, terletak pada suhu efektif 18 °ET
hingga 23 °ET. Berdasarkan gambar 4, maka suhu
lingkungan RKU RSG-GAS masih di daerah tingkat
suhu nyaman kerja untuk operator reaktor.

Stress karena panas tidak dibahas, karena
kesulitan menampilkan nomogram Belding and
Hacth pada makalah yang terbatas ini.

Modeljlsis interasi opcrator dengan lingkungan
cuaca kcrja di RKU RSG-GAS.

Model fisis inleraksi operator reaktor dengan
lingkungan cuaca kerja di RKU RSG-GAS, secara
sederhana dapat disajikan seperti gambar 7.

C l

•Runt

Gambar7. Model fisis interaksi operalor
reaktor dengan lingkungan cnaca
kerja RKU RSG-GAS

Tiibel 2. Pcngatunin cuaca lingkungan kcrja.

Pcrpindahan

Panas

Radiatif

Konvcktif

Konduktif

Evaporatif

Kelembaban Udara

Kering Lcmbab

Tidak berpengaruh
secara langsunc

Tidak b«pcngaruh
secara lancsunc

Tidak ada kaitannya

( • )

Aliran Udara

Cepat Lambat

Tidak bcrpcngaaih
secara langsung

- (-)

Tidak ada kaitannya

(-)

Suhu bcnda / lingkungan dibandingkan dcngan suhu kulit

Udara, Air

Sangat
panas

Sangat
dinpin

Tidak ada kaiiannya

+ -

Tidak ada kaitannva

(-)

Catatan : (-), bcrarti panas yang hilang tidak ada hubungannya dcng

Bcnda Padat

Sangat
panas

Sangat
dingin

Tidak ada kaiiannya

Tidakada kailannya

+

Tidak ada katiannya

an kondisi lingkungan.

Permukaan bcrbeda

Sangat
panas

+

Sangat
dingin

-

Tidak ada kailannya

Tidak ada kaitannya

Tidak ada kaitannva

AnulisLs tingkat sitltu nyaman kcrja operator
reakior pada RKU RSG-GAS.

Suhu lingkungan kerja di RKU RSG-GAS
sekilar 22 CC hingga 26 °C udara kering. Tekanan
udara 1 atmosfir, kclembaban udara 60% Rh dan
sirkulasi udara 1200 hingga 3000 mVjam. Dengan

Dcngan Gl ialah lingkungan cuaca kerja di
RKU RSG-GAS, yang meliputi pcngaturan suhu,
aliran udara, kelcmbaban relatif. Lingkungan cuaca
kerja tersebut harus diatur agar mendapatkan
keluaran X2. Dimana keluaran X2 lerdiri dari dua
macam, yaitu:
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- suhu nyaman kcrja untuk operator reaklor (man).

- suhu operasi peralatarv pengendalian reaktor
(machine).

Sebagai masukan ialah XI, yang berupa
makanan (I) dari segi manusia dan sistem ventilasi
dari segi mesin. Jika X2 tclah diatur dan ditetapkan
melalui sistem ventilasi di RKU RSG- gas (G1) untuk
memcnuhi suhu opcrasi alat, tetapi bclum mcmcnuhi
suhu nyaman operator reaktor, maka G2 mcngatur
kembali, agar dicapai suhu nyaman keija operator,
melalui pcrsamaan-persamaan yang tcrkait , hingga
keluaran x2 dicapai.

Ketidaksetimbangan suhu badan operator
akan diatur oleh sensor pusat dan kulit, sesuai titik
pengaturan di otak dan kulit, untuk kegiatan yang
tidak tergantung pada lingkungan cuaca kerja, seperti
makan (I) dan proses metabolisme (M). Jika ketidak
setimbangan suhu badan disebabkan oleh W, QR, QK,
Qc, QE, maka operatorhaais menyesunikan diri, niisal
dengan mengurangi atau menambah waktu aktivitas
W, memproteksi diri dengan pemilihanbaju sehingga
nyaman kerja, mendekati atau menjahui sumber
panas yang tidak nyaman dan lain sebagainya.
Parameter-parameter W, QR, QK, Qc, QE, dinamakan
parameter G2.

Dari hitungan didepan, diperoleh hasil tenaga
selama 8 (delapan) jam giliran kerja mengoperasikan
reaktor, seperti pada tabcl 3.

Tabel 3. Hasil perhitungan tenaga sclama 8
(dclapan) jnm shift

Parameter

I

M

W

QR

QK

Qc

QE

kk:il

1500,00

492,28

1007,72

-226,91

-18,07 (diabaikaii)

-123,80

0

15TU |

5952,00

1953,4

4000,00

-907,64

-71,69 (diabaikan)

-491,27

0

Agar kenyamanan kerja yang berhubungan
dengan tekanan panas (heat stress), maka harus
dipenuhi rumus (9), dengan mengaturbesaran W, QR,
QK, Q C QE- Dengan kata lain, harus mengatur kalori
makanan untuk proses metabolisme M, mengatur
jarak dan waktu interaksi dengan sumber tenaga
panaspancaran(QR). Untukkonduksidapatmengatur

kecepatan aliran udara dengan mempertahankan suhu
dan kelembaban relatif pengoperasian alat, atau
pemakaian pakaian khusus sehingga proses konfeksi
dapat diatur.

KESIMPULAN

1. Paramctcr modcl fisis perpindahan panas dalam
badan opcrator rcaktor ialah kalori rrmkanan (I)?

tenaga dari proses metabolisme (M), tenaga
dalam badan (S) dan tenaga yang digunakan
untuk bekerja (W). Karena S tersimpan dalam
tubuh dan jarang digunakan untuk berinteraksi
dengan lingkungan, maka dapat diabaikaa

2. Parameter model fisis perpindahan panas
terhadap lingkungan cuaca kerja di RKU
RSG-GAS ialah tenaga yang berasal dari panas
pancaran (QR), tenaga yang berasal dari panas
konveksi (Qc) dan tenaga yang berasal dari panas
penguapan (QE). Karena tenaga yangberasal dari
panas konduksi (QK) dianggap sangat kecil dan
jarang terjadi maka dapat diabaikan.

3. Pengaturan sistem ventilasi KLE.34.ANCO. 1 di
RKU RSG-GAS telah mempeitimbangkan suhu
nyaman kerja untuk operator reaktomya.

4. Model flsis interaksi operator reaktor dengan
lingkungan cuaca kerja di RKU RSG-GAS.
merupakan modcl interaksi manusia mesin, yang
dapat diatur melahii adaptasi manusianya
melalui kalori makanan, pakaian kerja yang
nyaman, lama dan beban kerja yang seimbang.
agar memenuhi standar ergonomika.
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TANYA JAWAB

Sahala

— Masalah Ergononiika merupakan masalah j'ang
menarik, apalagi masalah intcraksi operator
dengan Iingkungan. Pcnnasalahan yang timbul
adalah perbedaan rancangan crgonomika di RKU
RSG-GAS dirancang scsuai dcngan ncgara
pembuat (kalau tidak salah), kcmudian kom-
ponen-komponen yang dig\ircikan mcmbuUihkan
suhu rendah yang tidak cocok & enak bagi
operator Indonesia. Bagaimana cara untuk
menanggulangi lial ini dana apakah modcl yang
bapak buat telah dipakai di RSG-GAS.

Socdardjo, SA

— Model behnn dipakai cli RSG-GAS (Mosalah
shift/operosi).

— Rancangan ineinang dari negara pembuat lapi
sistem venlilnsi KLE.34ANCO. 1 dapatdiadaptasi
oleh cperator reaklor RSG-GAS.

— Standor tenaga kerja Indonesia ialoh 24 °C
hingga 26 °C suhu kering, kelcnibaban 60 % -
70% RH, beda suhu dalain dan luar ruangan
tidak tebih 5 °C.

- Data nutrisi diambil dari HIPERKES
DEPNAKER.

Syarip

- Bagaimana pengaruh tingkat stress (mungkin
semakin stress/grogi operator maka tubuhnya
semakin berkeringat/panas ?). Apakah sudah
dipergitungkan dnlam analisis ?.

- Demikian pula peraturan administrasi misalkan
seseorang bekerja bersama/beban tugas sama tapi
gajinya beibeda ?.

Socdardjo, SA

- Benar masalah keringat tennasvk perpindahan
panas ewporatifdengan rumus.

s luaspermukaan kulit operator = 1,75 m'
V — 6 meter/detik = kecepatan alir udara
h, = 60%= kelembaban
Pi = tekanan uap sekitar 150 mniHg
p = tekanan uap pada kulit operator 210

ntmHg.
dari rumus (8) Qz = 0 dan dapat diabaikan.

- Tidak saya bahas, maka sayo tidak dapat
menjawab.

Utojo

- Bagaimana pcngaruh suhu dan kelembaban pada
siang dan malam. Siang hari nyaman, apakah
malam hari juga nyamaa

- Berapa ketahanan kerja operator pada suhu
nyaman. dan berapa pada kondisi lain.

Socdardjo, SA

- Masalah suhu dan kelewbaban tidak tergantung
siang dan iiio/am ,dalam RKU RSG-GAS sebab
telah diatur secara otomatis oleh ventilasi
KLE.34ANCO.1 sehingga siang malam dibuat
nvainan operator reaklor.

- Ketahanan kerja operator reaktor dapat
wencopai 12jam untukkondisi suhu 22 "Chingga
26 ° kelewbaban 60 % RH. Yang lain misal suhu
40 °C, RH60% RH, hanya sekitar 2jam.
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DETEKSIABNORMALITAS REAKTOR NUKLTR MENGGU-
NAKAN METODE PARAMETRIK DAN NONPARAMETRIK

Djoko Hari Nugroho
PPTKR-BATAN, Kawascm Puspitek Serpong, Tangemng 15310

ABSTRAK

DEJEKSI ABNORM4LITAS RE4KTOR NUKLIR MENGGUNAKAN METODE PAR.AMETRIK DAS
NONPARAMETRIK. Telah dibuat siudi perbaiidingan aniara deleksi abnornialitas reaktor iniklir dengan
nienggwiakait nialode panimettik dan nonparanietrik. Metode detelcsi reaktor miklir menggunakan metocie
parametrik diwakili oleh metoda berdasar pada "nmltivariate time-senes niodel" yang dikembangka':
olehUpadliyaya dkk. Metode deteksi reaklor nuklir nonparametrik diwakili oleh metode berdasar pada
peiiggunaan janngcm syamftinian yang dikembangkairoleli Djoko Hari Nugroho. Hasil analisis memmjuk-
kan balnva kedua nieiode deleksi memiliki keuntungan dan kentgian masing- masing. Hasil sludi banding akan
menibantu para penganibil keputuscm dalam menentukan nietode mana yangpaling efektif'digimakan wuuk
instalasi gima meningkatkait kinerjanya.

ABSTRACT

NUCLEAR REACTOR ABNORM4LITY DETECTION USING PARAMETRIC AND XONPAR.4METRIC
K4ETHOD. Comparation sludy between pammetrik and nonpawmetiic methodfor miclear reactor datection
had been constmcled. The paramelric imclear reactor detection method had been developed utilizing
nndtivariate time-seiies modcl by Upadliyenrt cs., and nonparametric miclear reaction daiecrion methode had
been developed ltrilizing arti/ical ncural nerwork byDjoko Hari Nugroho. The analysis showed rliat two kinds
ofmetliodhad its advantages and disadvantages euch. Result ofllie comparation study wouldassist ihe decision
niaker to choice llie most effective melhodfor his lo increase ils perfoivwnce.

PENDAHULUAN

Dalam perencanaan dan operasi reaktor nuklir,
keselamatan manusia amat diutamakan.

Keselamatan reaktor nuklir dilakukan dengan cara
menjaga agar zat-zat radioaktif produk hasil
pembelahan in yang terkumpul dalam elemen bakar
reaktor tidak keluar ke lingkungan dalam situasi
apapun, kondisi operasi nornial ataupun kecelakaan.

Perlimbangan aspek keselamatan reaktor
nuklir berkaitan dengan potensi dan konsekuensi
kecelakaan. Kemungkinan terjadinya kecelakaan
dapat ditekan dengan melakukan tindakan
pencegahan yang tepat pada sisi disain, kontruksi,
prosedur opcrasi dan penerapan sistem proteksi
reaktor. Sistem proteksi reaktor akan bekerja bila
sistem mendeteksi adanya abnormalitas parameter
yang melebihi batas keselamatan. Sistem proteksi
rcaktor bekerja dengan cara men "shut down" reaktor.

Metode deteksi abnormalitas suatu komponen
ataupun instalasi berkembang pesat dewasa ini.
fCebutuhan akan penentuan abnonmalitas banyak
dipengaruhi oleh kehendak para pemilik instalasi
untuk mempertinggi kinerja. Kalkulasi akan kinerja

amat erat hubungannya dengan efisiensi yang
selanjutnya akan mempengaruhi ongkos produksi.

Dalam aplikasinya. informasi akan abnorma-
litas instalasi berpengaruh pada perawatan dan
penggantian komponen. Kualitas infomiasi dipeng-
aruhi oleh kecepatan dan akurasi penentuan kondisi
abnormalitas suatu instalasi. Bagi para praktisi,
metode deteksi abnormalitas yang diharapkan amat
ditentukan oleh ongkos pelaksanaan. kesuliian dan
resiko yang diambil dalam pelaksanaan.

Penelitianyang dilakukan oleh Behringer, K.,
Lescano, V.H., Meier, F., Phildius, 1, dan Winkler,
H.,(2), Gourdon, I , dan Casejuane, R.,(6), Tamura, S.,
Otani, H., Tamiyama, H.. Sanda. T., Sano, K.,
Ikegami, T.,(15) dengan menggunakan teknik analisis
derau inheren reaktor menunjukkan adanya pola yang
beibeda antara operasi reaktor normal dan abnormal.

Pada garis besarnya ada dua metode deteksi
abnormalitas instalasi, yaitu metode parametrik dan
nonparameterik. Metode parametrik berdasar pada
asumsi bahwa data terukur yang diamati tersusun atas
suatu proses yang dapat didekati dengan suatu model,
sedangkan metode nonparametrik menggunakan
asumsi bahwa proses tidak didekati oleh pemodelaa
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Kedua metode ini amat menarik untuk diperbanding-
kan karena prinsip-prinsip dasamya yang berbeda
akan menjadi pokok-pokok pilihanyang penting bagi
para pengambil keputusan. Pada makalah ini, metode
deteksi abnormalitas parametrik berdasar pada model
"multivariate time-series" yang diwakili oleh metode
yang dikembangkan oleh Upadhyaya dkk.(l7),
sedangkan metode deteksi abnormalitas nonpara-
metrikdiwakiliolehmetodeyangdikembangkanoleh
Djoko Hari Nugrolio.(4)

Sebagai studi kasus, makalah ini menganalisis
instalasi reaktor nuklir.

TEORI

DETEKSI ABNORMALITAS PARA-
METRIK

Sebagai wakil dari sistem ini diambil metode
yang dikembangkan oleh Upadliyaya(17) Metode ini
berdasar pada "Multivariote Time-series Models".

Modcl " Time-series" Empirik

Sistem dinamik dengan m variabel dapat
direpresentasikan oleh

X(t) = f(X, 9, t) + V(t) 0)

dimana X = (xi, \2,... ; Nm), 9 adalah vektor pr.rameter
dimensi p dan vektor V adalah fungsi penggerak acak
(random drivingfunclion).

Bentiik unuim persamaan diskritnya scbagai
berikut:

X(k) = g(X(k-l), X(k-2),...,X(k-n), G,k) + V(k) (2)

Modcl''Multivariate Autoregressive" (MAR)

Bila fungsi linier, vektor model ouio-
regressive (AR) orde tertentu adalah

X(k) =

E[ V(k)) = 0, dan E[ V{j) V_(k) f = (3)

Langkah-langkah untuk membuat MAR optimal:

1. estimasi matriks parameter (Ai, A2,...,Am) dan
kovarians matriks derau Q.

2. memilih orde model oplimal n.
3. memvalidasi "whiteness" sumber penggerak V.

4. bila sinyal spektral daya didekomposisi, maka
periksa kediagonalan matriks Q.

Orde model optimal dipilihdari peibandingan
fungsi keserupaan dan dinyatakan sebagai:

h
untuk Gausstan AIC = niin Nln O +1m'n

dimana:

n = orde model,
m = jurnlah sinyal,
N = ukiiran total sampel,
| | = determinal matriks.

Esiintasi Spektral

Matriks PSD adalah:

Bila Q = di
adalah:

(5,

), maka PSD sinyal ke-i

k- dimana k = ^ 2 - - - '
(6,

Perbandingan koniribusi sinyal:

Iwr/r'l2

(SCR)tJ = "W* qu,k= 1,2,...,«
S(J) Q

Perbandingan anlara SCRij dan (SCR)'ij menunjuk-
kan derajad korelasi antara bermacam-macam
sumber derau (v,).

DETEKSI ABNORMALITAS NONPARA-
M E T R I K

Pada prinsipnva desain sistem deteksi
abnormalitas nonparamelrik dapat dijelaskan dalam
bentuk blok diagram seperti gambar 1.

Derau keluaran dimasukkan ke subsistem
teknik analisis derau untuk memperoleh pola PSD
(Power Spectrum Density) setiap kondisi reaktor.
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Kemudiaa subsistcm pengklasifikasi pola dominan
akan memilih satu pola dominan yang mewakili pola
kondisi operasi reaktor pada saat itu. Pola kondisi
operasi reaktoryang akandianalisis abnormalitasnya
lalu dibandingkan dengan pola operasi normal
simpanan, dan diinterpretasi- kan apakah harga
kondisi opcrasi normal atau ada abnormalitas. Tugas
klasifikasi dan interpretasi ini diiakukan olch
subsistem pcngenalan pola dan intcrprctasi.

Gambar 1. Blnk diugratn desain sisteni deteksi
ahiwrmulitas reaktor mtklir iton-
parainetrik

Teknik Analisis Derau

Derau yang timbul dariproses di dalam sistem
instalasi h(t) dianggap merupakan sumber derau
masukan x(t).

? ^ y(tl

Gambar 2. Prinsip deteksi abiwnnalilas shtem

Derau rcaktor nuklir muncul sebagai proses
acak ergodik (Thie, 1981), terdistribusi secara
Gaussian dan dapat didekati dalam bentuk white noise
(papoulis, 1984; Mortensen, 1987).

Pada daya nol, sumber derau seluruhnya
muncul dari peristiwa nuklir dan sumber neutron
tambahan independen yang mungkin ada dalam
sistem. Pada tingkat daya tinggi (intermediate &
power range), selain muncul derau intrinsik dari
dinamika neutronik reaktor, dimungkinkan terjadi
tambahan sumber derau eksternal.

Bila sistem reaktor nuklir dianggap sebagai
sistem linier atau dapat dilinierkan dan proses yang
terjadi di dalamnya merupakan proses acak, maka
keluaran juga proses acak.

y{t) =
(8)

Dalam transformasi diskrit

Y(Q) (9)

Untuk memperoleh harga PSD sebagai
representasi informasi, maka dipergunakan filter
pcngestimasi atau cstimator. Untuk membebaskan
bisil estimasi spektral dari pengaruh model, maka
dipcrkunakan estimator ncnparametrik periodogram
modifikasi Welch.

Prosedur periodogram menurut Welch sesuai
blok diagram pada gambar 3.

T (D)

Gambar3. Blok iliagrani metoda periodogrant
(Candy, 19SS)

Periodogram segmen ke-i modifikasi Welch
sebagai berikut (Candy, 1988):

P(Q,J) = j]\DFT[x,(t)mO]\
L-\

(10)

dimana

Jika dipergunakan jendela segiempat pada
segmen i, maka persamaan di atas menjadi:

Estimasi PSD dapat dinyatakan oleh rata-rata
dari K periodogram untuk membuat periodogram
konsisten (Oppenheim, 1975, 19S9;candy, 1988;
Lim,1988):

K-i

(12)

Pengklas'ifikasl Pola Dominan

Klasifikasi dapat didefinisikan sebagai
pengelompokan data-data masukan ke dalam klas-
klas tertentu berdasarkan atributnya. Pengklasifikasi
pola dominan pada makalah ini dikembangkan
dengan menggunakan model jaringan syaraf tiruan.
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Konsep model dijelaskan oleh gambar 4. Konsep
ini dikembangkan dari model JST ART 2 versi
Kung (1993).

Gnmbar4. konsep pengklasifikasi pola
(loniiiian

Pengenalan Pola dan Interpretasi

Prosedur perancangan sistem pengenalan pola
untuk mendeteksi pola abnormal rcaktor nuklir me-
merlukan tiga tahap. yaitu (Singh, 1987)

a. Tahap Pcngumpulan Data
Data dikumpulkan dan diatur sedemikian mpa
sehingga mudah untuk diproses.

b. Tahap Ekstraksi Pola
Dimensi vektor diturunkan dengan cara
mengubah dimensi pola PSD operasi nonnal dan
pola operasi yang akan diukur dalam aiang
gambar dua dimensi menjadi representasi satu
dimensi, dengan cara pencuplikarv dalam sumbu
absis.

c Tahap Pcngambilan Kcputusan
Pada taliap ini data diklasifikasikanberdasarkan
kelompoktertentu. Klasifikasi dilakukandengan
menggunakan konsep sifat bcrsama (Common
Properly). Konsep ini berdasar asumsi balnva
pola-pola dalam kelompok yang sama akan
mcmiliki sifat-sifat tertcnlu (atribul) yang sama.
Pada saat dimasukkan pola asing, maka pola
asing tcrscbut diekslraksi bcrdasarkan kriteria
atribut, dan kcmudian dibandingkan dengan
atribut-atribut kelompok simpanan, sehingga
klasifikasi pola asing dapat diketahui.

Pengambilan keputusan secara kuantitalif
dilakukandengan menggunakan hargadiskriminanD
yang menyatakan jarak anlara pola yang tak dikenal

dengan pola standar dan merupakan ambang ukuran
abnormalitas pola.

Cara pengukuran diskriminan dengan
menggunakan pendekatan praktis prinsip jangkau
dinamik (Thie, 1981):

Janglau Dinanuk
, Amplitvdo Smal Sampel
l

dimana n adalahjumlahpola asing, n= 1,2,...k.

TATA KERJA

Untuk simulasi komputer, Upadhyaya dkk.(1 '
memperguna data 1100 MWe BWR-4. Sinyal APRM
(Average Power Range Monitor), aliran teras total
(\VC), dan tekanan reaktor dipergunakan untuk
membangkilkan model "multivariaie tinie-series"'.

Pada gambar 5 dan gambar 6 lampak bahwa
simulasi reaktor menggunakan kedua metode
menunjukkan liasil yang sama, yaitu adanva pola
yang berbeda antara kondisi operasi reaktor normal
dan abnormal. Hasil ini sesuai denganpenclitianyang
dilakukan olchBehringer, K. Lescano, V.H Meier, F.
Phildius, J dan Winkler, H.(2), Gourdon, J., dan
Casejuane, R.(6', Tamura, S., Otani. H., Tamiyama.
H., Sanda, T., Sano,K., Ikegami,T.'iJ).

Pada gambar 5a tampak derau keluaran
reaktor dalam domain waktu pada keadaan normal
dan abnormal. Pada kondisi normal, sinyal acak
magnitudenya lebih besar bila dibandingkan dengan
sinyal acak pada saatkondisi reaktorabnormal. Pada
gambar 5b tampak APSD reaktor nuklir dalam
domain frekuensi pada kondisi operasi reaktor
nornial, sedangkan gambar 5c adalah APSD reakior
dalam kondisi operasi normal.

Pada metode nonparametrik, Djoko Hari
Nugroho141 menggunakan simulasi komputer unluk
mercpresentasikan modelnya. Untuk simulasi
dipergunakan data-data reaktor nuklir P\VR 1100
MWe. Hasil simulasi tampak pada gambar6. Gambar
6a mcnunjukkanderaumasukanreaktornuklirdalam
domain \\aktu yang lerdisiribusi secara Gaussion.
Pada gambar 6b tampak derau keluaran rcaktor nuklir
dalam domain waktu pada kondisi normal. sedang
gambar6cmenunjukkanderau reaktordalamdomain
waktu pada kondisi abnormal. Gambar pada gambar
6d) dan 6e) menunjukkan APSD derau reakior nuklir
pada domain frckucnsi kondisi rcaktor normal dan
abnormal.

JSSN 0216-3128 Djoko Hari Nugroho
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a. Derau keluaran reaktor dalam
keadaan norntal dan abnormal

\

\

b. APRM spektrum daya (normal)

\ •

\
\

• • :

\ :

V ;

c. APRM spektrum daya (abnonnaJ)

Gambar 5. Hasil simulasi metode parametrik
berdasarkan model MAR (Upa-
dliyaya, 1980)

a. Derau masnkan reaktor nuklir

ttl< '"Ml.ml. i m J >>lar I

i. Derau keluaran (normal)

c

• 1

1

1

\

Derau kehiaran

\
i

i • • •

(abnormd)

ih -
•O1 K'

(normcd)

Kt

e. APSD (abnormaJ)

Gambar 6. Hasil simulasi Metode Nonpara-
metrik (Djoko Hari Nugroho, 1994)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Walausimulasikomputeryangdilakukanolch
Upadhyaya dkk"71 dan Djoko Hari Nugroho1'1 dilaku-
kanuntuktipereaktoryangberlainan,namunmereka
tetap melakukan hal yang sania yaitu menganalisis
APSD reaktor pada kondisi reaktor normal dan
abnornial.

Dari hasil simulasi, tampak bahwa kedua
metode dapat merepresentasikan kondisi operasi
reaklor nonnal dan abnormal dalam domain freku-
ensi. Peibandingan hasil simulasi menunjukkan bah-
wa kedua mctode memiliki kesamaan sifat, yaitu :

1. Memiliki sinyal derau keluaran dalam domain
waktu, dimana magnitude kondisi nonnal lebih
besardari pada kondisi abnormal.

2. Memiliki APSD dalam kondisi nornial lebih
besar magnitudenya bila dibandingkan dcngan
APSD dalam kondisi abnonnal.

Berdasarkan kesamaan sifat di atas, dapat
ditarik benang merah balnva melode poramelrik dan
nonparametrik memberikan hasil scperti yang
diharapkan; yaitu memberikan pola APSD yang
berbeda antara kondisi operasi reaktor nornial dan
abnormal.

Namun bila ditinjau dari dasar analisis dan
asumsi; metode parametrik mcndasarkan analisisnya
pada fungsi linier sistem, sedangkan metode
nonparametrik lidak mendasarkan analisis pada
modcl sistem, sehingga metoda nonparametrik dapat
pula dipergunakan pada sislem non linicr. Analisis
sistem dengan menggunakan pemodelan seperti yang
dilakukan pada metode parametrik memiliki
kemungkinan kcsalahan, karena analisis ditcntukan
oleh pemilihan modei dan tingkat kcsalahan akibat
rcduksi orde. Metode paramelrik juga memerlukan
data-data untuk matrik A atau menggunakan
idcntifikasi paranietcr untuk mcncnUikan parameter
pada matriks A. Ditinjau dari hal-lial di alas tampak-
lah bahwa melode nonparamctrik lcbih memiliki
kemungkinan untnk dipcrgunakan dalam instalasi
nonlinier seperti misalnya di reaktor r.uklir. Namun
dibalik keunggulannya. mctode nonparamctrik
mcmiliki sifat kctidnktcnluan, karcna tidak memiliki
pengarah yang pasti. Hambaian lain, mctode
nonparamelrik mcmerlukan pola kondisi reaktor
nornial scbagai standart.

Semua yang dijclaskan di alas mcnunjukkan
perbandingan anlara kedua metode. namun pada
cikhirnya, pcngambil kcpulusanlah yang mcmiliki
inctode mana yang akan diterapkan pada instalasinya
berdasarkan analisis yang lelah dijclaskan di dcpan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Duripembahasan dapat disimpulkan bahwa

1. Metode parametrik dan nonparameirik sama-
sama memberikan keluaran pola yang berbeda
antara kondisi operasi reaktor normal dan
abnormal.

2. Metode nonparametrik memiliki keunggulan
bila dibandingkan dengan metode parameirik
dalam hal dapat diaplikasikan pada instalasi non
linier, namun memiliki kelemahan di bidang ke-
tidaktentuan dalam proses penyelesaian masa-
lah, dan keha- rusan untuk nvemiliki file simpan
kondisi operasi reaktor dalam keadaan normal.

3. Pengambil keputusanlab yang berhak memilih
melode mana yang paling cocok bagi
instalasinya.

Iicberapa saran yang dapat diusulkan dari hasil
diatas udalah

- Melode parametrik dari Upadhyaya(17) dapat
ditingkalkan kemampuannya untuk menganalisis
sistem non-linierbila pemodelan dan asumsi dasar
sistem yang digunakan adalah sistem nonlinicr.

- Metode nonparametrik dari Djoko Hari Mu-
groho 'dapat ditingkatkan unjuk kerjanya dengan
cara memasukkan unsur sisiem pakar sehingga
dapat mengetahui lokasi dan jenis komponcn yang
mengalami abnonnalitas kiner[3.
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TANYA JAWAB

Syarip

- Pada gambar 6 dijelaskan hasil simulasi,
bagaimana bisa terjadi derau keluaran normal
(gambar 6b) dan derau keluaran abnormal

(gambar 6c) pada hal derau masukannya sama
(gambar 6a).

- Kalau plantnya berbeda bagaimana bisa
dibandingkan antara metode parametrik dan
metode nonparametrik

Djoko Hari Nugrolio

- Gambar 6b werupakan keluaron dc.ri derau
gaussion masukan (goinbar 6a) terhadap "plant"
normal, sedangkan gambnr 6c merupakcn
keluaran dori derau gaussion masukan (gambar
6a) terhadap "plant" abnormal. Diinana
abnonnalitas disimulasikan dengan "blockage"
pada bahan bakar.

- Plant yang dipergunakan oleh kedua metode
saniayaitu PWR, walau spesifikasinya lakpersis.
Kedun metodz diperbandingkan dari sisi analitis
setelah melihat bahwa hasilyang diberikan sama,
yaitu niagnitude PSD derau kehiaran nonnal
labih besar dari pada PSD derau abnormal, dan
derau kehiaran "plont" abnorma! lain dengan
derau keluaran "plant" nonnal.

Aricf Heru Kuncoro

- Disebutkan bahwa hasil analiiis menunjukkan
kedua metode deteksi memiliki keuntungan dan
kerugian masing-masing.

- Bagaimana rekomendasi bapak untuk membantu
para pengambil keputusan dalam menentukan tipe
mctode yang paling efektif dan menguntungkan.

Djoko Hari Nugroho

- Pertama kali observasi "plant" dahulu. Kalau
derau eksternal kompleks, perlu digunakan
metode nonparametrik namun Jika derau
ekstemalnya lemah, lebih bnikdigunakan metode
parametrik.

Sahala

- Kesimpulan no. 2 kurang jelas bagi kami
khususnya tentang keunggulan noparametrik.
Sebetulnya apa keunggulan non parametrik
sebenarnya.

Djoko Hari Nugroho

- Keunggiilan metode non parametrik adalah
keinainpuannyo dalnm nienganalisis/mengamati
plant yang semuanya non linier, sedangkan
metode parameirik hanya dapat nienganalisis
sistein linier.

Djoko Hari Nugroho ISSN 0216-3128
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ANALISIS KECELAKAAN PECAHNYA KELONGSONG BAHAN
BAKAR REAKTOR KARTINI

S. Bckti Mulyantoro r
Universitas Gadjah Mada i

Y. Sardjono, M- Salman I
PPNY-BATANP.O. Box 1008 Yogyakarta 55010 i P i i - : ; A T . A N

ABSTRAK

AN/ILISIS KECEL4JCA.4N PECAHKYA KELONGSOKG BAHAN BAKAR REAKTOR KARTISI. Telah
dilahikan panghilwigcm dosis radiasi seandainya Reakror Kartini yatig beroperasi pada daya 100 KW'att
dalam waktu yang cukup lanta mengalami kacelakaan pecahnya kelongsong bahan bakar. Pembebasan gas-
gas hasilfisiyang m udah menguap akan niembcn'kan mdiasigamria dan be'apada manusia disekitar reakror
Sehingga perlu penciuuan dacirtk eksklusi demi keselamatan pckctja. Adapim duerali eksklusi ycing periu
diambilyaitu 40 nwicr untuk 2jam scsudah kecelakaan (di atas daenih ini dosis ganima = 15,28 rem, dosis
Iodiuni = 140,07 reni) dan 200 meter uniuk 30 hari sesudah kecelakaan (diatas daearli ini dosis ganima =
5,18 vem .dosis lodiuni 81,48 rem).

ABSTRACT

FUELCL4DINGACCIDENTANALYSISFORREACTORK.4RTINJ. Tliecalculciionofradiationabsorp-
tion dosa due to "failed"ofthe cladmgfuel element waspeifonued. The calculation basedon lQOK.Wreac.or
powerand exlusive nidius 40 nwters and 200 nieters respectively, afier 2 hours and 30 days occidenl. Froni
llie resnlt can be concluded thai nadiation dose on lhese area linritfor Iodium dose 140.07 rem andgamma
dosc 15,28 ram, Iodium dose 81,8 rcm and gamma dose 3,18 ren: respeahvh: Thar resulls arg lcnrer ihcn
tvgiiiivnient.

PENDAHULUAN

Sebagai rcaktor penclitian, Reaklor Kartini juga
memerluknn annlisis keselamatan, lcmiama jika

lerjadi kccclakaan terpnrnli. salali saiunya yaitu kecc-
lakaan bocor atan pccahnya kelongsong bahan bakar.

Karcna kelongsong pccah, maka gas-gas hasil
fisi akan terlepns dan mcmberikan radiasi gamma dan
beia. Schingga pcrlu pcncnluan jari-jari dacrah
eksklusi.

Dalam meiakukan analisa ini kami mengambil
asumsi yang sangat pesiniistis, schingga dipcroleh
hasil yang diharapkan lcbih bcsar dari kcnyataan
scbcnarnya. Sehingga membcrikan tolcransi yang
cukup besar unluk kesclamaian.

DASAR TEORI DAN PERUMUSAN

Pembagian bahan radioaktif

Dalam keadaan kecelakaan:

a. Balian-bahan radioaktif yang bersifat gas (vola-
tile) akan mudah tcrlepas dari pengungkung

reaktor, sehingga dapat menyebabkan radi25:
dosis dalam (dosis Iodium) dan dosis !uar (dosii
Gamma).

b. Bahan-bahan radioaktif yang bcrsifat pada:
lidak mudah terlcpas dari pengungkung reakicr
ke atmosfir. sehingga hanya menyebabk^n
radiasi ganuna.

Asum si-asumsi d a l a m p e r h i t u n g a n ke-
celakaan pecahnya kelongsongbahan bakar.

a.

b.

Kandungan bahan-bahan radioaktif
reaktor tergantung pada persen hasil belah, ting-
kat daya dan lamanya reaktor telah beroperas:.
Diasumsikan reaktor telah bekerja pada daya 1(0
k\V dalam waktu yang cukup lama schingga
kandungan bahan-bahan radioaktif dalam leres
telah mencapai harga selimbang maksimal, yaitu
laju pembeniukan = laju peluruhannya, kecuali
nuklida yang bemmur panjang.a'4'0)

Kecelakaan tcrjadi pada kondisi dimana sclun;.i
air pcndingin dalam teras telah hilang, .ian
karcna suatu hal (misal: leras kejatuhan benda
berat) nienyebabkan seluruh kelongsong elemen
bahan bakar pecah.
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Scmua gas liasil fisi tcrbcbasandari ikatandalam
senyawa bahan bakar ke gap.
Kecelakaan mengakibatkan pelepasan
bahan-bahan radioaktif dari tcras ke ruangan
reaktor sebagai berikut: 100% dari gas-gas
mulia, 50% gas-gas haiogen dan 1% dari liasil-
hasil beiahan yang bcrsifat padat yang terdapat
dalam rcaktor.l3A6)

Dianggap bahwa hanya 50% dari lodium yang
terlepas dalam ruangan reaklor selanjutnya akan
lepas ke udara lingkungan. Sisanya dianggap
tcrtinggal atau akan melekat pada alat-alat dan
permukaan benda-benda didalam ruangan
rcaktor. ttS)

Dalam perhitungan dosis radiasi, perhatian
dilujukan pada hasil-hasil belahan yang bersifat
gas yaitu Xe dan Kr, dan isotop Iodium, karena
hasilfisinyalebihbcsardanwaktuparonyalcbih
panjang dibanding Br, sehingga Brdiabaikan.(5)

Seluruh bahan-balian radioaktif yang berada
dalam niangan reakior baik yang bersifat padat
maupun gas merupakan sumber paparan gamma.
Pclepasan bahan-bahan radioaktif dari mangan
reaktorke atmosfirberlangsnng dengan kecepat-
an tetap yaitu 0,1% per hari.(jA°)

Pelepasan dianggnp melalui coniainment pada
permukaan tanah (leakage ofseal), bukan ter-
lepas melalui sistcm filterabsolut (blower mati)
dan cerobong yang tingginya 30 mcter.(3)

Penyebaran zat radioaktif lintas udara dianggap
terbawa oleh angin dengan tirgkat turbulensi
yang paling stabil, bukan olch angin yang
berubah-ubah arah. Ini akan mcmbcrikan harga
dosis yang lcbih maksimal.(3Ao)

Selama terbawa angin zal radioakiif tidak meng-
alami pcngenceran sebagai dari pengcndapan di
tanah.13'
Dalam analisis hasil fisi diperhitungkan :

Bahun-bahan radioaktifjcnis A
Bahan-bahan radioaktif iiii dianggap terbentuk
langsung melalui belahan langsung. Bahan-
balian radioaktif jenis ini yang dominan dalam
perhitungan dosis Iodium dan dosis Gamma
adaiah : I135, Kr87, Kr8S.

Bahan-bahan radioaktifjenis B
Bahan-bahan radioaktifjenis B ini lerbentuk dari
hasil belahan bahan bakar langsung ditambah de-
ngan sumbangan dari peluruhan induknya.
Bahan-bahan radioaktif jenis B tersebut yang
dominan dalam perhitungan dosis Iodium dan

1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3dosis Gamma adalah I131,1132,1133,1134, Xe133 dan
Xe 135

Buhan-baltan radioaktifmctastabil
Balian-bahan ini termasuk jenis B, tetapi karena
induknya da- pat melumh menurut 2 (dua) jalan
maka hanya sebesar fraksi f yang meluruh
menjadi bahan radioaktif metastabil tersebut,
fraksi (1-0 meluruh menjadi isotop anak yang
lain. Zat radioaktif mctastabil yang dominan
dalam perhitungan dosis GammaadalahKr85"1,
Xe'31m,Xe133m,Xe135.

Kriteria keselamatan

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat
Keputusan Direktur Jendral BATAN no. 07/DJ/19
/1/76 tanggal 19 Januari 1976. Secara ringkas sebagai
berikut.(4)

Jari-jaridaeraheksklusiharusdipilihsedemikian
hingga seseorang yang berada pada batas luar
daerah eksklusi tidak akan menerima dosis gam-
ma total lebih dari 25 rem untuk seluruh tubuh
atau dosis karena radiasi Iodium untuk kelenjar
gondok tidak lebih dari 300 rem selama 2 jam
sesudah kecelakaan terparah terjadi.

Dosis 25 rem untuk seluruh tubuh atau dosis
300 rem untuk kelenjar gondok tersebut adalah batas
maksimal dosis danirat sekali seumur hidup yang
ditetapkan untiik pekerja radiasi.

Perhitungan dosis iodium (dosis dalam)

Untuk menentukan banyaknya bahan-bahan
radioaktif, dalam lial ini khusus Iodium yang tcrlepas
dari pengungkung reaktor (sebagai sumbsr radiasi
beta) dalam keadaan kecelakaaru maka harus dicari
dulu aktivitas jenuh Iodium dan induknya (untuk
Iodium jenis B), sebelum lerjadi kecelakaan. Besar-
nya aktivitas jenuh tersebut adalah sebagai berikut.

RA , untuk Iodiumjenis A

RB + RA , untuk Iodium jenis B
Kemudian ditentukan banyaknya Iodium yang ter-
lepas dari reaktor dan dapat mencapai titik sejauh d
meter dari reaktor tanpa pengenceran pada waktu t
sesudah reaktor shutdown, yaitu N*(t) atom. Dari
sejumlah Iodium tersebut yang terisap oleh seseomng
ialah.

RxSxN*(t) atom

dimana :
R = kecepatan pemafasan (meterVdetik)
S = faktor penyebaran Sutton

( i )

i 22,7364

n • u • c , • c .
detik/meter
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Aktivitas Iodium dalam tubuh pada waktu t sesudah
reaktor shutdown ialah:

SxN°(t) dps (2)

ẑ  = tetapanpeluruhanefektifdalamkelenjargon-
dok

Laju dosis yodium yang diterima oleh kelenjar
gondok(})

m • 100

1,6-
•0(t) re»'/detik

(3)

dimana :
1.6.10'6 = faklor konversi tenaga, dalamerg/MeV
fa = fraksi Iodium yang mengendap dalam

kelenjar gondok.
= tenaga radiasi fi rata-rata yang lerisap

dalam kelenjar gondok liap disintegrasi
(MeV/dis).

Terdapat faktor 100, karena rem adalah satuan dosis
terabsoibsi yang = 100 erg/gram pengabsorbsi.

Dosis total sampai t sesudah reaktor shutdown

°A< - dt =
1.6- 10"8-/ •£

1,6- 10"8-/ •£
}> -R • S • J d Ne(l) dt re

(-1)

dimana :

d = jarak dari sumber radiasi (teras) atau tilik
pelepasan Iodium ke litik peninjauan
(meler).

u = kecepatan angin (m/delik).
Dengan menggunakan persamaan (2.4), dihitung
dosis total untiik isotop Iodium jcnis A dan isotop
Iodium jenis B.i. Unluk isolop iodium jenis A (I135)

Isotop-isotop Iodiumjenis A mcmpunyai harga N*(t)
scbagai bcrikut.

v1 f a'o>»

dimana :

Fp = fraksi dari isotop yang terlepas dari sistem
primer ke dalam ruangan reaktor.

Fb = fraksidariisotopyangtetapmengudaradalam
ruangan reaktor sehingga dapat terlepas ke
atniosfir.

Sehingga:

Dr =
1,6-

' " > „ - . , ' (5)

ii). Untuk isotop iodium jenis B (I131,1132,1133,1134)
Isotop-isotop Iodium jenis B mempunyai harga N*(t)
scbagai berikut:

N% ( 0 = <x • e

sehingga :

- 5 •

= 1.6

(Fp).4 • (Fb)s • RA

6 .
(6)

„ =
h • C'-B-'>:-i+~>-l)

5 = a + p

dimana :

T = waktu sesudah reaktor shutdown.
>̂  = tetapan peluruhan efektif dalam tubuh

(detik'1).
= XA + }.b (untuk isotop jenis A), XB +• ?--b(untuk

isotopjenisB)
>.b = tctapan peluruhan biologi = 0 ,693/TB =

0,58.10"8dclik"'
TB = waktu paro biologi dalam tubuh (untuk Io-

dium, TB = 138 hari).
m = berat kelenjar gondok (= 20 gram).
Besaran-besaran yang digunakan untuk pcrhitungan
pcrsamaan (2.25) dan (2.26) terteisdalam label 1 dan
tabel 3.

Untuk perhitungan Iodium yang terisap,
diperhitungkan kecepatan pernafasan rata-rata

1SSN 0216-3128 S. Bokti Mulyantoro, dkk.
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scbesar 20 meterVhari, setcngah diantaranya di-
anggap terisap dalam masa kegiatan selama 8 j am tiap
hari dan selebihnya terisap dalam masa istirahat.
Karena perhitungan dosis untuk menetapkan jari-jari
daerah eksklusi didasarkan pada dosis selamajangka
waktu 2 jam sesudah terjadi kecelakaan, maka untuk
daerah eksklusi harus dipakai kecepatan pernafasan
masa kcgiatan yaitu :'3!

R = 10meterl/8jam = 3,47 Iff4 (inetcrz/detik)

Perhitiingan dosis dalam untuk menentukan jari-jari
daerah ekslusi didasarkan untuk waktu pengisapan
tak terhingga, maka dipakai kecepatnn pemafasan
rata-rata yaitu :'3'

R = 20 metc?/24jam = 2.32 IO'4 (meteJ/detik)

Kecepatan pelepasan bahan-bahan radioaktif
yang bersifat gas dari ruangan reaktor ke atmosfir
telah ditetapkan yaitu :|3Ac>l

A., = 0,1% per hari = 1.16.10* detikA

Perhitungan dosis gamma (dosis luar)

Dosis gamma dari pancaran bahan-bahan
radioaktif hasil belahan bahan bakar ditentukan
scbagai berikut:
Dosis gamma durl bahan-bahan radioaktifyang
harsifat gas.

Laju dosis gamma di udara pada jarak d meter
dari sumber dengan sumber dianggap scbagai titik
ialah131

_
1,293- 103-W- 100

dimana :

1,293.103

Qc(t)

Bu

(7)

Berat udara per meter3 (gram/meter3).
Aktivitas dari isotop yang memancar-
kan gamma.
Buildup factor yaitu perbandingan in-
tensitas radiasi gamma pada suatu ti-
tik didalam medium pengabsoibsi ter-
hadap intensitas gamma mula-mula.
tenaga total gammayang dipancarakan
tiap disintegrasi (MeV/ dis).

(j. = kocfisicnabsorpsil inear^metef1) .
^ = koefisien absorpsi tenaga (meter"1).
Dosis gamnia total:

O, = J D\ dt

9,847-
i

d2
• O (f) dt rem

J o ~ (8)

dimana : x lama waktu peneriamaan dosis gamma
(detik).

Dengan menggunakan persamaan (8), dihitung dosis
gamma total, untuk isotop-isotop jenis A, jenis B dan
isotop metastabil.

i). Untuk isotop jenis A (I135, Kr87, Kr*8)

sehingga:

m I132 I133 I134 Xe133ii). Untuk isotop jenis B ( I m . I132. I133. I134. X e
135Xe135)

Qc (0 = i

selungga:

D,=
9.847 • 1 0 ' " • £-, . ii„

-[P—7— : ]] rem
(10)

Untuk isotop metastabil (Xe ! 3 1 m . XeI5>m, Xe l 3 5 m ,
Kr85m)

&(.t) = (Fp)B(RB+/nA)e-i*'

sehingga:

9,847- 10'13 £,n,fl.t

. [e-K, • _

(1-e,-**')

(II)
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Tabel 1. Besaran-besaran untuk perhitungan dosis dalam

Isotop

,111

I 1 3 2

, .33

,134

,.35

Fp

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Fb

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Berat organ
(gram)

20

20

20

20

20

f,

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Energi beta

E (MeV)

0,22

0,50

0,40

0,65

0,31

(xl(Tdet"1)

9,97

837,13

92,57

2200,47

287,37

Tabel2. Tenaga pancaran gamma (Eg) dari bahan-bahan radioaktif hasil belahan bahan bakar, untuk
perhitungan dosis gamma (Ethcrrington, H., 1958).

Isotop

, . 3 .

I 1 3 2

l 1 3 3

, .34

, .35

Energi
gamma

0,722

0,637

0,634

0,284

0,163

0,690

1,41

2

0,53

0,85

1,4

2,2

1,2

2,4

1,8

1,3

Fraksi

0,028

0,093

0,850

0,022

0,007

0,88

0,10

0,02

0,94

0,05

0,01

0,7

0,3

0,02

0,04

0,94

Eg total

0,396

0,788

0,555

1,9

1,342

Isotop

Xe131ra

Xe133m

Xe131

Xe135ra

•Xe135

Kr87

Kr88

FPS

Energi g
amma

0,163

0,235

0,085

0,520

0,250

0,15

0,3

0,41

1,8

2,18

Fraksi

1

1

1

1

1

0,85

0,15

1

0,8

0,2

Eg total j

0,163
1

0,235 |
[

0,085 j

0,520 I

0,250 1

I
i
i

0,1725 j

0,41

1,876

0,07

|

i

Besaran-besaran yang dipakai dalam perhitungan
persamaan (9), (10) dan (11) tertera dalam label 2 dan
tabel3.-

Dosisgamma daripancaran bahan-bahan radio-
aktif campuran yang bersifat padat

Untuk 2 jam yang pertama sesudah reaktor
shutdown sumber ini akan meluruh dengan tetapan
peluruhancampuranpadal. (">6) U= 7,05 10'5deuk"',

kemudian diikuti dengan pcluruhan sebagai fungsi
t"0'21, dimana t waktu sesudah reaktor shutdown dalam
satuan detik.

Dari data diatas diperoleh laju dosis gamma :(<c>

D = C. e" , untuk 0<t<7200 delik
= C. eM200. C0M , untuk t> 7200detik (12)
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iimana :

c =
F -R •£ • 1 ,6 - 10" H -B

r a ii

1,293- 103 • And1- 100

F -R -E -9,847- 10"13-u -B • e'iid

"/dtlik

ls = Kandungan jenuh bahan-bahan radioaktif ha-
sil belahan yang bersifat padat (dps).

ly. ("campuran padat") = 0,07 MeV.

)osis gamma total sampai waktu TI. = 7200 detik
esudah reaktor shutdown.

,200

D' = C - j e" \
£ „->-.••«00

•'20°) rem

(13)

Dosis gamma total sampai waktu x2, (.x2 > 7200
detik).

(

Besaran-besaran dari bahan-balan radioaktif cam-
puran yang bersifat padat adalah scbagai berikut:

Fp = 0,01
H = l,0.10'2metcf'
H, = 3,8.10"3metefl

k = = 1,6

B„ = 1 +k j.id= 1 + 1,6.10'-. d

'abcl 3. Bcsaran-bcsaran dari bahan-bahan radioaktif yang bersifat gas / uap dan FPS (Thomson, T.J, 1973 dan
Ridwan, M, 1978).

Isotop

(alO'^d^t'*

Br"

Br
B t ~

B r "

l ' "

. . . .

i " "

! . ' " •

X . " * "
V t . *

I . '"-
It'"

I."*
X a " *

Ir"~
l r "

i r "

I r "

I , "

rrs

602.25

3632,25
3850.(2

12718.2.97

837.13

92.57

2200.47

287,37

60596,16
(.66

34,88

15.22
75S0.62

201,2«
29621,67

169OS0.29
1013.37
437,39

0.02

wai.M
687,65

36101.42

210044.BO
705.00

h»ail

O.Sl

0,B2
1 , 1

2.00

3.1
• 4,7

6 . 9

7.B

6.1
3.1
0,023
0.166
S.62
1.83
6 . 3

6 , 0

3,49
3 . 4

0.51
1 . 1

0.293
1.94
3.37
4.39
5.0

«2.667

Laju

d.r l

s 10

jk.n

1.39

2,68
3,44
6.25

9.
14.
21.
24.

1 9 ,

69
69
56

36

06

9,6»
0

0

20

3

19

18

17

16

1
3

0

6

11

14

13

06

32

69

72
69

7 3

16

86

39
44

92 '
06

16

. 3 4

. 6 3

186,52

0 . .

0 .
0 .

0 .

0.
0,
0.
0

0 ,

0,
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
0

i
s
i .

3
5
5

5

s

0

0

0

0
0
0

0

a
i

0

0

, 0

. 0

.0

Indu

S « "

___
S a "

S . "

Ta'"
Ta'"

r (tattpin
k p«luruh.n

Induk)
(xlO'Tdat"")

S5SS.BS

256410.26
623000.00

25.00
* 2221,18

T«"* 2686,62

l ' "

. . . .
i ' "

l ' "

B r "
B r "

. . .
Br~

.01

9,97

92.57
92.57

287,37
287,37

C0Z.23
3650.82

.

4332169.88
. . .

h . . l l
r i . i
tnduk

0.22

1 . 1

2 . 0

4 . 7

4 . 9

6 . 9

3 . 1

( . 9

8 . 9

6,1
6 , 1

0.31

1 , 1

.

. . .

i.ea

. . .

Liju
b.ntu
Induk

«10
0 .

3 ,

6 ,

14 ,

1 5 .

2 1 .

9 ,

21

2 1 .

pai
k.r
d

Av
69

44

25

69

31

3«

S9

36

M

19,0«

19

1 .

3

. . .

. . .

1(

06

39

44

p
lnduk

0,01

0,01

0,01

0.01

0.01

0,01

0 . 5

0 . 3

0 . 5

0 . 5

0 . 5

0 . 5

0 . 5

. . .

. . .

.38 0.5
. . .

Fraktl
Induk
ytnf
».lwruh

1

1

1

1

1

1

0 .

0 .

0 .

0 .

0 .

1

1

-

0 .

-

. . .

ooe

0 3 4

9 7 «

3
7

- .
. .

61

"

l o t f l . l . .

<xlO"V«)

9 . 2

10.6

7 . 2

17

1 3

22

11

15

. . .

18

3 . 6

3 . 6

. . .

10

.baorpal

u"o- :,:*

—

—
—

3 . 7

3.9
3,4
3 3

3 . 3

3 . 6

2 . 7

3 , 9

3.B

- . -

3.S

3 . 0

3 . 0

. . .

3.B

„-„
M s w 1

> u f^

—

. . .
„ -

— "

1*0.01320

1*0.01998

1*0.007(2

* d

.d

.d

.d

1*0.OtS

1*0,046

1*0,134

1*0.020«

1*0.045

t*o.osa

1*0.0032

1*0.0032

. . .

1*0.01«

.6

.4

.d

. d

_d

.d

.d

.4

Ju
» t
nu

>• J«-

l o ' - ,
1.CC2B

S.C43O2
€.0001

0,34-53

1.013«

V. »«•>

0.034B

0.O2S7

3 .7422
0.000«

0.15T»

. 000«
).OCI1

1 I.WMI
0.OC32

O.OZSC

.1291
0.0CH1

C .oiez

1 I,UUU4
0.0000

Totil joalak « t o .
l

• K Bntak liotop J«nls B, «ntuk dara MtkLor 100 kV,

x • ^««b^lfcl*p««b«otuk%a induV untuk laotop j«nl« B),

OAtuk dar» raaktor 100 kVatt.

t.pl d l » b l l lndsk M rttkaiaiT»

FPS > ri»l<M Prodoct "Solld- (b.h..-bah«J.-»»dlo»ktlf eaapurui

IiiK baralrat "p.d.t . T.IO. i»kin t . lnn i«JliiH.lt k.all

btlthin aalalA BrOBlua. Ittdltta, l n u aW. Krvpton.
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HASIL PERHITUNGAN

Dosis lodium sebagai fungsi jarak, 2jam setelah kecelakaan

Isotop

I131

,132

,133

, ,34

,135

2m

23,83

2i,!7

574,05

14,55

1,30

634,<K)

4 m

16,63

15,8?

404,55

9,21

0,56

446,68

8m

11,67

11,51

285,49

6,12

0,16

313,95

20 m

7,35

7,38

180,14

3,72

0,04

198,63

30 m

6,00

6,05

146,88

3,00

0,02

161,95

40 m

5,19

5,25

127,04

2,58

0,01

140,07

Dosis gamma sebagai fungsi jarak, 2 jam setelah kecelakaan

Isotop

Kr85m

Kr87

Kr88

,13.

,132

,133

, .34

I135 .

X e m m

Xel33n,

Xe 1 3 3

Xe,35m

Xe I3}

FPS

2 III

69,48

81,17

877,30

151,42

576,97

695,29

1328,33

675,95

. 1,65

16,06

212,66

154,89

527,36

7,35

5375,91

18,55

20,27

219,12

38,86

145,38

176,37

332,53

169,01

0,45

4,32

63,05

39,34

139,04

1,85

1368.14

8 m

5,16

5,06

54,66

10,17

38,85

45,23

83,29

42,24

0,13

1,17

20,01

10,11

37,96

0.46

572,50

20 m

1,00

0,80

8,67

1,78

6,06

7,62

13,33

6,73

0,03

0:22

4,51

1,71

7,12

0,08

59,71

30 m

0,48

0,35

3,81

0,83

2,72

3,46

5,90

2,97

0,01

0,10

2,22

0,78

3,41

0,04

27,08

40 m

0,28

0,20

2,12

0,47

1,53

1,96

3,29

1,65

0,01

0,06

1,28

0,44

1,97

0,02

15,28

Dosis lodium sebagai fungsi jarak, 30 hari setelah kecelakaan

Isotop

, , 3 ,

,132

,133

,134

,135

10 iii

1641,01

9,3S

405,10

5,71

6,22

2067,43

20 m

583,84

7,05

233,13

3,83

2,20

830,05

40 m

209,01

5,13

145,77

2,62

0,78

363,31

100 iu

54,84

3,29

84,51

1,60

0,20

144,44

200 m

20,54

2,33

57,44

1,10

0,07

81,48

300 m

11,81

1,89

45,92

0,88

0,34

60,54
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Dosis gamma

lsotop

R r 85n .

Kr"

Kr1"

I ! 3 !

I132

l 1 3 '

I
,,35

Xe13lm

Xe133m

X e 1 3 3

v 135mAc

Xe135

FPS

sebaga i fungst jarak,

! K-m

12 87

4,93

S9.47

857,90

69,70

453,96

6S,73

144,58

16,62

34,41

1306,35 1

24,61

! 203,70

; 4,09

3291,92

30 har; setelah

20 iii 1

.> 'f-'i
1

1,22

22,!?

230,57

!7..?.O

118,21

16,82

35,99

4,95

9,79

422,30

6,43

57,95

1,05

948,87

kece,a,:aan

40 i„

1,04

0,30

5,42

61.0!

4.5'J

30,40

4,14

8,82

1,40

2,69

119,59

1,66

15,96

0,25

257,25

100 m

0,13

0,04

G.7S

834

0,63

4,20

0,59

1J25

0,17

0 3 5

11,73

0,23

2.06

0,04

30,53

200 m

0,01

0,01

0,15

1,06

0,10

0,59

0,10

0,22

0,01

0,04

0,63

0,03

0,21

0,01

3,18

300 m

0,00

0,00

0,05

0,20

0,02

0,12

0,03

0,07

0,00

0,00

0,05

0,00

0,03

0,00

0,58

PEMBAHASAN

Sesuai dengan ketentuan batasan kriteria
keselamatan menurut Surat Keputusan Direktur
Jendral BATAN nomor 07/DJ/19/I/76 maka dari
perhitungan kita dapat membuat grafik dosis gamma
dan dosis Iodium (gambar 1 dan 2), selanjutnya kita

l!

Gambar 1. Dosis gamma dan dosis Iodium
sebagai fimgsi jarak, 2 jain setelah
terjaili kecelakaan bocor /'pecalmya
keloiigsong

dapat menentukan jari-jari ekslusi yaitu 40 meter
untuk 2 jam sesudah kecelakaan terjadi.

Jika seseorang berada pada batas luar daerah
eksklusi maka akan mendapatkan dosis gamma 15,28
nem dan dosis Iodium 140,07 rem. Harga ini masih
lebih rendah dari ketentuan batas maksimum yang
diperkenankarL Dengan demikian demikian untuk

Gambar2. Dosis ganima dan dosis Iodimn
sebagaifiwgsijarak, 30 hari setelah
terjadi kecelakaan bocor /pecahnya
kelongsong
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mengamankan daerah tersebut cukup mudah karena
masih dalam daerah komplek PPNY B ATAN sendiri
(jarak terdekat reaktor dengan tanah penduduk ±150
meter) dan dengan waktu 2 jam tersebut cukup untuk
memerintahkan seluruh personil dan keluarganya
meninggalkan tempat kerja.

Sedangkan untuk waktu 30 hari setelah
kecelakaan, maka diambil jari-jari eksklusi 200 meter
dari reaktor. Dengan dosis di batas luar daerah ini
sekitar 3,18 rem untuk dosis gamma dan 81,48 rem
untuk dosis Iodium.

KESIMPULAN

Jari-jari eksklusi yang perlu diambil jika
terjadi kecelakaan pecahnya kelongsong bahan bakar
yailu 40 meter untuk 2 jam setelah kecelakaan dan
200 meter unluk 30 hari sesudah kccelakaan.
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TANYA JAWAB

Widarto

- Apa dasar anggapan saudara bahwa Iodium yang
terlcpas ke lingkungan hanya 50 %.

- Apakah radioakiiviias yang terjadi hanya Gamma
& Beta saja ? Mohon dijctaskan

S. Bckti Mulyantoro

- Karena lodin kurang dapat mengvap
dibandingkan dengan Xe atau Kr yang merupa-
kan gas mulai, dan sangat mudah mengvap
sedang Iodium juga punya sifat mendekati cair,
jadi merupakan uap otau gas.

- Tidak, tapi untukperhitungan dosis radiasiyang
sangat berbahaya dan sering/uinum diper-
hitungkan adalah y danfi.

Syarip

- Apakah kelebihan/perbedaan, analisis yang
saudara lakukan dengan analisis serupa yang
tertuang dalam laporan Analisa Keselamatan
Reaktor Kartini ? (metodenya ?, ketelitiaruiya ?)

- Akan lebih baik jika saudara membuat
hnsil/menampilkan hasilnya dalani bentuk gTafik.
Bagaimana kira-kira grafik penyebaran gas-gas
hasil fisi terhadap jarak ?.

S. Bckti Mulyantoro

- Dalom Laporan Analisis Keselamatan ycing telah
dilakukaii terdahulu kurang telili dibandingkan
dcngan analisis ini, karena banyak faktor-faktor
yang berpengaruh membcrikan sumbangan
perhilungan tidak dunnsukkan, dan tidak di-
lakukan penghitungan sumbangan induk ter-
hadap anakyang memberikan radiasi y aioufl.

- Grafik dapat dilihat di hmpiron, dan lelah
dicantiwikan.

Tri Hardi

- Anda menganalisis radiasi yang disebabkan oleh
y dan fi, tapi dari kesimpulan anda. meny impulkan
dosis dan dosis lodium, bngnimana hubungan
anlara dosis Iodium dan dosis 13 ?

- Anda mengambil waktu ekslusi 2jam dan 30 hari
apa alasanya

- Anda mengumpulkan waktu dan jarak ekslusi (2
jam, 40 meter) dan (30 hari 200 meier). Didaerah
ini dosis masih terlalu tinggi (diatas batas minimal
yang diijinkan unluk pckeija radiasi). Apa alasan
anda pada hal anda meninjau keselamatan pekerja
radiasi. Apa alasan anda mengumpulkan hal ini.

- Apakah juga anda melakukan contour paparan
yang bergantung waktu dan jafak.

S. Bckti Mulyantoro

- Dosis Iodium yang dimaksud disini adalah dosis
betajuga, jndi dosis belo = dosis Iodium, karena
Iodium memancarkan rodiasi Deta.

- Sesuai dengan batasan keselamatan vang
tercantum dolnm kriteria keselmnatan SK Dirjen
BATANNo. 07/DJ/l9/1/76 dile- tnpkan waktu 2
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jam dan 30 hari, merupakan waktu yang cukup
laina, karena kebanyakan bahan radioakiifyang
diperhitungkan disini waktuparonyaper.chk

- Dibatas luardaerah inisudah lebih kecilcfosisnya
dibcr.vah kriieria keselamatan yang diberikan

- Tidak, yang sava lakuknn ialah peinbua'an
software, dcngan masukannyayaitu, daya reaktor
dan waktu sertajarak.

Sriyana

- Bocoran dianggap hanya terjadi pada leakage of
seal, apakah hal ini diperhitungkan besaran
volume bocoran (atau berapa proses volume gas
dalam bangunan reaklor diperhitungkan)

- Dasar apa sehingga penulis mengam.bil asumsi
bahwa pada jarak d meter lodium tidak
mengalami pengCiiceran ?.

S. Bckti Muijantoro

- Tidok, yang diperhitungkan adalah aktivitas
bahan radioaktif hasil fisi yong memancorkan
radiasi gamma dnn beta.

- Asumsi ini diambil agar di dapctkan hasil ynng
cukup inaksimmn dr.n nantinya aknn memberikan
toleransi keselamatan yong cukup, karena
jari-jari ekslusiyang diambil akan lebih besar.

S. Bckti Mulyantoro, dkk. ISSN 0216 -3128
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PERHITUNGAN FREKUENSIKECELAKAAN KEHILANGAN
PENDINGIN PADA REAKTOR NUKLER

D T Sony T
PPTKR-BATAN. Kawasan Puspitek Seipong, Tcmgerang 15310

ABSTRAK

PEPJiITVNGANFREKUENSIKECELAKAANKEHIL4NGANPENDINGINPADARK4KTORKUKUR.
teijadinya LOCA sebagai kejadian awal mempakcm siialu enginceringjudgcmeirt karenajarang terfadi. Maka
uiUukmcncnlukanfrekuensidariLOCAdilahtkansccatnprobabilistikdanstalisiikDengatiprobabilistikdan
statisiik diperliitungkan datifaktor dimensi, weld, uniur, leaniing airve, kiwlilas dan falaor-faktor laiivtya.
Telah dilakukan perhilungan secara sederliana mengenai frekuensi loca dengan nicmperiiitungkan

Jaktor-faklor tersebitl untuk sualu model sistempemipaan, teivtama ditekankan padafaktordimensi dan veld.
Dari periu'twigan didapatkan frakuensi LOCA adalali 9.82.10 /tahun.

ABSTRACT

FREOUENSICALCUL4 TION FOR LOSS COOLANTACCIDENT1N THE NULEAR REACTOR. LOC-i
as iniriaiing event is engineering judgement, because it is rare condirion. So, to deterniine LOCA frequency
vsed bc probability cmd sian'stic mcthod. By probability and statistic method v.ns estimaied from siie, weld.
age, leaniing curve and cjualily, etc. It has been calculatedforLOCAfrequency in the simpliftedpiping s\'stent
model, especially estimaicsfrom size and weldfactors. From calculation. LDCAfrequeticy is 9.82.10' /year.

PENDAHULUAN

Salah satu melods yang digunakan untuk melihat
keandalandarisuaturcaktornukliradalahdengan

menggimakan PSA. Dalam PSA ini terdapat 3 level
yaitu : level 1. level 2 dan level 3. Level 1 bertujuan
unluk niengetnhui kcbolehjadian kecclakaan terparah
reaktor nuklir yaitu teras melcleh. disamping untnk
mengeiahui keandalan dari sistem keselamatanyang
adadalam rcaktoricrsebul. Level 2 untuk mengetahui
produk fisi (sowcc terni) yang lerkandung dalam
rcaklor bila kecelakaan tcrjadi, scdangkan level 3
untuk mendapalkan besar paparan radiasi yang
diterima pcnduduk dan lingkungan jika kecclakaan
terjadi.

Proses analisis dari level 1 adalah dcngan
mcngasumsikan sualu kejadian awal (Initialing
Evcnt) sebagai pemicu. diikuti dengan beroperasi
atau gagalnva sistem-sistem kesclamalan unluk
mcnganiisipasi kcjadian awal lersebut. Selanjutnya
dcngan memasukkan dala frckuensi dari kejadian
awal dan kcgagalan sistem keselainatan beserta
perhitungan dclenninistik, maka dapat ditcntukan
kebolehjadian dari teras mclclch.

Kejadian awal dapat diperoleh dari spesifikasi
teknis, pengalaman operasi dan enggineering
judgement. Engineering judgement adalah suatu

peristiwa yang dalam operasi belum pemah terjadi,
tetapi berdasarkan perhiiungan para ahli dapat
mungkin terjadi, walaupun kemungkinannya sangat
kecil sekali.

Salah satu peristiwa yang termasuk dalam
engineering judgement dalam reakior adalah ter-
jadinya LOCA (Loss of Coolant Accident). Asumsi
tcrjadinya LOCA diakibatkan oleh kebocoran atau
pecahnya pipa.

Tujuan dari papcr ini adalah untuk mengetahui
frckuensi dari kejadian awal LOCA atau meng-
analisis kebolehjadian gagal pipa dengan metoda
pcnggabungan statistik dan probabilistik, sehingga
pelaksanaan PSA level 1 dapat dilakukan.

TEORI

BerdasarkanTHOMAS0': bcntuk empiris dari
kebolehjadian bocor dan pecah dari pipa atau bcjana
adalah beibanding lurus denganjumlah material dari
penyusun pipa, sebab kebolehjadian gagal sebanding
secara inherent dari stress nwterial. Selanjulnya
slress material sebanding denganjumlah weakspois
(kerusakan diasumsikan lerdistribusi secara
merata/w/7//brm), sedangkan weak spois sebandins
dengan jumlah material. Jumlah maleriaJ penyusun
dari pipa sebanding dengan diamcier, panjang, dan

ISSN 0216-3128 DTTonyT
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tcbal. Dari Ivil tersebut, maka dapat disusun nimus
sebagai berikut.

QP =
t2

Dimana :

QP = Faktor ukuran dan bentuk untuk parent
rr.aierial

D = Diameter
L = Panjang
t = Tebal pipa

Selahjutnya berdasarkan statistik bahwa ter-
jadinya kebocoran dapat disebabkan oleh 2 kompo-
nen yaitu : parent material dan weldzones, sehingga
dari faktor bentuk dan ukukuran untuk weld material
mempunyai rumus yang identik dengan persamaan 1,
sebagai berikut.

Ow = -
NDwU

(2)

dimana
Qw
N
Dw
Lw

Faktor untuk weld material
Jumlah dari wetd
Diameterdari weld
Panjang dari weld

tw = Tebal dari weld
Dengan mengasumsikan bahwa Dw = D dan tw = t,
dan pada umumnya panjang weld mendekati 1,75 t,
maka untuk daerah melingkar dari weld dapat di-
dekati seperti berikut ini.

Qwc -
1.75 ND

t (3)

dimana :
Qwc = FaktorkarenaM;eW'»flter/Vj/padadaerah

melingkar
N = JumlahifeW
D = Dinmeterdari pipa
t = Tebal pipa

Untuk daerah longitudinal dipergunakan pendekatan
diameter ekivalen yang rumus sebagai berikut.

dimana:

LP =

n =

Panjang longitudinal dari weld (= pan-
jang pipa)
Konstantapi = 3,14

Dengan memasukkan komponen diameler ekivalen
pada persamaan 2, maka diperoleh

Dt (5)
dimana:

Qwi = Faktorkarenau'e/ir/wfl.''e/7o/padadaerah
longitudinal.

Karcn.a daerah weld lebih bcrpotensi terjadinj'a bocor
d;m pada parent niaierial, maka perlu dimasukkan
faktor tersebut yang disebut dengan faktor A.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat bebe-
rapa faktor lain yang periu diperhitungkan yaitu :

1. Faktor Design leaming curve, B yaitu laju ke-
gagalan tergantung dari faktor pericembaiigan
disain.

2. Faktor Plant Age, F yaitu laju kegagalan ter-
gantung faktor umur dari suatu instalasi

3. Faktor Ouality, E yaitu faktor yang memper-
hitungkan masalah inspeksi atau pengawasan
terhadap pipa atau weld.

4. Faktor lainnya adalah memperhitungkan beban
statis atau dinamis pada pipa.

Berdasarkan teori himpunan bahwa ke-
bolehjadian pipa pecah menipakan himpunan dari
kebolehjadian pipa bocor, sehing^a dapat dituliskan
rumus sebagai berikuL

P
( —Pc = P, (

dimana:

Pc = Kebolehjadian pecah (cctastropic
leakage)

Pi = Kebokhjadian dari setiap kebocoran
Pc/Pi = Perbandingan kebolehjadian pecah

dengan keboleh jadian setiap kebo-
coran

Berdasaikan data statistik dari THOM AS^, distribusi
Pc/P, adalah antara- 0,01 s/d 0,20, seperti terlihat
dalamtabel 1.

Tabel 1. Distribusi

Kebolclijadinn

0.15

0,25

0,25

0,20

0,1

0,05

Ilnrp

0,01

0,02

0,04

0,06

0,10

0,20

D T Tony T ISSN 0216 -3128
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selanjutnya THOMAS® memberikan persamaan
«ntuk Pi sebagai berikut:

Pi = OCFBEGR (7)

dimana :

Qe = Faktor resiko karena ukuran, bentuk dan
veld

F = Faktorumurdari instalasi
B = FaJclor learning cun>e
E = Faktor kualitas
G = Jumlah dari faktor-faktor penyebab kega-

galan, misal : fatigue, stress corro-sion,
cracking, dll.

R = Faktor Iain seperti halnya inspeksi
melalui hydrostatic tesling

Selanjutnya berdasarkan komponen parent waterial
dan wela' material, faktor resiko karena ukuran dan
bentuk dapat ditalis seperti berikut ini.

(8)

dimana :

Qe = Faktor resiko karena ukuran dan bentuk
QP = Faktor ukuran dan bentuk parent ma/e-

rial
QK = Faklor untuk weld malerial
A = Faktor karena daerah weld lebih me-

mungkinkan terjadinya bocor
Berdasarkan statistik dari THOMAS(2), distribusi
faktor A dapat dilihat seperti dalam tabel 2.

Tabel2. Distribusi Faktor A

Kcbolclijmlian

0,35

0,50

0,10

0,05

Harga

40,0

50,0

65,0

90,0

Dengan asumsi bahwa pada reaktor tidak
terjadi corrosion product atau stress corrosion crac-
Awgyangjelas, niaka faklor G dapat diberi harga 1.

Faktor kualitas E, hanya ditekankan pada
daerah weld untuk inspcksi awal dan inspeksi secara
periodik, dan berdasarkan slatislik dari THOMAS(2>

didapalkan harga sepcrti dalam tabel 3.

Tabcl 3. Distribusi Faktor E

Kcbolchjndian

0,05

0,25

0,45

0,25

Harga

0,001

0,01

0,1

1,0

Faktor R, penganih dari hydrostatic testing
secara periodik, menurut THOMAS(2) dapat dilihat
seperti daJam tabel 4.

Tabcl 4. Distribusi Faktor R

Kcbolclijailian

0,10

0,20

0,50

0,20

Harga

0.001

0.01

0.15

0,10

Dari asumsi-asumsi tersebut, maka persamaan
Pi adalah sebagai berikut.

atau

p, = (O9 + AEO*) BFR

Px = C (OP - AEOv.) BFR

(9)

(10)

dimana :

C = Faktor skala sehingga harga frekuensi
yang didapat mempunyai besaran per-ta-
hun yang menurut TH0MASa) mem-
punyai harga seperti dalam tabel 5.

Tabcl 5. Distribusi Faktor Skaia

Kcbolclijndinn

0,20

0,35

0,35

0,10

Har»a

1,0x10''

3,0 x 10"'

1,0 x!0"8

3,0 slO-8

JSSN 0216 -3128 D T Tonv T



162 Buku I
Proslding Pertemtian dan Preseitiasi llmialt

PPNl'-BATAN, Yog\'akarta25- 27AprU199S

IMenurut data Thomasw perkalian B dan F j yang mencegah kotoran masuk ke dalam kolam
sekitar I, maka porsamaan dapr.t disedcrhanakan j reaktor. Pada sistem pendingin primer tersebut
menjadi j terdapat katup pembebas (reliefvalve). Untuk karak-

i terisiik pipa pada keluarsn pompa (pump discharge)
p, = c (O^ + EAOw) R (ii) i dankatuppembebasdapatdilihatdalamgambar2.

Sehingga persamaan perkiraan dari kebolehjadian
pecah adalah

Sebagai salah satu model perhitungan
digunakan suatu model reaktor dengan sistem pemi-
paanyangsederhana, sepertiterlihntdalamgambar 1.

a s :
^-^-€J^^r

T ^

t
T5SC

Gambar 1. Sistcm Pcndingin primcr

Secara sederhana dapat dijelaskan pendingin
dari kolam reaktor (bejana reaktor) melalui keluaran
(outlet header) menuju alat penukar panas, selanjut-
nya dari pompa kembali lagi menuju kolam reaktor
melalui masukan (iniet header). Sebelum masuk
kolam reaktor terdapat kolam penyaring (strainer)

Gambar 2. Sistem Pemipaan Pada Pompa dan
Katup Pembebas

TATA KERJA

1. Dipahaminya sistem pendingin primer, terutama
arah aliran masukan dan keluaram dari teras.

2. Ditentukan posisi-posisi yang memungkinkan
terjadinya bocor dan menimbulkan LOCA pada
teras.

3. Dihitungfaktorresikokarenabentuk,ukurandan
weld dengan berdasarkan panjang, diameter dan
tebal pipa termasuk menentukan jumlah daerah
weld.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1,2,3, 4, dan tabel 5, maka
dapatdihitung harga rata-rata :

Pc/Pi = 4 85.10"2; A = 50; E = 2.98.10'1; R = 4.71.10"1;
C = 8.10~9.

Selanjutnya berdasarkan gambar 1 dan gambar 2,
nntuk setiap bagian dihitung seperti berikut ini:

D T Tony T ISSN 0216 -3128
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Keluaran Teras (Core outlet Header)

Dalam Kolam Reaktor
Panjang 29 ft, diameter 18", tebal 0,562", dan jumlah
weld 5. Dengan asumsi 1 ft = 12 inch, maka dapat
dihitung

O = 12x29x18 .
~ " ' " (0,562)2

Qwcu ~ 0,562 "

1,75x12x29
= 3 4 5

Luar Kolam Reaktor

Panjang 64 ft, diameter 18", tebal 0,562", dan jumlah
weld3, dapat dihitung

12x64x18

Qwcio - ~
1,75x3x18

0,562

1,75x12x64
= 7 6 2

Masukan Teras (Core Inlet Header)

Dalam Kolam
Mempunyai data seperti dalam tabel 6.

Tabel 6. D:ita dari Masuksin Tcras Dalam Kolam

Panising
(ft)

17

18

Dinmc»cr
(inch )

16

20

Tcbiil
(inch )

0,5

0,596

H'eld

g

7

12x17x16 , 12x18x20
+(0,5)2 (0.596)2

n 1,75x8x16 1,75x7x20
Qwai = 61 + 0,596 =

1,75x12x17 .1,75x12»18 , „
= nxo,5 + nxo,596 = 4 2 9

Luar Kolam Reaktor

Panjang 74 ft, diameter20", tebal 0,596", danjumlah
weld 1, maka dapat dihitung

12x74x20
(0,596)2 = 49998

_ 1,75x7x20
0,596

_ 1,75x12x74 _
',596

Pipa masukan dan keluaran dari Penukar
Panas

Pipa masukan dan keluaran dari penukar
panas semuanya terletak di luarteras reaktor, dengan
susunan seperti tabel 7.

Tabcl7. Data Pipa Masukan Dan Kcluaran
PcnukarPanas

Paniang
( « )

184

18

28

Diamcter
(incli )

10

10

14

Tcbal
(iiicli)

0,365

0,500

0,438

WeW

36

18

20

maka perhitungan untuk penukar panas adalah
sebagai berikut.

\2x \MX]Q 1 2 x 1 8 * 1 4 1 2 * 1 8 x 1 0

(0.365) i (0 ,43S/ (0,500r

1/75x36x10 1,75x20x14 l,75x l S x ! 0
5365 5731 + 0.500

„ 1,75 x 12x 184 1,75x12x28 l,75x 12x 18
I l x 0.365 r i x 0,438 11x0,500

Pipa keluaran (discharge) untuk pompa

Panjang pipa 10 ft, diameter 3", tebal 0,300", dan
jumlah w / d 8 . Checkvalve merupakanakhirdaripipa
keluaran (discharge) selanjulnya menuju masukan

ISSN 0216-3128 D T Tony T
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dari teras, seperti terlihat dalam gambar 2. Pipa di-
asumsikan dari welded pipe, sehingga dspr;
diasumsikan icngitudinol we.'ded.

Perhitur.gan kuan'ifikasinya adalah sebag.n!
berikut.

_ 12 x 10x3
2™ ~ (O,3OO)2

= 4000

1,75x8x3
= 1 4 0

1,75x12x10
nx 0,300 = 2 2 3

Pipa katup pembebas (reliefvalve)

Pada pipa katup pembebas mempunyai
panjang 20 ft, diameter 4" tebal 0,337", dan jumlah
weld9. Keluaran dari masukan teras menuju tee yang
terbuat dari pipa 2" dan selanjulnya menuju katup
pembebas. Susunan pipa dari katup pembebas seperti
terlihat dalam gambar 2, dalam hal ini yang dianali-
sis adalah pipa yang berdiameter 4" dan terbuat dari
welded pipe (longitudina! weld). Perhitungan
kuantifikasi adalah sebagai berikut.

12x20x4

1 75 x9 x4 — i C7
- 137

1,75x12x20
n * 0.337

_
" J 9 7

Dari perhitungan-perhitungan di atas, maka
kebolehjadian pecah untuk pipa 4" adalah

= P/P, x C x (Opio + Q„50 x E x A) x R

= 4,85.J0'2x8.10'9(8453+584x2,98.ia'x50)-t,7].W':

= 3,13.W7

Kebolehjadian pecah untuk pipa 3" adalah

= P/P, xCx (OpJ0 + Q„4o xExA)xR

= 4,85. W2x8.]a9 (4000+363x2,98.1 ff'x50)4,71.1ff}

Kebolehjadian pecah untuk pipa 4" yang berada di
luar koiam reaktor adalah

= P/P, X C x{(Qpl0-rQf:0+Q;3Q)+(O„10+Qw10+Q~3<>>
x ExA}xR

= 4,85.10':x8.10'" (292661 +9686x2,98.1O'x50)
4,71.1 U'

= 7,99.1(f

Kebolehjadian pecah untuk pipa 4" yang berada di
dalam kolam reaktor adalah

„n+) xEx
A}xR

= 4,85.10':x8.10'9 (45051+ 1913x2.98. ia'x50)
4.71.10'2

= 1,34.10*

Kebolehjadian pecah untuk pipa yang berada di luar
kolam reaktor

*out * * 4out "^ * Soul

= 7,99.10* + 1.72.KJ7 -r 3,13. W7

= 8,48.10*

Kebolehjadian pecah = kebolehjadian pipa pecah
dalam kolam reaktor + luar kolam reaktor

= 1,34.10* + 8,48.10*

= 9,82.10*

Dengan perhitungan seperti metoda di atas
dapat ditentukan kebolehjadian gagal pipa atau bila
diasumsikan kontribusi terbesar LOCA adalah
pecahnya pipa. maka berdasaikan metoda tersebut
dapat ditentukan frekuensi LOCA.

Untuk perhitungan yang lebih teliti, maka
dapat juga dianalisis komponen-komponen lain

| (selainpipa) yang dapat menimbulkan LOCA. Dalam
kasus ini antara lain katup dan pompa, hal tersebut
dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

ix 8760xR

dimana:

F = Frekuensi kebocoran karena katup dan
pompa
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Fi = Frekuensi perjam dari pecahnya katup
atau pompa

N = Jumlah dari katup dan pompa
R = Faktor inspeksi

Kasus lainnya adalah mengenai penyaring,
dalam hal ini harus diperhitungkan yang dapat
menimbulkan kebocoran anlara lain
a. Kemsakan dari komponen tersebut.
b. Kesalahan manusia dalam pemasangan.
c. Pemasangan tidak sesuai dengan spesifikasi

teknis seperti prosedur pemasangan yang
ditentukaa

Untuk ke 3 kasus tersebut dalam makalah ini
lidak dianalisis lebih lanjut, karena melibatkan
perhitungan kesalahan manusia.

Dalam metoda ini hasil-hasil yang didapat
akan selalu bembah tergantung dari faktor statistik,
dimana faktor stalistik tcrgantung dari daia ter-
kumpul, semakin banyak dala yang terkumpul
semakin valid hasilnya.

Rumus empiris dalam mctoda im dapat di-
kembangkan atau dikaji lebih lanjut. scbab setiap fak-
tor yang bukan suatu konslanta dan yang menim-
bulkan kebolehjadian pip>a bocor dapat dianalisis.
Misalnya faktor karena korosi atau faligue. Dari
faktor tersebut dapat diperkirakan kemungkinan
suatu pipa akan bocor atau pecah.

KESIMPULAN

1. Dengan memperhitungkan faktor dimcnsi dnn
weld pipa dapat ditentukan kcbolehjadian gagal
pipa, sehingga secara sederhana dapat ditcntukan
frekuensi terjadinya LOCA.

2. Dalam perhitungan secara sederhana ini di
dapalkan frekuensi kejadian awal LOCA adalah
9,82.10"*/tahun.
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TANYA JAWAB

Widarto

- Yang diperhitungkan kebolehjadian LOCA disini
termasuk LOCA besar ataukah LOCA kecil ?.
Karena mungkin kebolehjadian LOCA kecil lebih
sering dibandingkan dengan LOCA besar.
Mohon dijelaskan

D.T. Sony T

- Pada perhitungan ini diasumsikan, untuk besor
karena dianggnp kecelakaan yong terparah
adalah loco besor, telopi dengan perhilungan ini
dnpat juga dilakukan unluk perhitungan LOCA
kecil.

Utaja

- Dalam persamaan ada faktor oleh pengelasan.
Scberapa jauh pengaruh skill dari wclder ?

- Bagaimana kemungkinan pecah pada casing
pompa primer?

D.T. Sony T

- Memang betul faktor manusia perlu
diperhitungkan bohwa tidak hanya dan skill
we/der, tetapijuga skill' dari pemasangan pompa
atau katup. Dalam perhitungan ini faktor
manusia tersebut bclwii dibc.has lebih lanjut.

- dapat dihilung dengan pcrsamaan :

F>=NxFix8760xR

F = Frekuensi kebocoran karena kaiup /
pompa

Fj = frekuensi perjani dari pecahnya katup /
pompa

N = Junilah dari kalup dan pompa.
R = Faktor inspeksi.

Syarip

- Apa yang mempcngaruhi faktor umur ? dan apa
bcdanya dcngan faktor-faktor lainnya (fatique,
korosi d!l)

- Reaktor apa yang dipakai contoh untuk analisis,
mengapa tidak reaktor GA Siwabessy ? (mungkin
akan sangat berguna bagi pengembangan RSG
khususnya perawatannya). terima kasih.
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D.T. Sony T

- Fcktor umur tidak nientperhitungkan fakior
opc.rasi, sedangkan faktor lainnya didapatkan
selaina operasi.

- Reaktor HFIR dengan daya 30 MV/, tetapi tidok
menutuo keinungkinan perhitungon ini dapai
ditetapkan pada GA siwabessy.

Suyair.to

- Adakah data di luar Negri, berapa besar angka
kcbolehjadian terjadinya LOCA.

- Berapa angka kegagalan pipa menurut TEXDOC
? (kalau ada)

D.T. Sony T

- Menurut datayang ada sekitar 1.10 s/da.10'

Y. Sardjono

- Anda menghitung LOCA baru yang disebabkan
oleh gagalnya pemipaan (dimensi dan welding).
Dari nilai statistik kegagalan karena "welding"
adalah sangat dipengaruhi oleh "jenis mesin weld"
untuk itu bagaimana dengan macam-macam
mesin wcld tersebut terhadap nilai statistik yang
anda ambil.

- Banyak jenis "katup" atau 'Wve" yang sekarang
diproduksi atau masih dalam "disain". Apakah

dapat diambil nilai probabilistik kegagalannya
(LOCA) pada "Reaktorpasif system" yang sangat
mengandalkan teknoiogi katup atau "valve"

D.T. Sony T

- Hal ini sudah dimctsukkan sebagoifaktorA dalam
pcrhitungan ini.

- Dapat dilokukon dengan melakvkan pengvjian
model dan berdascrkc.npsngalaman operasi dari
kotupyang ada sekarang.

Sriyana

- Perhitungan yang dilakukan adalah dari faktor
dimensi, weld dan sebagainya sehingga pene-
kanan pada fakktor dimensi dan weld. Apakah
dilakukan juga analitis kekriiisan terhadap
faktor-faktor tersebut ?. Bagaimana untuk
kekritisan terhadap faktor-faktor tersebut ?

- Pemodelan pipa yang dilakukan kira-kira
dimodelkan pada jenis reaktor nuklir apa ?

D.T. Sony T

- Dalam perhitungan ini tidak dilakukan analitis
kekritisan (inaaf, kami tidak mengerti apa yang
dimaksud analitis "kekritisan ").

- Reaktor HFIR) berdaya 30 M\V.
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ABSTRAK

ANALISIS KECEL4K.4.4N KEMLANGAN PENDINGIN (LOCA) PADA KANAL UUTR DENGAN
MENGGUNAKAN PROGR4M KOMPUTER RELAP5MOD1. Telah dilahikcm analisis rerliadap daia hasil
eksekusiprogram Relap5/hjod 1 dcngan kusits kecekikaan kehilangan pendingin. LOCA disinndasikim terfadi
di katup di daerah cold leg. Karena bocomva airpandingin kc Ungkungcm dengan tekanan 1 atniosfir. maka
tekanan kanal tiji meniinm secara mendadak 0,5 detik setelali LOCA (dari 1.5595.10 Pa pada keadacm lunak
menjadi 1,5188.101 Pa). Lciju alirpada lerasdalam kondisi tunakadalah 11,800kg/dr, dan saatLOCA teijadi
amh laju alir airpend'mgin akan berbalikarah menuju daerah cold leg, karena laju a!ir kebocoran di daerah
cold leg sekitar 53,186 kg/dt (diniana laju alirdari teras -41 kg/di). Pentbahcm arah alimn pendingin di tetvs,
menvebabkan temperatur inlet mengalami kenaikan secara Wjam sebesar .'7,6(5° (dari 576,81° K menj'adi
61-1,57° K), sedangkan lempemiur outlet niengalami kenaikan hcniya 2° (dari 606° K menjadi 60S° K).

ABSTRACT

LOSSOFCOOL-L\TACCIDENTANALYSISAT VUTR'WITH THEREL.AP5A1ODJ CODE. Anaiysis
ofthe execution result data ofRelap5/htodl progiam has been peifomied M-iih the case o/Loss OfCoohmt
Accidenr (LOCA). Siniulaiion ofWCA is happemd at valve in cold leg. The leaking of' cooling waicr lo
envimnment (1 atmosfer) niakespressure oftcsl seclion decrease in 0.5 mimiies afierLOCA (from 1,5595.10
Pa in steadystate to bc 1.51S8.101 Pa). Flow rate at core is 11.800 kg/dt in steadystatc condiuon, and when
LOCA happened, thejlov direcn'on ofcooliug water will be opposiie/low direction ro cold leg. hecaiise/iow
nne al leak area in cold leg is about 53,186 kg/dt (nieanwliileflow ralefrom core is -41 kg/dl). Tiie changing
offlow direction cit core -uill increasing the inler temperatwabout 37,66° (from 576,81° K tobc 614,57^ K),
mewrwhile tlie oittlet rempcraiur incrcase j'usr 2° (froni 606° K lo be 608° K).

PENDAHULUAN

Froses perpindahan panas yang terjadi pada
seluruh sistem Pembangkit Lislrik Tenaga

Nuklir pada berbagai kondisi baik pada operasi
normal maupun darurat merupakan fcnomena yang
sangat penting untuk dipelajari dan dipahami.

RELAP5/MOD1 (Reactor Excursion and
LeakAnalysis Program) merupakan salah satu paket
program untuk melaksanakan analisis aspck termo-
hidrolika sistem reaktor niiklir secara kcscluruhan
baik pada kondisi Uinak niaupun tak-hinak (transien).

RELAP5/MOD1 adalah suatu pakctkomputcr
untuk analisis estimasi kccelakaan LOCA dan
non-LOCA dari rcaklor nuklir air ringan jenis PWR,
dengan penitik-beratan tujuan untuk kejadian
tak-tunak penggembosan (blowdown), smnll break

LOCA, dan operasi-operasi tak-tunak lainnya. Paket
komputer ini menycdiakan berbagai 'niodelgenerik'
untuk sistem air-uap dan dapat mensimulasikan
sistem primer dan secara lerbatas, sistem sekunder
dari reaklor. Selain itu fasilitas irip dari instalasi,
sistem kontrol dan sislem neutronik juga tcrscdia.
Dengan model-model generik lersebut, dimungkin-
kan pemodelan dari berbagai komponen sistem.
Disamping itu. kelebihan dari RELAP5 ialah
kemampuan cksckusi programyang ccpat. pemilihan
pcmakaian sistem SI atau British, pemilihan
variabel-variabel lertenru pada output, kemampuan
reslart dan renodalisasi pada saat restarl dan
kemampuan pcngecekan data input.

Pakel program RELAP terdiri dari bagian
hidrodinamika (yang mempakan bagian ulama dari
paket ini), bagian struktur bahang (Jieat structure)
serta bagian kinetika reaktor. Bagian hidrodinamika
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dapat melakukan simulasi kelakuan komponen
reaktor seperti: pipa, percabangan, pompa, katup,
perubahan penarnpang pipa dan juga keluamya air
melalui sualu pipa yang pecah.

Dalam makalah ini dilakukan analisis
keceiakaan kehiiangan pendingin (LOCA) di coidieg
pada kanal Untai Uji Termohidrolika Reaktor
(UUTR) dengan program lersebut.

TEORI

Bagian hidrodinamika dari paket program
RELAP5/M0D1 didasarkan pada pensamaan satu
dimensi untuk dua jenis fluida dari model transien
laju aliran campuran air-uap air dalam keadaan non
equilibrium, yang dituainkan dari hukum dasar
hidrodinamika. Model dasar dari bagian hidro-
dinamika ini terdiri dari 5 persamaan, yaitu persama-
an kekekalan massa untiik kediia fasa, persamaan ke-
kekalan momentum untuk kedua fasa, serta persama-
ankekekalan energi yang berlaku secara umum untuk
kedua fasa tersebut. Persamaan kekekalan energi
dianggap dapat berlaku untuk kedua fasa tersebut
dengan asumsi balnva salah satu fasa yang ada dalam
keadaanjenuh.

Persamaan-persamaan dasar tersebut ialah

^p- + — ( ctv py v, + ai p/ 17 ) = 0

dx , ,, ( a . p , v,) aipivi) _ -
dt dz cz

(1)

(2)

5vv dvi
v — + aipi —

ct ct
Sv; 1 dv}
— + r w p / —
az - az

SP
- — + P gr -

Cz
v v,FWG - a/ p; viFWL - Tv (vv-v/)

(3)

cvy dv\ \dvj \dv

ct at 2 dz 2 dz
1 1 dP

( — - - ) —
pv p; dz

-vi) + r.
pv/-(a,

a»p»a/p;

_ p . d(v, - vi) dvy dv/
C -*— { + vi — v, —

pv p; dt dz dz (-i)

—— + —(OvPvC.v, + aipietvi) = P—(a,v, + an'i) + a .p , FWGvl
ct oz oz

Dimana p adalah kerapatan dari fasa uap dan air, x
merupakan kualitas uap, U adalah energi dalam dari
fasa campuran dan v» & vi adalah kecepatan aiir
masing-masing fasa. Fv adalah faktor generasi uiip,
FWG dan FWL masing-masing adalah wallfrictional
clrag untuk u?.p dan air, iinicr ierhadap kecepatan dan
merupakan hasil perkalian dari koefisien friksi,
luasan friksi per unit volurae dan besardari kecepatan
fiuida. FI adalah interphase Jrictiona! drag, linier
terhadap kecepatan relatif dan perkalian dari koe-
fisien interphose friction, luasan friksi persatuan
volume dan kecepatan relatif interphase.

DidaJam makalah ini dibuat asumsi terjadi
kecelakaan kehilangan air pendingin di cold leg pada
Untai Uji Termohidrolika Reaktor (UUTR). Kece-
lakaan ini disimulasikan dengan terbukanya katup
nomor 1 (lihat gambar 3). Dengan deinikian seluruh
air pendingin yang seharusnva mengalir ke kanal uji
terbuang melalui katup ke lingkungsn (tekanan 1
atmosfir). Dalam komputasi ini diasumsikan model
alirannya homogen (satu fasa).

Seperti diketahui Kanal Uji adalah suatu
perlengkapan yang merupakan bagian utama dari
Fasilitas Untai Uji Termohidrolika Reaktor "General
Loop" merupakan kanal pembangkit daya yang
bagiandalamnya, seperti halnyabejana reaktorPWR,
terdapat perangkat uji (test bundle). upper plenum.
lower plcnum dan kisi-kisi pengikat -grid spacers).
Kanal Uji dilengkapi pula dengan sistem instru-
mentasi untuk pemantauan perubahan parameter-
parameter temiohidrolik (tekanan dan temperatur) di
beberapa titik sepanjang kanal per-bangkit daya.
Kanal Uji terpasang secara vertikal. dimana air
pendingin (dari down coiner) masuk dari bagian
bawah dan keluar pada bagian atas setslah melewati
perangkatuji. Volumekanalujiadalahsekitar72dmJ.
Jarakj7en5 inlet dan outlet air pendingin berkisar 6,4
meter dan diameter^ew 50 mm. Pada kanal uji ini
dipasang bebcrapa instrumentasi berupa transmitter
pengukur tekanan (8 buah) dan termc^esitant untuk
pengukur suhu (8 buah) yang dipasang pada inlet dan
outlet, upper plenum dan lower plenwu serta se-
panjang kanal pembangkit daya.

TATA KERJA KOMPUTASI

Dalam melaksanakan kompuiasi dilakukan
urutan kerja sebagai berikut.

1. Dibuat skenario model dengan kasus "Kece-
lakaah Kehilangan Pendingin di ColdLeg" pada
kanal uji atau alat penukar panas Untai Uji
Termohidrolika Reaktor (UUTR) dengan
mengasumsikan komponen-komponen yang
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dipakai sebagai bentuk-bentuk generik yang
telah tersedia pada paket program RELAP5/
MODl, yaitu : TMDPVOL (Time Dependent
Voluwe), TMDPJUN (Time Dependent
Junction), SNGLVOL (Single Voluwe),
SNGUUN (Single Junction), PIPE, BR.4NCH
dan VALVE (hhat gambar 1).

2. Mencari data-dala yang diperlukan pada setiap
benluk generik tersebut (berdasarkan pada
Relap5/Mod 1 Input Data Requirements) dari
buku "Fasilitas Uji Termohidrolika Reaktor" dan
untuk kemudian disusun data inputnya (Hhat
tabel 1).

Tabcl 1. Input data untuk simulasi kccclakaan kchilangan pcndingin di cold lcg

0000100 XEWTRAJJSHT

103 5 « .
)O1P10O010OOO
302 P 120010000
301P110020000
104P1)0040000
303P900010000
306QOALS10001O0O0
307 QUALS 900010000
3I1WFLOWJ 115000000
312VELajU50000OO
113 MFLOWJI6000000
314 C73UL.VAR1
JI5TCWPF130020000
3I6TEMPF130O4O0O0
317 MFIU3VW 20000COCO

000020] 0 5,1.0-», 1,12,100,4000
000020: 7O0,1.O-«,03,U0J0OO,4W<S
505 TIME 0 <JT KUU, 0 0 0 L
•

1000000 WSOURCE 1VDPVOL
1000101 5.OO2.0D.OO.0O.O0.O00O.00
1000200 3
1000201 0.0 15.73E6 540.0
10*0202 100.0 13.75K54O.O
•

1150000 O-EO 7VWJUK
1150101 100000000 11*0000 1942 SE-I
11502t>0 1
115020! 0 0 11.6 0.0 00

1160000 MAINL BKAHCH
1160001 I 1
1160101 2.259E-3 0.307 0.0 0.0 -90.0 -0.3O7 3.33E-5 00 00
1160200 0 15.71« 1.2S4E6 00 0 0 0.0
1161101 116010000 117CC0000 0.0 00 0.0 0000
1161201 ll.B 0.0 0.0
•
inooooo CUEO PIPE:
1170001 2
1170101 2 3S9E-3 2
1170301 6 07t I
H70102 1.2102
117OS01 -90 0 1
1170602 0.0 2
1170701 .6.07» 1
1170702 0 02
1170601 3.3JE-5 0.03
117M01 0 0 0.01
1171001002
lHUOlOOOOI
II 71201 0 I5.7E<1.2»4£<00 0 0 2
H7130C1
1171101 11.IO.OO0t

•
1180000 CtJUV SHOJUM
1180101 117010000 110WO000 2.2*9E-J 0.0 0.0 OOOO
1180201 1 11.8 0.00.0

120000013>1£NUM SHOLVOL
1200101 0.0697 0.512 0.0 0.0 90.0 0.512 J.33E-3 0.0 00
12O02OC 015.7E4 1.2WKS 0 0 O.O 0.0

•
1250000 U>L£N SHOUUN
125010) 120010000 IJ0O0O0O01.»«25E.3 0.00.00100
1250201 1 11.« 0.000

•
1300000 COREPIPE
13000016
1300101 3.6*E-3 5
1300102 «93<E-1 «
1300301 1 534 1
1300302 1.22 4

1300303 0 383 i
1300304 1.00 6
1I0O601 SCO C
1300701 1.534 1
1J0070I l i l «
1300703 0.363 5
1300704 1.00 6
1300901 333E.5
1300802 3JJT.5 0.0 (
1300901 00 0.0 5
1301001 0« t
1301101 COOC 3
1301201 0 1S.7L6 1.2«4E6 0.0 00 «
1301300 I
1301301 11.800005

1400000 TOCL BJUKCR
140000121
1400101 ( . n & ! 0.12« 0 0 0 0 »00 0 12«
1400102 3.3TZ-5 0.0 00
1400200 013.7Z6 1.28-T6 0 0 0.00 0
1401101 130010000 1*40000000 <.93<E-3 0 0 0 0 0000
1402101 140010000 130000000« nff-3 0.00.0 0000
1401201 l l . t 0.0 0.0
1402201 o.ee.o o.o

1500000 UPUEN SH<H.VOt-
15001010 0:53 1.913 0 0 0.0 90.0 1515
130O102 3 33E-JOO 0 0
1500300 0 15.7E6 1i»4E« 0 0 00 CC
*
1600000 HLEO SHOiJUK
1600101 140010000 900000000 <^3<E.3O 0 0 OOOOO
1600201 1 i:.8 0.0 0.0

2000000 LOCAVALV VALVI
2000101 116010000 210000000 1 1E.3 000.0 C500
20OO20I 0 0 00.0 0.0
J000300WVLV
2000301 3C5
«
2100000 VJUFIDCA TJ4DPV0L
2100101 5.001 OOOCOOOOOCOOCOC
21002002
2100201 C.C 1.0E3 1.0
21O020J10O01OEJ 10

9000000 DOMP 1VtD?VOL
»00101 2 07 0 0.0 000-0 «.7« CC&C 00
9000200 0 * 3
»000201 00 15 510&S. 3.5O3E* 0 • 600.0 • 1.00 C 0 0
»000202 150 0 13 57CE6 1.3051*« • 6SO.0 • 05
• HLM m'JCTORZ
11)01000 3 3 21 0.003«
11301100 01
113011012000473
11301201 12
1130130110 2
U30140C0
11301401 5*0 0 3
11301501 0 0 0 1 *m 3 43.92
11301601 130020000 10000 1 1 4192 3
11)01701 883 0.3333 00 00 3
11301*01 0 0 0 0 )
11301901 0 0 0 0 3
• OEKEJUi. TAELES
2028*800 POWER
2028*901 00 3.2E£
2028«802 150.0 3.2£<

20100100 E-CTEEL
•
20500100 CTLl SUU 1.0 1.2X£ 1
20500101 00 1.0.0,130020000 1 0.0.130030000 5.0,Q,l)0C»0OO0

EKD OFCASE
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3. Membuat pemodelan dan mencari data untuk
penyusunan Heat Structure.

4. Me-RUN d;ita input, hJngga diperoleh keadasn
tunak

5. Me.-RUN data ir.put untuk kondisi tak-tunak
yang diasumsikan terjadi karena "Kecelakaan
Kehilangan Pendingin pada CoidLeg".

6. Membuat grafik data output untuk beberapa
variabel, yaitu:
- Grafik tekanan pada output kanal uji saat

LOCA terhadap waktu (ganibar 4).

Grafik laju kebocoran di cold leg terhadap
waktu(gambar5).

- Grafik laju alir teras kanal saat terjadi
LOCA(gambar6).

- Grafik temperatur inlet dan outlet kanal uji
(gambar7).

7. Dibuat analisis terhadap fenomena yang terjadi,
untuk kemudian dibuat kesimpulaa

•m

2M

1U

•m J

Gambar 1. Petuodelan siniulasi kecelakaau
kehilangan air pendiiigiii pada
UUTR

Kcterangan :
100 : Tinie dependent volume (TMDPVOL)
115 : Time dependent junction (TMDPJUNC)
116 : Branch
117: Pipe
118: Singlejunction(SINGJUN)
120 : Single volume (SINGVOL)
125 :. Single junction (SINGJUN)
130: Pipe
140 : Branch
150 : Single volume (SINGVOL)
160: Smglejunction(SINGJUN)
200: Valve
210: Time dependent volum« (T\1DPVOL)
900 : Time dependent volume (TMDPVOL)

Gambnr2. Sistem peitiipaan keselunihan
UUTR

© ft

Gambar3. Slstem peinipaan iintuk siiiiulasi
LOCA di col/l Ug
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Gambar 4. Grafik pcrubahan tckanan saat LOCA

8 12 16 20 24 2«

Gambar 5. Grafik laju kcbocoran saat LOCA di cold lcg

12 1« 20 2»

Gambar 6. Grafik laju air saat LOCA di teras kanal uji
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Gambar 7. Grafik tempcratur inlct dan outlct kanal uji

Tabcl 2. Hasil run Rclap 5/MOD 1 pada simulasi kccelakaan kchilangan pcndingin

WAKTU
(c«k)

0
0.5
1.1
1.7
2.3
2.8
3.5
4.1
4.7
5.3
5.8
9.5
7.1
7.7
e.3
8.0
9.5

10.1
10.7
11.3
11.8
12.5
13.1
13.7
14.3
14.8
15.5
18.1
18.7
17.3
17.8
18.5
18.1
18.7
20.3
».8
21.5
22.1
22.7
23.3
23.8
24.5
25.1
25.7
29.3
28.8
27.5
28.1
31.1
J4.7
37.1
38.5

40

TEKANAN

<P»->

1.5595E«07
1.51&86*07
1.527SE+07
1.529*E-K>7
1.5260€->07
1.527SE+07
1.5<73£*07
1.52*1 E*07
1.52eOE*07
1.52S1E-KJ7
1.52«Oe«O7
1.52*1 E*07
1.52S1E<07
1.5281 E*07
1.52O0E»07
1^291 E«O7
1.529SE-HJ7
1.52«6E»07
1.5287E»O7
1.52B3E*07
1.5282E«07
1.5287E*07
1.52«26«07
1.5280E*07
1.5287E«O7
1.52S3E«07
1J2«8E*07
1J280€*07
1.52886+07
1.5288E-KI7
1.52«1E*<D7
1.5287E-KJ7
1.52«3E*07
1.52«2e-KJ7
1i2«7E-K)7
1.5283E-KJ7
1.52«0€»07
1.5287E«07
1.52«3E«O7
1.52eSE*07
1.5200E»07
1.5200E+07
1.5299E-KI7
1.5281E+07
1.5287E«07
1^283E*07
1^2«2E«07
1J2«7E*07
1-53SSE«07
1J2S3E-O7
1-52«3E^7
1J280€«07
1J2fl2E«O7

KdvM.tsrjiti

0.000
58.834
52.290
51.644
52.551
51.350
52.418
53.533
53.532
53.452
53.534
53.517
53.415
53.558
53.012
51.877
53.804
51.30«
53.816
52.823
51.700
53.410
52.084
53.18«
52.027
51.371
51.853
53.004
51.878
53.804
51.308
53.818
52.823
51.700
53.410
52.084
53.18«
52.027
51.371
51.853
53.004
51.878
53.804
51.30«
53.818
52.823
51.700
53.410
51.853
52.823
52.027
53.004
55.07«

UiuAlr
dTnl
W « )

11.&00
-48.121
-40.838
-39.347
-40.153
-40.468
-4071»
-41.343
-41.427
-41.380
-41.407
-41.400
-41.382
-«1.385
-41.548
-41.017
-41272
-41.453
-41.127
-412S4
-41.3*5
-41.141
-«1.343
-41.334
-41.258
-«1344
-41.085
-41.550
-41017
-41.273
-41.453
-41.127
-41.284
-41.34«
-41.141
-41.383
-41.334
-41.25«
-41.334
-41.085
-41.550
-41.017
-41.273
-41.453
-41.127
-41 ̂ «4
-41.38«
-41.142
-41.017
-41.34«
-41.3*4
-41.548
-•1.433

(Ktfvin)

578.81
812.85
614.52
614.88
615.12
814.«
814.72
614.58
614.54
614.55
614.5«
814.55
614.5«
«14.57
814.se
«14.5«
«14.57
«14.5«
614.58
«14.54
«14.5«
614.5«
814.57
614.58
814.57
814.57
614.59
614.59
814.58
814.57"
614.54
614.58
614.58
814.34
614.5«
«14.37
014.58
«14.57
614.57
814.58
614.58
«14.54
«14.57
«14.58
614.58
«14.58
«14.58
«14.5«
614.57
«14.57
814.88
«14.5«
«14.5«

IrM

604.20
607.78
808.30
»08.43
«0S.4S
«08.33
6O4.33
808.28
808.27
«04.27
808 27
804.27
«08.27
908.2«
804.2«
CO8.28
808.27
«08.27
«08.29
908.28
808.27
6O4.2B
«08.27
«08.28
608 XI
604.27
608.29
804.2«
8MJ28
808 37
608.27
608.29
504.28
908.27
808.27
808.27
«08.27
908.27
«08.27
608.27
«08.27
808.27
«08.27
608.27
608.27
908.27
908.27
908.27
»04.29
«06.28
904.2»
908.28
609.27
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari RUN program Relap5/Mod 1 diperoleh
hasil data keluaran yang dirangkum dalam tabel 2.

Dari hasil tersebut terdapat empat macam
parameter yang penting, yaitu tekanan pada outlet
kanal uji, laju kebocoran cold leg (pada katup nomor
1, lihat gambar 3), laju aliran pendingin pada teras dan
tcmperatur inlet dan outle! pada kanal uji.

Tekanan outlet kanal uji pada saat kondisi
tunak adalah 1,5594.107 Pa? kemudian menurun se-
cara tajam dan mencapai rtilai terendah pada 0,5 detik
setelah LOCA (sebesar 1.51877.1O7), kemudian naik
nnenjadi 1,5276.10' selanjutnya sedikit berfluktuasi
secara konstan sampai akhir perhitungan.

Laju alir pada teras (dimana laju dalam ke-
adaan tunak 11,8 kg/dl), pada saat LOCA akanberba-
lik arah alirnya menuju daerah yang bocor di cold leg
(di katup) dengan laju alir -41.273 kg/dt. Hal ini ter-
jadi karena laju alir di coldleg sebesar 53.186 kg/dt.

Perubalian arah aliran pendingin di teras, me-
nyebabkan pula temperatur inlet mengalami kenaikan
secara tajam sebesar 37,66° (dari 576,81° K menjadi
614,57° K), sedangkan temperatur outlet mengalami
kenaikan 2° K (dari 606° K menjadi 608°K).

Setelah terjadi LOCA. tekanan sistem me-
nurun. Transien penumnan tekanan lerjadi karena
rnassa yang keluar dari katup nienuju lingkungan.
Aliran lewat katup tergantung dari gaya dorong yang
timbul akibat perbedaan tekanan pendingin
(1,5594.107 Pa) dengan tekanan lingkungan (1
atmosfir). Dalam praktikum, selama kejadian
kecelakaan kehilangan pendingin. tekanan pendingin
menurun secara drastis menjadi 1,51877.10' Pa.

Peibedann tckanan yang besar antara sistem
kanal uji dan lingkungan mengakibatkan keluarnya
massa dengan laju alir yang besar di kalup, yaitu
53,186 kg/dt. Hal ini pula yang menyebabkan laju alir
menuju hot leg (dimana laju alir keadaan tunak di
teras 11,8 kg/dt) berbalik arah menuju cold leg
dengan laju alir sebesar -41,273 kg/dt. Dengan
demikian temperatur inlet pada teras mengalami
kenalkan secara tajam sebesar 37,66° K sedangkan
temperatur outlet teras relatif tetap suhunya (hanya
mengalami kenaikan temperatur sebesar 2° K).

KESIMPULAN

PJ5LAPS/MOD1 dapat dipergunakan untuk
menganalisis tennohidrolika sistem reaktor nuklir
secara keseluruhan pada kondisi kecelakaan
kehilangan pendingin.

Dari hasil analisis terhadap data hasil RUN
program Relap5/Modl dengan kasus LOCA dengan
simulasi terjadinya LOCA di cold leg, maka di-
peroleh kesimpulanbahwa pada saat 0,5 detik LOCA
terjadi penurunan tekanan secara drastis, diikuti
dengan peningkatan laju alir dalam teras dengan arah
teibalik menuju cold leg (besar laju alir 4 kali laju alii
pada keadaan tunak). Perubahan aiah alir pendingin
akan menaikkan suhu inlet teras sebesar 37,66° K.
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TANYA JAWAB

Y. Sardjono

- Apa dasar saudara memilih RELAP 5/MOD 1
karena "TR.ACGE" juga mampu untuk
menganalisa hal tersebut (LOCA). Dimana letak
kelebihan progTam RELAP 5.

- Pada saat LOCA terjadi apakah kira-kira dengan
memakai program RELAP 5 dapat memprediksi
"Criticol Pover Bundle (sama dengan heater pada
UUTR).

Aricf Hcru Kuncoro

- Relaps merupakan salah saiu program unluk
menganalisa LOCA. Program tersebut untuk
annlisis aspek termohidrolika sistem reaktor
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nuklir secara keseluruhan baik pada kondisi
norwal maupun transien dan merupakan
program unttik analisis best estimate LOCA dan
NON-LOCA. Kelebihan program Relap 5 telah
kami presentasikan yaitu program tersebut
menycdiakan berbagai model generik uniuk
sistem air uap, dapat mensiimilasikan sistein
pr'uner dan secara terbatas sistem sekunder,
tersedia fasilitas trip, dimimgkinknn pennodelan
dari berbagai komponen sistem, keniampuan
eksekusi cepat, dapat dilakukan pemilihan sisteni
SI atau British, peinilihan variabel-variabel
tertentu pada output, kemampuan restart dan
kemompuan pengecekan data input.

- Relap 5 kurang dapat inemprediksi "Critical.
Power Bundel"secara teliti. Lebih tepatdan teliti
dipakai program COBR.A.

Utaja

- Tekanan 1,5595 xlO7Padan 1.5188 xlO7Patidak
begitu banyak berbeda. Mohon penjelasan
kenapa dikatakan drastis!

- Kenapa ditinjau di daerah cold Ieg, tidaic di daerah
hot le<??

Aricf Hcru Kuncoro

- Kami telah inenyampaikan koreksi pcda panitia
editor PPI, dimana "drastis" yangkami maksud
adalah perubahan yang "mendadak".

- Dalam simulosi ini kami memilih kcsvs LOCA di
cold leg. Suatu saat kami j't/ga akan melakukart
simulasi LOCA di hot leg.

Suyamto

- Tentunya suatu keluaran juga tergantung pada
masukannya (data input yang diberikan). saya
tidak melihat ada analisis dalam makalah anda,
terutama dikaitkan dengan bila itu benar-benar
terjadi pada UUTR. Apa yang akan terjadi dan
harus bagaimana.

Aricf Hcru Kuncoro

- Kami telah wemberikan daio masukan (input)
dalom tabel 1 sesuai dengan pemode'.an sinnilasi
kecelakaan kehilangan airpendinginyc.ng dibuat
sebagaimana terlihat dalam gambar 5. Pada pe-
modelan simulasi yang dibuc.t memc.ng berbeda
dari "Fasilitas Uji Tennohidrolika Reaktor
general Loop " yang ada di Serpong karena dalam
pemodelan dlbuat "open-loop".
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PERHTRJNGAN PARAMETER FISIS PADA ANALISIS SATUAN
SEL BUNDEL BAHAN BAKAR PLTN JENIS AIR DIDIH SBWR

Y. Sardjono
PPNY-BATAN P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PERHITUNGAN PARAMETERFISIS PADA ANALISISSATUA.V SELBUNDELBAHAKBAKARPLTN
JENIS AJR DIDIH SB WR. Unwk PLTNjenis air didih SB WR teiah ditetapkan baliwa fakior pvncak daya
relatiftidak boleh melebihi 1,5. Ketelitian hasilperiiiumgan terliadapparameter tersebut sangai dipengaruhi
oleh hasilperiiitunganparameierfisisanalisis santan seldarisetiap balang bahan bakardalam sev.ap bundel
bahan bakar. Dalam hal ini yang dimaksud periiiningan parameter Jtsis dalam analisa satucn sel adalah
meliputi latrice eigenvalue, lattice avemged diffusion cross section dan pimcak daya relative bcmng balian
bakar. Peiiiitiwgau dilahikan dengan kode koniputer TGBLA yang pada prinsipnya adalah menyelesaikan
persamaan tratisport danpersamaan difusi netron untiik 168 kelompok lenaga. Dari hasilperliirjngan dapat
disimpiilkan bahwapimcak daya relatif1,304 \<ang masih dibaM'ah dari batasanyang diijinkan.

ABSTRACT

CALCUL4T1ON_OFA L4TTICEPHYSICSPARAMETERS FORSBWRFUEL BUNDLEDESIGN. The
MaximumpowerpeakingfaciorforNvclearPowerPlaniSBW/R type is 1.5. Tl\eaccu>TiTionforfi>a:calculaTion
is realated wilh the tvsidt ofuiiit cell cmafysis each rod in thefuel bundles. This analysis ccnsisl oflanice
eigenvalue, lattice avervged diffusion cross secrion as well as relative power peakingfactor in the fuel rod
for eachfuel bundles. The calculation by using TGBLA compuier code which is based on ilie rranspon and
168group diffusion theory. Froni this caladarioii can be coiwcluded ihat ihe mcximum relativepowerpealong
faclor is 1.304 and lawer ihan design limit.

PENDAHULUAN

Pembangkii Listrik Tenaga Nuklir adalah suatu
instalasi yang mahai. besar dan komplek serta

berbahaya bagi pekerja dan lingkungan sekitarnya
jika dalam taraf-taraf rancangan konsep, rancangaa
detail rancangan, rekayasa (First ofKind Engineer-
ing/FOKE), konstruksi, commisioning, perbaikan,
operasi dan decorrunisioning lidak memenuhi batas-
an-batasan vang ditetapkan oleh pihak pengaturan
dan pengawasan instalasi nuklir seperti BPTA aiau
USNRC maupun pihak utility seperti PLN atau EPRI
(utiliiydiUSAf*.

Batasan balasan tersebut biasanya berkem-
bang sesuai dengan pengalaman dari pihak utility
maupun pihak pengaturaa/pengawasan instalasi
nuklir agar dengan berkembangnya batasan itu di-
harapkan dapat mengantisipasi segala pengalaman
kejadian kejadian yang tidak dikehendaki sebelum-
nya seperti pengalaman tidak berfungsinya sistim
pendinginan di teras yang disebabkan motor maupun
pipa transmisi air pendingin gagal sehingga suhu
bahan bakar naik dan leleh. Untuk menganlisipasi
akan kejadian ini maka dirancanglah suatu jenis

PLTN yang sistim pendinginannya dan keselamaian-
nya pasif seperu PLTN GESBWR. dan salah satu di-
antara kedua sisiem itu misalnya PLTN AP600 yang
dirancang hanya salah satu sistim keselamatannya
yang pasif sedangkan untuk sisum pendinginannya
tetap aktif.

Untuk merancang sistim pendinginan yang
pasif (tanpa pompa resirkulasi) mengakibatkan per-
ubahan rancanganyang mendasarpada sistim primer
seperti pada bundel bahan bakar. cerobong, pipa
penyangga, alat pemisah uap dan air sena alat pem-
buat uap panas lanjut agar dalam mengambil pams
dari bahan bakar. Untuk membuat juralah aJirar;

pendingin yang optimum di teras berani harus
dipikirkan masalah penghambat aiiran (core pressvre
drop) yang sangat dipengaruhi cleh sisiim konfi-
gurasi bundel bahan bakar di teras sepeni geomem
orifice, alat pengikat batang bahan bakar dalam bun-
del (spacer), tinggi bundel bahan bakar? diameier
batang bahan bakar, ketebalan kotak bundel bahan
bakar, jumlah dan geometri batang bahan bakar air
dan sistim yang lain yang terkait dengan penghajnba:
aliran fluida pendingin seperti chimney pressurr
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drop, stand-pipe pressure drop dan separator
pressure drop(T).

Karena begitu komplekqya parameter yang
bergayut terhadap jumlah aliran fluida pendingin di
teras maka yar.g akan dibahas hanyalah yang paling
dominan yaitu parameter-parameter yang berkaitan
dengan bahan bakar di teras reaktor seperti tinggi
bahan bakar, distribusi pengkayaan setiap batang
bahanbakarkearahaksialdanradialsertatebal kotak
bundel bahan bakar dan jumiah spacer. Untuk
menghitung parameter-parameter tersebut tidak
terlepas dari perhitungan analisa satuan sel yang
diharapkan pada setiap sel yang dianalisa akan
mewakili seluruh daerah material yang ada di dalam
teras bahan bakar. Ada banyak kode komputer yang
dipakai untuk menghitung parameter fisis pada
analisa satuan sel bundel bahan bakar PLTN akan
tetapi untuk PLTN jenis GESBWR- 600 adalah
memakai kode komputer TGBLA yang secara garis
besar kode komputer ini mampu menyelesaikan
persamaandifusi untuk 168 kelompok tenaga netron
untuk daerah bahan bakar air, daerah-daerah yang
pengkayaan U-235 nya berbeda, derah pinggir
(pheripheral)yang berbatasan dengan kotak bundel
bahan bakar, daerah spacer, daerah yang berbatasan
dengan batang kendali. Data base untuk pustaka data
parameter netron dan gamma adalah disiapkan oleh
ENDFB6 yang mana pada kode komputer ini dapat
diperoleh penyelesaian parameter multi tenaga dan
sebagaiparametermasukannyaadalahbeaipakondisi
bundel, geometri bundel, komposisi bundel serta
keluaran yang akan diperoleh adalah nilai pribadi
(eigenvalue), kesetimbangan netron, rapat pembelah-
an, rapat daya, R-faktor, burn-up untuk lama operasi
yang berbeda, reaktivitas, sumber gamma dan bebe-
rapa fail ringkasanyang penting dalam file CEDAR0)

DASAR TEORI

Hampir untuk setiap sel dalam setiap daerah
tertentu dapat dilukiskan seperti pada gambar l.a)

Gambar 1. Penanipang lintangpada satiiau sel
di daerah bundel

Jika dalam satuan sel terjadi peristiwa tumbukan
hamburan yang isotropis maka persamaan integral
transport dapat dinyatakan dalam persamaan neraca
kesetimbangan dibawah ini.

> (f?E)®(KE) = A+B
—'T (i)

dimana:

c
A = \dv'F(r* — r t £ ) [ J d £ ' £ ( r* ' ,£•—

s

B = \dSn-J - (rf,Q»?

(2)

(3)

V ( ? * ' , £ ' — £ ) = hcmburan <errel

t

Q{7* \E) = lenaga periambalan

P(r*\E' — E) (orPfji — r* ,£) = narzport kerrel

J — (7f , wJt £") = or«5 nefron yan° masidc

7* = vektor tempat dalam sel satuan
/v* = vektor tempat dalam batas sel saaian
Ec = vektor tempat pada batas sel sanan

w, = (7*-rfy,7*-rt (4)

n = vektor normal terhadap batas sel satuan

Jika suku sebelah kiri persamaan (1) menyatakan
tutnbukan removal dari netron-netron dangan tenaga
E pada posisi F* dan konstanta sebelah kanan A dan
B adalah masing-masing menyatakan source dan
source ternt dari semua daerah dalarn sel, maka
persamaan (1) dapat disederhanakan ke dalamberuuk
kelompok tenaga (g) dan keiompok fluks netron i
yang menyatakan beibagai bennik.

(5)

Dengan catatan bahwa:

Y. Sardjono ISSN 0216-3128
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<t>J = Fluks neutron untuk kelompok g
pada elemen volume

V„ . .= Elemen volume Vn

Vk = Elemen volume Vk

* = Tampang lintang mikroskopis' dari
/^, , _ kelompok g' ke g pada daerah k

<t>g = Fluks netron pada kelompok g di daerah k
AEg'= Catu tenaga yang membagi dari kelompok

lenaga E ke kelompok tenaga E + AE
O^ — Slowing down sowce
P*g = Transport kanal
otj, = Eenergy-dependent albedo pada ke- lom-

pokg

Kode komputer TGBL A dapat dipakai untuk inencari
penyelesaian persaniaan (5).

KODE KOMPUTER TGBLA

Kodc komputer TGBLA adalah kode kom-
puteryang sudahbiasa digunakan dalani menyelesai-
kan parameter fisika pada analisa satuan sel untuk
bundel bahan bakar BWR secara umum dan secara
khusus untuk SBWR. Kode kompuler ini dikem-
bangkan oleh Toshiba dan GE unluk menggenerasi-
kan pustaka dala pada satuan sel yang lebihbaik dari
sebelumnya seperti TOGE03. Hasil perhitungan
dengan kode komputer TGBLA adalah seperu nilai
pribadi, penampang lintang diffusi, puncak daya
batang bahan bakar relatif dalam bundel. Secara
lengkap diagram perhilungan seperti yang ditampil-
kan pada ganibar 2 yaitu pada prinsipnya diklasi-
fikasikan menjadi 9 modul kode kompuler dengan
memakai rama-nama planet bumi yang fungsinya
adalah sebagai berikut.w

1. Modul Mercry adalah sebagai kelompok proses
data masukan awal, dependent dan restart cases
aninya bahwa pada modul Mercry user akan
memasukkan data awa! yang akan diproses awal
untuk di coba apakah hasil proses dapat
mencapai seperti yang disyaratkan dalam suatu
desain bundel bahan bakar.

2. Modul Premrs adalah berfungsi untuk
menyederhanakan dari 30 grup tenaga netron
padapustaka data penampang lintang menjadi 16
grup tenaga.

3. Modul Mars adalah berfungsi untuk menghilung
lebar daerah speclrum lermaJ dan menghomo-
ginkan therma/ broad-group cross-section
generation.

4. Modul Jupiter adalah berisi perhitungan faktor
koreksi dari 5 parameler nelronik yang antara
lain adalah dcmcojffacior. resonansi, rerata dari

6.

7.

9.

68 grup dalam satu batangbahanbakar (fuelrod),
bundel equivalen 69 grup slab transport diffusi
transport.
Modul Satum adalah menghomoginkan generasi
penampang lintang daerah epilhermaJ dan cepat.
Modul Uranus adalah perhitungan 2-D homo-
genized coarse-mesh dijjusion.
Modul Nptune adalah berfungsi menghitung
reakthitas, kesetimbangan netron, deplesi fluk
netron, .Xe- 135.
Modul Pluto adalah menghitung secara khusus
inti hasil belah.
Modul Venus adalah sebagai editor terhadap file
keluaran.

o

h a fcetlei

tttl oi Iflttml trmf
Crw Uctim frwftrt'ia

IWraocf le C»w UclUm

HKtulB
1~ 3 w i tnW

Jil» Ulttr

Gambar2. Diogram alir perhhungaii paro-
weter fisis pada anaUsis satuan sel
dengan kode kontpiuer TGDLA,

DESKRIPSIINPUT

Dalam persiapan data masukan semuanya
diatur dalam subrouiine DTAINP dan secara garis
besar dikelompokkan dalam 6 kelompok data
masukan yang antara lain adalah sebagai berikut.(5)

1. DTA #1 berisi data masukan informasi control
utama (ntain controlj yang dibutuhkan untuk
mengeneratc kondisi awal untuk setiap barisan
(deretan) kondisi terteniu. Dalam subrouline

1SSN 0216-3128 Y. Sardjono
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DTA #1 terdiri dari dua MODE yang kodenya 1
untuk perhitungan sedang dalam proses dan
MODE yang kodenya 0 untiik perhitungan yang
sudah selesai.
DTA #2 berisi sekelompok data-data bundel
bahan bakar dan ini hanya diperiukan pada saat
kondisi awal (biasanya tidak berubah kalau hasil
yang dikehendaki sudah seperti yang disyaratkan
dalam suatu desain bundel bahan bakar).
DTA #3 berisi sekdompok data-data untuk
setiap/we/ rod dalam bundel bahan bakar yang
mana khusus untuk bundel bahan bakar SB WR
terdapat 8 jenis dengan pengkayaan yang
berbeda-beda.
DTA #4 berisi informasi konsentrasi inti atom
dalam setiap daerah (fuelrod) yaitu untuk SB WR
ada 8 daerah.
DTA #5 adalah untuk non-reflecting boundary
condition inputs.
DTA #6 untuk berfungsi mengcreate file-file
secara lengkap maupun file secara ringkas yang
penting-penting saja seperti harga maximum
R-factor, rapat daya, nilai pribadi dan burn-up.
Secara umum dapat digambarkan seperti gambar
3 yaitu diagram alir setup data masukan untuk
kode komputer TGBLA.

DTA «Ot
II

DTA 101
• I

inTl«O « OTA I0J TWTVtAM BTAtOi

TAKC OIBUTVMIAM

J
OTA 104

II

BTA iOl
II
OTA «0«
II

OTA «01
II
OTA «04

srsUAr ra

rcoHt.m.o«OTAtoi

3

3

POLA rttTAJU
IHITIAL O* ttSTAtt
CASC tr mt lsr CASC
TS USTAKT CASC. ALL
TKt £»»12103,
SMOULO tt HIHOYtD.

1 « ! CASt
nscrcis CASC
UCTCLS CASI

OTA «01 tOR dta tO4
II
HOOt-0 «BTA »01 —

Gambarj. Diagram alir setitp data niasitkan
kode koniputer TGBLA.

Sebagai contoh telah dilakukan perhitungan
irameter fisis pada analisa satuan sel untuk setiap
itang bahan bakar pada rancangan bundel bahan
ikarPLTN jenis SB WR yang terdiri dari 8 x 8 dalam
tiap bundel dan 4 diantaranya adalah elemen bahan

bakar air serta 11 batang adalah mengandung Gado-
lonia sebagai racun dapat bakar. Secara umum untuk
mempermudah analisa satuan sel secara lengkap
dapat ditampilkan pada gambar 4 yang berisi kode-
kode angka yang menunjukkan beberapa daerah yang
beroeda akan tetapi penempatan daerah yang sama
materialnya selalu diusahakan simitri terhadap dia-
gonal kotak bundel bahan bakar baik waktu bundel
bahanbakar disisipi bataiig kendal; ataupun tidak ada
batang kendaJi. Keterangan gambar satuan sel multi
daerah adalah sebagai berikut: No. 1, 2, 3, dst, 36
adalah mencirikan daerah batang bahan bakar aktif
dengan pengkayaan yang berbeda-beda dan angka 23
adalah menggambarkan elemen bahan bakar air.
Untuk No. 106 s/d 111 adalah material kotak bundel
bahan bakar (chanel box) dan No. 102 s/d 105 adalah
kanal air luar (out channel water). Khusus untuk No.
101 dan 109 adalah masing-masing ss-304 danbatang
boron yang berujud dalam senyawa B4c.
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Gambar 5. Contoh data input dari DTA #1 $/d DTA #6.
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Dalam analisa satuan se! hanya melakukan
penyelesaian untuk persamaan diffusi multi
<elompok, multi daerah dan dua dimensi x dan y dan
nal ini untuk rnengkarakterisasi parameter fisis
daerah tertentu ditunjukkan dengan posisi x dari No.
l s/d 12 serta y dari 1 s/d 12. Dengan posisi-posisi
ni yaitu pada x dan y tertentu maka dapat dengan
mudah parameter-parameter fisis untuk satuan sel
/ang mana yang dalam hasil perhitungan diragukan
uau dinyatakan melampaui batasan desain yang
iiijinkan. Selanjutnya jika ingin dikehendaki untuk
iiaibah komposisinya maka cukup menibah pada
iaerah-daerah tertentu yang kurang memenuhi
^ersyaratan desain yang diijinkan dan selanjutnya di
nasukan lagi sebagai dala input dan diproses ulang
lingga hasilnya dapat memenuhi persyaratan desaia
kbagai contoh data input dari DTA #1 s/d DTA #6
ldalah seperti pada gambar 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti hasil perhitungan parameter fisis yang
iitampilkan pada tabel 1 adalah menunjukkan
•ingkasan hasil dari kelompok NPTUNE yaitu dari

pcmbelahan inti atom U235 sejumiah 200 MWd/st atau
sepadandengan PLTNjenis SBWR 2000 MWt yang
dioperasikan selama 10,3 hari. Dari hasil tersebut da-
pat dilihat bahwa sumbangan (kontribusi), reaktivitas
inti-inti hasil belah sudah mulai kelihatan yaitu ada
yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif ter-
utama untuk hasil belah Sm-149 yang harganya pa-
ling besar menyerap nctronyaitu mencapai -0,00187
atau-0,187%, kemudiandiikutidenganinti-intihasil
belah yang lain seperti Xe-135 yang besarnya
-0,015384 atau-1,5384%. KhususuntukXe-135 ini
akan sangat terasa dalam pengendalian operasi
reaktor yaitu dengan mengadakan manufer-manufer
penarikan batang kendali yang bcsar-besaran akan
tetapi setelah operasi mencapai lebih dari 10 hari
maka akan dicapai suatu reaktivitas yang mumi
akibat penyusutan inti atom U-235.

Demikian juga dari tabel 1 terlihat adanya
parameter-parameterfisis seperti koefisiendifusi (D),
penampang lintang makroskopis removal (pindahan),
slowingdown (SIGSL), pembelahan (SIGF), netron
yang dihasilkan tiap terjadi pembelahan (NUSIGF),
fluk netron dan ETAF dari 3 kelompok tenaga nelron
yaitu cepat, epithermal dan thernml.

Tabcl 1. Hasil perhitungan parameter fisis pada analisis satuan scl untuk kelompok NPTUNE
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Untuk mempermudah pernbacaan biasanya akan
]ebih menguntungkan memakai harga temormalisasi
maka untuk hal ini kode komputer TGBLA juga
menyajikan hasil temormalisasi seperti yang terlihat
pada tabel 1. Demikian juga parameter-parameter
yang lain dapat diikuti secara lengkap pada tabel 1.

Pada tabel 2 adalali menyatakan distribusi
rapat pembelahan relatif dalam seliap batang bahan
bakar dalam setiap bundel bahan bakar yaitu ada 60
fuel rod dan 4 elemen bahan bakar dumy (air) dan
temyata pada batang bahan bakar pada posisi x = 6
dan y = 8 disana didapatkan rapat pembelahan
maksimum relatif yang besarnya 1,3415 dan
distribusi daya relalif pada posisi tersebut besarnya
1,3040 dan distribusi burn~vp pada posisi tersebut
adalah 1,3325. Ketiga parameter tersebut adalah
saiigat penting dalam pengoperasian reaktor karena
dari nilai-nilai lersebut maka reaktor dapat terus
dioperasikan atau tidak misalnya untuk PLTN jenis
SBWR 600 MWe harga puncak dari tiga parameter
tidak boleh melebihi 1,5 karena kalau sampai harga
ini dicapai maka harga laju pembangkitan panas
linear akan sama atau lebih dari 12,1 kW/ft dan kalau

hal ini dilampui maka akan beibahaya bagiyi/e/ rod
pada posisi x = 6 dan y = 8 yaitu pada rod tersebut
akan menderita panas yang tinggi yang selanjutnya
akan terjadi pembangkitan gelembung udara dan
akhirnya pengambilan panas dari bahan bakar akan
terhambat dan integritas kelongsong maupun bahan
bakar akan terancam.

Pada tabel 3 ditampilkan hasil kesetimbangan
netron (menyangkut laju netron yang dihasilkan dan
yang diserap) untuk ketiga kelompok tenaga dari
semua kontribusi inti-inti atom hasil belah dan pada
akhirnya ditampilkan juga total (collcpses) dari tiga
kelompok tersebut. Sudahjelas bahwa untuk kelom-
pok lenaga 3 (therma/J kontribusi d2ii pembelahan
U-235 sangat dominan dibanding kelompok-
kelompok yang lain seperti 2 dan 3 karena U-235
kebolehjadian membelah dengan netron thermal lebih
besar. Akan tetapi lain dengan U-238 justru untuk
kelompok epitermal yang paling dominan karena
pada kelompok tenaga tersebut U-238 akan terjadi
resonansi yang selanjutnya akan menghasilkan
Pu-239 yang sangat agTesif pembelahannya dengan
netron thermal.

Tabcl 2. Distribusi rapat daya relatif dan faktor-R (NPTUNE)
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Tabel 3. Neraca kesetimbangan netron (NPTUNE)
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KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan parameter fisis pada
analisis saluan sel bundel bahan bakar PLTN jenis
SBWR yaitu puncak distribusi rapat pembelahan
relatif 1,3415, puncak distribusi daya relatif 1,3040
dan puncak distribusi bum-up relatif 1,3325 dicapai
pada fuel rod di posisi x = 6 dan y = 8 maka di-
simpulkan bahwa konfigurasi bundel bahau bakar 8
x 8 dengan 4 batang bahan bakar air dapat digunakan
pada PLTN SBWR 600 MWe karena masihdi bawah
dari batasan rancangan yang diijinkan untuk
parameter-parameteryaitu 1,500.
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PENGARUH PENEMPATAN GRAFIT PADA RING B TERHADAP
DISTRIBUSIFLUKS NEUTRON DAN SUHU ARAH RADIAL
PADA REAKTOR TRIGA MARK H PPTN - BANDUNG

Giovani B R, Dwi H.S, Adolf A.S., Reynaldi N, Hcru S,V.I.S Wardhani, Basuki A.P, Winduwati S.
Rekayasa Nuklir-Pasca Sarjana, Institut Tehiologi Bcmdung

ABSTRAK
PENGARUH PENEMPATAN GRAFIT PADA RING B TERHADAP DISTRIBUSIFLUKS NEUTRON

DAN SUHU ARAH RADIAL PADA REAKTOR TRIGA MARKIIPPTN - BANDUNG. Penelitian disrnbusi
fluks dan stihu arah radial dilahikanpada reaktor Triga MarkII. Peneliriaii ini dilabikanpada kondisi ring
B diisi grafit, dengan daya yang divariasi antara 100 kW sampai deugan 1000 kW. Hasil peneiitian
memmjukkan bahwa tintuk dayayang samajluks neutron tettnal pada ring B sama besar. sedangkan siihu
IFEpada ring C menvnm, yang berarti batas keselamatan tumt meningkat.

ABSTRACT
THEINFLUENCE OF GR.4PHITE REPLACEMENTIN RING B TO R.4DIAL KEUTROXFLIDCAND

TEMPERATURE DISTRIBUTION ONPPTN - BANDUNG TRIGA M.4RK IIREACTOR. An vn-estigarion of
mdial neutron/livc cmd temperature distribution o/Triga Mark II reacior has been done. Exp*eriments vere
conducled by replacingjiiels in B n'ng wilh gmphite dummy elements. Thepower was \xiried berween 100 k\V
up to 1000 kW, The experiments showed tlial at ihe sanie power, ihermal neutron flux in B ring has the same
magnitude and thefuel temperature in C ring decreased. which means the safety margin increased.

PENDAHULUAN

Pada umumnya, reaktor penelitian dikehendaki
adanya fluks neutron yang tinggi, sehingga

penelitian atau eksperimen reaktor dapat dilakukan
dengan lebih cepat dan representatif.

Reaktor TRIGA MARKII di PPTN-Bandung
digunakan antara lain : untuk melayani penelitian,
eksperimen reaktor dan produksi radioisotop. Pada
saat ini fluks neutron yang dihasilkan berkisar
1013neutron/cm2. Pada kondisi tersebut penelitian
dan eksperimen- yang dilakukan menjadi terbatas
sifatnya.

Eksperimen reaktor dilakukan dengan meng-
ubah konfigurasi bahan bakar reaktor yang ada saat
ini, yaitu ring B semula berisi bahan bakar diganti
dengan grafit. Sedangkan parameter yang diukur
ialah fluks neutron dan suhu bahan bakar pada ring
C,D,E,F untuk daya reaklor 100 kW sampai 1 MW.

Tujuan eksperimen mempelajari karakterislik
fluks neutron dan suhubahnnbakarpada ring C,D,E,F
untiik daya reaktor mulai dari lOOkW sampai 1 M\V.

Kasil eksperimen menunjukkan distribusi
fluks ncutron yang kbih baik pada ring C,D,E,F
untuk daya-daya reaktor yang sama dibandingkan

dengan keadaan normalnya. Disamping itu di&ipat
pula distribusi suhu yang lebih rendah dari keadaan
nornialnya (tanpa grafit. Kondisi ini menguntungkan
bagi eksperimen reaktor. Dengan diperoLehnya fluks
neutron yang lebih tinqgi atau sama pada daya yang
sama, atau fluks yang sama pada daya yang lebih
rendah, dan distribusi suhu yang lebih rendnh, berarti
akan dapat dilakukan penghemat3n bahan baku can
membantu aspek keselamatan reaktor.

Dengan hasil ini, diharapkan dapai membanm
mempelajari karakteristik fluks neutron dan suhu
reaktor apabila daya reaktor diiingkatkan sampai
2MW.

TEORI

Pemahaman mengenai distribusi fluks neutron
di dalam leras dan fasililas eksperimen suatu reaktor
nuklir mutlak diperlukan bagi rancangan cian
interpretasi eksperimen dan pemanfanian reaktor.
Distribusi fluks neutron merupakan fungsi yar.g
komplek dari geometri leras dan malerial-material
yang terlibat. Lebih jauh lagi, hal ini bergantung
energi neutron karena neutron pada semua tinqkat
energi ada di dalam reaktor. Oleh karena itu,
satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi yar.g
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akurat dari distribusi neutron didalam teras ialah
dengan melakukan eksperimen.

Eksperimen yang dirancang ialah men-
dapatkan distribusi fluks neutron arah radial dengan
konfigurasi bahan bakar yang diubah, yaitu ring B
yang semula berisi bahanbakar diganti dengan grafit.
Asumsinya ialah grafit yang memiliki sifat Is yang
cukup besar dan Za yang sangat kecil akan memberi-
kan moderasi yang lebih baik dan mampu mengkom-
pensasi neutron yang hilang karena tidak terjadinya
ieaksi fisi di ring B dengan efek moderasi yang
ditimbulkannya (fJux trapped). Diharapkan pula, hal
ini akan memberikan distribusi fluks neutron yang
lebih merata.

Distribusi fluks neutron arah radial untuk
reaktor bentuk silinder ialah: <2A'I>6)

<D = <t>0cos(nz/H)Jo(a.r/R)

dimana:

Jo = fungsi Bessel orde nol
a = 2,405
Oo = koefisien fluks
H = tinggi teras
R = jari-jari teras

Gambar 1, menunjukkan distribusi fluks
neutron ternial arah radial dalam teras reaktor.
Sedangkan gamkar 2, menunjukkan distribusi fluks
neutron termal yang cenderung lebih kecil dibanding-
kandengan gambar 1. Hal ini disebabkanberkurang-
nya reaksi flsi yang terjadi pada konfigurasi bahan
bakar pada gambar 2, dimana ring B yang semula ber-
isibahanbakarsekarangdiisigrafit. WaJaupunbegitu
penurunan fluks neulron tersebut secara rata-rata
tidak begitu besar karena adanya kompensasi yang
ditimbulkan oleh adanya grafit pada ring B tersebut.
Grafit ini memberikan efek moderasi neulron yang
lebih baik karena nwderating rationya yang cukup

Gambar 1. Distribitsi Jhiks dan pembangkitan
panas (ring B diisi bahait bakar)

Gambar 2. Disttribusijhiks dan panbangkitan
panas (ring B Sisigrafit)

PROSEDUR KERJA

1. Prosedur pengoperasian reaktor
2. Prosedur percobaan (mengikuti prosedur

standar):
- Pengukuran distribusi fluks neutron dan

suhu pada kondisi norai2] untuk tingkat
daya tertentu.

- Pengukuran distribusi fluks neutron dan
suhu bila bahan bakar pada ring B diisi
grafit.

- Pengukuran ke dua kondisi di aias di-
lakukan pada daya 100 kW sampai I MW.

- Pengukuran fluks oeutron denpn metode
aktivasi(2f4).

- Pengukuran temperatur dengan meng-
gunakanlFE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 3 menunjukkan distribusi fluks
neutron pada daya 1 MW. Dari gambar tereebtit, bila
ring B diisi bahan bakar, tampak fluks neutron pada
zone 4 dan 6 lebih rendah daii pada zone 10.

Hal ini mungkin disebabkan karena burn-up
bahan bakar pada ring B daa C tinggi dari b-urn-up
bahan bakar pada ring D.

Hal yang serupa tampak pada gambar -t, yang
menunjukkan distribusi fluks neutron pada daya 300
kW. SedangkanpadakonfignrasiringBdiisigra.fit,
teriihat adanya penurunan fluks neutron pada setiap
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ring, kecuali ring B yang menunjukkan fluks neulron
yang hampir sama. Terjadi penurunan fluks neutron
tersebut disebabkan oleh jumlah bahan bakar yang
berkurang dan tidak adanya reaksi fisi pada ring B
Namun demikian, perbedaannya relatif tidak bcgitu
besar yang berarti adanya grafit pada ring B
memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap
fluks neutroa Jika di ring C dilakukan pengisian
bahan bakar yang lebih segar, maka diyakini bahwa
fiuks neutron yang diperoleh akan Iebih tinggi Iagi,
yang berarti daya reaktor dapat dipertahankan. Dari
hasil di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pengisian
grafit pada ring B, mengganlikan bahan bakar, dapat
menyebabkan terjadiny a flux-trapped y ang berakibat
fluks neutron yang diperoleh relatif tinggi meskipun
tidak ada bahan bakar.

50 6 *0

ZONi

Gambar 3. Distribusifluks neutronpada daya 1
MlVterhadap tone.

•.100-

6 0 :

3

OCHCW CHA/IT

RtNG
»0 12 U

Gambar4. Distribnsi fluks neutron pada daya
300 kWterhadap ring.

Pada gambar 5 ditunjukkan distribiEi suhu ter-
hadap ring pada daya 300 kW, sedangkan gambar 6
nenunjukkan distribusi suhu pada ring C terhadap
berbagai daya reaktor, untuk ke dua konfigurasi
bahan bakar. Jika kedua gambar tersebut diper-
bandingkan, maka lampak bahwa suhu di setiap ring
pada gambar 6, untuk konfigurasi grafit,
menunjukkan suhu yang lebih rendah dari suhu untuk
konfigurasi bahan bakar. Hal ini disebabkan di ring
B jumlah bahan bakarnya berkurang dan tlcak terjadi
pembangkitan panas.

•»00 3 «ftHC B

50-
200 00 fOO 8DC

DAYA (tc'

Gambar5. Distribusi siihu p<ada ring C ter-
hadap daya

»«C • 0»* » • ' •« I

i i
RISC-

Gambar 6. Distribiisisiihu terfiadap rin» pada
dava300klV

Pada gambar 5 suhu di ring C menunjukkan
profil yang sama untuk ksdua ko nfigurasL tetapi suhu
ring C pada konfigurasi grafit lebih rendah. Pada
gambar 6, suhu di ring B tidak bisa diamati karena
pengukurah hamra bisa dflakukan dengan menempat-
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kan IFE di ring B, sedangkan IFE tidak dapat di-
tempatkan pada ring B, bila ring B tersebut diisi
dengan grafil

Pada ring C perbedaan suhu lidak begitu besar
± At = 15 °C. Penurunan ini akibat tidak terjadinya
pembangkitan paiias di ring B.

V4I4
• ! • •

1

1

>

*

I M '

f

«

y

T t l l

f } 4 [

1)11
t ) j r

rm ««»*? riinm I» «»r.c

Gatnbar7. Konfignrasi bahan bakar reaktor
TRIGA MA RKII PPTN-Bandune.

KESIMPULAN

Dari hasil ekperimen dan analisis, pengisian
gtafit pada ring B memberikan beberapa hasil yang
positif, antara lain
- Distribusi fluks neutron pada daya yang diuji

menunjukkan liasil yang relatif baik, tidak tampak
perbedaan fluks yang begitu besar bila di-
bandingkan keadaan normialnya, kecuali pada ring
B dimana fluks neutron termalnya sama untuk
kedua konfigurasi bahan bakar.

- Distribusi suhu menunjukkan suhu-suhu yang
lebih rendah pada setiap ring yang diamati, yang
berarti dapat meningkatkan segi keselamatan
reaktor.

- Penghematan bahan bakar munekin dilakukan
dengan sedikit tambahan pengaturan konfigurasi
bahan bakar.

DAFTAR ACUAN

1. GLOWER, D_D_., "Eksperimental Reactor
Analisis and Radiation Measurement", Mc.
Graw-Hill Book Company,-New York, 1965

2. EDWARD PROFIO, A., 'Eksperimental
Reactor Physics", John Wiley and Sons, New
York, 1976

3. EL-WAKIL, M.M., 'Nuclear Power Engi-
neering", Mc. Graw-Hill Book Compam". Ne\\
York, 1962

4. ZSOLNAY.E.M., "Neutron Flux and Spectrum
Measurement by Acti\-ation N^ethod", Institute
of Nuclear Techniques Techniral Uiiiversit}' of
Budapest, Budapest, Augus-1993

5. EL-WAKIL, H.M, "Nuclear Heat Transpon".
American Nuclear Societ\', USA, 1981

6. JOHN R. LAHARSH, "Introduction to Nuclear
Reactor Theory", Addison-V."esly Publishing
Co., USA, 1972'

7. JAMES J. DUDERSTADT and LOUIS J.
HAMILTON, "Nuclear Reaclor Analysis", John
Wiley & Sons, Inc, USA, 1976

TANYA JAWAB

Suyamto

- Apa maksudnya distribusi fluks neutron pada
daya yang diuji menunjukkan hasil yang relatif
baik.

- Apa dasar pemilihan anda meletskkan grafit pada
ring B yang pengaruh distribisi fluks Tn' dan
distribusi suhu, On sama dengar. daya lebih pada
suhu perbaikan aliran.

- Apakah anda dapat mempeikirakan perubahan
reaktmtas akibat penempatan grafit di B ring >
tidak dihitung.

- Pada kesimpulan anda sebuikan penghematan
"bahan bakar" akibat penempatsn grafit di B ring.
berarti 6 bahan bakar ekuivaten 6 grafit (tidak
linier).

Dwi Hcru S.

- Distrib usifluks neutron dengan ring B diisi grafi:
membehkan distribusi jluks ycng hampir sama
dengan kondisi nonnalnya (\nig sudah baikj.
Namun fluks rata-rata lebih rendah y diring B

1SSN 0216-3128 Giovanni B.R., dkfc



/8« Buku I
Prosid'uig Pertenutan dan fresensasi llmiah

PPA'Y-BATAN. Yogynf:arta 25-27April 1995

hampir sama dengan kondisi normal (flattering
lebih baik).

- Reaktor Safety
- dikarapkan dengan daya yang lebih rendah

diperoleh On termal yang sama atau y Daya
yang soma, Onyang didapat lebih tinggi.

- dengan distrib usi suh u yang leb ih rendah pada
setiap nng reaktor berarti meningkotkan
"margin" keselcmatan.

- Reaktivitas dalam hal ini tidak dihitung (y
rekomendasi memang seharusnya hal ini turut
ditentukan).

- Tidak begitu linier karena kita belum melihat
perbandingan reaktivitas dan power reakingnya.

Syarip

- Berapa % perbedaan fluks, vn' pada ring B
(dengan dan tanpa grafit) baik <t> cepat maupun O
termalnya.

— Apakah dengan ring B berisi grafit reaktor bisa
beroperasi 1000 kW?

— Mengapa fluks neutron di sumbu pusat teras lebih
kecil dibanding ring B jika ring B bsrisi grafit
fluks dipusat lebih tinggi?
Rekomcndasi : dilakukan pcngukuran Oa

ccj)at dan tcnnal, power rcaking faktor, rcak-
tivitas pcrlu diliitung, mcnycdiakan dacrah
fasilitas irradiasi.

Dwi Hcru S.

— Lihat gainbar (1 atau 2), perbandingan sekitar
2,8.10'3 dan 1,8. W'3 pi) (y ra:a-raia O cepat /
termal tidak dibedakan) perlu dihitung lagi.

— Dapat
— Konfigurasi BB di PPTN y mendapauan JJuks

rata-rata yang diijinkan (a 2.8.1&3 ncm2) tetap
simusoidal.
Rekomendasi : akan dilaksanakan secara
bertahap untuk mendukung rekomendasi di
atas.
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ANALISIS DEVAMIKA SISTEM KONTROL REAKTOR TRIGA
MARKIIBANDUNG

Syamsul Arifin, Djoko M., Budi S., Rini Hcroc O., Tri Hardi P.
Pascasaijana Rekiyasa Nuklir-Instnmientasi Dan Kontrol Institut Tehiologi Baiidung

ABSTRAK

AK4LISIS DINAMIKA SISTEM KONTROL REAKTOR TRIGA MARKIIBANDUNG. Telah dilaknkan
analisis dinamika sistem kontrol reaktor TRIGA MARKII Bandwig dengan menggwiakan metode tempat
kedudukan akar. Daridata liasil eksperimen pengoperasiau reaktorsejakslaii up (daya 100 kv-10%) sanipai
daya niaksimal (I K4W - 100 %) diperoleh tempcratiir remia bahan bakar sehesar 189 "C dan tcniperatur
remta airkolani sebesar 57.3 °C. Fwigsi transfer reakior,fungsi trvnsfer umpan balikpeivaman xenon dan
koefisien temperaturdiperoleh daridatapengoperasian. KonlrolerPID terpasangpada sisiem lconnolreaktor
pada analisispemncangamiya memberikan gain K=2,72, tp=13,65 detik, \fP=0,0O75%, Ti=-t,l detik dan
Td=0,2-1 detik. Waklu transicnt kontroler kurang dari 30 dctik, waktu peneiapan kwring daii 2%.

ABSTRACT

CONTROL SYSTEM DYNAMICS ANALYSIS OF TRIGA M4RKIIBAWUNG. The rooi locus anah'sys
ofTRlGA MARKII reactor was perfomied. Tlw parameters were calculated based from ihe experimentai
data. Tlie experiment was perfomied between 100 kW to 1 A-/TF ofpouer, avemgefuel lempemture was
189 °C and water average lemperature was 37.3 °C lo measure temperaiure and xenon poisouingfeedback.
On the desigii analysiso/PID syslem the cliaracteiisticofthe contiolleraregain K=2.72, tp=13.65seconds,
hip=0-0075%, Ti=4.1 secondsandTd=0.24seconds. The controller transieni time is lessihan 30secondsand
ihe settling lime is less llum 2% as well.

PENDAHULUAN

Instalasi reaktor nuklir mempakan salah satu
peralatan pengkonversi energi yang sangat

komplek dan memerlukan penangananyang hati-hati.
Pada proses konversi energi, energi/daya dibangkit-
kan dari reaksi fisi. Hasil fisi yang terbenluk disertai
dengan timbulnya xenon, partikel alfa dan partikel
lainnya.

Daya yang dihasilkan reaktor adalah se-
banding dengan jumlah netron. Jumlah netron dapat
dikendalikan dengan menggunakan batang kendali,
yang pada dasarnya merupakan bahan penyerap
netron. Sehingga daya reaktor dapat dikendalikan
dengan mengatur posisi batang kendali.

Dalam tehnik kontrol pengaturan posisi
batang kendali dapat dilakukan secara automatisasi.
Penentuan jenis sistem kontrol reaktor dapat dilaku-
kan dengan mempertimbangkan karakterislik dan
respon dinamik sistem dari reaktor.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan
analisis dinamik sistem kontrol PID pada reaktor
TRIGA MARK. Sedangkan metoda analisisnya
menggunakan analisis kedudukan akar-akar root

locus sistem. Karakteristik dan respon dinamik sis-
tem kontrol reaktor dibahas pula dalam makalah ini.

Pada sistem kontrol, reaktor dapat digambar-
kan sebagai suatu fungsi alih yang dilengkapi dengan
loop umpanbalik intemal maupun ekstemal. Masing-
masing loop tidak saling berhubungan secara lang-
sung dengan satu sama lainnya. Loop umpan balik
internal berhubungan dengan pengaruh umpan balik
temperatur (bahan & moderator) dan umpan balik
peracunan xenon. Loop umpan balik ekstemal ber-
hubungan dengan sirkulasi air pendingin primair
reaktor dan tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dalam makalah ini fungsi transfer dari
reaktor, umpan balik temperatur (moderator dan
bahan bakar) dan fungsi transfer umpan balik
peracunan xenon digunakan sebagai obyek kontrol.

TEORI

Pada perancangan sistem kontrol, metoda
yang digunakan seringkali ditentukan oleh uniuk
keria spesifik dari sislem, misalnya wawasan
frekuensi, margin fase, margin penguatan, waktu
tunda, waktu naik, waktu puncak, maksimum
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overshoot dan waktu penetapan. Salah satu pen-
dekatan yang sering dilakukan secara teknis adalah
metoda coba-coba yang didasarkan pada metoda
tempat kedudukan akar dan/atau metoda frekuensi.

Pada perancangaan mungkin saja dilakukan
modiflkasi atau penambahan komponen/ kompen-
sator pada plant yang hendak dirancang sistem
kontrolnya. Kehadiran kompensator ini tidak lain
untuk mengkompensasi ketidak sempumaan unjuk
kerja sistem semula.

Ada bermacam jenis kompensator, salah
satunya adalah proporsiona! - integral - derivative
(PID). Kompensator jenis ini sangat lazim digunakan
dibidang industri, karena kesederhanaan strukturnya
dan unjiik keija yang baik.(6)

Struktur Sistem Kontrol Reaktor

Permasalahan dalam kontrol reaktor nuklir
dapat dikelompokan menjadi tiga hal yang saling
berhubungan, yaitu kontrol pada saat start-up
reactor, yaitu membawa reaktor kedaya keluaran
yang diinginkan, kontrol pada saat operasi, yaitu
menjaga agar daya reaktor tetap seperti yang
dikehendaki dan kontrol pada saat shui-down. Sistem
kontrol juga digunakan sebagai pengaman untuk
peralatan penunjang reaktor misalnya pada saat
kondisi reaktor tidak stabil.

Ketiga kondisi tersebut dialas sebagai sistem
tiga loop tertutup. Loop tertutup menerima informasi
dari detektornetron. Dayareaktorsecaraumumdapat
diketahui dari informasi netron, dimana jumlah
netron sebanding dengan daya reaktor. Sinyal listrik
keluaran detektor netron dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat dan laju perubahan daya reaktor.
Informasi detektor netron tersebut digunakan untuk
mengendalikan posisi batang kendali.

Reaktot

Gambar 1. Blokdiagramsistemkoiitrolreaktor

Dari blok diagram gambar 1 sistem kontrol,
blok Reaktor menggunakan fungsi alih reaktor, blok
Internal feed-back ejjects terdiri dari fiingsi alih
umpan balik temperatur dan fungsi alih peracunan
xenon.

Sinyal erroradalah perbedaan antaia harga set
point (demand powerj dan harga yar.g terukur
detektor dari keluaran sistem. Selanjutnya sinyal
error diproses cleh kontroler dan kontrol untuk me-
ngendalikan servo motcr menghasilkan sinyal batang
kendali. Jika kontroler yang digunakan adalah
keluarga kontrol PID, pada bagian proporsional
sinyal error akan diperlakukan secara proporsior.c!
atau hanya dikuatkan aiaupun dilemahkan kontroler
berupa sinyal kontrol yang terakumulasi maka
kontrollernya adalah sebagai PI, sedangkan jika
keluaran kontroller berupa sinyal kontrol me-
ngandung laju perubahan sinyal error maka
kontrollemya adalah PD dan akbimya jika keluaian
kontroller mengandung integrasi dan perubahan
sinyal kontrol, maka dikenal sebagai PID.

BAHAN DAN TATA KERJA

Untuk mendapatkan mode! fungsi alih reakior
secara lengkap, digunakan dsta-data fisik dan
karakteristik dari reaktor TRIGA MARK Bandung.
Dari modcl fungsi alih. yang diperoleh dilakuksn
analisis sistem kontrol dengan menggunakan metoca
tempat kedudukan akar-akar sistem.

Fungsi alih reaktor

Persamaan kineiik reaktor didasarkan pac3
pendekatan enam kelompok netron kasip. Dengsa
menggunakan koperator iransfonnasi Laplace pada
persamaan enam kelompok netron kssip akan
diperoleh fungsi alih reakior

8/7(5) _ n^

5k(s) A s (5 O'/

dengan:

k

A

7

= 7,6765 . 10": /detik

= 4,38 . 10-5 detik
= 166.667/detik

Perubahan jumlah netron yang berada pada
reaktor akan segera mempengaruhi perubahan tem-
peratur bahan bakar. Panas dari bahan bakar akan
menyebabkan perubahan temperatur moderator, dan
akan diikuti perubahan reaktifitas pada reaktor. Data
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kalibrasi perubahan temparatur memperlihalkan efek
perubahan temparatur terhadap waktu adalah linier,
sehingga bentuk dasar fungsi alih thermal dapat
diturunkaa

Dengan menggunakan hubungan kesetim-
bangan energi antara moderator dan bahan bakar
diperoleh fungsi alih umpanbalik temperatur sebagai
berikut

(2)

didefinisikan parameter,

J w ,
• ; A

Fungsi Alih Umpan Balik Peracunan Xenon

Selama reaktor beroperasi, dihasilkan
berbagai bahan hasil fisi. Diantara bahan-bahan
tersebut ada yang memiliki penampang absorbsi
cukup besaryakni xenon (Xe-135), perubahanjumlah
xenon diambil sebagai urnpan balik dan dikenal
sebagai umpan balik peracunan xenon. Dari liasil
penurunan yang dilakukan Schultz(l), fungsi alih
umpanbalik peracunan xenon adalah sebagai berikut,

5.1(5)
(s (s + ax

untuk balian bakar U diberikan tetapan;

1. =

Sx =

2,9.10-5/det.
3,5.10"l8cm2

2,1.10-s/det
0,056 atom/fission,
0,003 atom/fission

fluk netron awal diambii fo= 3.1011 netron/cm2det.,
dan diperoleh besar konsentrasi xenon awal Xo=
1,5903.lO15. Persamaan (3), masih diperlukan
tetapan pengali F yang bergantung pada tingkat
operasi reaktor yaitu,

•-[5]
L Z J

dan Gx(s) =

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan diperoleh data
temperatur bahan bakar dan temperatur air kolam
tercantum pada tabel 1.

Harga numerik parameter persamaan (2)
diperoleh berdasarkan data pada penibahan daya
10%-100% dengan rerata bahan bakar 189°C dan air
kolam 37,3°C, sehingga diperoleh ti = 3,3 detik, t2 =
1,399 detik dan A = 8,7325. lO-7/Joule.

Pada persamaan fungsi alih umpan balik
peracunanFaktorpengaliF = 2,9785.10'18temperatur
bahanbakarrerata.

Tabcl 1. Data temperatur bahan bakar dan temperatur air kolam tcrhadap pcrubahan daya reaktor.

Daya roaktor
(kW)

100 (10%)

200 (20%)

300 (30%)

400 (40%)

500 (50%)

600 (60%)

700 (70%)

800 (80%)

900 (90%)

1000 (100%)

Posisi hntniig kcnrisili

Sl

642

671

700

721

743

764

784

803

821

839

S2

610

638

663

686

706

727

746

763

780

796

S3

630

660

687

708

729

751

770

787

806

823

REG

638

666

695

718

737

760

779

795

813

831

Sului fucl ( °C )

T l

80

114

136

158

184

208

224

232

248

257

T2

83

121

146

168

197

222

238

249

262

274

T 3

82

115

140

161

190

210

i 228

238

249

261

Sului air
(°C)

27

29

30

33

36

39

43

45

45

46
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Kontrol Proporsional + Integral + Derivative
(PID)

Kontrol PID dinyatakan dengan persamaan
berikut,

Grm =

Kp menyatakan kepekaan proporsional, Td menyata-
kan derivative, dan Ti menyatakan waktu integrasi.

Bagian proporsional (P) bekerja menaikan
amplitudu secara linier, bagian integral menuninkan
perbedaan amplitudu antara sistem reaktor tanpa dan
dengan kompensator, sedangkan bagian derivative
(D) menaikan perbedaan amplitudu tersebut.
Perbedaan relatif- tetap tcijadi pada daerah frekwensi
logaritmis 1 sampai 10.

Uoco<np»nta<>d «nd compenottd migniludt plol (68)

10"" 10"* 10"* 10* 10' 10*

Uncomp«n»«ltd md compiruattd phitt »ngl« ploi (di
1CD

-too

-200

'9™

10J 10"* 1QJ 10 ' 10' 101 10*

Gambar2. Diagram bode dinawika reaktor
dengan kompeitsator PID

Gambar-2 menjelaskan sistem teibagi me-
njadi tiga bagian yang berbeda. bagian pertama
adalah sudut fasa sistem terkompensasi tertinggal,
dengan karakteristik integral yang dominan. Bagian
kedua menunjukkan tidak ada peibedaan sistem tak
terkompensasi dan terkompensasi yang terjadi pada
daerah sekitar frekwensi Log (10°). Bagian ketiga,
sudut fase sistem tericompensasi menaahulul sistem
tanpa kompensasi, menunjukkan bagian derivative
dari sistem adalah dominan.

Gambar lintasan Nyquist sistem tanpa kom-
pensator, mengelilingi searah jarum jam pada daerah
antara bilangan real 0 - 9 dan bilangan imajiner
-2,2.103 sampai +2,2.10"3, sedangkan pole dan
zeronya terletak pada daerah disebelah kiri bidang s.

Nyquitt Ditgnm of Unco<nptns«t*d t j i lam

r

1 •

i !

j :

t

—

X 10* Nyquii1 Diagram rfComp»/i!ai*d i

0.993 0.994 0.99S 0.996 0.997 0.996 0.999 1

Gambar 3. Diagram kestabilan Syqnist reaktor
dengan kompeiisator PID

Dengan adanya kompensator PID pada sistem
reaktor, maka lintasan Nyquist mempunyai pola yang
beibeda, yakni terjadi pengelilingan searahjanimjam
dua kali pada daerah bilangan real 0,9938 sampai 1
dan bilangan imajiner +3,8.10""' sampai -3,8.10"3

sedangkan pole-polenya terletak di titik : -10 : -4 :
-0,2573 : -0,0770 disebelah kanan bidang s. Data
tersebut menyatakan bahwa sistem reaktor dengan
kompensator PID adalah siabil komplit. Kondisi ini
dapat pula menggambaikan bahwa range koefisien
temparatur moderator adalah positip dan range
koefisien temparatur bahan bakar negatip.(1> Respon
dinamik sistem reaktor tanpa kompensator adalah
berubah linier terhadap waktu dan berupa fungsi
ramp, dengan terjadi bias pada saat awal. Hal ini dapat
dilihat pada gambar (4).

0.03

0.02

0.01

Slep rcsponse of lh< uncompensalec! system

0

0.995

10 20 30 40

S(«p respons» ofUw comp«osjt»i tystem

SO

10 30 60

Gambar4. Diagram respon dinamik reaktor
dengan kontpeiisator PID
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Respon dinamik sistem reaktor dengan
kompensasi PID, terjadi transient pada daerah sekitar
0-30 detik. Aksi kontrol PID, mengakibatkon respon
sistem tumn selama sekitar 1 delik, kemudian naik
melintasi harga set-point (demandpower), mencapai
puncak selama selang waktu sekitar 13,7 detik dan
kemudian turun mendekati harga set-point, sampai
suatu saat diperoleh daya keluaran sistem sama
dengan harga set-point. Hasil penelitian di MIT
Research Reactor menggunakan PID dan dcngan
metoda AUT-SNL Miniimim Tiine Control Laws telah
meperoleh hasil bahwa respon dinamik sistem
kontrol terjadi selama selang waktu 30 detik atau
lebih lama(4>.

Besaran karakteristik sislem reaktor dengan
kompensator PID adalah sebagai berikut ; waklu
puncak 13,6 detik, ie-.vatan maksimum 0,075 %,
waktu integrasi 4,1 detik dan waktu derivatif 0,24
detik.

KESIMPULAN

Dari liasil pcrcobaan yang telah dilakukan,
diperoleh hasil rancangan kontrol PID pada reaktor
Tiriga Mark dengan menggunakan metoda
penempatan tempat dilakukan dengan menggunakan
kedudukan pole vang soft ware A'iATLAB. Dari
analisis tersebut dipcroleh beberapa kesimpulan;

Kontroler PID yang terkompensasi pada
sistem reaktor diperoleh karakteristik dinamik
sebagai berikut; waktu puncak 13,65 det., maksimum
overshoot 0,075%, maktu integrasi 4,1 det., gain
K = 2,72 dan waktu derivative 0,24 det. Kondisi
mantap sistem kontrol tercapai, memerlukan selang
waktu kurang dari 30 det. Hasil ini masih di bawah
harga yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan
di MIT Research Reactor raenggunakan PID dengan
metoda AllT-SNL Minimum Time Control Laws yang
mempunyai waktu transien 30 det. atau lebih.(4)
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TANYA JAWAB

Bambang Sumarsono

- Pengaruh dari tingkat peracunan Xenon apakah
diperhitungkan mulai saat Xenon timbul sampai
Xenon stabil, atau harga rata- ratanya ? mohon
penjelasan.

- Persamaan peracunan Xenon yang digunakan
apakah sudah mencakup keadaan di atas ?

- Bagaimana pengaruhnya terhadap kestabilan
reaktor ?

Syamsul Arifin

- Jika diperhatikan persamaan peracunan Xenon
yang dipilih &
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5X(s)
(yx-oIX»)-(s +

maka dapat digambarkan saat Xenon timbul
sampai dicapaiXenon stabil.
Untuk data operasi 10% - 100% pengaruh
terhadap kestabilan kurang dari 1%.

Adakahkoreksi antara suhu bahanbakar dan suhu
air kolom reaktor terhadap kontroler PID ?
Anda mengambil harga rerata temperatur tersebut
dengan perubahan (kenaikan harga). Bukankah
kenaikan daya, temperaturbahanbakarakanraik
? mohon penjelasan.
Bagaimaru1. dengan peracunan Sr apakah perlu
juga diperhitungkan pengaruhnya ?

Syamsul Arifin

- Suhu bahan bakar dan suhu air keluaran reaktor
sudah dijadi satukan dalam bentukfungsi alih:

T\S+ 1
GT(s) = A

dengan

s (x2 s + 1

_ IV"

merupakan uinpan balik negatifterhadap PID.
Harga rerata snhu bahan bakar yong diambil
adalah digunakan untukkoreksi parameterfs alir
umpan balik temperatur.
Karena perubahan peracunan Xe diketahui
sangat kecil terhadap sistein kontrol, dapal
diperkirokan pengaruh peracunan Srjuga songat
kecil.
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PERHITUNGAN PENURUNAN TEKANAN PADA KANAL UJI
UUTR

Farizal, Sriyana
PPEN-BATAN, Jl. KH. Abdul Rohim, Mampcmg Pmpatan, Jakarta

ABSTRAK

PERHITUNGANPENURUNAN TEKANANPADA KANAL UJIUUTR. Periiitiotgan penunman tekanan
pada kanal uji UUTR telah dilakukan. Peiiiitungan dilahikan untuk aliran padapenampang kanal uji akibat
gesekan (fiiksi) dengan menggunakan nmws-rnmus empiris. Dalam perlu'tungan ini dilihai pengamh laju
alit; tekancm dan suhu pada harga penunman tekanan. Dari liasilpeHiitimgan diperoleh balnta penumnan
tekcman akan semakin besardengan naihrya laju alirdan tckanan, lelapi sebalihtya tuntn apabila temperatur
naik.

ABSTRACT

PRESSURE DROP CALCUL4TI0N ON THE UUTR CANAL TEST. Pressure dmp calculation on lhe
UUTR canal test has been done. Tlie calculation applied'for stream flow on lhe cross section ofthe canal ihat
rise byfricrton ber»'een the wall oflhe canaland thefluid. In tliis case, empiricalformula nsedw examine the
influence ofdrifl velocity, pressure and temperature to pressure drop. Tlie results are the value ofpresstire
drop will be bigger with increasing ofdrift velocity and ptvssure. and at the contraiy will be smaller with
increasing oftemperature.

PENDAHULUAN

Pendinginan pada teras reaktor, yang berarti
pengambilan panas dari bahan bakar kemudian

memindahkallnya ke pendingin sekunder. merupakan
faktoryang menentukan keselamatan reaktor. Dalam
kebanyakan reaktordaya, pendingindiaJirkandengan
pompa-pompa sehingga merupakan aliran paksa.
Dalam hal ini daya pompa yang diberikan untuk
rnengaiirkan pendingin diperlukan untuk mengatasi
kerugian tekanan alau penurunan tekanan sepanjang
kanal pendingin.

Secara umum kerugian tekanan meaipakan
jumlah aljabar dari semua jenis kerugian tekanan,
baik tekanan yang disebabkan oleh perubahan arah
aliran karena belokan, karena pembahan penampang
saluran, karena gesekan dan juga karena gravitasi.

Untai Uji Termodinamika Reaktor (UUTR)
dirancang sebagai alat untuk niempelajari fenomena
termohidrolika yang teijadi pada suatu reaktor jenis
PWR. Untuk itu UUTR dibuat sedekat mungkin
dengan kondisi aslinya (gambar 1).

Pada percobaan ini dihitung pressure drop
(kerugian tekanan) pada kanal uji UUTR yang
dilakukan untuk mensimulasikankerugian tekanan di
teras reaktor (gambar 2). Perangkat uji terdiri dari 36

batang uji (test rod) yang dipanaskan dengan ams
lislrik (ganibar 3).

Gambar 1. Pemodelan dan perbandingan
letiiiggian komponen PIVR dengan
UUTR
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Gambar 2. Geometri kanal nji UUTR

TEORI

Daya pemompaan dalam suatu PLTN
diberikan lewat

w

dengan:
W =

AP =
Ac =

v =

= AP. Ac. v

daya pemompaan (Watt)
pressure drop (bar).
luas penampang lintang kanal pendingin
(m2).
kecepatan aliran pendingin (m/s).

- Dlpa»ongl tirmokoptl ( 4 )

Gambar 3. Penampang Unlang kaiial itji

karena bentuk kanal uji UUTR yang hanya beibentuk
silinder lurus tanpa belokan dan berpenampang tetap
(gambar 2), maka pressure drop hanya dihimng yang
berasal dari gesekan, dengan rumus:

-*" J D. 2

dengan:

f = faktor gesekan
L = panjang kanal (m)
Dc = diameter ekivalen (m) = 4 Ac/F»
p = rapat jenis pendingin (kg/m3)

besarf adalah

/ = 0.184

(2)

dengan Rc, bilangan Reynokl yang besamya adalah

Farizal, dkk ISSN 0216-3128
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R. =

V-

dengan, \i = viskositas (Ns/m2)

Dalam perhitungan ini diambil asumsi kecepatan
aliran tetap dan pressure drop karena gravitasi di-
abaikan. Dengan kombinasi persamaan (2) dan (3)
maka persamaan (1) menjadi

.1-8

(•*)

Dari persamaan (4) terlihat bahwa harga
penurunan tekanan dipengaruhi oleh faktor geometri
atau ukuran saluran, sifat-sifat fisika pendinginyaitu
viskositas dan rapat jenisnya dan kondisi operasi.

TATA KERJA

Eksperimen dilakukan pada untai uji
termohidrolik reaktor yang merupakan simulasi
sistem termohidrolik dari reaktor PWR. Dalam hal ini
digunakan air sebagai fluida. Pengambilan data
dilakukan dari sistem akuisisi data (DAS) yang ada
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Untai Uji Termohidraulika Reaktor
dan sistem akuisisi data.

2. Menaikkan tekanan hingga 100 bar.
3. Laju alir pendingin primer diteUipkan 50% dari

laju alir total.
4. Menaikkan daya hingga 1 MW (daya dinaikkan

sebesar lOOkW setiap 10 menit)
5. Setelah daya 1MW tercapai, laju air divariasikan

da.i 50%, 60%, ke 70% dan 80% (perubahan
dilakukan setiap 10 menit).

6. Pencatatan data melalui sistem akuisisi data
(dilakukan setiap 10 mellit sebelum dilakukan
perubahan parameter).

7. Selelah itu daya dinaikkan lagi ke 1,4 MW pada
harga daya tetap laju alir divariasikan dari 80%,
70 %, 60%, 50%.

8. Menaikkan daya sebesar 1,4 MW. dan Iaju alir
divariasikan dari 60% ke 70% dan 80%
langkah-langkah tersebut akan dilakukan pula
untuk tekanan (sisi primer) 100 bar dan 150 bar.
Pada sisi sekunder, iaju alir dipertahankan
konstan pada harga maksimum (katup By pass
open 0%) dan suhu masukan (ke penukar panas)
dipertahankan dibawah 40° C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil eksperimen pressure drop (Iihat
lampiran) yang diperoleh dari sistem akuisisi data te-
lah dihitung dengan mengunakan nunus-rumus empi-
ris seperti yang dikemukakan pada pembahasan di
atas. Dengan masukan tambahan berupa parameter-
parameterviskositasdanvolumejenisyangdiperoleh
dari handbook, maka hasil perhiaingannya ditampil-
kan dalam bentuk tabel Oihat tabel 1) dan grafik
penurunan tekanan fungsi laju alir pada daya reaktor
« 1000 kW dan « 1410 kW (lihat gambar 4 dan 5).

Pada eksperimen ini besar penurunan tekanan
yang dicari hanyalah fungsi operasi. Artinya bila dari
persamaan (4) disebutkan harga penurunan tekanan
tergantung pada geometri dan ukuran saluran, jenis
pendingin yang dipakai dan kondisi operasi maka pa-
da eksperimen ini faktor pertama yaitu geomelri dan
ukuran saluran tidak disimulasikan karena dalam hal
ini panjang kanal uji dan diameter ekivalen tetap be-
samya. Faktorkeduayaitu jenis pendinginjuga tetap
yaitu air. Sehingga kita tidak dapat membandingkan
penurunan tekanan dari berbagai jenis pendingin.

Adapun parameter operasi yang diukur adalah
laju alir, tekanan dan suhu. Dari perhitungan yang
dilakukan (lihattabel hasil perhitungan, gambar4 dan
5) terlihat bahwa besar penurunan tekanan tergantung
pada besamya ketiga parameter tersebut.

Harga penurunan tekanan naik dengan
kenaikan laju alir. Ini dapat dijelaskan sbb.: Laju alir
di dalam kanai adalah aliran paksa yang menerima
gaya dari luar, dalam hal ini lewat gaya pemompaan.
Adanya gaya tersebut menyebabkan timbulnya gaya
aksi yang arahnya berlawanan berupa gesekan
(friksi). Bila laju alir dikehendaki makinbesar maka
dibutuhkan daya pemompaan yang lebih besar dan
akibatnya gaya aksi yang muncul juga semakin besar
yang berarti penurunan tekanannya semakin besar.

Pengaruh temperatur dan tekanan terhadap
harga penurunan tekanan dapat dijelaskan lewat
perubahan sifat fisik pendinein. Pada tekanan relatif
tetap, temperatur yang semakin tinggi menyebabkan
viskositas (kekentalan) pendingin berkurang, juga
rapat jenisnya bericurang dengan kenaikan temperatur
akibatnya friksinya dengan permukaan kanal
berkurang dan penurunan tekanan pada temperatur
yang lebih linggi akan menjadi lebih kecil.

Sebaliknya pada temperatur relatif tetap dan
harga tekanan dinaikkan maka harga penunman te-
kanan akan lebih tinggi disebabkan dengan mem-
berikan tekanan lebih tinggi beraiti gesekan antara
pendingin dengan pemiukaan kanai menjadi lebih
besar sehingga penumnan tekanan menjadi naik.
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Tabel 1. Hasil perhitungan pressure drop pada kanal uji UUTR

Panjang kanal uji L = 5,26, Diameter ekivalen De = 8, 321 x 10"3 m, Luas kanal alir A = 3,69 x 10"

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

! 9

10

< 11

\ 12

13

14

15

16

P
(k\V)

1008

1020

1003

1002

1012

1011

1010

1010

1423

1418

1417

1414

1414

1417

1409

1418

(bar)

109,3

109,7

110.6

110,1

152,6

152,5

151,4

151,4

105,4

107,9

104,2

102,8

151,7

150,1

150,8

152,8

mzw
(kg/s)

5,99

7,1

8,33

9,53

5,91

7,09

8,25

9,51

5,98

7,21

8,27

9,49

5,94

7,07

8,26

9,49

Tm
(°C)

105,2

102,7

102,0

101,1

109,1

107,7

105,7

103,6

124,7

128,9

128,7

126,6

130,4

128,6

127,3

126,3

mTin
(kg/s)

6,75

8,06

9,46

10,83

6,71

8,04

9,37

10,80

3,73

8,10

9,27

10,68

6,67

7,95

9,30

10,88

(1(T3 nP/kg)

1,038

1,04

1,04

1,038

1,043

1,042

1,041

1,039

1,05

1,064

1,064

1,06

1,062

1,600

1,059

1,058

(10vm /s)

7,05

8,38

9,83

11,24

6,99

8,38

10,07

11,22

7,07

8,62

9,89

11,30

7,09

8,43

9,85

11,51

V
(m/s)

1,91

2,27

2,46

3,05

1,89

2,27

2,73

3,04.

1,91

2,34

2,68

3,06

1,92

2,28

2,67

3,12

(10"4 Ns/m2)

3,05

2,96

2,96

2,93

2,76

2,83

2,89

2,95

3,54

3,66

3,62

3,60

2,18

2,19

2,22

2,25

Apcal
(bar)

0,12

0,16

0,19

0,28

0,11

0.15

0,21

0,26

0,11

0,16

0,21

0,27

0,11

0,14

0,20

0,27

Apref
(bar)

0,33

0,48

0,66

0,86

0,32

0,46

0,64

0,84

0,31

0,47

0,62

0.82

0,29

0,43

0,60

0,81

e 0.2
0.

• TakaneniOObv

8 T 8 » 10 11

|d«v»10O0kw!

Gambar 4. Grafik dP vs m

Dari hasil eksperimen terlihat juga bahwa
untuk laju alir yang sama, temperatur dan tekanan
yang sama maka harga penurunan tekanan akan
tetap/sama.

Bila kita membandingkaji harga penurunan
tekanan kalkulasi (perhitungan) dengan harga yang
diperoleh dari DAS (eksperimen), diperoleh bahwa
harga hasil perhitungan lebih kecil dari eksperimen
namun demikian keduanya memiliki pola y ang sama.

• Twnon 100 <W

l5O ber

0.73 11 BJT iaea

Gambar5. GrafikdP vs m

Hal ini disebabkan pengambilan beberapa parameter
yang beibeda seperti penentuan panjang kanal. Pada
eksperimen, panjang kanal diukur mulai dari
pendingin rnasuk hingga pendingin keluar yaitu 6,3 8 5
m sedangkan pada metoda perhitungan, panjang
kanal diambil hanya'sepanjang batang pemanas yaitu
5,257 m. Sedangkan harga penumnan tekanan
beibanding lunis dengan panjang kanal, artinya bila
panjang kanal diambil dua kalinya maka harga
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penurunan tekanan akan dua kali dari harga semula.
Selain itu kontribusi pada penurunan tekanan juga
dipengaruhi oleh adanya belokan pada kanal atau oleh
adanya kekonvergenan/kedivergenan (perubahan
luas penampang, mengecil/membesar).

Artinya keberadaan belokan dan perubahan
luas penampang akan mempertoesar liarga penurunan
tekanan. Kedua faktor ini tidak ikut dimasukkan
dalam perhitungan, padahal dengan diambilnya
panjang kanal 6,385 m dari mulai air masuk hingga
air keluar maka disana terdapat dua belokan (di atas
dan di bawah) dan adanya kekonvergenan. Faktor lain
yang juga menyebabkan hasilnya berbeda adalah
penyederhanaan dalam perhitungan luas kanal alir.

Dari eksperimen ini terlihat untuk mem-
perkecil harga penurunan tekanan adalah dengan
mempertinggi temperatur kanal atau dengan bahasa
reaktor mempertinggi daya operasi. tetapi hal ini
dibatasi oleh aspek keselamatan, karena bila kita lihat
dari aspek tersebut berarti panas yang diangkut
/dipindahkan oleh pendingin menjadi lebih besar. Ini
berarti mempertinggi Iaju alir. Tetapi sebaliknya laju
alir besar meinang dapat memindah- kan panas lebih-
banyak dengan akibat semakin besar- nya penurunan
tekanan dan ini berarti dibutuhkan daya pompa yang
lebih besar. Jalan lain yang dapat dilakukan adalah
dengan memperendah temperatur pendingin, tetapi
ini dibatasi oleh aspck lennodinamika pendingin.
Sebagai jalan keluar adalah dcngan kompromi antara
aspek-aspek di atas.

Hal lain yang juga diperhatikan untuk
memperkecil penurunan tekanan adalah membuat
permukaan kanal semulus mungkin. menjauhkan
adanya korosi atau dengan memurnikan pendingin.

KESIMPUI,AN

1. Harga penurunan tekanan naik (semakin besar)
bila laju alir semakin besar baik untuk daya
lOOkW maupun 1400kW dan untuk tekanan 100
barmaupun 150 bar.

2. Harga penuninan tekanan turun dengan naiknya
temperalur.

3. Harga penurunan tekanan naik dengan naiknya
tekanan.

4. Untuk laju alir, tekanan dan temperatur yang
sama harga pressure drop adalah sama.

5. Perbandingan harga penurunan tekanan per-
hitungan dengan harga penurunan tekanan
experimen adalah mendekati 30%
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TANYA JAWAB

Suprapto

- Apa pengaruh gradien suhu teras reaktor <dari
bawah ke atas) perhitungan AP

- Metode apa yang digunakan untuk mengatasi
gradien suhu tersebut yang berkaiun sifat-sifat
fisik fluida pendingin.

- Seberapa jauh ketelitiannya anta.*a perhitimgan
dan eksperimea

Farizal

- Dalam eksperimen ini suh u disepcrrang kanjl uji
dianggap homogen dan dcJam hcl :ni Tpaaa sisi
inlet yang digunakan sebogo: imputan pada
perhitungan.

- Eksperimen dilakukan untukfluida satufasc.
- Ketelitian 30% hcl ini mengingat csumsi-csztmsi

yong kita gunakan,
- geometri kanal uji vang dikitung hanya

pressure drop karena gesekan.
- panjang kanal vji (dhrensi kancl uji)
- penyederhanaan dalam perhitungan luas

penampang kanal.
Walaupun demikian pola pressvre drop terhdjdap
parameter-parameter yang kita teliti mermiliki
polayang sawa dengan hasil dari cksper\m>zn.

Widarto

- Yang saudara perhitungkan tersebut adalah
pressure drop (beda) tekiinan pada loop bagian
mana.

- Adakah suatu pembanding dari suatu hasil yang
saudara perhitungkan dengan hasil kaji lain
sehingga dapat diyakini kebenarannya.
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Farizal

- Perhitungan dilakukan pada kanal uji UUTR
yang merupakan sebagian dari segrnen loop
primer.

- Pembandingnya adalah hasilyang diperoleh dari
eksperimen langsung.

D T S o n y T

- Yang dimaksud dengan UUTR ini ap3kah untai
uji thermohidrolika yang ada di PPTKR?

- Yang saudara lakukan adalah melakukan
penelitian dan membandingkan hasilnya dengan

perhitungan atau hanya melakukan perhitungan
saja? Kalau melakukan penelitian berapa %
peibedaannya dengan pertiitungan.

Farizal

- Ya.benar. Kami menggunakan UUTRyangada
di PPTKK

- Kami melakukan perhitungan dengan
menggunakan rumus-rumus empiris, kemudian
kami bar.dingkan dengan hasil ekspzrimen yang
diperoleh langsung. Mengenai perbedaan
hasilnya telah kami jelaskai seperti pada
pertanyaan dari Bp. Suprapto.
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ANALISIS PENG ARUH SUHU D AN TEKANAN TERHADAP
STRES PADA DINDING BEJANA TEKAN AP600 DENGAN
METODA ELEMEN HINGGA DUA DEMENSI

U t a j a
PPNR-BAT.4N. Kawasan Puspitek Serpong, Tangerang 15310

ABSTRAK
ANALISIS PENGARUHSUHUDAN TEKANAN TERHADAP STRES PADA DINDIXG BEJASA TEKAN

AP600DENGANA1ETODA ELEMENHINGGA DUA DEMENSl. Bejana tekan (presswe vessel) suatu PLTN
adalah salah salu komponen penting, dimana fimgsi bejana tekan adalah untuk memberi kungkungan pada
tems reaktor beserta cairan pcndinginnya scrta menahan tekanan yong tinibul. Diitding bejana tekan
nieiigalami slres akibal tekanan dan suhn. Telali dilakukan analisis snvs akibatpengaruh tekanan dan suhu
pada dinding bejcma tekcm AP600yang disederhanakan. Analisis dilakukan dengan metode elemen hingga
dan diselesaikan dengan bantucm komputer. Hasil analisis menunjukkan balrwa tekanan membcrikan
pengamh stres tenwggi di bagian dalam dinding beiana tekan (183 7 kg/cm ) dan mengecfl ke arali luar (1685
kg/cnt'). Scdpngkan siihu akan wemperkecil slivs di sisi dalam (1769 kg/cm') dan mempetbcsar stres disisi
luar (1749 kg/cnf).

ABSTRACT
THEINFLUENCE OF TEMPEIUTURE AND PRESSURE ONAP 6000 PRESSURE JESSEL .4NALYSIS

BY Til'O DMENSIONAL FINITE ELEMENTMETHOD. Presswe vessel is an imponant part ofnuclear
powerplan, and ils function is as pressure boundary ofcooling water and reaclor core. Tlie pressure vessel
wall M'ill get pressure and ihemtal stress. Thepressure and iJiernial stivss anohsis at the simplifiedAP600
wall was done. The analysis is canied out byfmite elementniethod, and then sohedby commiter. Tlie analysis
resnlt shcnr, that the pressure willgive llie nia.rinitim stress at the iimer wall (1857kg/an ) anddecreased to
the ouier wall (1685 kg'em'). The temperature willdecreased llie stress at the inner wall (1769 kgcni') and
increased the slress at tlie outer wall (1749 kg/cm').

PENDAHULUAN

Salahsammasalahdidalamsistimkeamanansuatu
PLTN adalah, bejana tekan harus mampu

menahan stres akibat tekanan dan suhu. Besamya
stres karena pengaruh tekanan dan suhu ini, harus
berada pada daerah aman. Stres akibat tekanan dan
suhu, merupakan persoalan teknik yang cukup
komplek unluk diselesaikan secara analitis. Untuk
analisis perhitungan stres ini dapat dipakai meloda
elemen hingga yang dasar teorinya diuraikan pada
bab II. Teori elemen hingga akan menampilkan
persamaan matrik yang diselesaikan dengan bantuan
komputer. Untuk keperluan analisis dipakai lima
program komputer, dua program untuk penyiapan
geometri data base, dua program untuk analisis dan
satu program untuk mengolah penampilan hasil.
Hasil analisis akan ditampilkan dalam grafik.

DASAR TEORIELEMEN
HINGGA UNTUK STRES

Teori stres menggunakan prinsip enersi
potensial mi nimum atau perpindahan virtuaJ. Kedua
teori ini, memberi kan hasil yang sama. Persamaan
dasardituliskan

diz = dUi - cWt = U (i)

dengan:

n = enersi potensial total

Ui = enersi dalam

We = kerja oleh gaya luar

Harga ruas kanan dinyatakan denqan persamaan:

ISSN 0216-3128 U t a j a



202 Buku I
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ibniah

PPJVY-BATAN, YoRvakarta 25-27AprU 199S

t = \{dU) TbdV + }(3U) TSdS + Y. W % ( 2 b)

dengan:

e = matrik regangan

a = matrik tegangan tarik

U = perpindahan

b = gaya inersia body

S = tegangan permukaan

fp = gaya teipusat

Untuk elemen hingga dua demensi, harga matrik
dinyatakan dengan:

(3)

= [u vf

Menurut teori elemen hingga dua demensi, per-
pindahan didalam elemen dapat dinyatakan dengan:

U = N.a'

dengan:
u = perpindahan ke arah x
v = perpindahan ke arah y

N = fungsi bentuk

ae = perpindahan titik sudut

Matrik tegangan a dinyatakan dengan :

a = D ( e - e<>) + CTO

dengan:

D = matrik elastisitas bahan
eo = matrik regangan akibat suhu

= [aAT<xATo]T

c?o = matrik tegangan awal

Matrik elastisitas bahan dinyatakan dengan :

(4)

(5)

D =
0
0

0 0

dengan:

. E = modulus Young

l̂  = Poisson ratio

Penyelesaian selanjutnya memberikan:

(7)

=/,0 -

Dengan harga suku suku persamaan (7)

fC = \BrDBdV

f =/c0-/c0

/oo -

/b =

/p, = ZtfsdS

Beban suhu dan tekanan dinyatakan oleh suku
feo dan fs Harga kedua suku ini dinyatakan oleh
persamaan

/ e .

fs

dengan:
BT =

P =

dS =

= j V DeodV

= J NrPdS

matrik untuk mengubah perpindahan titik
menjadi regangan elemen

tekanan vang bekerja pada permukaan
bidang batas

panjang garis pada bidang batas

Beban suhu e0 yang harganya dinyatakan
pada persamaan (5) akan menimbulkan stres karena
suhu, sedangkanbeban tekan an P akan menimbulkan
stres karena tekanan. Hany a kedua beban inilah y ang
muncul pada ruas kanan persamaan (7). Beban suhu
akan muncul pada setiap node di dalam elemen,
sedangkan beban tekanan hanya muncul pada node
yang berada pada garis batas (boundary) tempat
beban tekanan bekerja. Persamaan (7) berlaku untuk
satu elemen, sehingga untuk selureh elemen
diperlukan proses penggabungan (assewblage).
Proses penggabungan ini akan dikerjakan di dalam
program analisis secara otomatis.
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PROGRAM KOMPUTER

Untuk melakukan perhitungan persamaan (7)
dan penggabungan keselurah elemen, diperlukan 5
program komputer.

1. Program geometri data base untuk stres.
2. Program geometri data base untuk suhu.
3. Program analisis elemen hingga untuk stres.
4. Program analisis elemen liingga untuk suhu.
5. Program pengolah tampilan hasil.

Program 1 dan 2 (geometri data base).

Program geometri data base berfungsi untuk
menyiapkan data obyek yang di analisis, yang
meliputi:

- jumlah node

- jumlah elemen

- kordinat node (harga x dan y)

- data material

- data elemen

- syarat batas

Data tersebut disusun di dalam file dengan format
tertentu yang sesuai dengan forniat yang dipakai oleh
program analisis. Pembentukan bidang, pembagian
elemen, pemberian syarat batas dapat diikuti pada
layar komputer. Nomer node pada elemenyang rapat
dapat dilihat lebih jelas lewat proses window (proses
zoom) yang disertakan di dalam program.

Program 3 dan 4 (analisis elemen hingga).

Program analisis mengambil masukan (input)
darifile yang disiapkan oleh program geometri data
base. Proses pertama adalah optimasi matrik, yang
beitujuan untuk penghematan pemakaian memori
RAM dan waktu eksekusi. Selanjutnya dilakukan
pembacaan data node yang meliputi nomer node dan
data koordinat. Proses ini dilanjutkan dengan pem-
bacaan data material. Langkah selanjutnya meng-
ambil data elemenyang meliputi nomerelemen, node
1, node 2, node 3 dan identitas material. Data yang
didapat dipakai untuk menyusun matrik pada
persamaan (7), terutama matrik K*.

Penggabungan dilakukan selama proses ini
dan berjalan secara otomatis. Kemudian proses
diarahkan untuk memasuk kan beban dan syarat
batas. Sampai pada langkah ini, proses pembentukan
matrik persamaan linier selesai. Penyelesaian matrik
selanjutnya menerapkan metoda dekomposisi

LUatau dikenal juga sebagai "active zone solver".
Terakhir dilakukan penulisan file hasil dan file
keluaran untuk penampil hasil (display).

Program Penampil Hasil.

Data keluaran dari proses analisis diolah untuk
berbagai keperluan, dengan menggunakan program
pengolah hasil. Dengan program ini dapat dilakukan
penggambaran hasil dalam bentuk kontur, super-
posisi atau grafik, sehingga hasil analisis lebih mudah
disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Bentuk bejana tekan AP600 cukup komplek,
maka untuk analisis ini bejana tekan akan dimodelkan
sebagai bentuk silinder mumi. Analisis dikenakan
pada bagian selimut dengan mengambil bentuk
setengah selinder yang tingginya 50 cm dengan
penampang seperti gambar 1 berikut.

Gambar 1. Modelbejana tekan AP600

keterangan :
Diameter dinding dalam
Diameter dinding luar
Tekanan
Suhu bagian dalam
Suhu bagian Iuar
Konduklivitas bahan
Modukis Young
Poisson rasio
Muai panjang

:4O0cm
:440cm
: 176kg/cm2

:3OO°C
:293°C
: 50 kkal/m.j»m.oC
: 2EOO6 kg/cm2

:03
:2E-O5

Model dibagi menjadi 512 elemenbeibentuk segi tiga
dengan 325 node. Hasil analisis ditampilkan pada
gambar 2.
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Gambar 2. Grafikstres vs node

Keterangan :
a = grafik stres oleh pengamh tekanan saja
b = grafik stres oleh pengaruh tekanan dan suhu
21,22,23,24 dan 25 adalah node node yang ditinjau, terletak
berurutan ke arah radial, dengan node 21 merupakan node sisi
dalam, node 25 node sisi luar.

Dari grafik gambar 2 tampak stres oleh pengaruh
tekanan akan terbesar pada sisi dalam (1837 kg/cm2)
danmengecil ke arahluar(l685 kg/cm2). Ini diakibat-
kan oleh pengecilan penampang atau pengurangan
tebal dinding. Pengaruh suhu pada stres tergantung
pada distribusi suhu. Pada model yang ditinjau, suhu
tertinggi dibagian dalam akan mengurangi stres di-
bagian dalam (1769 kg/cm2) tetapi menambah stres
dibagian luar (1749 kg/cm2). Hasil pada analisis
beibeda dengan hasil dari perhitungan analitis yang
umum dipakai di dalam teknik dengan persamaan.

R-P

A / ••' (8)

dengan:

tf = stres
R = jarijari silinder
P = tekanan

Al = tebal dinding

Pada tekanan 176 kg/cm2, persamaan ini akan
memberikan stres sebesar 1848 kg/cm2 merata ke arah
radial. Penganih suhu tidak dapat dihitung dengan
persamaan ini. . __

KESIMPULAN

Dari pembahasan temyata hasil perhdtungan
stres secara analitis dengan persamaan (8) beibeda
dengan hasil analisis dengan teori elernen hingga
untuk beban tel^anan yang sama. Untuk perhitungan
kasar, cara analiti's dapat dipakai karena persamaan-
nyasederhana. Tetapibiladiinginkanhasilyangteliti
dan memperhitung kan pengaruh suhu, maka periu
dipakai metoda elemen hingga walaupun lebih
komplek dan memerlukan bantuan komputer. Dari
hasil analisis dengan penyederhanaan seperti disebut
kan didepan maupun analitis, stres pada dinding
bejana te kan AP600 masih berada pada daerah aman,
karena stres yang diijinkan mencapai 3C80 kg/cm2

(ASMEB31.1.1989).
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TANYA JAWAB

Bambang Socmarsono

- Dalam membentuk sistem flnite elemen, metoda
apa yang digunakan? Mohon penjelasan.

- Dalam penyelesaian matrik yang ada, digunakan
penyelesaian apa?

- Kriteria yang bagaimana bila sistem matiik sudah
mempunyai penyelesaian.

- Apakah digunakan metoda iterative atau
eliminasi?

Utaja

- Metoda yang dipakai berdasar asas energi
potensial minimum. Untuk stress memang ber-
beda dengan heat transfer.

U t a j a 1SSN 0216-3128
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Penyelesaian menggunakan dekomposisi LU
(Active Zone Solver).

- Kalau tidak ada penyelesaian, komputer akan
hang atau error pada runtime. Beluin diberi
subroutine peringatan. ',

- Metoda LU berbeda dengan eliminasi biasa.
Dapat pula dinanwkan back substitution.

Widarto

- Mohon dijelaskan sebab-sebab dari penurunan

stress bagian dalam bejana dan penaikan stress
bagian luar bejana.

- Faktor-faktor-apa saja yang mempengaruhi
perubahan-perubahan stress bejana tersebut.

Utaja

- Penyebabnya adalah efek pemuaian karena suhu.
Oleh suhu regangan karena tekanan menurun.

- Faktoryang berpengaruh : tekanan, suhu, bentuk
seteiupat tegangan/modulus young, Poisson
ratio.

1SSN 0216-3128 U t a j a
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PROSES PENCUCIAN SECARA K3MIA BATANG PEMANAS
UNTAIUJITERMOHIDROLIKA REAKTOR( UUTR)

Fcbrianto, Siti Nurul Lafifah
PPTKR-BATAN. Kawasan Puspiplek Serpong, Tangerang 15310

DcddyHarsono
PTPLR-BATAN. Kcnvasan Puspiptek Serpong, Tangemng 15310

ABSTRAK

PROSES PENCUCIAN SECARA KIMIA BATANG PEMANAS UNTAI UJI TERMOHIDROLIKA
REAKTOR (UUTR). Selaniapengopemsian Untai Uji Temioliidrolika Reaktoruntiikmencapaidaya nominal
3,2 M\V ditemui adauya hambatan yang menonjol dimana temperatur baiang penianas ulah mencapai
temperahir batas maksimum (380 °C) tetapi daya bant mencapai 2,4 MW. Hal ini disebabkan berkurangirya
kemampuan perpindahan panas batang pemanas karena terdapatnya kerakpada batang pemanas. Proses
pencucian secara kimia dilakukan dengan menginjeksikan asani sitrat ke dalam sistem peneiingin UUTR.
Hasil yang didapat ternyata dapat menaikkan kemampucm perpindahan panas baiang pemanas sehit^ga
temperahir batas maksirmim belum terlampaui walaupun daya telah mencapai 3,2 \UV . Hasil evaluasi
analisis kimia airpendingin memmjukkan adaitya kenaikan konsentrasi logam terlanit dalam airpendingin
setelah pencucian dengan asam sitrat.

ABSTRACT

HEATED ROD CHEMICAL CLEANING PROCESS ON REACTOR THERSULHYDRiULlC TEST
LOOP. Duiing operarion ofreactor lhernialhydroulic test loop to achieve nominalpower 3.2 M\V occured a
principal problem where heated rod tempemture has achieved maximum setting lemperature (380 °C). but
tliepower still in 2.4MW. Thisproblem occured due to decreasing ofheat traiisfer capability cause cfcntd
deposition on the heated rod. The chemical cleaning process is applied through ciftic acid injectioii w the
coolant systeni. The result shows tlial chemical cleaning process using citric acid is able to improve heated
rodheat transfer capablity. The maximum seiring temperatwhasnot been liasachievedyctevent iftliepower
was 3.2A/H'. From coolant water chemistry analysis results that soluble metal in coolant increased during
citric acid cleanning.

PENDAHULUAN

Untai Uji Termohidrolika Reaktor (UUTR)
merupakan salah satu fasilitas yang ada di Pusat

Penelitian Teknologi Keselamatan Reaktor (PPTKR)
yang berfungsi untuk mensimulasikan aspek-aspek
termohidrolika teras dan sisi pendingin primer reaktor
air bertekanan (UUTR) tipe Westinghouse 1000 MW.

Banyak hambatan yang ditemui selama ini
untuk pencapaian daya nominal 3,2 MW. Salah satu
hambatan utama yang terjadi adalah temperatur
batang pemanas telah mencapai temperatur batas
maksimum (380°C) padahal daya baru mencapai 2,4
MW. Dari hasil perhitungankemampuanperpindah-
an panas yang telah dilakukan terlihat bahwa
kemampuan perpindahan panas batang pemanas jauh
lebihkecil dari yang seharusnya. Penurunankemam-
puan perpindahan panas ini diperkirakan karena

adanya lapisan oksida^kerak pada permukaan batang
pemanas. Lapisan yang bersifat isolator panas ini
menaikan tahanan termal sehingga menyebabkan
beikurangnya kemampuan perpindahan panas batang
pemanas ke fluida kerja, pada akhimya menyebabkan
naiknya suhu batang pemanas. Lapisan oksida/kerak
yang teibentuk bisa disebabkan oleh beberapa hal;

- kualitas air pendingin yang kurang baik

- peibedaan temperatur dan potensial pada batang
pemanas

- interaksi kimia zat terlarut yang ada dalam air
pendinqin denqan material batang pemanas.

Untuk mengurangi lapisan kerak tersebut
telah dilakukan usaha dengan injeksi asam sitrat
kedalam air pendingin.

Fcbrianto, tlkk 1SSN 0216-3128
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Dari analisa kimia air pendingin sebelum dan
sesudah pencucian dengan asam sitrat terlihat
perubahan yang nyata konsentrasi logam-logamyang
terlarut dalam air pendingin. Hal ini berarti asam
sitrat mampu melarutkarrkerak yang terdeposit pada
permukaan batang pemanas. Berkurangnya dari
naiknya kembali batang pemaiias.

KANAL UJI UNTAITERMO-
HIDROLIKA REAKTOR

Karakteristik Kanal Uji

BagianUji (Test Section) adalahbagianutama
dari Fasilitas Untai Uji Termohidrolika Reaktor
"Generol Loop" vang menipakan kanal pembangkit
daya. Bagian pembangkil: daya ini terdiri dari 36
batang pemanas (test rod) yang tersusun dalam
bentiik segi empat ( 78,7 x 78,7 nim ) denga'n kon-
figurasi 6 x 6. Batang batas pemanas ini dipanasi
dengan ams lislrik (25,2 KA, 127 Volt). Arus listrik
untuk memanaskan batang pemanas berupa arus
searahyangdiperolehdariPS 1 denganteganganber-
variasi antara 0-127 Volt. Panjang total batang pe-
manas tersebut sekitar 6 meter, dengan panjang aktif-
nya (yang dipanaskan) sekitar 3,66 meter. Batang
pemanas berdiameter luar (OD) 9.5 mm dengan ke-
tebalan 0,8 mm. Kanal uji dilengkapi dengan sistem
instrumentasi untuk pemantauan perubahan para-
meter-parameter terniohidrolik (tekanan dan tem-
peratur). Instrumen ini benipa transmitter untuk
pengukur tekanan (8 bh) dan terrno resis- ten (8 buah)
untuk pengukuran temperatur air dilengkapi pen-
dingin. Delapan dari 36 batang pemanas dengan
terniokopel. Empat termokopel terpasang pada setiap
batang tersebut pada ketinggian yang berbeda
sepanjang bagian yang dipanaskan. Termokopel-
termokopel ini berfungsi untuk mengikuti sifat termal
batang pemanas serta mencegah terjadinya proses
burn-out. Untuk keselamalan operasi termokopel ini
diset maksimum pada temperatur 380 °C.

• Kanal uji ini terpasang secara vertikal. Air
pendingin masuk dari bagian bawah dan keluar pada
bagian atas kanal uji. Kualitas airpendinginuntukuji
irii disyaratkan < IO.JIS /cm

Kondisi disain kanal uji dan sistem pendingin
adalah sebagai berikut:

Tekanan disain : 18 MPa

Temperatur : 357xC

Laju alir maksimum : 11,8 kg/detik

Daya nominal : 3,2 MW

Material batang pemanas : Inconel 600

Karakteristik Material Batang Pemanas

Inconel 600 merupakan paduan turunan nikel
dengan komposisi: 76 % Ni; 16 % Cr; 7,2 % Fe; 0,2
% Si; 0,2 Mn dan 0,04 %C. Nikel dan paduannya
mehipakan material yang tahan terhadap korosi
dalam beibagai lingkungan. Unsur paduan biasanya
ditambahkan seperti ; Cr, Fe, Mn yang berpadu
dengan nikel membentuk paduan yang mempunyai
lingkat ketahanan korosi yang lebih bagus dibanding-
kan dengan logam murninya. Khromberfiingsi untuk
meningkatkan ketahanan korosi pada kondisi oksi-
datif dan temperatur tinggi. Inconel mempunyai ke-
tahanan yang sangat baik terhadap perlakuan panas
sampai 650 °C, dan banyak digunakan sebagai peng-
ganti baja tahan karat dalam kondisi operasi dalam
lingkungan yang oksidatif dan icmperatur tinggi.
Inconel 600 dipakai sebagai material tabung steam
generator pada reaktor AP 600 menggantikan baja
tahan karat pada reaktor sebelummya.

Material ini dapat membentuk lapisan oksida
yang pasif pada permukaan dalam media tertentu.
Lapisan ini bersifat protektif dan kuat sehingga bisa
meningkalkan ketahanan korosi dari material. Karena
mempunyai ketahanan yang baik pada kondisi
operasi tertenta, material ini cukup malial harganya.

TEORI

Terbentuknya lapisan kerak pada permukaan
batang pemanas dapat disebabkan oleh kualitas air
yang digunakan sebagai pendingin. Mekanisme
teibentuknya lapisan oksida dan kerak pada batang
pemanas bisa melalui beberapa cara :

- Terdepositnya partikel-partikel padatan dan
produk korosi

- Interaksi kimia zat terlarut yang ada dalam air
pendingin dengan material batang pemanas.

Oksigen yang ada dalam air pendingin me-
rupakan faktor penentu terhadap pembentukan
lapisan oksida pada permukaan material. Dalam sis-
tem terbuka laju korosi meningkat dengan naiknya
temperatur sampai 80 °C sedangkan pada temperatur
lebih dari 80 CC terlihat laju korosi cenderung me-
nurun. Hal ini disebabkan penumnan kelarutan
oksigen atau terbebasnya oksigen dari media pada
temperatur tersebut. Sedangkan dalam sistem
tertutup oksigen tetap berada dalam media/larutan
sehingga laju korosinya terus meningkat.

Temperatur yang tinggi dapat meningkalkan
laju korosi dengan mempercepat difusi oksigenyang
ada daJam media ke logam da?ar melalui lapisan
oksida.
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Teibentuknya lapisan oksida pada permukaan
material merupakan hasil insteraksi antara zat terlarut
yang ada dalam air pendingin dengan material.
Lapis- an oksida yang bersifat protektif akan
meningkatkan ketahanan material terhadap proses
korosi selanjut- nya. Untuk material yang digunakan
sebagai pemin- dah panas, adanya lapisan oksida ini
memberikan efek yang merugikan, seperti terjadinya
pemanasan lokal dan kenaikan tahanan termal.
Lapisanoksidayang mungkinterbentuk pada Inconel
600 berdasar- kan kestabilannya ialah Fe2O3 dan
NiFe2O4 ?">

FeiO3 + NiO — NiFe2Oi

Partikel-partikel padat yang ada dalam air
terutama karbonat -karbonat dari Ca dan Mg dapat
terdeposit pada permukaan batang pemanas. Kar-
bonat-karbonat ini biasanya terdeposit berbentuk
kerak yang bersifat isolatif. Karbonat-karbonat ird
teibentuk melalui reaksi berikut:

Ca (HCO3)2 Ca CO3 + CO2 + H2O

TATA KERJA

Penelitian ini dilakukan dengan mengoperasi-
kan Untai Uji termohidrolika reaktor pada daya
tertentu kemudian asam sitrat dimasukkan ked,alam
sistem pendingin. Setelah itu fluida kerja disirkulasi-
kan beberapa saat untuk mengikis lapisan oksida/
kerak yang ada pada permukaan batang pemanas
pendingin diganti. Sebelum untai ini dioperasikan
lagi air sampai konduktivitasnya hampir atau sama
dengan konduktivitas air demia Pada penelitian ini
juga dilakukan pengukuran parameter kimia air
pendingin seperti : pH; konduktivitas serta analisa
kimia seperti: Ni; Cr, Fe; Ca dan Mg. Parameter-
parameter operasi yang tersedia di DAS dan kosen-
trasi logam-logam yang terlarut dalam air pendingin
merupakan data yang diperoleh dalam pengoperasian
UUTR pada tanggal:

- 30 Januari 1993 (sebelum pencucian dengan
asam sitrat)

- 15 Maret 1993 (sesudah pencucian dengan
asam sitrat)

- 05 Oktober 1993 (tujuh bulan sesudah pen-
cucian dengan asam sitrat)

- 12 Oktober 1993 (sesudah pencucian dengan
asam sitrat)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengamatan Operasi

Gambar : 1, 2, 3,4 merupakan data evolusi
daya, temperatur masuk fluida, temperatur keluaran
fluida dan temperatur batang pemanas kanal uji yang
didapat dari operasi untai uji termohidrolika reaktor.

Doio EKio. » »n

Gambar 1. Perubahan daya, temperatur inlet,
outlet dan batatig pemanas

DAYA H H
I O«U EkJO. 3 M»«T! HS3 |

Gambar 2. Perubahan' daya, temperatur 'mlet,
ontlet datt batang pemanas

Dari data yang tercatat di DAS dihuung
koefisien perpindahan menggunakan persamaan
harga panas pada titik tertentu dengan berikut:__

h =
A (71, - r„)
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h = koefisien peipindahan panas
q/A = panas yang dibangkitkan per satuan luas
Tl = temperatur permukaan luar batang pe-

manas
TO = temperatur air pendingin

Dari data operasi UUTR tanggal 30 Januari
1993 (sebelum pencucian) tercatat pada daya 1,9661
MW, mencapai 376,66 °C. UUTR kemudian karena
temperatur 380 °C (setting lewperatur). Dari data
yang ada di D AS pada daya 1,9961MW, berdasarkan
perhitungan didapat harga 2,8745 .103 W/m2°C

Gambar 2 (15 Maret 1993) merupakan
operasi UUTR sesudah koefisien data hasil pencucian
dengan asam sitrat 1%. Pada daya 1,9484 MW,
temperatur batang pemanas mencapai 282,85 °C
masih jauh dibawah batas setiing temperatur. Pada
daya 1,9484 MW ini koefisien perpindahan panasnya
4,1574 .103 W/m2 °C, terjadi kenaikan harga 44,6 %
dari sebelum pencucian dengan asam sitrat.

Gambar 3 merupakan data yang didapat pada
operasi UUTR tanggal 5 Oktober 1993, tujuh bulan
setelah pencucian dengan asam sitrat. Data ini di-
arnbil untuk persiapan UUTR untuk mencapai daya
nominal 3,2 MW. Dari DAS tercatat pada daya
1,9688 MW, temperatur batang pemanas 280,96°C,

OPERASI GENERAL LOOP
5OKTODK.R IW3

T»'n-:HAJ1IKTS(O

WAKTO(MENrT)

Gambar3. Perubahan daya, temperatur inlet,
oittlet dan batang peinanas

Tabcl 1. Scbelum pcncucian dcngan asam sitrat 1 %

koefisien perpindahan panas 4,0257 103 W/m2 °C.
Kalau dibandingkan dengan koefisien perpindahan
panas yang didapat pada tanggal 15 Maret 1993
(sesudah pencucian dengan asam sitrat) terjadi
penurunan harga koefisien perpindahan panasnya,
sehingga dilakukan pencucian UUTR sekali lagi
dengan asam sitrat, sebelum operasi pcncapaian daya
nominal 3,2 MW.

PENCAPAIAN DAYA 32 MW
12-13 CKTCeER 19S3

ht|MH)

BO JOO 300 400 500 C00

Gambar4. Pembahan daya, taitperatur 'mlet,
outlet ilan batangpenuwas

Gambar 4 merupakan data yang didapat paca
operasi UUTR tanggal 12 Oktober 1993 pada sast
pertama kali UUTR mencapai daya 3,2 MW. Pada
daya 1,9585 MW temperatur batang pemanas baru
mencapai 256,45 °C jauh dibawah setting temperatur.
Dari perhitungan didapat harga koefisien perpin-
dahanpanas naik menjadi 4,7344.103 W/m^C, kalau
dibandingkan dengan harga h, pada tanggal 30 Januari
1993 (sebelum pencucian dengan asam sitrat) teriihat
kenaikan harga ht yang cukup besar yaitu 64,7 %.

Analisa Kimia Air Untai Uji Termohidrolika
Reaktor

Analisa kimia terhadap air UUTR sebelmn
dan sesudah asam sitrat diberikan pada tabel 1 dan 2.

No

1

2

Ssinipcl

Air UUTR

Air Demin

Kond.
( ms / cm )

19

8

pll

6,39

i 6,65

Ca
(rpm)
0,975

0,70

Mg
(ppm)

0,415

0,028

Fc
( PPi»)

0,018

«

Ni
( PP"')

2,255

0,23

Cr
(ppm)

0,21

<
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Tabel 2. Sesudah penginjeksian asam sitrat 1 %

No

1

2

3

4

5

6

Sampd

Bl (lOmenit
sirkulasi)

Bl (30 menit
sirkulasi)

Bl(60menit
sirkulasi)

Bl (90menit
sirkulasi)

Bl(120menit
sirkulasi)

Bl(150menit
sirkulasi)

Kond.
(ms/cm )

2790

3040

3120

3200

3180

3210

TDS
( g / 1 )

1374

1520

1550

1570

1550

1690

PH

2,57

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

Ca
(ppm)

1,02

1,22

L10

0,98

1,15

1,49

Mg
(ppm)

1,76

1,38

1,41

2,39

1,44

1,61

Fe
(ppm)

2,73

5,05

5,85

6,56

5,58

5,57

Ni
(ppm)

8,26

9,46

9,46

9,53

9,42

9,53

Cr
(ppm)

1,11

0,89

0,92

1,08

0,76

0,68

Dari analisa kimia air dari Untai Uji
Termohidrolika Reaktor, jika dibandingkan sebelum
dan saat pencucian dengan asam sitrat 1 %, terlihat
dengan jelas kenaikan konsentrasi logam-logam
terlarut dan konduktivitas. Kenaikan konsentrasi Ni
dan Fe terlihat paling tinggi dimungkinkan karena Ni
dan Fe merupakan logam penyusun utama batang
pemanas ( INCONEL 600 ) . Sedangkankenaikan
konsentrasi Ca dan Mg mungkin disebabkan
pelarutan kerak-kerak yang terbentuk oleh logam Ca
ian Mg yang berasal dari air pendingin. Dari tabel 1
ian 2 terlihat bahwa asam sitrat 1% dapat berfungsi
Tielarutkan endapan ataupun kerak-kerak yang ada
Dada batang pemanas Untai Uji Termohidrolika
leaktor.

Bila hasil analisa kimia dari air demin, air
«ndingin Untai Uji Termohidrolika Reaktor diban-
lingkan sebelum dan sesudah pencucian dengan
isamsitrat l%teriihatdenganjelaskenaikankonsen-
rasi logam-logam terlarut dan konduktivitasnya.

Batang pemanas UUTR ini terbuat dari
NCONEL 600 (76 % Ni; 16 % Cr dan 7 % Fe),
ehingga dapat dipahami terjadinya kenaikan yang
nggi konsentrasi Ni; Cr, Fe terlarut dalam air pen-
ingin sesudah pencucian asamsitrat bila dibanding
engan konsentrasi logam-logam itu dalam air demin
an air pendingin sebelum pencuciaa Sedangkan
enaikan konsentrasi Ca dan Mg dalam air pendingin
lat pencucian dengan asam sitrat ldisebabkan
ilarutan kerak dari karbonat Ca dan Mg.

CESIMPULAN

Asam sitrat dapat digunakan uutuk me-
juranqi lapisan atau kerak yang ada sehingga dapat

menaikkan harga koefisien perpindahan panas batang
pemanas. Dari hasil pengoperasian UUTR untuk
pencapaian daya 3,2 MW terlihat bahwa sebelum
pencucian dengan asam sitrat, temperatur batang
pemanas telah melewati temperaturbatas maksimum
(380°C) sedangkan daya baru mencapai 2,4 MW,
tetapi setelah pencucian tempcratur batas belum
terlewati sedangkan daya telah mencapai 3,2 MW.
Salah satu hasil penting yang didapat yaitu : pen-
cucian secara kimia dengan menggunakan asam sitrat
1%, dapat menaikkan koefisien perpindahan panas
batang pemanas Untai Uji Termohidrolika Reaktor
(UUTR) sampai 64,7 %.

Dari perhitungan koefisien perpindahan panas
dan analisa kimia dari air Untai Uji Termohidrolika
Reaktor dapat dipastikan adanya lapisan oksida atau
kerak pada permukaan batang pemanas. Berkurang-
nya lapisan kerak yang ada terlihat dari naiknya ke-
mampuan perpindah panas dari batang pemanas.

Dari hasil analisa kitnia air UUTR terlihat
kenaikan konsentrasi logam-logam terlarut (Ni; Cr;
Fe; Ca dan Mg) dalam air pendingin UUTR sesudah
pencucian dengan dengan asam sitrat.

Hasil ini dipeikirakan lapisan yang terdapat
pada batang pemanas UUTR terdiri dari campuran
lapisan oksida yang terjadi akibat reaksi kimia antara
material batang pemanas dengan air pendingin dan
lapisan kerak dari karbonat-kaibonat Ca dan Mg yang
terdeposit pada batang pemanas.

Lapisan oksida yang terbentuk diperkirakan
didominasi oleh Fe2O3 dan Ni Fe;Oj karena
oksida-oksida ini merupakan oksida INCONEL
dibandingkan oksida terbentuk.0'8)
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TANYA JAWAB

Iswantoro

- Asam sitrat yang dipakai untuk mencuci balang
pemanas konsentrasinya berapa ?

- Selain asam sitrat, apakah pernah dicoba dengan
bahan kimia yang lain ?

Fcbrianto

- Asam sitratyang dipakai untuk pencucian batang
pemanas dengan konsntrasi 1%.

- Belum pernah memakai bahan pencuci selain
asam sitrat. Dengan asam sitrat merupakan
asam lemah, sehingga tidak membahayakan untai
uji dan ternyata asam sitrat 1 % bisa memperbaiki
koefisien perpindahan ponas batang pemanas
sanipai 64.7%.

Djoko Sujono

- Apakah faktor ulama penyebab tetjadinya kerak
pada batang pemanas dan bagaimana cara
penanggulangannya ?

- Data-daia yang ditampilkan adalah untuk tahun
ta-data untuk tahun 1994 ?

Fcbrianto

- Kualitas air pendingin yang kurang baik
Terdapatnya partikel-partikel padatan dan
produk korosi pada batang pemanos

- Interaksi kimia zat terlarvt yang ada dalam air
pendingin dengan material batong pemanas

- Meniang data yang ditampilkan data 1993,
karena problem ini terjadi pada tahun 1993
dalam usaha pencapaian daya nominal 3.2 MW.
Setelah pencucicm itu sanipai sekarang koejisien
perpindahan panas cukup'masih bagus, sehingga
temperatur batang pemanas be'.um wencapai
setting batas 380 °C
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OTOMATIS ASIPENGEND ALIAN ON/OFF PENYEDIA DAYA
UNIT HV MESIN BERKAS ELEKTRON MENGGUNAKAN
PCL-718danPCLD-786

Sudiyanto, Djoko Suyono, Aminus Salam, Ngntinu, Sudaryanto, Badi Wiyana
PPNY-BATAN. JL Babarsari P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

OTOMATISASIPENGENDALIANON/OFFPENYEDIA DAYA UNITHVMESIN BERKASELEKTRON
MENGGUNAKAN PCL-718 DANPCLD-786. Telali dikenibangkan otomatisasi oii/off'penyedia dayn unit
HV ntesin berkas eleknvn (MBE) nienggimakan PCL-718 dan PCLD-786. Dalam simulasi nieiiggimakcm
Turbo-C, PCL-718 dan PCLD-786 telah dapat dikembwigkan pengendalian 16 buah relay- cc'dc yang
dirancang mengatur on/ojf petiyedia daya mtit HVMBE. Dengan memasang dua buah PCLD- 786 secara
bertingkat akan mampu mengatw 32 buah kanal kehiarmi digital untuk oiv'ojf32 buah relay addc.

ABSTRACT

ON/OFF POWER SUPPLY OF THE ELECTRON BEAM MACHINE HV AUTOMATION BY USING
PCL-718 AND PCLD-786. HV oii/off'power siipply ofthe electron beani machine HVautomation by iising
PCL-718 & PCLD-786 liave been done. During the simulation experiments by using PCL-718 ADC-12 bit
andPCLD-786driverrelaycnxdTurbo-Csoftwa>ehavebeenmultiplexesl6different\atdigitaloiitputchatmeh
which controlled on/ojf ac/dc relav of the electron beam machine power siipply. Two PCLD-7S6 can be
cascaded to expcmd tlie dighal output channels wliicli controlled 32 ac/dc relay.

PENDAHULUAN

Pada saat ini di PPNY-BATAN sedang diteliti
pembuatan mesin berkas elektron (MBE),

sistem inslaimentasinya yang perlu dikendalikan
menggunakan personal computer (PC) antnra lain
bagian pcnyedia daya tegangan tinggi (HV) yang
mempunyai 32 buah relay tipe AC untuk tindakan
on/off, dan sekitar 42 buah titik pantau pada HV yang
perlu dimonitor.

Untuk mengatur pengendalian on/off 32 buah
relay AC tersebut perlu dikembangkan sistem
interface PC yang terdiri dari sistem keluaran digital
yang dapat diprogram dan bagian multiplexer yang
menggandakan keluaran digitalnya. Untuk
memenuhi keperluan seperli di atas telah dipasang
PCL-718 card yang kedua pada PC yang digunakan
untuk otomatisasi MBE yang terpasang di slot nomor
2 diniana pada slot nomor 1 terpasang PCL-718 untuk
akuisisi data, dan PCL-786 AODC power SSR &
re/wdriverunlukmenggandakankanaldigialoutput.

PCL-718 ADC-12 bit mempunyai fasilitas
keluaran digital sebanyak 16 buah. kanal digital ini
dapat langsung dihubungkan ke PCLD-786 di CNl.
Dengan kedua jenis interface tersebut dapat
diprogram status 16buah rclay yang mengatur oa'off

sistem HV MBE. PCLD-786 juga dapat dipasang
bertingkat dua dengan cara menghubungkan CNl
pada PCLD-786 kedua ke CN5 pada PCLD-786
pertama menggunakan kabel ribbon.

1/0 PCL-718 disediakan mulai address Hexa
000 s/d 3F0, Untuk PCL- 718 board kedua dipilih
alamat He.\a 200 sehingga untuk PCLD-786 dapat
dipilih mulai dari He\a 203. Untuk mengendalikan
relay AC/DC dari PCLD-786 tersedia 8 kanal yang
berkualitas photo-couple isolated solid siote relay
terpasang pada boardnya dan tambahan 8 buah kanal
untiik external relay driver. Dengan menggunakan
dua tingkat PCLD-786 dapat dikendalikan 32 buah
kanal keluaran digital untuk mengatur onoffrelay.

Pengaturan ort/off relay secara otomatik
sangat penting terutama untuk pengendalian
penyedia daya tegangan tinggi, pengaturan konveyor
dan sistem katup MBE berikut ini.

1. Mengatur energi elektron yang menentukan
kedalaman peneuasinya yang dirunntskan
sebagai berikut:

A = 0,33 -
P

dengan:
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A = Kedalaman penetrasi (cm)
p = Kerapatan bahari (g/cm2)
E = Energi elektron (MeV)

2. Mengaturarus berkas elektronyang menentukan
doses serapannya yang dirumuskan sebagai
berikut:

D - H
dengan
D =
n
I
V =
W =
AE =
AR =

Dosis serapan
Efisiensi
Kuat anis
Kecepatan konveyor
luas target
Penibahan energi
Penibahan radial

3. Kuantitas iradiasinya yang dinimuskan sebagai
berikut:

M = 360 '—-

dengan :

M = Daya berkas clcktron
P = Tenaga
D = Dosis serapan
Pengaturan penyedia daya dan lainnya secara
akurat di atas hanya bisa dicapai dengan
melibalkan otomatisasi menggunakan sistem
interfacing PC dimana batas toleransi ralat yang
dikehendaki dapat diprogram dengan pengaturan
sistem on/off relay dan akuisisi data secara
terus-menenis mendckati sistem real thne.

TATA KERJA

PCL-718 High Perforinonce DataAcquisition
(DAS) card adalah sebuah interface multi guna yang
andal, selain memproses konversi ADC-12 bit juga
memiliki keluaran digital 16 bit, masukan digital 16
bit, keluaran analog dua kanal, programmable
timer/countcr, kanal intcnipsi daa kanal DMA.

Di dalam makalah ini dibahas penggunaan
keluaran digital 16 bit dari PCL-718 yang dirancang
untuk mengendalikan on/off 32 buah relay tipe AC
dari sistem penyedia daya tegangan tinggi (HV)

mesin berkas elektron (MBE) yang sedang
dikembangkan di PPNY- BATAN.

Gambar 1. SistempengendaUan on off relur

Untuk mengendalikan 32 buah relay AC
digunakan dua buah interface PCLD-786 buatan
Advantcch. setiap PCLD-786 menyeciakan fasilitas
8 buah kanal phoio-couple isolated so!id state relcy
modiile yang pengendaliannya menggunakan data
bus D0-D7 (Low Byiej di alamat muisi dari Hex 203,
untuk 8 buah kanal e.vtemal relay dikendalikan dari
databusDS-Dl5(HighByte). Pemilihanon/offrelay
diprogram dari PCL-718 di alamai mulai d?ri Hex
203 untuk DQ-Dl(low Byte) yang roengatur photo
couple isolatedsolidstate uiodul dan untuk mengatur
external relay digunakan D8-D15 (E:gh Bytej.

PCLD-786 kedua dihubungkan lewat kabel
ribbon pada digital input CNl nya ke digital output
dari PCLD-786 pertama. Untuk pemilihan alaniat
dasar PCL-718 dilakukan dari SW6 yang mempunyai
6 buah switch mulai dari A4, A5, A6. A7, A8, A9.
bila dipilih alamat dr.sar Hex 300 nuka A8 dan A9
posisi 1 sedangkan sisanya posisi 0. dan pemilihan
alamat dasar 200 untuk PCL-71S yang kedua
dilakukan dengan memilih A9 posiji 1 dan lainnya
posisi 0. Selain dari pemilihan alamat dasar secara
manual dari SW6 juga harus diikuti dengan
penyiapan alamat dasar soflwarenya pada pilihan
yang sama.

Hasil simulasi pengaturan on offsistem relay
ditampilkan pada lampiran 2.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Darihasi!eksperimenmenggunakanPCL-718
dan PCLD- 786 nampak bahwa keperluan
pengendalian 32 buah realay tipe AC yang akan
mengatur penyedia daya HV MBE dapat dipenuhi
dengan baik. untuk softwarenya digunakan Turbo-C
yang masih merupakan pilihan utama untuk konscp
sistem otomatisasi menggiinakanPCyang dilengkapi
dengan sejumlah interface tipe industri. Untuk
menentukan status on/off relay baik yang bertipe 8
buah photo-couple isolnted solidstate relay maupun
8 buah extemal relay dapat dipilih dari softvvare. Pada
saat simulasi menu pilihan status nomor kanal digital
outputnya ditampilkan pada layar monitor,
sedangkan hasil eksekusi sofiwarenya nampak pada
lampu LED yang menyala (statusrelay on) dan lampu
LED mali (status relay off), indikator LED terdapat
pada PCLD- 786 baik untuk 8 buah photo-couple
isolatedsolid state relay maupun 8 buah kanal untuk
external relay yang dapat langsung mengendalikan
on/off relay di luar PCLD-786 menggunakan
teganganDC+12voltatau+5voltdidukungkuatarus
yang memadai sebesar 500 mA dari susunan
Darlington transistor daya yang terdapat didalam
PCLD-786.

KESIMPULAN.

Penggiinaan Interface PCL-718 ADC-12 bit
dan PCLD-786 AC/DC Power SSR&Relay Driver
board untuk pengendalian on'offrday AC scjumlah
32 buah cukup memadai untuk dikembangkan
sebagai bagian dari sistem pcngendalian penyedia
dava unit HV mesin berkas elektron.
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Pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terima kasih atas bantuan sena partisipasinya dalam
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TANYA JAWAB

Subari Santoso

- Mengapa memilih angka 32 untuk pengaturan
kanal sebetulnya berapa kebuluhan kanal
tersebut.

- Apakah alat ini akan dioperasikan secara penuh
dankapan ..

Aminus Salam

- Kemampuan maksimal dengan menggiinakan 2
buah PCLD-786 adalah 32 buah saklar on/ojf.
Kebutuhan ycmg diperhtkan kurang dari 32 buah.

- Dioperasikan secara penuh sesuai perwintaan
user

Djaziman

- Keluaran dari sistim penyedia daya HV yang
diharapkan seperti apa/bagaimana?

- Parameter sistim yang dikendalikan untuk
memperoleh keluaran yang diharapkan,
parameter apa saja?

Aminus Salam

- Komi tidak membuat sistini penyedia daya HV,
yang dikerjakan membuat otomatisasi pengendali
on/offpenyedia daya untuk sistim MBE.

- Parameter yang dikendalikan tergantung
permintaan user seperti pengendalian on/off
pada sistim HV, sistini pendingin, pemanas dan
lain-lain.

Sctyadi

- Apakah hasil rancangan ini sudah ada kesesuaian
antara kebutuhan user dengan alat dan software.

Aminus Salam

- Sudah kami konfmnasikan dengan user.
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LAMPIRAN 1. Program Init PCL-718 dan PCLD-786

#include <stdio.h>
#include <striiig.h>
flinclude <dos.h>
Sinclude <conio.h>
tfdefine enter'Ve'

main()

{
int adc,dtl.dth,rch,chv,adt,adl;
intdig=0)dog=0,ss=0,y=0,a=0,b=0,k=0,l=0,d=0,p,t,r=0,v=0,n=0,m;
charkar[l];

ku;
clrscr^);
gotoxy(10,4);
cpriiitf("\nInputKanalPCL-786 —15 :");
{
gotoxy(50,0);
scanf("%d",&k);
outportb(0x20B ,0x00);
outportb(0x203,0x00);
if(k7j
if(k=O)
goto sat;
if(k=7)

goto dim;
if(k)
if(kl5)
goto tig;

tig:
{
outportb(0x203,0);outportb(0x20B,0);

}
goto kii;

sat:

{
if(k==O)
1=1;
outportb(Ox203,OxOO+l);
if(k==l)
1=2;
outportb(Ox203,OxOO+l);
if(k==2)
1=4;
oulportb(0x203,0x00+1 )•
if(k==3)
1=8;
oulportb(0x203.0x00+1);
if(k==4)
1=16;

if(k=5)
1=32;
outportb(0x203,0x00+lX
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if(k=6)
1=64;
0^1115(0x203,0x001-1);
if(k=7)
1=128;
outportb(Ox203,OxOO+l);
delay(lOO);
}
gotoku;

dua:
{
if(k==8)
i=l;
ou5»rtb(0x20B,0x00+r);
if(k=9)
i=2;
outportb(0x20B;0x00+r);
if(k=10)

outportb(0x20B,0x00+r);
« if(k=ll)-
' p=8;
L outportb(0x20B,0x00+r);
%if(k==J2)
lr=;6; .. •
. outportbCCb̂ OB.OKOO+r);
•if(k=13)
i=32;
outportb(0x20B,0x00+r);
if(k=14)
i=64;
dutportb(0x20B,0\-00+r);
if(k=15)
i=128;
outportb(0x20B,0x00+r);
delay(lOO);
}
delay(lOO);
goto kii;
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Keluaran PCLD-786 Status Relay Tipe Photo Couple

Isolated Solid State

217

LAMPIRAN 2. Hasil Eksperimen Pengendalian ON/OFF Relay

Menggunakan:

-PCL-718ADC-12BIT D.A.S

- PCLD-786 AC/DC POWER SSR & RELAY DRIVER

Kanal Nomor: 0
Kanal Nomor: 1

Kanal Nomor: 2
Kanal Nomor: 3

Kanal Nomor: 4

Kanal Nomor: 5
Kanal Nomor: 6
Kanal Nomor: 7

= 1
= 1

= 0

= 0

= 1

= 0

= 0

= 1

Relay Nomor: 0
Relay Nomor: 1

Relay Nomor: 2

Relay Nomor: 3

Relay Nomor: 4

Relay Nomor: 5

Relay Nomor: 6

Relay Nomor: 7

= ON
= ON

= OFF

= OFF

= ON

= OFF
= OFF
= ON j

I

1—-

'?
* J 2
tm <

•U- <

Kanal Keluaran PCLD-786
untuk Ekstcrnal Relay

Kanal Nomor: 0
Kanal Nomor: l

Kanal Nomor: 2
Kanal Nomor: 3

Kanal Nomor: 4

Kanal Nomor: 5

Kanal Nomor: 6
Kanal Nomor: 7

= 1

= 0

= 0

= L

= 1

= 0

= 0

= 1

Status Relay
Tipe Eksternal

Rclay Nomor: 0 =

Relay Nomor : 1 =

Relay Nomor : 2 =

Relay Nomor: 3 =

Relay Nomor: 4 =

Rclay Nomor: 5 =

Relay Nomor: 6 =

Relay Nomor: 7 =

ON
OFF
OFF
ON

ON
OFF
OFF
ON

! „
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PENGATURANSECARAOTOMATIS JANGKAUAN UKUR
KANAL DAYA LINIER (NP-1000) REAKTOR KARTINI

Prnjitno, Yusuf, Rakis Ismanto
PPNY-BATAN. Jl. Babarsaii P.0.1008 YogyvkaHa 55010

ABSTRAK
PENGATUR/IN SECARA OTOMATIS JANGKAUAN UKUR KANAL DAYA LINIER (\'P- 1000)

REAKTOR KARTINI. Kanalpersen daya linierNP-1000 nientpakan salah sani instrumen wng dipergtmoVan
wituk mengukurdaya reaktor Kartini, instnimen inimemilikijangkauan ukurtwiggaluntukdayareaktordari
0 - 100 K.W. Untuk meiungkatkan ketelitian hasil pengti-hiran, telah dirancang dan dibuat tantbwujn
rangkaian elektronik dcm percmgkat lunak untuk nieiigamr jangkauan uhtr daya linier secara otomaiis.
Pengubahan jangkauan ukur dilakukan dengan mengubah nilai resistor pengaturpenguatan (gaiti) levat
saklar elektronikyang dikendalikan oleh komputer lcwar an/ar muka PCL-7HB. Pemindahan posisi sc'-rlar
elektronik dilakukan dengan membandiiigkcm nilai maksimum tiap jangkauan ukur dan keluarcm ADC.
Jangkauan ukurycmg dihasilkan adalah untuk mengukur daya reakior Kartini: 0 - 1KW, 0 - 10KW da>: 0 -
100 KW. Dengan tambahan niiigkaian elektroiiik dan pemngkat hmak immk pengaturan jangkanan u-cur,
makapengukumn daya linier menggwiakan NP-lOOOpada daya rendali pembacaannya menjadi lebih leliri.

ABSTRACT
CONTROLLER OFA UTO.\ LA TIC R.4NGE LIKEAR PO iVER CHAMNEL (SP-1000) K.ARTIS'I REACTOR.

Percent Power Cliaimel KP-1000 is one of instmment usedfor measuting pawer in Kartini reacior. I: ̂ as
single rangefrom 0 to 100 Kll'. To improve the nieasurenientaccuracy, an additionalelectronic comro.'.ed
circiiit has been iniplenienied. tocontrolmeasurementmtigeautomatically. Autorangeisobtainedbyselecr.rig
the vahie of resisior gain control through electrotiic swirh cmd driver by coniputer via PCL- 711B iiucr'xe.
Tlie maximum ofeach range is compared with ADC outpnt, cmd computer decide to select elecironic .r»- ::ch
which is energized. Wilh additional electronic circtiit and sofnrare, measurement ofpower Karrim reaaor of
thcrcuiges 0- 1K\V, 0-1 OKlVcmd0-1OOKW becamemoreaccumteespeciallyin thelowpowermeusurerr.on.

PENDAHULUAN

NP-1000 adalah perangkat elektronik untuk
instrumentasi dan kendali buatan General

Atomic yang digunakan untuk mendapatkan data
daya reaktor secara presisi dengan skala linier. Daya
reaktor adalah berbanding lurus dengan fluks nelron
rata-rata. Fluks netron rata-rata dapat diukur dengan
detektor Compensated Ionization Chamber (CIC),
dimana keluaran CIC tersebut berupa besaran anis
yang kemudian diperkuat dan dikonversi dengan
pcnguat linier NP-1000. Keluaran dari NP-1000
merupakan besaran tegangan analog yang mem-
punyai jangkauan tunggal yaitu dari 0 sampai ~10
volt, yang ekivalen dengan daya reaktor dari 0 sampai
100 KW.

Kekurangan dari sistem dengan jangkauan
pengaikuran tunggal tersebut adalah pada daya rendah
( < 10 KW) hasil pengukuran tidak dapat terlihat
dcngan jelas pada penampil, sehingga hal ini meng-
akibatkan hasil pembacaan menjadi tidak akural

Ketidak akuratan hasil pembacaan tersebut
dikarenakan penampilan hasil pengukurun terbagi
dalam 10 skala, sehingga skala penama akan sama
dengan daya 10 KW.

Untuk mengatasi kekurangan dan
meningkatkan ketelitian pembacaan daya reaktor
pada daya rendah, telah dirarvcang dan dibuat
rangkaian elektronik dan perangkat lunak yang
dipergunakan untuk mengubah dan mengatur
jangkauan pengukuran menjadi 3 yailu :

1. 0 - 1 KW
2. 0 - 10 KW
3. 0 - 100 KW

Keluaran NP-1000 untuk setiap jangkauan
pengukuranadalahtegangananalog0-~10volt. Oleh
karena itu diperiukan antar muka (interfjee) yang
digunakan untuk mengubah besaran analog menjadl
digital (ADC) agar data hasil pengukuran dapat
diolah oleh komputer.. Perubahan jangtauan ukur
dilakukan oleh algoritma dalam komputer
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berdasarkan besaran tegangan keluaran dari
NP-1000, sehingga komputer memerlukan antar
muka untiik mengeluarkan data biner yang dipakai
untuk pengaturaa penguatan (goin).

Bahasa pemrograman yang dipergunakan
membuat perangkat lunak adalah bahasa pemro-
graman terstruktur TURBO PASCAL 7.0 dan dibuat
secara modular sehingga dapat dengan mudah
diintegrasikan dengan program yang lain dalam
sistem instrumentasi reaktorKartini.

TEORI

CIC adalah salah satu jenis detektor yang
dipergunakan untuk mengukur daya reaktor nuklir,
dimana keluarannva berupa arus yang besarnya
berbanding kirus dengan fluks nctron rata-rata. Oleh
karena itu dipedukan pengubahan bcsaran arus
mcnjadi besaran tegangan..

Prinsip dari pengubah arus menjadi tegangan
(gambar 1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

* t

Gambar 1. Pengubah arns ke tegangatt

Dikarenakan latar maya (virtual-ground) pada input
penguat A, arus pada Rs adalah 0 dan is mengalir
lewat resistor umpan balik R'. Sehingga keluaran
tegangan vo = - i» R'. Mininal arus yang dapat
diukur oleh rangkaian ini ditentukan oleh arus bias
dari inverling input.

TATA KER JA

Perangkat keras

LF411 adalah penguat operasional jenis
bipolar dengan masukan menggunakan J-FET,
sehingga arus masukan dati drift dapat diabaikan.
Denganmengubahnilairesistorumpan-balikpenguat
operasipnal LF-411, dapat dilakukan pengaturan

variasi pengualan untuk masukan arus dari detektor
CIC denganjangkauan 1 x 10"9 sampai 1 x 10"3. Pemi-
lihan pengaturan penguatan dilakukan lewat opto-
isolated anahg switches H l lF l yang dapat dilaku-
kan manual atau otomatis oleh komputer. Untuk
menghindari pembebanan keluaran digital yang
dipakai untuk pengendali penguatandankemungkin-
an adanya perbedaan ground antara NP-1000 dan
komputer, maka pengendalian pengaturan pengualan
dilakukan lewat opto- coupler 3N25.

PCL-7HB adalah CARD (modul elektronik)
yang mudah dalam menggunakannya, dengan cara
memasukkan modul elektronik ini dalam salah satu
slot yang dimiliki komputer IBM PC/XT/AT. Modul
elektronik ini dapat dioperasikan sebagai pengubah
sinyal analog mcnjadi digital (ADC) dengan 8 saluran
masukan atau scbaliknya merubah sinyal masukan
digital menjadi analog (DAC) dan dapat pula ber-
fungsi untiik memasukkan/ mengeluarkan sinyal di-
gital 16 bit. Modul elektronik PCL-711B sudah
dilengkapi pula dengan software driver sehingga
sangat Iuas pemakaiannya, selain untuk akuisisi data
antara lain dapat juga untuk kontrol dan otomatisasi
proses serta pengujian secara olomatis. P.ealisasi
rangkaian pengatur penguatan seperti terlihat pada
ganibar 2.

+1SV

IT-4U

Gambar2. Rangkaiun pengatnr jangkauan
pengiikuran NP-1000

Pengaturan pengendalian penguatan

Proses pengukuran daya linierReaktorKartini
dan pengaturan pengendalian penguatan (gain),
dilakukan dengan memonitor ke'uaran analog
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NP-1000 yang menerima masukan dari detektor CIC.
Data analog keluaran NP-1000 selanjutnya di-
masukkan modul PCL-711B untuk dikonversi
menjadi data digital dan data hasil konversi ini akan
diproses oleh komputer. Komputer kemudian akan
membandingkan data hasil pengukuran dengan
batasan acuan jangkauan dan memberikan keputusan
serta mengirimkan perintah pada PCL-711B. Modul
PCL-711B akan mengeluarkan keluaran data digital
sesuai data yang ditcrima yang dipergunakan untuk
mcncntukan jangkauan pengukuran dari NP-1000.

fC/AT

-fe»

1

KP-1000
ADCin

iPC-Bui

FCL-1U

Oigllt
Out

cic

Gambar3. Blok iliagrain pengatiiriin pengen-
daUan petiguatan

Perangkat Lunak

Dari realisasi rangkaian pengatur dan antar
muka komputer maka diperlukan perangkat lunak
yang berfungsi untuk:

- melakukan inisialisasi antar muka PCL-7HB
dan membaca data analog keluaran NP-1000

- membandingkan hasil pembacaan keluaran
NP-1000 dengan

- acuanbesaranjangkauan memberikan perintah
antar muka PCL-7HB untuk mengeluarkan
data digital yang sesuai untuk mengubah
jangkauan pengukuran.

Algor i tma pengat i i r (daya_l inier) ;

Lokal param : array[0..60] of word;

{ parameteruntukpengaturanPCL-711B }

func : integer; { fungsi PCL711B }

da t : a rray [0.. 10] of i nteger,

sertakan 711TPF; { fungsi bawaan dari PCL-711B }

mulai

siapkan parameter untuk ADC;

param[45] = nomorkesalahan;

func=3; {inisialisasi hardware driver,}

jika param[45] 0 maka "inisialisasi drivergagal"

func=4; inisialisasi ADC;

jika param[45] 0 maka "inisialisasi ADC gagal"

func=9; interupsi transfer data;

jika param[45] 0 maka "intr.transfer data gagal"

kcrjakan

func=10;

pcl711(func,param[0]

sampai (param[46] AND 1)= 0; {param[46] =0 }

databuf = dat[l] AND SFFF

databuf=(10*databuf/4096)+(-5);{ 4096=12 bit}

dayajin = databuf

dat[0]=$01

jika daya_lin jangkauan2

maka posisil dandat[O] = $01

jika daya_lin jangkauanl dan jangkauan2

maka posisi2 dan dat[O] = $02

jika daya_lin jangkauan2

maka posisi3 dan dat[O] = $04

func=28; inisialisasi DAC;

jika param[45] 0

maka "inisialisasi keluaran digital gagal"

func=29; mengeluarkan keluaran digital;

pcl711(func, param[0]);

jika param[45] 0 niaka "keluaran digital gagal"

sclcsai;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian secara simulasi dengan
menggunakan sumber arus presisi KEITHLEY
Model 610CR, diperoleh data untukjangkauan-1 dan
jangkauan-2 seperti teriihat pada tabel 1. Dari data
tabel 1 dapat dihasilkan grafik linier antara masukan
arus dan keluaran tegangan, seperti teriihat dalam
gambar4 dan gambar 5. Pada skala-l yaitujangkau-
anpengukuranO-1KW, grafik antara masukanarus
1 x 10"8 sampai dengan 5 x 10"7 dengan tegangan
keluaran 0,152 - 8,59 V. Sedangkan pada skala-2
yaitu jangkauan pengukuran 0 - 10KW, masukan aius
6 x 10"7 sampai dengan 1 x 10"4, dengan tegangan
keluaran 0,043 - 8,16 V. Karena keterbatasan kemam-
puan sumber arus standar maka untuk skala-3 yaitu
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jangkauan pengukuran 0 - 100 KW belum dapat
dilakukan simulasi, namun pada jangkauan ini tidak
mengalami perubahan nilai resistor umpan balik
sehingga masih dapat dianggap linier.

Tabcl 1. Data hasil pengujian NP-1000
menggunakan sumbcr arus Kcithlcy
Modcl 610 CR

Jnngknumi 1

Input(A)

1,0x10-8

3,0 x 10-8

5,0 x 10-8

7,0 x 10-8

9,0x10-8

1,0x10-7

1,2x10-7

1,4 x 10-7

1,6 x 10-7

1,8x10-7

2,0 x 10-7

j 2,2x10-7

2,4 x 10-7

2,6 x 10-7

2,8x10-7

3,0x10-7

3,2 x 10-7

3,4 x 10-7

3,6 x 10-7

4,0 x 10-7

4,2x10-7

4,6 X 10-7

5,0 x 10-7

Output (V)

0,152

0,508

0,854

1,199

1,544

1,716

2.060

2,400

2,750

3,090

3,440

3,780

4,130

4,470

4,810

5,160

5,510

5,850

6,190

6,880

7,230

7,910

8,600

Jangkaiian 2

Inpnt (A)

6 x 10-7

7 x 10-7

8 x 10-7

9 x 10-7

1 x 10-6

2 x 10-6

3 x 10-6

4 x 10-6

5 x 10-6

6 x 10-6

7 x 10-6

8 x 10-6

9 x 10-6

1 x 10-5

2 x 10-5

3 x 10-5

4 x 10-5

5 x 10-5

6 x 10-5

7 x 10-5

8x10-5

9 x 10-5

1 x 10-4

Output (V)

0,043

0,051

0,060

0,068

0,076

0,158

0,242

0,325

0,408

0,490

0,574

0,657

0,736

0,822

1,635

2,460

3,270

4,080

4,900

5,720

6,530

7,350

8,170

Dari data hasil pengujian seperti lerlihat pada tabel 1.
dapat dicari persamaan regresi liniernya, Y = -
0,00869 + 1,722529 X dengan korelasi r = 0,999997
untuk jangkauan ukur 1 dan Y = -0,00158 +
0,008171 X dengan korelasi r = 0,999998 untuk
jangkauan ukur 2.

Jnngkaua 1
DAYA REAKTOR 0 • 1KW

Gambar 4. Grafik jatigkauan-1 uiitiik daya
reaktorO-lKW

DAYA REAKTOR 0 - 10KW

400 »00 »00 10OO
U»«*»« JOE-I? Krr+*tx

Gambar 5. Jangkaiian-2 untiikdaya reaktor 0-
10KW

KESIMPULAN

Setelah melakukan sejumlah pengujian
terhadap rangkaian elektronik yang dipergunakan
untuk pengaturan jangkauan ukur Daya Linier
NP-1000 Reaktor Kartini, dapat disimpulkan bahwa

1. Jangkauan ukur daya linier reaktor secara
otomatis dibagi menjadi 3 yailu : 0 - 1KW, 0 -
lOKWdan 0-100KW.

2. Pembacaan hasil pengukuran daya linier reaklor
pada daya rendah yaitu daya lebih kecil 1KW
menjadi lebih teliti dan liniaritasnya baik,
dengan persamaan regresi linier Y = - 0.00869 +
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1,722529 X dan korelasi r = 0,999997. Untuk
jangkauan2,Y = -0,00158 + 0,008171Xdengan
korelasi r = 0,999998.

3. Perlu ditentukan daerah batas yang pas antar
jangkauan (histerisis), sehingga pada peng-
ukuran perbatasan antara jangkauan tidak terjadi
osilasi.
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TANYA JAWAB

Sudiyanto

- Komentar. Mungkin perlu merubah softwarenya
dari satu range ke range iain mengingat keluaran
digitalnya bcrsifat latch (mengunci), jadi perlu

dircset dulu sebelum diisi keluaran baru agar tidak
terjadi error.

Prajitno

- Terjadinya "trip" pada pemindahan jangkauan,
berdasarkan analisis adalah dikarenakan seinpat
terjadi "open-loop" yang diokibatkan semua
resistor terbuka.

- Akan dilakukan perbaikan pada software
pengendalian digital.

Badi Wiyana

- Berapa waktu yang diperlukan untuk konversi
dari masukan (arus) sampai pada penampilan
dilayar monitor komputer?

- Sepengetahuan kami bahwa kanal daya di reaktor
Kartini ada 2 yaitu kanal daya linier dan log.
Apakah pengukuran secara otomatis jangkau ukur
kanal daya linier <NP-10O0> reaktor Kartini
dapat juga digunakan untuk kanal daya log?

Prajitno

- Waktu konversi dari masukan (arus) sampoi
penampilan dilayar beluin dilakukan
pengukuran.

- Pada prinsipnya bisa, namun realisasinva cukup
sulit karena range/jangkauan yang diatur
bukanlahpengaturan "gain".
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STUDIKONSEP RANCANGAN SURVEY METER SENSIVITAS
TINGGIDENGAN METODA PEMBOBOTAN TINGGIPULSA
MENGGUNAKAN MODULASITEGANGAN DISKREVHNATOR

Sctyadi
PPNY-BATAN, Jl. BabarsariP.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

Sludi Konsep Rancangan Survey Meter Sensitivitas Tinggi Dengait Metoda Pembobotcm Tinggi Pulsa
Menggunakan Modulasi Tegangan Diskriminator. Dibahas metoda pembobotan tinggi pulsa dengan
modulasi tegangan diskriminator untuk menetitukan dosis radiasi dari dari disrribusi pulsa yang dihasilkan
oleh sualu tipe detektor tertentu. Metoda ini meiigtibah respon tenaga detekior, beiriasar pada penatpliknn
pulsa radiasi (yang sesnai tinggi pulsanya) dilewatkan pada gcrbang waktii dan modulasi oleh gelowbang
bolak- balik \>ang mencemicikanfungsi konversi. Dibahas puh pemakaian nietoda inipada rancangan sutyey^
nieter dengan memakai detektor sintilasi NalfTI) secam eleklronik dan prosedur kalibmsi pada penentnan
dosis. Pada lahap awal fungsi konversitersebut diimplcmcnlasikan dalani bcntuk mngkaian elektrotiik
sedcrhcma, sehingga ranccmgcm ini mengorbankan respon tenaga pada tenaga rendah (< 40 Kev), namun
denrikkm rancangcm alat ini scccua keselumhcm unj'iik akcrjanya masih ttornial tmlitk digimakaii pada survey
meter dengan delekwr sintilasi.

ABCTRACT

Concepi ofHigh Sensitive Suivey Meter Design Wiih a Mcthod o/Pulse Heght U'eighting Using Tlie
Disciiminator Bias Modulation. A Melhod ofpulse height weighling using disciiniiiicnion bias modukttion is
described lo deleimine the radialion dose from tlw pulse distribulion produced from ceitain de'ector. TJie
method is to modijy' the enei-g\> respon ofa detector, bascd on sampUng ihe pulse of mdiation according ro
iheir height through llw tinic gate consistitig ofa.c wave as bias which sinntlates a suitable melerdesign witli
scintilation detector NalfTl) is described. In ihe firt step, the conversicm faclor to iniplemcnled .»/: a simple
electronic circuit, lliis mean to sacii/ice llie responce in low energy rangc (< 40Ke V), bu; is siijjficiait to apply
for a normal scintilation suivy nieter.

PENDAHULUAN

Adalah sesuatu lial yang berharga apabila kita
dapat mengambil informasi pulsa digital relatif

lerhadap dosis radiasi, seperti dosis serap atau dosis
paparan dari infonnasi suatu pulsa analog yang
berasal dari detektor. Menurut Knoll(l), detektor ini
bisa benipa detektor sintilasi, proportional counter,
atau detektor tipe lain yang dapat menghasilkan pulsa,
diniana tinggi pulsa terganiung pada tenaga radiasi
yang datang.

Dalam pendeteksian sinar-y, jeiiis dctektor
yang paling banyak dan sering dipakai selama ini
ialah jenis kristal sodium ionida yang diaktivasikan
dengan thalium, Nal(Tl). Keuntungan jenis ini
terhadap yang lain ialah bahwa detektor jenis ini lebih
mudah diperoleh, lebih mudah perawalan dan murah
harganya. Selain itu karena nomor atomnya besar,
detektor jenis ini mempunyai daya serap yang baik
terhadap sinar-y. sehingga effisiensinya lebih baik.

Methoda bobot linggi pulsa dengan
menggunakan modulasi tegangan diskriminator
(discriminator bias inodularion/DB.\ fjdikembangkm
oleh S.Moriuchi dan I.Miyanaga dari JAERI-
Japan(2), metoda ini adalah salah satu leknik pem-
bobotanteanga secaraelektronikyang menyelesaikan
konversi spektaim ke dosis. Aplikasi methoda ini
pada dosimeter paparan gamma aktivitas rendah
dengan nienggunakan detektor sintilasi NalfTl) atau
survey meter sensilivitas tinggi.

Kelebihan menggunakan metoda ini
dibandingkan dcngan sun'ey ineier yang telah ada.
adalah sensitivilasnya yang tinggi dan ketergantung-
an lcrhadap arah sumber yang didcteksi. Dcngan
meloda ini dapat dideteksi secara langsung dosis
(R(E)) paparan, dosis serap atau dosis ekivalcn.
apabila telah diketahui fungsi respon(f(E)) dan fungsi
konversi (G(E)). Fungsi respon f(E) dihitung dengan
mengguriakan model matematika dan dibandingkan
secara eksperimen, sedang fungsi konversi G(E)
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dihitung menggunakan rumus yang memper-
hitungkan faktor geometris detektor.

Pada makalah ini dibahas penggunaan metoda
DBM ini pada rancangan survey meter sensitivitas
tinggi dengan menggunakan dctektor Nal(Ti), baik
secara teoritis, elektronik, daa sumbcr-sumber
standard yang digunakan untuk kalibrasi. Hasil
perhitungan fiingsi respon f(E) dan fungsi konversi
G(E) serta rangkaian elektronik diacu dari acuan 2,4
dan 5 pada daftar pustaka.

TEORI

Fungsi respon adalah distribusi tenaga dari
pulsa yang ditimbulkan oleh detektor karena adanya
1 (satu) quanta radiasi atau partikel dengan tenaga Eo
dan dinyatakan dengan distribusi tinggi pulsa dengan
tenaga, f(E,Eo).

Untuk mendapatkan dosis radiasi dari f(E,Eo),
adalah dengan menentukan fungsi konversi G(E)
diantara 2 informasi diatas, yang harus memenuhi
persamaan ini untuk sebarang tenaga :

(1)

dimana k adalah konstanta dan R(E) dosis radiasi
(dosis paparan atau dosis serap) yang diakibatkan
oleh adanya 1 kiianta radiasi atau partikel dengan
tenaga Eo.

Pada kondisi dimana R(Eo) dipilih sebagai
paparan radiasi gamma (R), atau dosis serap D (rad)
dan menggunakan detektor sintilasi, didapatkan
bahwa G(E) sebanding dengan tenaga E, pada
pendekatan dengan penyederhanaan sebagai
berikut:f(E,E0) mempunyai distribusi rectengular
terhadap tenaga pada daerah Compton edge.

Bila menggunakan detektor sintilasi NalTl
imtuk mengukur dosis paparan, G(E) mempunyai
persamaan yang lebih rumit, karena adanya
peibedaan koefisien serap antara udara dan Nal dan
bentuk f(E,Eo) terdiri dari daerah photopeak dan
Compton tail. Tetapi pada kasus ini, perhitungan
secara manual G(E) adalah mungkin dengan
pengandaian bahwa distribusi Compton tail
mempunyai distribusi persegi (reciengular).

G(E) didapatkan dengan penyelesain integral,
atau secara umum dengan menggunakan perhitungan
komputer. K.SAITO dan S. Mouriuchi menghitung
fungsi respon detektor dengan methoda Monte Carlo
dan Computer Code MARTHA(3). Hasil dari
perhitungan ini dibandingkan dengan experiment

didapatkanbahwapeningkatanketelitianperhitungan
fungsi responce detektor NalTl diakibatkan oleh
housing dan efisiensi detektor adalah hal yang
penting. Sebagai contoh G(E) dari detektor Sintilasi
Nal seperti pada gambar 1 di bawahw.

l

r-* 2

2 b

10"

/

/

/

/

/

O.i
i 6 I*

1.0

Ilnggl Pul«. 0*1 «V)

Gambar 1. Perhitungan Fnngsi konversi G(E)
clari detektor Sintllasi Nal 3 " speris

Dengan menggunakan fungsi konversi G(E),
didapatkan secara umum dosis radiasi dari distribusi
tinggi pulsa yang dihasilkan oleh detektor sebagai
berikut:

D = j F(E) G(E) dE
(2)

dimana:

F(E) adalah jumlah setiap f(E,Eo) dan

ax adalah tenaga maksimum pada F(E).

Pada dasamya pulsa yang dihasilkan detektor
berasal dari kondisi random tetapi mempunyai tinggi
pulsa yang pasti, disini methoda tersebut sesuai
dengan persamaan (2). Prinsip pengolahan data yang
berasal dari detektor adalah dengan men-sampling
pulsa- pulsa input dari detektor dan melewatkannya
pada geibang waktu yang sesuai dengan tinggi
pulsanya. Secara teknis adalah sebagai berikut.
Andaikanaras diskriminatorberubah terhadapwaktu
pengulangan to sesuai dengan dengan fungsi
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kebalikan G(E), pulsa-pulsa dengan tenaga E dapat
melewati geibang ini dengan kelajuan G(E)/G(Eo) =
t/to. Disini waktu pengulangan gelombang
bolak-balik cukup, hanya lebih lebar dari pada lebar
pulsa inp'ut, biasanya kurang dari beberapa (isec. Oleh
karena itu pemberian bobot pulsa terhadap G(E)
secara otomatis diubah menjadi sampling pulsa yang
melewati gerbang waktu bias diskrinatorbolak-balik,
dalambentuk fungsi kebalikan G(E).

Pada gambar 2a-l dan 2a-2, gelombang
bolak-balik mensimulasi fungsi konversi G(E) untuk
detelktor Sintilasi NalTl. Realisasi fungsi G(E) pada
rangkaian elektronik memerlukan ketelitian yang
tinggi, untuk itu dipergunakan generatoryangberasal
dari data yang dimasukan pada Read Only Meniory
(ROMf\
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Gambar 2a: Bentuk gelonibang bolak-balik
weiisiiiiiilasifnngsi koitversi G(E)

'u

s ° E c.»
« Tlnggl pulsa
& . -2
e

TJ 10
X

e . E.

G&mbar 2b:Hiibungan tinggi pulsa dengan
kelanjiitan (pos-s'mgrate)

TATA KER JA

Methoda DBM adalah salah satu teknik
pembobotan tenaga secara elektronik yang
menyelesaikan konversi Spektrum ke Dosis secara
otomatis. Methoda ini bobot tenaga dibentuk
dengan melewatkan pulsa (yang sebanding dengan
tenaga) pada sebuah diskriminator yang dimodulasi
oleh tegangan yang berasal dari generator fungsi.
Generator gungsi tersebut merupakan fungsi
kebalikan dari G(E).

Aplikasi methoda ini terutama pada ling-
kungan adalah untuk mengevaluasi dosis radiasi
ganuna aktivitas rendah dengan beberapa kelebihan-
nya antara lain

a. Efisiensi deteksi cukup tinggi
b. Dapat menggunakan informasi yang berasal dari

spektrum tenaga
c. Melhoda ini secara mudah dapat diaplikasikan

untuk estimasi dosis eqivalen
d. Peralatan yang dibuat dengan methoda ini

ringkas danportable
Peralatan yang dapat dibuat dengan mcng-

gunakan methoda ini adalah survey meter yang
memenuhi kriteria-kriteria diatas. Sun>ey meter ini
menggunakan detektor Sintilasi NaTTl khusus untuk
deteksi radiasi gamma. Perbandingan beberapa
sun;ey meter yang ada terhadap batas-batas deteksi,
jangkau tenaga dan ketergantur.gan terhadap arah
sumber seperti pada tabel 1 dibawah.

Tabel 1. Jcnis dan karaktcristik bcbcrapa suvcy
meter

Nania Survey
meter

Ionisation
chamber

G.M

Sintilasi

Jangkau
Pengukuran

2 nSv/h - 250 mSv/h
(0.2 mR/h - 25 R/h)

0.2 jiSv/h -1 mSv/h
(0.02 mR/h-100 R/h)

50nSv/h-25nSv/h
(0.2 mR/h - 2.5 R/h)

Jangkau
Tenaga

0.03 - 2 McV
± 1 5 %

0.05 - 3 McV

0.05 - 3 McV

Krtrrgantungan
Arah Sumber

Sangzi bagus

Dip*: ditenma

Sar^i; bagus

DASAR PERENCANAAN

Dasar perencanaan rancangan siuvey meter
memakai methoda DBM dan detektor sintilasi adalah
dengan memperhatikan beberapa kebutuhan dan
hal-hal yang berhubungan antara lain seperti pada
tabel 2.
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Tabel2. Dasar perencanaan dan hal-hal yang
bcrhuhungan

Kebutulian

Radiasi gamma aktivitas
rendah, harus ciapnt diukur
dengan ketelitian tinggi
dalani waktu singkat

Laju perubahan dosis
teriiadap waktu dan lempat
harus dapat diukurdan dicatat

Manipu mengevaluasi data
dengan memisahkan radiasi
yang berasal dari radiasi
buatan dan radiasi alain

Dikemas dalam bentuk
ringan dan ringkas agar
niudah dibawa/dipindalikan

Hal-hnl yang bcriuibungan

Dirancang piranti elektronik
yang mempunyai waktu
konversi tinggi

Rancangan piranti tersebut
harus dapat dihubungkan
dengan komputer dan nie-
makai batery

Perlu tambahan ULD,
counter LLD dan fungsi PH A

Menggunakan konsumsi
daya rendah dan msmakai
kompo- nen mikrocliip

RANGKAIAN ELEKTRONIK

Blok diagram rangkian elektronik seperti
terlihat pada gambar 3, terdiri dari linier aniplifter,
rangkaian base line restorer,function generotor dan
scailer. Sedang mngkaianpreanipiifier dan catu daya
tegangan tinggi serta detektor NalTl tidak digambar
pada rangkaian ini. Fungsi dari masing-masing blok
adalah sebagai berikut:

Amplifcr

8ase Line
Restoror

Osctimi-
nator

|toQ

Function

Generatw

i—»-

Rate

Meter

• »- Scaier

Gambar3. Blok diagram rangkaian elektronik
stin'ey meter dengan wetkoila DBM

Linier Amplifier berfungsi sebagai penguat
sinyal yang berasal dari detektor, dan membentuk
pulsa ( mengaturrae time, lebar pulsa dll) sehingga

pulsa anolog tersebut siap untuk dianalisa tinggi pulsa
yang sesuai dengan tenaganya.

Sinyal keluaran Linier Amplifier ini
selanjutnya dilewatkan pada rangkaian Base Une
Restorer yang beifungsi mempertahankan keluaran
amplifier ini pada aras tegangan tertentu yang dipakai
sebagai acuan tegangan nol. Rangkaian ini penting
pada pemakaian analisis tinggi pulsa yang berasal
dari detektor Sintilasi, karena ketepalan analisis
tergantung pula ketepatan kita mengolah sinyal dan
mempertahankan stabilitas pulsa tersebuL

Rangkaian Diskrimiator pada dasarnya adalah
sebuah rangkaian komparator yang membandingkan
dua buah sinyal. Pada Rangkaian single Channel
Analyzer (SCA) rangkaian ini dikenal sebagai
window yang membatasi pulsa-pulsa dengan energi
tertentu saja yang bisa diolah lebih lanjut. Pada
rangkaian ini diskriminator berfungsi sebagai
rangkaianyang memodalsi sinyal inputyang berasal
dari detektor dengan sinyal yang berasal daii
generator fungsi. Sinkronisasi antara siyal yang
berasal dari detektor dan sinyal yang berasal dari
genarator fungsi merupakan hal yang perlu
diperhatikan dengan seksama, atau dengan kata lain
sinyal dari detektor harus mentriger rangkaian
generator fungsi. Rangkaianelektronikdiskriminator
seperti gambar 4. Rangkaian ini mempunyai kom-
ponen klipper untuk membatasi daerah teraga rendah
sebagai fungsi gelombang.

VJ

Gambar 4. Rangkaian Diskriminator yang
dilengkapi dengan clipping nntiik
daerah taiaga rendah

Generator fungsi menghasilkan gelombang
dengan bentuk sesuai dengan kebalikan fungsi G(E)
dari persamaan (1) di atas. Perhitungan G(E) ini unruk
beberapa bentuk geometri dan dimensi detektor
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NalTl dibahas pada makalah lain. Dengan fungsi ini
akan didapatkan besarnya dosis radiasi sesuai dengan
jumlah pulsa yang dicacah oleh rate meter atau coun-
ter. Implementasi fiingsi G(E) ini pada rangkaian
gelonibang fungsi; pada tahap awal akan dilakukan
secara sederhana, artinya ketidak linieranfungsi G(E)
pada energi rendah mempunyai ketelitianyangkasar.
Pada konstruksi berikutnya implemen- tasinya
menggunakan komponen yang lebih baik seperti
tabulasi pada Read Only Menwiy (ROM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

RANGKAIAN ELEKTRONIK

Rangkaian elektronik yang perlu men-
dapalkan perhatiankhusus pada rancangan ini adalah
rangkaian diskriminator dan rangkian pembangkit
gelombang fungsi. Pembangkit gelombang fungsi
menghasilkan gelombang gigi gergaji yang telah
dimodifiksi. Gelombang gigi gergaji ini dipicu pada
tegangan nol volt, namun pada kenyataanya
gelombang bolak-balik ini lidak stabil pada kondisi
tersebut karena adanya panas dan derau elektronik.
Untuk itu perlu dihindari dengan cara memotong
bagian tengangan rendah dari gelombang fungsi
teisebut yang bersarti pula mendiskriminasi sinyal
derau. Diskriminasi sinyal derau mempunyai
kerugian yaitu mengorbankan respon pada tenaga
rendah, namun pada aplikasi rancangan surveymeter,
hal ini masih cukup baik dan teliti. Spesifikasi alat
yang diharapkan, karena adanya diskriminasi ini,
mempunyai jangkau relative lebih rendah, terutama
pada energy rendah (dibawah 100 keV).

• »01 • * • «i.o • • •
TI"RK< pulsa

Gambar5. Tinggi pulsa inpiit vs kelajnan
(passing-ra(e)

Simulasi secara elektronik dengan
menggunakan pulser sebagai masukan pulsa detektor
dan pembangkit gelombang fungsi berupa gigi
gergaji akan didapatkan hubungan antara tinggi pulsa
masukan dengan passing rate seperti pada gambar 5.

Respon tenaga dari detektor dapat dengan
mudah dilakukan ajustwent dengan cara merubah
bentuk keluarau gelombang fungsi. Hal ini men-
cerminkan keluwesan methoda ini pada pengukuran
dosis serap ataupun dosis paparan dan parameter-
parameter detektor lainnya yang periu diperhitung-
kan. Respon tenaga detektor vs bentuk gelombang
yang dihasilkan gelombang fungsi seperti pada
gambar6.

yvw

Gambar6. Hiibiingaii antara betukgelonibang
(kiri) dan respon tenaga (kanan)

KALIBRASI

Pada kalibrasi alat yang dirancang, meng-
gunakan beberapa sumber standard sinar gamma
yang mempunyai energi rendah (< 100 keV) sampai
dengan kurang lebih 3 MeV. Sumber standard yang
lazim dipakai untuk perhitungan fiingsi G(E) seperti
padatabel 3.
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Tablc3. Nuklida dan Tcnaga dari spektrum
standard yang digunakan pada pcr-
hitungan fungsi G(E)

Nuklida

M
57Co

139Cc

203Hg

113Sn

85Sr

137Cs

Encry
(MeV)

0.060

0.124

0.166

0.279

0.393

0.255

0.514

0.662

: Mn 0.835

3

60Co

lj 8 8 y

3

i

1.275

0.511

1.332

1.173

1.836

0.898

2.754

1.369

ntcnsit.is
(T/dis)

0.36

0.962

0.801

0.814

0.642

0.0207

0.9928

0.852

0.9998

0.9995

1.812

1.0

1.0

0.9944

0.94

1.0

1.0

Ilair-lifc
(Iiari)

167170

271.4

137.63

46.80

115.09

64.6S

10950

312.30

949.75

1919.90

106.6

0.625

Catatan

denganLa K-X (33 keV)

dcnganTl K-X(73keV)

dcngan In K-X (24 kcV)

denganBa K-X(32kcV)

KESIMPULAN

Dari hasil rancanganpenggunaanmethodaModulasi
Tegangan Diskriminator (Discriwinator Bias
Modulation/DBM) pada sun>ey meter untuk peng-
ukuran aktivitas rendah radioaktivitas lingkungan
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. MetodaDBM secaraprinsipmenyatakanbahwa

secara umum besaran R(E0) adalah dosis dan
G(E) dE (dari persamaan 1) adalah operator.
Methoda DBM secara elektronik dapat me-
lakukan operasi tersebut.

2. Methoda DBM adalah salah satu teknik
pembobotan tenaga secara elektronis yang
menyelesaikan konversi Spektrum ke Dosis.
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TANYA JAWAB

Yusuf

- Berapa frequensi dari osilator pemodulasi?
- Apa yang akan teijadijika ada pulsa isdiasi misal

sebesar 5V, pada saat bersamaan tegangan
modulasi sebesar 3V.

Sctyadi

— Time base yang digunckan sekitar 10 ms.
— Setiappulsayang datang akan wemicu generaior

fungsi, sehinggaterjadi sinkronisasi ar.:arapuisa
masuk dan pembangkit generator fungsi.
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SISTEM MIKROPROSESOR MPF-1UNTUK PEMISAHAN
UNSUR LOGAM TANAH JARANG DENGAN PROSES PENUKAR
ION

Subari Santoso, Kris Tri Basuki dan Rill Isaris
PPNY-BATAN, Jl. BabarsariP.O. Box 1008 YogyakaHa 55010

ABSTRAK

SISTEM MIKROPROSESOR MPF-1 UNTUK PEMISAHAN UNSUR LOGAM TANAH JARANG
DENGAN PROSES PENUKAR ION. Telah dibuat miicangan alat ntekauik pergantian cuplikan vntuk
pemisahan unsur logani jarang tanahjarang dengan proses pemikar ion secara otomatis yang dikendalikan
olehmikroprosesorMPF-l.MikroprosesorA4PF-l inimempiinyaiwaktupelaksaiiaaninstmksiyaiignimnrum
sebesar 1 \is, cukup baik uniuk sisteni kontrol, niurali dan mudah didapatkan. Pcngendalicm ciilahikan dengan
2 buah motor stepperyang mengatitr gerakcm tempat cuplikan (lempeng beibcntuk lir.gkamn) dcngan lepat
sesuai dengan selang •waktu yang ditentukan. Untuk mengeiidalikaii stepper molor dipedukan ZS0-P1O,
rcmgkaian penpiat anis dan perangkai hmak bahasa mesin Z-80. Pengujian terhadap sitdutperpularan/<ida
tcnipatciipHkanyaiigdibentukniotorslepperdari0s/d360memberikanlmsilyanglinearpadawakwimidaan
opiimum 50 milidetik dan dapat menampung 25 buah tabung tempat cuplikan.

ABSTRACT

A ntcchanical automatic sample changer apparatus for separation ofrare eatih wih ion exc!iange vich
controlled byMPF-1 nricroprocessorlias been designedandconlntcled. Auloniarisario» ispeifotvied by :on-
trollytwosteppermotorto regiilate the nioving ofsample changer (circularplate sliapej accuraiely accoKiing
to the time inien'alset vp. To control niotorsteppers need Z80-PIO, airrent driverand ZSO machine langujge.
From the testingto ihe angle ofmovingsctmple chaugerniade by the stepperniotorfmm Cr -36Cr (for 25 tube
sample holdeij show ihe linearity to ihe e.rpccled value with the oprinium delay tinie around 50 niiliseconds.

PEiNDAHULUAN

Pasir monasit yang ditambang di Pulau Bangka
banyak mengandung unsur-unsur logam tanah

jarang (LTJ) dan torium. Logam Tanah jarang yang
terdiri dari unsur-unsur: Ce, La, Nd, Sm, Gd, Dy, Y,
Pr, masing-masing mempunyai kegunaan yang
sangat besar dalam bidang industri. Unsur-unsur
tersebut dapat saling dipisahkan, dengan berbagai
macam cara seperti pengendapan bertingkat dan
kristalisasi fraksional maupun penukar ion. Pada
penelitian ini dilakukan pemisahan unsur-unsur
logam tanah jarang dari pasir monasit dengan cara
penukar ion. Untuk penentuan kualitatif dan
kuantitatif dipakai cara analisis dengan memakai
spekirometer pendar sinar x. Pada saat ini penggan-
tian cuplikan pemisahan unsur logam jarang
tanahjarang dengan proses penukar ion masih
dilakukan secara manual. Hal ini mempunyai ke-
lemahan yaitu, cuplikan yang dihasilkan kemurnian-

nya belum sesuai dengan yang diinginkan, karena
masih tercampur dengan senyawa lain. Tujuan
merancang suatu sistem otomatisasi pergantian
cuplikan ini dengan menggunakan mikroprosesor
MPF-1 adalah untuk menghasilkan akurasi yang
lebih baik dari pada sistem yang ada pada saat ini,
juga mempunyai keuntungan lain, yaitu : campur
tangan pemakai alat secara langsung. kejenuhsn
bekerja dapat dikurangi dar. memperokh cuplBcan
yang lebih mumi. Pemilihan mikroprosesor MPF-1
untuk sistem kontrol diantaranya adalah: ditinjau dari
kecepatan operasi 20 kali lebih cepat dibandingkan
mikroprosesor 8008 dan 10 kali lebih cspat diban-
dingkan niikroprosesor 8080. Namunjika dibanding-
kan dengan mikroprosesor 8086 atau ZSOOO adalah 5
kali lebih lambaL MikroprosesorMPF-1 mengguna-
kan prosesor Z80 cukup baik untuk sisiem kontrjl,
murah dan mudah mendapatkannya. Arritektur dari
Z80 sangat mirip dengan 808O dengan perbedaan
yang sangat menyolok, bahwa dalam ZSO register
didalamnya lebih dari 2 kali register yang terdapat
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dalam 8080. Kumpulan instruksi dari Z80 ada 158
buah, termasuk 78 instruksi dari 8080. Apabilabeker-
ja dengan pewaktu 4 MHz, Z80 mempunyai vvaktu
pelaksanaan instruksi yang minimum sebesar 1 \is.

BAHAN DAN TATA KERJA

PRINSIP KERJA SISTEM PERGANTIAN
CUPLIKAN DENGAN MIKROPROSESOR
MPF-1

Pemanfaatan Mikroprosesor MPF-1 untuk
kepcrluan pada pergantian cuplikan pada proses
pemisahan unsur logam tanah jarang dengan proses
penukar ion memerlukan perangkat tambahan supaya
terjadi komunikasi antara keduanya. Pada
perancangan ini perangkat tambahan yang dibuat
seperti ditunjukkan gambar 1. terdiri dari Z80-PIO,
perangkat mekanis, dan perangkat elektris yang
digunakan untuk menggerakkan alat pergantian
cuplikan.

uP
KPF- l -H. Motor

Driver
Hotor Stop-
per 2 buah

Penfisantion
Cupllkan LJTJ^

Gambar 1. Dlok diagram pergantian cuplikan

Pada proses reaksi antara larutan tanah jarang
dan larutan EDTA menjadi Resin Do\vex diperlukan
tempat penampungan tetesan-tetesan yang kontinyu
dan pada tempat yang tetap. Volume zat yang di-
tampung sekitar 20 cc dalam waktu sekitar 2 jam
sebagai contoh untuk larutan LTJ dan EDTA diatas
satu tabung penampungan pemakai alat menunggu
sampai tetesan zat mencapai volume 20 cc dan mem-
butuhkan waktu 2 jam 13 menit dan menggantikan
dengan tabung berikutnya sehingga akan merasa
jenuh. Penampungan larutan yang dipisahkan
memerlukan vvaktu 3 bulan sekali running (proses)
secara terus menerus sehingga pemakai alat harus
melakukan kerja lembur untuk menggantikan tabung
yang telah terisi larutan secara manual. Agar faktor
kelelahan pemakai alat dapat dikurangi maka
dibuatlah sistem pergantian tabung secara otomatis
dengan jumlah tabung yang diperlukansebanyak 25
buah dan dapat dijalankan secara otomatis.

Dengan demikian dapat mengatasi permasalahan
efektifitas kerja pemakai alatyang hanya 8 jam setiap
hari, sistem mikroprosesor akan melakukan per-
gantian cuplikan terus menerus secara otomatis
selama 25 x 2 jam 13 menit = 55,5jam dengan ke-
mantapan penampungan hasil reaksi laiutan tanah
jarang yang diperlukan

Sistem Pengemba.igan Mikroprosesor MPF-1.

Pada sistem pengembangan Mikroprosesor
MPF-I diperlukan beberapa penambahan sebagai
berikut:

a. Z80-PIO sebagai pintu keluar data digital dari
sistem mikroprosesor ke sistem penggerak
Stepper motor.

b. Rangkaian penguat arus, yang terdiri dari resistor
diode transistor type TIP 3055 dan BC 141
Gambar rangkaian Elektronik secara
keseluruhan ditunjukkan oleh gambar 2.

f*J «2SS UDK

Gatnba r 2. Rangkaian driver Motor Stepper

RANGKAIAN MOTOR DRIVER.

Rangkaian driver terlihat pada gambar II.2.1,
dalam rangkaian tersebut terdapat dioda yang
berfungsi untuk mencegah remanensi dari motor
masuk ke transistor. Dengan adanya dioda ini maka
transistor dapat terhindar dari kerusakaa Sedangkan
tahanan 10 KQ dalam rangkaian ini berfungsi

Subnri Santoso, dkk. ISSN 0216-3128
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meredam arus yang terlalu besar lewat pada
transistor. Rangkaian penguat ini dirancang
berdasarkan persyaratan teknis yang haras dipenuhi
untuk menggerakkan motor stepper yang dipakai.
Persyaratan teknis yang diperlukan adalah harus
mampu memberikan anis minimal sebesar 0,8
Ampere pada tegangan minimal 4,7 Volt tiap
phasenya. Untuk mewujudkan rangkaian pengiiat ini
digunakan 4 transistor tipe BD141 dan 4 transistor
tipe TIP 3055 untuk sebuah motor stepper. Kedua
macam transistor tsb. disusun secara Darlington guna
mendapatkan penguatan yang cukup besar.
Penguatan rangkaian dinyatakan dengan nimus :
L = pi §i Ib dengan p\ = penguatan transistor BC141
dan f>2 = penguatan transistor TIP 3055. Prinsip kerja
dari rangkaian driver ini adalah sbb. :Jika pada
masukan tidak diberikan pulsa eksitasi, maka kedua
transistor tidak bekerja, akibatnya Vce = Vcc seliingga
tidak ada arus yang mengalir pada kumparan motor
stepper. Tetapi bila pada masukan diberikan pulsa
eksitasi maka kedua transistorakan bekerja (ON) dan
tegangan V« menjadi nol sehingga teijadi aliran arus
melalui kumparan motor stepper. Sistem pergantian
cuplikan didasarkan atas selesainya cacahan besaran
waktu yang dimasukkan. Keluaran dari Z80-PIO
memiliki arus yang masih kecil sehingga belum
mampu menggerakkan stepper motor yang
membutuhkan arus sebesar 1 ampere untuk setiap
phasenya. Untukitudiperlukanrangkaiandriveryang
dalam hal ini juga berfungsi sebagai pengiiat. Tiap
penggerak motor stepper memerlukan 4 buah
masukan, dengan urutan eksitasi yang bersesuaian
sehingga untuk 2 buah motor stepper memerlukan 8
bit data dan digunakan untuk mengatur pergerakan
pergantian cuplikan. (Pustaka 1 dan 2 Input/Output
Tcchniques hal 460-510) 5. Data masukan untuk
pergerakan motor dikendalikan dari Port A0-A3 dan
portB0- B3 dari port Z80-PIO. Urulan eksitasi motor
sepertipada tabel 1.

Tabcl 1. Urutan cksitasi motor Stcpper

KUMrARAI»

A

1

1

0

0

B

0

0

1

1

c

I

0

0

1

D

0

1

1

0

ARAH POTARAN

Searah Janim
Jam

1,

t

Tid.nk Searah
Jarum Jam

PERANCANGAN ALAT MEKANIK.

Perancangan alat mekanik ini bertujuan agar
tabung- tabung cuplikan untuk pemisahan unsur
logam jarang tanah jarang dapat bergerak secara
mekanis sehingga mudah penanganannya. Pada
perancangan ini diusahakan agar alat mekanis dapat
bekerja secara efektis dan ekonomis. Gambar
rancangan alal mekanis terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Rancangan alat Mekanis.

Tiap motor motor stepper dibuatkan bo\ tersendiri
sehingga masing-masing motor stepper dapat
ditempatkan sesuai dengan posisi yang diinginkan,
serta dapat dipindahkan dengan mudah. Piringan
tempat tabung-tabung cuplikan dibuat denganukuran
sedang. Pembuatan ukuran piringan berdasarkan
beberapa pertimbangan misalnya besarnya tabung.
jarak antar tabung, keseimbangan dan sebagainya.
Motor stepper 1 memutar piringan 25 tabung yang
berukuran 10 cc dan motor stepper 2 memutar
piringan 25 tabung yang berukuran 20 cc. Setiap box
motor stepper dilengkapi dengan terminal masukan
sehingga kabel penghubung dengan mudah dilepas
dan dipasang sesuai dengan kebutuhaa

Prinsip Kerja Perangkat Lunak.

Perangkat lunak yang dibuat merupakan
rangkaian program dalam bahasa mesin Z80
mempunyai tujuan agar instrumen dapat digunakan
sesuai yang diinginkan. Inti dari program utama putar
motor stepper terdiri dari tiga subroutine waktu yaitu
jam, menit dan detik serta subroutine putar motor
stepper 1 dan motor stepper 2. Program utama teriihat
pada diagram alir gambar 4.
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c Start

Inlolallo«oi I>ort A 7.80-PIO
ecboaal kelu&ran

lo i data Jualoh atkliio
yong dlinslnkan ke re« S

Tantukan sel&na vaktu putar
vntuk motor etepper 1
DetlJt Hsnlt Jajt
1A00 1A01 1A02

(Tl)

Motor Stepp«r 1

J

Tontuian eel&n« woJctu putar
untuk notor otoppor 2.

Dctli ttonlt Jaa
LAO3 1A04 1A05

(T2)

Put-ar ttotor Stoppor 2

K - l

c Stop

Tabcl2. Rata-rata hasil pcrcobaan pcngukuran
sudut motor stcppcr tanpa beban.

Gambar 4. Diagram Alir Prosram Utanta.

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.

Pengujian hasil perancangan yang dimak-
sudkan adalah pengiijian stepper terhadap tanggapan
yang diterimanya dari Mikroprosesor MPF-1.

PENGUJIAN MOTOR STEPPER.

Tanggapan yang diuji adalah besar sudut yang
dihasilkan oleh motor stepper terhadap masukanyang
diberikan. Pengukiiran sudut dilakukan dengan cara
memberikan busur sudut pada motor stepper yang
telah diberi jarum penunjuk. Sedangkan pengukuran
sudut pada beban minimum dan beban maksimum
dilakukan dengan cara memberikan busur sudui pada
piringan yang digunakan sebagai tempat tabung dan
penunjuk sudut dilakukan pada tepi piringan dengan
jarum penunjuk. Contoh data yang diperoleh
ditunjukkan tabel 2.

No.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Sudiityang

diliiginkan

7.2

14.4

21.6

28.8

36.0

43.2

50.4

57.6

64.8

72.0

79.2

86.4

93.6

100.8

108.0

115.2

122.4

129.6

136.8

144.0

151.2

158.4

165.6

172.8

180.0

187.2

194.4

201.6

208.8

216.0

223.2

230.4

237.6

244.8

Sudut yang dihasilkan

(pcrioda 50 mili detik)

7.0

14.5

21.5

28.5

36.0

43.5

51.0

57.5

65.0

72.0

80.0

87.0

93.5

101.0

108.5

115.5

123.0

130.0

137.0

144.0

151.5

159.0

165.0

173.0

180.0

187.0

194.0

202.0

209.0

216.0

223.5

230.0

238.5

245.0
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Laniutan
No.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Tabel 2.
Sudut yang

dungiiiknii

252.0

259.2

266.4

273.6

280.8

288.0

295.2

302.4

309.6

316.8

324.0

331.2

338.4

345.6

352.8

360.0

Smlut ynng dihasilkan

(peiioda 50>iiilide(ik)

252.0

259.0

266.5

274.0

281.0

288.0

295.0

302.5

309.5

317.0

324.0

331.0

338.5

346.0

353.0

360.0

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hubungan antara
sudut yang diinginkan dan sudut yang sebenarnya
adalah linear yang berarti bahwa suadut yang sebe-
narnya tidak terlalu berbeda dengan sudut yang
diinginkan. Pada penelitian sebelumnya telah dilaku-
kan percobaan dengan waktu tiinda (perioda) motor
stepperS milidetik, 50 milidetikdan 150 milidetikde-
ngan penyimpangan terkecil adalah untuk waktu tun-
da 50 milidetik. Pada penelitian ini langsung diguna-
kan waktu tunda 50 milidetik dengan standar deviasi
didapatkan 0.527. Grafik sudut yang diinginkan dan
sudut yang diperoleh ditunjukkan gambar 5.

GambarS. Grafik sudnt perputaran motor
tanpa beban

Rata-rata hasil percobaan pengukuran sudut motor
stepper beban maksimum ditunjukkan tabel 3.

Tabcl 3. Rata-rata' hasil pcrcobaan pengukuran
sudut motor stepper bcban maksimum.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Smlutyang

diinginkan

7.2

14.4

21.6

28.8

36.0

43.2

50.4

57.6

64.8

72.0

79.2

86.4

93.6

100.8

108.0

115.2

122.4

129.6

136.8

144.0

151.2

158.4

165.6

172.8

180.0

187.2

194.4

201.6

208.8

216.0

223.2

Sudul yang diliasilkan

(perioda 50 mili dctik)

7.0

14.5

21.5

29.0

36.0

43.5

50.5

57.5

65.0

72.0

79.0

86.5

94.0

100.5

108.0

115.5

122.5

130.0

136.5

144.0

151.0

158.5

165.5

173.0

180.2

187.5

194.5

201.5

209.0

216.0

223.5
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Lanjutan Tabel 3.

No.

32

33

34

35

36

37

38

' 39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Sudutyang

diinginkan

230.4

237.6

244.8

252.0

259.2

266.4

273.6

280.8

288.0

295.2

302.4

309.6

316.8

324.0

331.2

338.4

345.6

352.8

Suilut vang dihasilkan

(penoila 50 niili drtik)

230.5

237.5

245.0

252.0

259.0

266.5

273.5

281.0

288.0

295.0

302.0

309.5

317.0

324.0

331.3

338.5

346.0

353.0

360.0 ! 360.0

Beban maksimum yang dimaksudkan adalah berat
tempat penampung tabung yang diisi dengan tabung
dan cairan eluen. Grafik untuk sudut yang diinginkan
dengan sudutyang dihasilkan terlihat pada gambar 6.

Gambar 6. Grafiksudutpntaran wotor dengan
beban iiiaksiiiuim.

Hubungan antara sudut motor stepper yang
dihasilkan dengan yang terjadi adalah linear.
Sedangkan standar deviasi untuk peiputaran motor
stepper dengan beban maksimum adalah untuk waktu
tunda 50 milidetik = 0.315. Dari pembahasan diatas
diketahui bahwa vvaktu tunda yang cocok adalah 50
milidetik untuk gerakan tempat pergantian cuplikan,
hal ini dikarenakan pada waktu tunda ini rr.otor
stepper dapat beiputar sesuai dengan sudut yang
diinginakan untuk perputaran dengan tanpa beban
dan dengan beban maksimum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil perancangan dan percobaan yang
telah dilakukan maka dapat diambil beberapa
kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Telah dapat dibuat sistem pergantian cuplikan
untuk pemisahan unsur logam jarang tanah
dengan proses penukar ion secara otomatis yang
dikendalikan oleh mokroprosesor MPF-1
dengan maksimum cuplikan yang dapat dimuat
sebanyak 50 cuplikan untuk 2 buah penggerak
motor stepper, sehingga menambah efisien dari
sistem sebelumnya.

2. Dari pengujian terhndap sudut perputaran pada
tempat cuplikan yang dibentuk oleh motor
stepper dari 0°-360° memberikan hasil yang
linear pada waktu tunda yang optimum 50
milidetik.

3. Untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem
pergant ian cuplikan ini masih perlu
disempurnakan lagi dalam hal perangkat
lunaknya dan memanfaatkan fasilitas yar^ ada
pada Z80-CTC.
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TANYA-JAWAB

Prayitno

- Dalam pendahuluan disebutkan bahwa kecepatan
operasi MPF-1 10 kali lebih cepat dibandingkan
rnikroprosesor 8080. Bagaimana saudara mem-
bandingkannya?. Berapa frequensi clock dari
HPF-1?

Subari Santosa

- Kecepalan operasi MPF-J 10 kali lebih cepat
dibandingkan mikroprosesor 8080 didapat dari
daftar pustoka (3) "Pengantar Desain Mikro-
prosesor" tabel perbandingan kemampuan
prosesor-propesor yang reprensentatif.
Frequensi clock dari KdPF-1 adalah 1,79 Mega
Hertz.

Jumari

- Berapa berat beban maksimum yang dapat
disangga oleh 1 buah motor stepper dan berapa
rencana berat beban yang diinginkan?.

- Tadi disebutkan sudut putar dari motor stepper
tersebut linear. Berapa persen atau sejauh mana
tingkat Iinieritasnya.

Subari Santosa

- Rencana berat beban yang diinginkan adalah
menggerakkan 25 tabung masing-masing berisi
20 mililiter cairan dengan berat25 gram seh ingga
berat total adalah 625 grcnn. Sedangkan motor
stepper dengan dukungon arus 1 Ampere dapat
mengangkatbeban 1 kilogrom dengart sempurna.

- Dengan menggunakan waktu tunda 50 milidetik
didapat penyiinpangan terkecil, sudut motor
stepper yang dihasilkan dan yang diinginkart
cenderung linear dengan deviasi standar adalah
0,527.

Sctyadi

- Mohon dijelaskan beberapa ketelitian/kecepatan
putaran dari alat ini, karena adanya mekanik yang
berputer (banyak putaran)

Subari

- Akurasi sisteni pergantian cuplikan secara
otomatis = 0,775% dan secara manual = 4,54%
maka sistem otomatis lebih baikdari pada sistem
secara manual, hal ini telah dilakukan pada
penelitian sebelumnya dengan menggunakan
motor stepper yang sania.
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PEMBUATAN PENYEDIA DAYA RF UNTUK TABUNG PLASMA
LUCUTANPIJAR

Yunanto, Tono Wibowo, Wirjoadi, SuryadL
PPNY-BATAN. Jl. BabarsariP.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PEMBUAT.4NPENYEDIA DAYA RF UNTUK TABUNG REAKTOR PLASMA LUCUTANPUAR. Telah

dibuat penyedia daya RF uiituk tabimg ivaklorplasma lucutan pijar. sehingga dalam tabung reahor timbul
plasma yang digunakan tmtuk membuat bahan unggul. Sistem tersusun oleh osiiator dengan melode tangki
LC. penguat tegangan RF. pengiiat daya RF, rcmgkaian penyesitai. Alat dapat diopemsikan padafrekiiemi 4
MHz sampai dengan 13,56hfHz dan daya maksimum 30 watt. Alat ini digandeng melalui rangkaianpenyesuai
dengan tabung reaktorplasnia lucutcm pijor metode kapasitip. Sistem telah dioperasikan dengan baik selania
8 jam dan dapat menimbulkan plasma dengan stabilitas daya 2x10' /jam

ABSTRACT
CONSTRUCT10NOFRFPOWERSUPPLYFORGLOWDlSCHARGEPLASMA.ARFpoMersiipplyfor

glow dischat-ge plasma has been made, so that ot\ glow discharge reactor appearplasma tliat can be used
ntake excellent mauer. The device consisted ofoscillator with LC tank circuit methode, RF voltage amplifier.
RFpower amplifier and matching box. Tlie device can be operated at 4 MHz to 13.56 MHz mA optimum
power outpnt 30 warr. The RFpower supply was coupled through matching box with glov discharge tiibe qf
capasitif methode and working pmperly during 8 hours operation. Tne plasnia stabilization has been tested
and shows that stabilizations is about 2x10 '"/liour.

PENDAHULUAN

D i dalam pembuatan lapisan tipis pada suatu
bahan untuk menaikkan mutunya, misalnya

kekerasannya sehingga akan lebih tahan terhadap
korosi ataupun keausan, salah satu peralatan yang
dapat digunakan adalah dengan tabung reaktor
plasma lucutan pijar dengan penyedia dayanya,
dimana peralatannya hanya sederhana dan biaya
pembuatannyayang lebih murah.

Untuk dapat menimbulkan plasma pada
tabung reaktor plasma maka diperlukan penyedia
daya. Dimana ada beberapa metode memberikan daya
pada tabung reaktor plasrna lucutan pijar:

1. Tegangan tinngi DC, tegangan minimum yang
dapat digunakan diatas 1.000 volt. Pada metode
ini hanya dapat digunakan pada tabung reaktor
plasma yang bersifat kapasitip. Keuntungan
pada metode ini pembuatannya mudah karena
bisa dibuat tanpa rangkaian penyesuai dan
tegangan tinggi DCnya dapat menggunakan
trafo tegangan tinggi yang disearr.hkan dengan
penyearah jembatan. Kekurangan pada metode
iri terjadi penimbunan ion pada katode, dimana
cupiikan ditempalkan. Penimbunan ion pada

katode ini akan menyebabkan cuplikan berubah
wama.(5)

2. Penyedia daya RF dengan tegangan 300 volL
Pada metode iiii penyedia daya RF dihubungkan
dengan tabung reaktor plasma melalui rangkaian
penyesuai. Pada metode ini tidak terjadi pe-
numpukan ion pada katode karena tegangannya
bolak-balik, dengan demikian pada cuplikan
tidak terjadi perubahan warna.''1

3. Penyedia daya RF dengan tegangan diatas 500
volt. Pada metode ini dapat digunakan untuk
tabung reaktor yang bersifat kapasitip dan
induktip. Pada tabung tabung reaktor plasma
yang bersifat induktip mempunyai kekurangan
yaitu efisiensinya rendah, karena jarak antara
cuplflcan yang dinitridasi dengan kumparan RF
jauh. Tetapi mepunyai kelebihan pembuatan
tabung reaktor plasmanya lebih mudah, sehingga
biayanyapun lebih murah.0)

4. Gabungan tegangan DC diatas 1.000 volt dan
penyedia daya RF diatas 500 volt. Pada metode
ini legangan tinggi DC dihubungkan dengan
bagian elektrode yang bersifat kapasitip,
sedangkan tegangan RF dihubungkan pada
bagian kumparan RF yang mengelilingi tabung
reaktor plasma. Pada metode ini mempunyai
kelebihan yaitu penitrasi ion ke cuplikan akan
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lebih dalam, karena mendapat tambahan tenaga
dari tegangan tinggi DC, sehingga akan
menghasilkan lapisan tipis yang lebih baik.(1)

5. Gabungan penyedia daya RF dengan penyedia
daya aras stabil untuk medan magnet. Pada
metode ini penyedia daya RF dihubungkan
dengan elektrode 3'ang dililitkan pada bagian
luar tabung, sedangkan penyedia daya arus stabil
dihubungkan dengan kumparan medan magnet
yang dilililkan diluar, di tempat cuplikan diletak-
kaa Medan magiiet disini berfungsi untuk me-
ningkatkan kerapatan plasma, sehingga cuplikan
akan mendapat lapisan tipis yang lebih baik.(1)

Penyedia daya RF yang dibuat untuk tabung
reaktor plasma ini terdiri dari osilator dengan tangki
LC y ang dapat diatur frekuensinya, penguat tegangan
RF, penguat daya RF dan pelanting tegangan yang
berfungsi juga sebagai matching box (rangkaian
penyesuai). Rangkaian penyesuai ini menyesuaikan
anatara impedansi penguat daya dengan tabung
reaktor plasma, seliingga daya yang diberikan pada
tabung reaktor plasma dapat maksimum. Impedansi
dari tabung reaktor bersifat kapasitip, karena dibuat
dari dua lempeng alumunium yang berdekatan.(1>

Tabung reaktor plasma yang akan digunakan
adalah tabung dari kaca pyrex diameter 8 cm.
Diarneter lempeng alumunium 4 cm, dan jarak mak-
simum antara keduanya maksimum 4 cm, sehingga
luas penampang nvala plasma sikitar 50 cm2,
sedangkan daya yang dipedukan 0,01-0.03 \valt/cm2.
Dengan demikian daya yang diperlukan untuk tabung
reaktorplasmainirelatipcukupkecil,sehinggacukup
menggunakan komponen transistoryang dapat dibuat
dengan ukuran yang kecil.121

PenelitianpembuatanpenyediadayaRFuntuk
tabung reaktor plasma lucutan pijar untuk saat ini
memang sejalan dengan perkembangan teknologi di
negara-negara maju. Teknik ini untuk mengubah dan
memperbaiki sifat-sifat bahan permukaan bahan me-
fal, seliingga dihasilkan sualu bahan dengan sifatbaru
yang lebih unggul. Teknik lain selain plasma adalah
dengan akselerator dan laser, dimana peralatannya
lebih rumit dan biaya pembuaianya jauh lebih mahal.

Dengan melakukan pembuatan peny edia daya
RF imtuk tabung reaktor plasma luculan pijar dengan
tabung yang bersifat kapasilip, diharapkan penyedia
daya RF dapat memberikan daya RF semaksimal
mungkin. Dengan dcmikian diantara elekuode dalam
tabung reaktor plasma akan limbul plasma yang dapat
diatur arus plasmanya dari rendah ke tinggi. Dengan
dapat diaturnya arus plasma seperti yang kita
kehendaki maka kila dapat melakukan penclitian
mengubah perniukaan bahan metal menjadi lebih
unggul dengan mencari pada anis plasma tertentu.

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Tata kerja

PCNCUAT
oftvA nr

TCCANCAN o—isv

i
^ TCCftNC«#i

Gatnbar 1. Diagram kotak penyedia daya RF
dan tabnng plasma luaitait pijar

Penyedia daya RF yang dibuat pada dasamya
terdiri dari : osilator, penguat tegangan RF, penguat
daya RF dan rangkaian penyesuai. Osilator yang
dibuat menggunakan tangki LC supaya dapat diatur
frekuensinya, walaupun pada metode ini frekuensi
yang dihasilkan tidak sebaik bila menggunakan
kristal. Stabilitas frekuensi untuk penyedia daya RF
ini tidak kritis. Untuk penelitian ini Dinas telekomu-
nikasi Intemasional menetapkan frekuensi yang
diijinkan adalah 4 MHz sampai dengan 13,56 MHz,
hal ini karena pada penelitian ini daya yang di-
gunakan cukup besar, sehingga dapat mengganggu
jalur telekomunikasi.m

Penyedia daya osilator adalah penyedia daya
tegangan stabil 12 volt, terutama unluk osilator yang
memerlukan tegangan stabil, karena frekuensi
sebanding dengan besar tegangan penyedia daya
sekitar 1%. Bagian penguat tegangan RF juga
mendapat tegangan dari penyedia daya tegangan
stabil 12 volt, sedangkan penguat daya menggunakan
penyedia daya sendiri dari penyedia daya TRIO PR
602 A yang teganganya dapat diatur dari 0 - 2 5 volt,
3 ampere

Keluaran dari osilator frekuensinya diatur 6
MHz dengan tegangan RFnya masih telalu kecil.
Untuk dapat mengendalikan penguat daya RF. maka
diperlukan penguat tegangan RF. Dengan tegangan
RF yang cukup besar maka penguat tegangan RF
mampu mengendalikan penguat daya untuk mem-
berikan daya pada rangkaian penyesuai. Rangkaian
penyesuai yang dibuat dari induktor dan kapasitor
variabel ini, diatur kapasitor variabelnya, sehingga
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resonansi. Pada saat resonansi tegangan RF pada
induktor dan kapasitor variabel akan naik sampai
ratusanvolt.00

Tabung reaktor plasma bersifat kapasitip,
karena tempat cuplikan dibuat dari 2 lempeng
alumunium yang berdekatan mempunyai nilai
kapasitansi sekitar 15 pF. Dengan demikian tabung
reaktor plasina harus dihubungkan dengan bagian
kapasitor variabel. Kapasitansi tabung reaktor
mempengaruhi keadaan resonansi, tetapi dengan
mengecilkan kapasitor variabel maka akan terjadi
resonansi lagi, sehingga pada tabung reaktor akan
timbul tegangan RF yang maksimum.

Tabung reaktor plasma udaranya disedot
keluar dengan pompa vakum rctari, sehingga teka-
nannya turun menjadi 10'2. Kran gas nitrogen dibuka,
sehingga gas nitrogen akan masuk ke tabung reaktor
plasma. Dengan demikian eleklrode yang mendapat
teganganRF yang cukup tinggi dan diantara elektrode
ada gas nitrogen maka akan terjadi plasma, dimana
cuplikan yang akan diberi lapisan tipis diletakkan.

Pembahasan rangkaian

Rangkaian osilator dipilih menggunakan
rangkaian model osilator Colpits yang mempunyai
stabilitas frekuensi dan amplitudo yang lebih baik
dibanding model osilator yang lain. Rangkaian
osilator dibuat dari satu transistor 2N 2222 yang
disusun sebagai penguat emitor bersama, dimana
keluaran dari emitor dikembelikan be basis lagi
dengan kopel kapasitor. Dengan demikian akan
terjadi osilasi yang frekuensinya tegantung dari nilai
induktor dan kapasitor variabel. Induktor dibuat dari
kawat email 0,1 mm dililitkan pada koker diameter 5
mm sebanyak 30 lilitan, sedangkankapasitorvariabel
mempunyai kapasitansi maksimum 470 pF. Dengan
kombinasi anatar induktor dan kapasitor variabel
tersebut frekuensi osilator dapat diatur 4 MHz sampai
dengan 13, 56 MHz.

Gambar. 2 Rangkaian penyedia daya RFyang
terdiri dari osilator, pengnat tegang-
an RF, peitgiiat daya RF, rangkaian
penyesuai dan tabung reaktor
plasnta.

Penyedia daya tegangan untuk osilator dipilih
menggunakan IC regulator LM 7812 yang mudah
dicari di pasaran dan mempunyai stabilitas tegangan
10'\ Dengan menngunakar. penyedia daya tegangan
yang stabil frekuensi osilator akan bertambah stabil.

Penguat tegangan RF dan penguat daya RF
dipilih menggunakan transistor tipe: 2SC 1947,2SC
2289, 2SC 1729, 2SC 2290 yang mempunyai
kemampuan daya dan frekuensi melebihi yang
diperlukan, karena untuk mencegah panas yang
beriebihan. Panas yang beriebihan ini dapat mengu-
rangi penguatan, yang berakibat mengganggu
stabilitas daya. Keluaran dari osilatorperlu dipedcuat
dengan penguat tegangan RF yang terdiri dari
transistor Q2 tipe 2SC 1947 mampu dengan daya 10
watt dan frekuensi 175 MHz, transistor Cb tipe 2SC
2289 mampu dengan daya 17 watt dan frekuensi 175
MHz, transistor Q4 tipe 2SC 1729 mampu dengan
daya 25 watt dan frekuensi 175 watL Dengan meng-
gunakan penguat tegangan 3 tingkat maka akan
mampu mengendalikan penguat daya yang
menggunakan transistor Q5 mampu dengan daya 175
watt dan frekuensi 27 MHz

Tegangan RF dari penguat daya sekitar 30
volt, sehingga perlu dinaikkan tegangan RFnya
dengan rangkaian penyesuai. Rangkaian penyesuai
disini dibuat dari kawat email 0,5 mm dililitkanpada
pipa pralon 1 inchi sebanvak 25 lilitan dan diseri
dengan kapasitor variabel 470 pF. Untuk mere-
sonansikan antara induktor dan kapasitor, yang diatur
adalah kapasitor variabel, karena dipasaran mudah
didapat. Induktor dapat juga diatur induktannya,
tetapi haius membuat sendiri dengan menghilangkan
email pada pinggir kumpaian dan dfberi logam yang
dapat digeser. Perubahan induktannya tidak dapat
sehalus perubahan kapasitor variabel.

Dengan mengatur kapasitor variabel maka
pada nilai kapasitan tertentu akan teijadi resonansi,
bila XL=XC, sehingga impedansinya hanya ter-
gantung dari tahanan induktor. Hal ini menimbulkan
arus yang besar, sehingga tegangan pada kapasitor
dan induktor akan beberapa kali lipat tegangan RF
dari penguat daya RF.(4)

Tabung reaktor plasma dibuat dari kaca pyrex
dengan diameter 8 cm, pada ujung atas ditutup dengan
alumunium dan ring alumunium yang diatara
keduanya diberi ring karet untuk merapatkan antara
kaca dengan alumunium. Pada alumunium bagian
atas diberi lubang untuk memasukkan gas dari tabung
gas dan lubang untuk menyedot udara dalam tabung
dengan pompa vakum rotari. Pada bagianbawahjuga
ditutup sepert bagian atas, tetapi pada bagian bawah
ditempatkan pemanas dari nekelin. Elektroda dibuat
dari plat alumunium 2 mm beibentuk bulat dengan
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diameter30 mm yang dapat diatur jaraknya, 10 mm -
40 mni. Dengan demikian kapasitan dari elektroda
antara 10 pF - 15 pF.

Pada bagian elektroda ini rangkaian penyesuai
bagian kapasitor variabel dihubungkan. Sebelum
kapasitor diatur, tabung reaktor plasma divakumkan
terebih dahulu sampai 10'2, demikian juga gas nitro-
gen dialirkan ke tabung reaktor plasma. Kapasitor
variabel diatur sampai diantara elektrode timbul
plasma.

Percobaan

Percobaan pertama dilakukan pengujian nilai
frekuensi keluaran osilator dengan dengan tangki LC,
dimana induktornya dibuat dari koker diameter 5 mm
dililiti kawat email 0,1 mm sebanyak 30 lilitan.
Kapasitor variabel dirubah kapasitannya dan diamati
frekuensinya dengan frekuensi counter.

Percobaan kedua dilakukan pengujian
perubahan daya pada tabung reaktor plasma terhadap
pembahan frekuensi osilator. Frekuensi osilator
dirubah dari nilai minimum ke maksimum, diamati
nyala plasma. Nyala plasma bila berubah maka
rangkaian penyesuai dirubah kapasitor variabelnya
supaya resonansi lagi.

Percobaan ketiga dilakukan pengamatan
plasma yang timbul dengan daya rendah dan daya
yang tinggi dengan mengatur tegagan penyedia daya
penguat daya. Dengan memberikan daya yang rendah
maka nyal plasma hanva setengah lingkaran,
sedangkan dengan daya tinggi nyala plasma akan
memenuhi bagian elektrode.

Percobaan keempat dilakukan pengamatan
stabilitas daya yang masuk pada tabung reaktor
plasma terhadap waktu. Daya yang masuk pada
tabung reaktor plasma diamati tiap 5 menit dengan
power nieter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan perubahan nilai kapasitan ka-
pasitor var iabel t erhadap perubahan
frekuensi.

Untuk membuat lapisan tipis dengan
menggunakantabung reaktorplasma, sehinggabahan
yang diberi lapisan akan berubah sifat mekaniknya
digunakan penyedia daya RF yang dapat diatur
frekuensinya dari 4 MHz sampai dengan 13,56 MHz.
Untuk mengattir frekuensi terscbut dialas, osilator
yang merupakan bagian penting dari penyedia daya
RF hanis dibuat dengan metode tangki LC, sehingga
pengaturan frekuensi dapat dilakukan dengan

mengubah nilai induktor maupun nilai kapasitor.
Osilatordengan menggunakan tangki LC mempunyai
kekurangan yaitu stabilitasnya tidak sebaik bila
menggunakan kristal, dimana kristal mempunyai
faktor kualitas yang linggi.

Tangki LC akan resonansi bila

XL = Xc (i)

sehingga nilai frekuensi osilator yang menggunakan
tangki LC

1

Dengan melihat persamaan (2) maka frekuensi
osilator akan berbanding terbalik dengan nilai
induktor dan kapasitor.
Sedangkan nilai induktor

L =
4 7t u - 10 • n" • A

1 (3)

dimana :

jo. = pernieabilitas dari inti kumparan
n = jumlah lilitan
A = luas kumparan - rrf
1 = panjang kumparan - m

Dengan melihat persamaan (2) nilai induktor
tergantung dari : jumlah Iiiitan, permeabilitas inti
kumparan, luas kumparati dan panjang kumparan.

Jadi ada 4 cara mengubah nilai induktor:
- Menibah jumlah lilitan, masih dapat dilakukan

dengan membuat kumpaian pada koker pipa pra-
lon, dimana eniail pada bagian luar kumparan di-
hilangkan. Pada bagian luar kumparan diberi ring
dari logam yang dapat digeser-geser untuk meng-
atur nilai induktan. Cara ini pengaturannya sulit
dan perubahan nilai induktor tidak dapat halus.

- Merubah luas kumparan, hal ini tidak mungkin
dilakukan karena harus merubah diameter koker.

- Merubah panjang kumparan, hali ini sulit
dilakukan karena harus mengulur kumparan dan
merapalkan kembali

- Merubah permeabilitas kumparan, hal ini biasa
dilakukan dengan membuat alur pada koker dan
inti. Pengaturan nilai induklor dilakukan dengan
memutar inti dcngan obeng. Perubahan nilai
induktor dapat halus tetapi perubahannya hanya
kecil saja.
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Dengan melihat fakta diatas pengaturan frekuensi
osilator dengan mengubah nilai induktor jarang
diiakukan.

Nilai kapasitan kapasitor

C = e 'A

dimana:

E = dielektrikumbahan
A = luas penampang keping - cm1

d = tebal dielektrikum - cm

Dengan melihat persamaan (4) nilai kapasitan
kapasitor dapat dirubah dengan mengubah luas
penampang keping dan tebal dielektrikum

Jadi ada 2 macam cara untuk mengubah nilai
kapasitan kapasilor

- Merubah tebal dielektrikum, hal ini dapat
dilakukan dengan menggeser antara 2 keping,
tetapi hanya untuk dielektrikum udara dan dengan
ukuran nilai kapasitan yang kecil.

- Merubah luas penempang keping. hal ini banyak
dilakukandenganmembuatbeberapakepingyang
diparalel yang berjumlah 2 buah.

Pengaturan nilai kapasitan dengan memasuk-
kan bagian yang satu ke bagian yang lain dengan
suatu poros. Untuk memperhalus pengaiuran nilai
kapasitan dapat ditambah dengan 2 roda gigi yang
diametemya berlainan.

Jadi pengaturan frekuensi osilator dengan
mengiibah nilai kapasitan banyak dilakukan, karena
dengan memperbanyak jumlah keping, nilai
kapasitan dapat diperbesar.

Tabcl. 1 Pengamatan perubahnn kapasitan
kapasitor variabel tcrhadap pcrubahan
frckuensi osilator

No.

1

2

3

4

5

6

7

g

9

C (pF)

86

44

25

16

10

8

6

4

3

f (MHz)

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Dengan melihat tabel 1, tnaka terlihat bahwa
semakin kecil nilai kapasitan kapasitor variabel,
frekuensi osilator akan semakin besar, hal ini sesaai
dengan persamaan (2). Sedangkan pada kapashor
variabel luas penempang keping yang berdekatan
semkin kecil, hal ini sesuai dengan persamaan (4).

Pengamatan perubahan daya pada tabung
r e a k t o r p l a s m a t e r h a d a p p e r u b a h a n
frekuensi osilator

Keadaan daya yang maksimum pada tabting
reaktor plasma merupakan hal yang penting uiffnk
dapat membuat lapisan tipis yang baik sfat mekanak-
nya. Penyedia daya RF yang dibuat frekuensinya
dapat diatur dari 4 MHz sampai dengan 13,56 MHz.
Perubahan frekuensi osilator ternyata akan
menurunkan daya pada tabung reaktor plasina,
sehinggabilamerubahfrekuensi rangkaianpenyesoai
juga harus dirubah pada kapasitor variabelnya.

Penyetelan kembali rangkaian pelanting
tegangan ini karena rangkaian dibuat dari indufclor
dan kapasitor variabel yang dihubungkan seri.
Dengan memberikan tegangan RP, maka densan
mengatur kapasitor variabel akan tcijadi resonansi
dimana reaktan induktip sama dengan reafcian
kapasitip. Dengan demikian impedansi rangalcsan
menjadi kecil, sehingga menimbulkan arus yang
besar. Tegangan RF dari penvedia daya RF vang
tegangannya 30 volt, pada kapasitor dan indufctor
akan timbul tegangan yang cukup besar.

Tegangan pada kapasitor

Vc = (5)

dimana:
Vc =
Vo =

Q =

tegangan pada kapasitor - volt
tegangan pada keluaran penguat dnrz
volt
faktor kualitas

Suatu kumparan bila dialiri arus frekoensi
tinggi maka arus hanya akan mengalir hanya pada
pinggir penghantar, hal ini menimbuDcaji keniaiaa
Dengan demikian pada kumparan akan timbul mgi
seperti tersebut diatas dan rugi pada kawat yang
dibuat dari tembaga. Peibandingan antara reafctan
induktip dengan rugi-rugi disebut faktor kualitas
Faktor kualitas suatu kumparan :

Q ~ rl
dimana:

= iugi-rugi karena aras hanya men;
pinggiran tahanan dari penghantar

(6)

di
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Tabcl. 2 Pcngamatan pcrubahan daya pada
tabung rcaktor plasma tcrhadap pc-
rubahan frckuensi osilator

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

f (MHz)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

C(PF)

63

40

28

20

16

13

10

8

7

6

Dengan melihat tabel 2, terlihat bahwa bila
frekuensi osilator dinaikkan maka nilai kapasitan
kapasitor variabel pada rangkaian pcnyesuai harus
dikecilkan, supaya daya pada reaktor plasma tetap
maksimum. Hal ini sesuai dengan persamaan (1).
dimana nilai reaktan kapasitor variabel dan induktor
harus sama, supaya pada kapasitor variabel terjadi
pelantingan tegangan seperti pada persamaan (5) dan
(6). Dalam hal ini pengaturan keadaan resonansi
dilakukan dengan mengatur kapasitor variabel,
karena nilai induktan dibuat tetap (karena pengaturan
nilai induktan sulit dilakukan), sesuai dengan
persamaan (3).

Pengamatan plasma yang timbul

Untukujicoba, sislerntelahdioperasikanpada
dua macam daya, 6 Watt dan 10 Watt. Hasil terlihat
pada gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Nyalaplasma dengan daya renilah

Gambar 4. Nyalaplasnia dengan daya tiuggi

Untuk daya rendah terlihat nyala hanya terjadi
disekiter anoda, hal ini disebabkan karena elektron
yang lepas dari katoda belum mempunyai cukup
tenaga untuk menimbulkan nyala negatif di dekat
katoda (gambar 3). Kalau daya dipertinggi, elektron
dari katode sudah mampu menimbulkan nyala
negatif. Disamping itu penambahan tenaga elektron
persatuan panjang akan lebih besar untuk daya yang
makin besar. Kejadian ini akan memperlebar nyala
kolom positif (nyala didepan anoda). Sehingga
untuk daya yang tinggi nyala dalam labung tampak
penuh (gambar 4).

Pengamatan stabilitas daya yang masuk
tabung reaktor plasma terhadap waktu.

Tabel3. Pcngamatan stabilitas daya yang masuk
tabung reaktor plasma terhadap pc-
rubahan waktu.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t (menit)

0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

P (watt)

11

11

11

10,5

10,5

10,5

10,5

11

11

10,5

10,5

10,5

10,5
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Dayayang masuk pada tabung reaktorplasma
merupakan salah satu parameteryang mempengaruhi
mutu cuplikan yang diberi lapisan tipis, sehingga
pengamatan stabilitas daya perlu dilakukan. Dengan
melihat tabel 3 dapat dilihat bahwa daya yang masuk
pada tabung reaktor plasma cenderung menurun, hal
ini disebabkan karena panas pada penguat daya yang
dibuat dari transistor. Panas yang timbul ini karena
disipasi daya pada basis emitor dan kolektor emitor.
Panas pada transistor akan mempengaruhi arus bocor
kolektor basis ICBO, dimana bila suhu naik arus
bocomya juga naik.

Perbandingan ICEO dengan ICBO disebut penguatan
arus.

ICEO - 1
O)

Dengan melihat persamaan 7 terlihat, bahwa
semakin naik arus bocorkolektorbasis, maka pengu-
atan arus akan turun. Dengan demikian keluaran dari
penguat daya ampitudonya juga tiirun. Hal ini mem-
pengaiuhi juga daya pada tabung reaktor plasma.

Untuk daerah yang naik lagi, hal ini
disebabkan karena tidak siabilnya gas yang masuk
pada tabung reaktor plasma, gas nitrogen berfungsi
juga sebagai dielektrikum pada elektrode. Dengan
demikian dengan benibahnya aliran gas maka sesuai
dengan persamaan 4, maka kapasitan dari elektrode
juga berubah. Hal ini mempengaruhi keadaan
resonansi antara kapasitor variabel yang diparalel
dengan elektrode yang tidak resonansi 100 %.
Dengan berubahnya kapasitan elektrode, keadaan
resonansi menjadi 100 % yang akan menaikkan daya
pada tabung reaktor plasma.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan data-data dan hasil
analisa diatas dapat diambil kesimpulan

1. Penyedia daya RF dapat diaturfrekuensinya dari
4 MHz sampai dengan 13,56 MHz.

2. Penyedia daya PJF dapat memberikan daya pada
tabung reaktor plasma sebesar 30 watt

3. Daya pada tabung reaktor plasma dapat dijaga
dayanya tetap maksimum walaupun
frekuensinya dirubah.

4. Pengubahan frekuensi penyedia daya RF harus
diikuti dengan pengubahan pada rangkaian
penyesuai.

5. Penyedia daya RF dapat digunakan untuk
memberikan daya pada tabung reaktor plasma,
sehingga pada tabung reaktor plasma timbul

ny ala plasma dan nyala plasma dapat diatur, baik
dengan daya rendah maupun dengan daya tinggi.

6. Stabilitas daya 2 x lO'Vjam sudah mencukupi,
karena perubahan daya 10 % mempengaruhi
mutu lapisan tipis sekitar 15 %

DAFTAR PUSTAKA
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TANYA-JAWAB

Moch Rosyin

- Berapakah adaya yang dibutuhkan dan berapa
frekwensi osilator pada generator plasma
sehingga dihasilkan pengerasan aluminium yang
pemah dicoba.

- Mana ayang lebih ekonomis, pengerasan
aluminium pada reaktor plasma dibanding
pengerasan aluminium dengan proses anodyzing
dan sealins.

Yunanto

- Daya yang paling aaoptimal untuk mengeraskan
aluminium dalain percobaan ini adalah 11 watt
dengan frekwensi 6MHz.

- Pengerasan aluminium dengan tabung plasnw
bila dibandingkan dengan proses anodyzing dan
scaling belum pernah membandlngkan inana
yong lebih ekonomi, tetapi akeduaproses terakhir
ini bukan untuk mengeraskan tetopi hanya
melapisi.

Djoko Suyono

- Kriteria apa
metoda-1

yang dignnakan, sehingga dipilih
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- Mohon dijelaskan, istilah dapat dipakai untuk
membuat bahan unggul.

Yunanto
- Alasan dipilih metoda 1 (inetoda kapasitip

dengan tegangan RF) karena pada katoda tidak
terjadi penukaron ion sebagai hasil lapison tipis
akan lebih baik dalam dalam aahal ini cuplikan
tidak berupah warna.

- Istilah dapat dipakai untuk membuat bahan
unggul, karena dapat mengubah dari aluminium
standart menjadi keras sehingga akan tahan
terhadop korosi dan keausan.

Prayitno

- Berapa frilcwuensi ideal untuk menghasilkan daya
pada tabung reaktor plasma maksimum?.

- Bagaimana saudara mengukur daya RF?.
- Karena beban dari catu daya untuk plasma tetap,

apakah perubahan frekuensi tidak mengubah daya
yang adihasilkan?.

Yunanto

- Frefovuensi ideal untuk menghasilkan dayayang
niaksiinuni pnda tabung adalah sekitar 4MHzs/d

- Cara mengukur dayapada tabung adalah dengan
SWR nieter, dengon menglntbimgkan keluaran
penyedia daya RF dengan wosukan SWR meler
dan keluaran SU'R meter dihubungkan ketnbung.

- Perubahanfrekwuensi memang mengubah daya,
tetapi hal ini dapat diatasi dengan mengubah
kapasitor variabel dari rangkaian penyesvai.

Yusuf

- Bagaimana cara mengatur daya RF yang masuk
pada tabung?.

- Pada tabel 2 saya tidakjelas, karena disana tidak
ada kolom untuk pembahan daya.

- Bagaimana cara mengukur daya yang masuk
(disipated) pada atabung?.

Yunanto

- Cara mengukur daya RFyang masukpada tabvng
adalah dengan mengatur tegangnn pada penguat
doya atau dengan rnengatur pada rangkaian
penyesuai.

- Pada taabel 2 niemang tidak disajikan pervbahan
daya, tetapi hanya perubah kapasitor vahabel
rangkaian penyesuai, Ini disebabkan karenapada
waktu mengubah frehvuensi maka nyala plasma
akan apadam tetapi dengan wengubah kapasitor
vahabel maka plasina dkan nienyala lagi.

- Cara mengukur dayapada tabung.. dengan S7F7?
tneter yaitu dengan menghvbungkan keluaran
penyedia daya kemasukan STfT? dan keluaran
SIVR dihubungkan ke tabung.
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PENGGANDAAN KANAL MASUKAN ANALOGINTERFACE
ADC-12 BIT TIPE PCL- 718 ADVANTECH MENGGUNAKAN
AMPLIFIER/MULTIPLEXER BOARD TIPE PCLD- 889

Sudivanto, Aminus.S, Djoko Sujono, Ngatinu, Sudaryanto, Badi Wiyana
PPNY-BATAN. Jl. Babarsari P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK
PENGGAMDAAN KANAL MASUKAN ANALOG INTERFACE ADC-12 BIT TIPE PCl- 718

ADVANTECH MENGGUNAKAN AMPL1F1EM4ULT1PLEXER BOARD TIPE PCLD- S89. Telah
dikembangkan sebuah sistem penggandaan kanal masitkan analog intetface ADC-12 bit tipe PCL-718
AdvanTech nwnggunakan PCLD-889 amplifier dan multiple.rer board PCLD-889. Setiap masukan analog
PCL-718 akan digandakan 16buah masukan analog bani, dengan sebuah PCLD-889 menggunakan software
aplikasi Turbo-C secara simulasi telah mengliasilkan 8x16 buah masukan analog bai-u unmk ADC-12 bit
PCL-718.

ABSTRACT
A Channel multiplexing for tlie analog input channeb oftlie Advantech PCL-718 ADC-12 bit by using

PCLD-889 Programmable AmplifierMultiplexer board have been done. Tlie experiments have been prepared
by using turbo-C software -where every PCLD-889 board wultip!exes 16 differential inptit chamels into one
analog ontput channel, tip to ]0 PCLD-889 can be cascaded to expand the analog inpttt ofPCL-718 ADC-12
bit to 8x16 chaimels.

PENDAHULUAN

Dalam teknik interfacing proses konversi dari
warta analog ke warta digital merupakan bagian

yang terpenting, makin banyak jumlah kanal
masukan analog sebuah sisteni ADC akan semakin
baik sebagai unit akuisisi. Semakinbesarjumlah bit
sistem ADC akan meningkatkan sensitifitas
kemampuannya dalam memonitor perubahan
tegangan analognya. Dewasa ini pemakaian interface
tipe industri sudah cukup Iuas baik untuk
pengendalian maupun akuisisi. PCL-718 buatan
Advantech adalah interface ADC-12 bit dengan kanal
masukan analog sebanyak 16 buah, untuk menambah
jumlah kanal masukannya dapat digunakan
PCLD-889 programmable awplifier/ multiplerer
board yang menggandakan 16 buah masukan analog
baru dengan sebuah keluaran analog. Selanjutnya
keluaran analog dari PCLD-889 tersebut dapat
diumpankan ke salah satu masukan analog PCL-718,
dengan menggunakan sebuah PCLD-889 dan
software aplika menggandakan masukan analog
PCL-718 ADC-12 bit menjadi 160 buah. Penelitian
ini merupakan bagian akuisisi/monitoring tegangan
analog mesin berkas elektron (MBE) yang memiliki
sekitar 42 buah titik pantauan sistem HV nya, untuk

unit pengendaliannya juga sedang diteliti
penggunaan interface drwer re'.ay yang mengatur
sekitar 32 buah penyedia daya tegangan tinggi
menggunakan PCL-718 kedua pada IBM-PC/AT
vang sama. Pemakaian dua interface PCL-718
terpaksa ditempuh karena penggunaan digital output
baik untukprogra»i/>mb/e gain PCLD-889 dan orv'ojf
driver relay PCLD-786 menggunakan alamat yang
sama, dengan penggunaan dua buah interface
PCL-718 dapat membedakan kedua alamat digital
oittput tersebut.

TEORI

PCL-718 ADC-12 bit buatan AdvanTech
adalah Sistem ADC berkualitas industri yang dapat
beroperasi pada IBM-PC dengan sofnvare aplikasi
antara lainTurbo-C, mempunyai 16 masukan analog,
16 keluaran digital, 2 keluaran analog, dan
timer/counter yang mampu memonitor sekitar 42
buah titik penting, untuk memenuhi hal tersebutperiu
dikembangkan sistem multiplexing analog input
menggunakan niuliiplexer'ai>ipli/ier board
PCLD-889 yang juga berkualaitas industri buatan
AdvanTech. PCLD-889 mampu menggandakan 16
buah masukan analog ontuk diumpankan ke salah
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satu masukan PCL-718 ADC-12 bit. Setiap
PCLD-889 mempunyai jurnper yang harus dipilih
sesuai dengan alamatnya sebagai imix board no.O
sampai dengan mux board no.9. Sedangkan PCL-718
dalam setup soflwarenya dapat dipilih menggunakan
address base Hex 000 s/d Hex 3F0.

Multiplexer/ amplifier PCLD-889 yang
terhubung ke PCL-718 ADC-12 bit dapat diprogram
faktor penguatan setiap kanal masukan analognya
lewat digital output PCL- 718, pilihan faktor
penguatan yang tersedia mulai dari 0.5, 1, 2, 10, 50,
100, 200 dan 1000 kali. Secara ma- nual faktor
penguatan juga dapat dipilih Iewat SWl pada board,
seclangkan pemilihan faktor penguat secara sojhvare
dilakukan melalui digital output lewat D6, D5, D4
mulai dari status 000 hingga 111.

TATA KERJA

PCL-718 ADC-12bitdapatdioperasikanpada
address base hexa mulai dari 000 hingga 3F0, di
dalam eksperimen dipilih he\ 302, sedangkan untuk
PCLD-889 multiple.\emya dipilih address hexa 303.
Gambar 1. menunjukan penggabungan tiga buah
PCLD-889 dengan ADC -12 bit PCL-718.

»crw CIWKI e mjrvui a w d i «ufnyr & in • ct. t

UL
:|| = 11

^cvc-^e* t^xA-0n KIJ^

Gambar 1. Siisunaii PCLD-889 berti/igkartiga.

Untuk menggabungkan PCLD-889 secara
bertingkat-tingkat perlu dipersiapkan susunan seperti
tampak dalam gambar no.l dengan mengatur kabel
digitalnya untuk mengatur faktor penguatan sistem
amplifiemya serta kabel masukan kanal analog
untuk meneruskan masukan analog ke PCL-718.
Penentuan nomor PCLD-889 dilakukan dari JP16
(jumperl6) yang akan memilih nomor masukan
analog PCL- 718 yang ditentiikan sebagai pengolah
konversi ADCnya, sedangkan untuk cara melarik
masukan analog PCLD-889 dari nomor awal sampai
nomor akhir ( ada 16 buah nomor masukan )
dilakukan lewat software.

Telah dicoba dipilih JP16 mulai dari nomor
0 hingga 7 pada PCLD-SS9 board yang secara
sojhvare dapat dipilih untuk diumpankan pada
masukan PCL-718 pada kanal nomor 0 hingga 7,
selanjutnya dengan sumber tegangan analog
simulator yang divariasi yang berasal dari regulated
DC power suppply model PR-651 Trio dilakukan
konversi ADC Dari data yang teicetak pada kertas
printer menunjukkan hasil baik, dan dapat
disimpulkan bahwa penggabungan tiga buah
PCLD-889 secara bertingkat (cascading) untuk
menghasilkan 48 buah kanal masukan analog yang
sudah mencukupi keperluan komputerisasi akuisisi
data MBE. Pada percobaan simulasi seperti di atas
telah dilakukan sampai penggunaan PCLD-8S9 yang
ke 7 der.gan hasil cukup baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem akuisisi data analog untuk
komputerisasi mesin berkas berkas elektron yang
dlrencang hanya memerlukan sekitar 42 buah kanal
sehingga hany a diperlukan liga buah PCLD-8S9 y ang
disusun seperti pada gambar no. 1, dari hasil simulasi
tersbut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem
PCL-718 ADC-12 bila dilengkapi dengan PCLD-889
mulliplexer & amplijler programmable board dapat
dikembangkan untuk membentuk sebuah sistem
akuisisidataanalogdengan 160buahkanal masukan.
Software aplikasi yang dikembangkan dirancang
interaklif untuk menerima pilihan faktor penguat.
awal scan dan akhir scan kanal masukan PCLD-889
pada saat eksperimea

Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa
harga digital dari hasil konversi PCL-718 cukup stabil
untuk berbagai masukan yang berasal dari PCL-889
pertama, kedua dan ketiga.

KESIMPULAN

Penggunaan PCLD-889 multiplexer &
programmable amplifier board \dengan PCL-718
ADC-12 bit cukup layak untuk dikembangkan
sebagai kelengkapan sebtsah sistem komputerisasi
mesin berkas elektron.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatanm ini penulis mengocapkan
terima kasih atas bantuan serta panisipasinya dalam
memilih, mencoba sistem PCL-718 ADC-12 bit dan
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PCLD-889 multiplexer & Programmable board ini
kepada saudara Badi Wiyana dan segenap staf
kelompok Komputer elektronika PPNY-BATAN.

DAFTAR PUSTAKA

1. PCL-718 High Performance Data Acquisition
Card User Manual

2. PCL-718 A/D Modulized Data Acquisition Card
Usder Manual

3. PCLD-889 Amplifkr/Multiple.ver board User
Manual

4. PC-Based Industrial & Lab Automation
Products Master Catalog VColume 31.

5. Turbo-C Version 2.0 Borland User Guide.

TANYA JAWAB

Sctyadi

- Dari penggandaan masukan ini, berapa kali/besar
"dead time" yang baru (pada konfigurasi
maksimum)

Sudiyanto

- Karena setiop mux 889 hanya dibedakan oleh
address chip selectnya don bukart dari beda
boardnya secara fisik, waka secara hardware
tidok ada perbedaan pada dead timenya apakah
dari board ke 1 atau dari board ke 2, dan
seterusnya.

Dardjo

- Karena jumper diubah secara manual, apakah
parameter masukan analog dapat dicatat secara
"Real Time " menjadi keluaran digital?

- Berapa banyak data dapat diolah setiap detiknya?
- Apakah dapt untuk mengamati masalahtransient?

Sudiyanto

- Jumper tidak diubah-ubah, hanya sekali dipilih
secara monual dan tetap pada posisi tersebut
untuk selamanya

- Waktu konversiADC-12 bit tipe ini 2,5 msecjadi
cukup banyak data yang dapat diolah tiap
detiknya.

- Mungkin lebih tepat pakai interface Digital
Slgnal Processing (DSP).

M. Syamsa A.

- Dengan saluran analog sebanyak 42, ditambah
kemungkinan pengaruh derau pada transmisi dan
pengelolaan/perawatan 42 kabel transmisi
tersebut, sudahkah dipikirkan menggunakan :
- Konsep master-sla\>e pada pengendalian

rangkaian dengan transmisi digital.
- Menggunakan jaringan komputer (LAN)

untuk menghemat penggunaan kabel, temtania
jika jarak kabel lokasi cukup panjang.

Sudiyanto

- Beluni kanii coba lagi sistem Master-slcn-e vang
ada di reaktor Kartini (ADAM) seharga 2.5 juta
hanya untuk tiga kanal analog, jadi mahal.

- Beluin perlu terhubung ke LAN-PPNY karena
jaraknyo dekat.

LAMPIRAN 1. Program init PCL-718 dan PCLD-889
Program Init PCL-718 dan PCL-889
flinclude .h
#include Ji
#include .h
#include.h
#defme enter 'V'

int adc,dti,dth>rch,chv,adt,adl;
int
char karkter,

ku:
clrscr,
goto\7(U6);
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LANJUTAN LAMPIRAN 1

cpriiitf("@}by dab");
gotoxy(10,2);
cprmtf("\nInputTegangan — 10000 mv :");
gotoxy(10,3);
cprmtf("\nInputKanalADC718 — 7mv :");
gotoxy(10,4);
cprintfl:"\nInputGamPCLD-889(0.5)--1000 :");
gotoxy(10,5);
cprintf("\nAwal Scaii PCLD-889 0 - 1 5 :"X
gotoxy(10,6>,
cpriiitf("\iiAkliir Scan PCLD-889 0 - 1 5 :'),
for(p=0;p;++p)
{
gotoxy(10,10+p);
cprintf("PCLD-889 NOMOR = ");
gotoxy(34,10+p);
cpratf("INPUT KANAL = ");
gotox)'(54,10+p);
cprintf("HASIL DIGITAL = "\
}
{
gotox>'(49,3>,
scanf("%d",&v);
gotoxy(49,4>,
scanf("%d",&d);
gotoxy(49,5>,
scanf("%d")&b);
gotoxy(49,6X
scanf("%d",&k);
gotoxy(49,7X
scanf("%d",&l);
if(b=O)
m=O;
i f (b= l )
m=16;
if(T)==2)
n:=32;
if(b=10)
m=48;
if(b=50)
m=64;
if(b=100)
m=80;
if(b=200)
m=96;
if(b=1000)
m=112;
ou(portb(0x303,(m+a)>,
outportb(0x302,( 16*d+d)\
rch = inportb(0x302);
outportb(0x300,0x01);
delay(10X
dtl = inportb(0x300X

dth=inportb(0x301);
adl = dtl/16;
adt = dth*16+adl;
chv = dtl-adl*16;

}
for(t=0;t3;++t)

1SSN 0216-3128 Sudiyanto, dkt



248 Bnku I
Prmiding Pertanuan dan Presentasi IUniah

PPNY-BATAN. YoRvakarta 2S-27April 1995

LANJUTAN LAMPIRAN 1

clrscr,
gotoxy(U5X
cprintfT@}by Dab");
gotoxy(10,2X
cprintfCViInputTegangan — 10000 mv :%dmv",v);
gotoxy(103>,
cprintf("\nlnput Kanal ADC 718 — 7 mv : %d",d);
gotoxy(10,4X
cprintft"\nlnput Gain PCLD-889 (0.5) - 1000: %d",bX

: %d"y

: %d",l

cprintf("\nAwal Scan PCLD-889 0 - 1 5
gotoxy(10,7);
cprintfi;"\nAkhir Scan PCLD-889 0 - 1 5
for(p=0;p;-H-p)
{
gotoxy(10,10+p);
cprinti("PCLD-889NOMOR= "X
gotoxy(34,10+p);
cprintfCINPUT KANAL = ");
gotoxy(54,10+p);
cprintf("HASILDIGITAL= "},
}
for(a = k;al;-H-a)

outportb(0\-303,(m+a)):
outportb(0.\302,d);
rch = inportb(0.\302);
outportb(0x300,0x01);
delay(lO);
dtl = inportb(0x300);
dth = inportb(0x301);
adl = dtl/16;
adt = dth*16+adl;

gotoxy(10,9+a);

cprintf("PCLD-889 NOMOR =%d",rch);
gotoxy(34,9+a);
cprintf("INPUT KANAL = %d",a);
gotoxy(54,9+a);
cprintf("HASIL DIGITAL = %d\n",adt);
delay(1500);

}
delay(1500X
}
delay(1500);
}
gotoku;

Sudiyanto, dkk. 1SSN 0216-3128



Prosidittg Pertenuian dan Preseittasi Ilmiah
PPNY-BATAN, YoRvakarta 2S-27April 1995 Buku I 249

LAMPIRAN 2. Hasil eksperimen konversi ADC

Tegangan — 10000 : 10000 mV
Input Kanal ADC 718 — 7 : 0
Input Gain PCL-889 (0.5)—1000 : 1
AwalScanPCL-889 —15 :0
Akhir Scan PCL-889 —15 : 15

PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-8S9 NOMOR = 0
PCLD-889NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0
PCLD-889 NOMOR = 0

INPUTKANAL= 0
INPUTKANAL= 1
INPUTKANAL= 2
INPUTKANAL= 3
INPUT KANAL = 4
INPUTKANAL= 5
INPUT KANAL = 6
INPUTKANAL= 7
INPUTKANAL= 8
INPUTKANAL= 9
INPUTKANAL=10
INPUT KANAL = 11
INPUTKANAL=12
INPUTKANAL=13
INPUTKANAL=14
INPUTKANAL=15

HASIL DIGITAL = 4077
HASILDIGITAL = 4089
HASIL DIGITAL = 4085
HASIL DIGITAL = 4090
HASEL DIGITAL = 4085
HASIL DIGITAL = 4088
HASELDIGITAL = 4085
HASDL DIGITAL = 4089
HASEL DIGITAL = 4075
HASIL DIGITAL = 4087
HASILDIGITAL = 4076
HASIL DIGITAL = 4089
HASILDIGITAL = 4077
HASIL DIGITAL = 4087
HASILDIGITAL = 4078
HASILDIGITAL = 4088

Tcgangan
InputKanalADC718
Input Gain PCL-889
Awal Scan PCL-889
Akhir Scan PCL-889

— 10000
— 7
(0.5)—1000
—15
—15

10000 mV
1
1

:0
: 15

PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-
PCLD-

889 NOMOR = 1
889 NOMOR = 1
889 NOMOR = 1
889 NOMOR = 1
889 NOMOR = 1
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ANALISIS KEGAGALAN MANUSIA DENGAN TEORI
HIMPUNANFUZZY

Johnny Situmorang
PPTKR-BATAN. Kawasan PuspilekSeipoirg, Tangemng J5310

ABSTRAK

ANALISIS KEGAGAL4N MANUSIA DENGAV TEORl HIMPUNAS FUZZY. Periiitungan pmbabiliias
kegagalan mamisia secara konveiisional dilahikaii dengan membentitkpohon kejadiannya dan dengan nilai
probabilitas kegagalan bempa nilai derajat keanggoiaan siiatu elemen dalam suaiu himpiuum. Nilai derajat
keanggotaan ini adalah sualu rentang nilai probabilitas yang mengiUustrasikan penibah lingusitik yang
seswigguhnya banyak ditenmkan dalcmi i-ekayasa mamisia fliuman engmeering). Contoh perhitnngan \ung
diambil adaloh kegagaJa>i tehiisi melakukan kalibrasi dcngan probabililas kegagolan sangal rendak

ABSTRACT

HUMANA ERROR ANALYSIS BY FUZZYSET. In conveiisional HR4 tlie probability ofError is treated
as a single and exact valne llimugh constnictinga evenwee, but in this nioment the Fuzzy- Sel Theory is used.
Fuzzy set theory treat rhe probability ofeiror as a plamtsibility wlu'ch ilhtstrate a linguistic varible. Most
parameter or variable in hvman engineering been difined verbal good, Jairlygood, worst etc. IVhich desciibe
a rcwge ofany vahic ofprobability. For e.rample this analysis is qitannfied the hunian error in calibivtion
fask, and ihe probability ofmiscalibitilion is veiy low.

PENDAHULUAN

Pohon kejadian "Human Reliability Anolysis"
(HR.A) sangat berguna pada kuantifikasi ke-

andalan manusia karena mereka dapat meng-
gambarkan akombinasi logika dari kombinasi
probabilitas dan konsekiiensi kcjadian. Pada banyak
sistem estimasi angka tunggal untuk setiap
probabiiitas dan konsekuensi adalah sukar karena
ketidak- pastian dan ketridak-telitian data.

Pada kesempatan ini akan dipergunakan
himpunan fuzzy untuk ketidak-pastian dan
ketidak-telitian data tersebut. Selain itu kebanyakan
keadaan pada rekayasa manusia mesin bersifatyl/zzy
seperti tidak dapat dijangkau, tidak dapat dikenali dan
lain-lain. Kefuzzyan suatu keadaan itu sendiri
datang dari kekurangan jelasan batasan yang
ditentukaa

Tidak seperti dalam logika konvensional yang
mempergunakan logika biner, yaitu kalau tidak 0
maka 1, himpunan fuzzy mempergunakan prinsip
kecenderungan keanggotaan suatu elemen dalam
suatu himpunan dan ini dinyatakan sebagai derajat
keanggotaan. Dengan menetapkan derajai
keanggotaan suatu elemen dalam suatii himpunan.
maka possibilitas probabilitas kegagalan puncak
dapat diketahui.

Hubungan konstribusi setiap kegagalan
individualterhadapkegagalanpuncakkemudianakan
ditetapkan melalui perangkingan setiap kegagalan
individual terhadap kegagalan puncak. Dengan
demikian maka pengamh setiap kegagalan individual
dapat ditentukan.

TEORI

Teori himpunan fuzzy dikembangkan untuk
menggambarkan keadaan kabur. Teori ini diper-
kenalkan oleh A. Zadeh pada lahiin 1965. Ke-fuzzy-
an suatu penomena/keadaan berasal dari kekurang-
jelasan batasan terlentu.

Suatu himpunan/i/zry A dari X dikarakterisasi
oleh fungsi keanggotaan u(A(x)) yang dihubungkan
dengan suatu angka dalara interval [0,1]. Secara
matematis himpunan fuzzy dapat dituliskan sefaagai
berikut dibawah ini:

A = {(x0),u(A(xi))} ; x(i)EX
dimana :

A = universum
x = elemen dalam suatu himpunan
X = suatu kejadian
u = derajat keanggotaan

0)
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Sedangkan penyajian himpunan fuzzy dapat
dilakukan secara diskret atau kontinue. Untuk
penyajian diskret himpunan fuzzy fungsi ke-
anggotaannya dinyatakan dalam bentuk array,
sedangkan untuk pcnyajian kontinu fungsi derajat
keanggotaan dinyatakan secara umum dalam bentuk
fungsi sebagai berikut:

u(x)

M(m-x)/a) untuk x<m

1 untuk m<x<n

R((x-n)/S) untuk x>n.

dengan himpunan/uzzy adalah sebagai berikut:

x = (m, n, a, (2)

dimana :

m, n = nilai median
= penyebarankiridankananbersesuaian

dalam bentuk fungsi L dan R.

Operasi aljabar pada himpunan fuzzy
mengikuti prinsip ekstension yaitu :

Bila Al dan A2 adalah dua himpunan fuzzy
sembarang maka Al © A2 yang mana © adalah
berupa penambahan, perkalian, pcmbagian ataupun
pengurangan. akan bempa perpotongan dan
gabungan dua himpunan fuzzy melalui pemaksi-
muman alaupun peminimum derajat fungsi ke-
anggotaan kedua himpunanyMzzy lersebut. Namun
deniikian hingga saat ini operasi aljabar tersebut
maisih dalam pembakuan dan bersifat empiris yang
tergantung pada penomenaAteadaan yang dihadapi.

u(P(xi))

Gambar 1. Probabilitasfnvy

Penyajian nilai probabilitas kegagalan dari sesuatu
kegagalan X(i) untuk himpunan/uzzy kontinu dapat
dilakukan sebagai berikut:

P(xi) = (10), m(\). n(i), O(iJ) (3)

yang terdifinisikan melalui fungsi keanggotaan
sebagai berikut: ' •

-

u(P(xi)) = .

an
a =

sp(i) =

9(7; =

0

i - e

i

1+9

• 0

m-1, p =

a atau f

(P(i)-P)

•

;

t

i

•

0-n

i

/ sp(i)

0 < p

1 < p

m < p

n < p

o < p

< 1

<m

<n

<o

Prinsip ekstension yang digambarkan dalam
pendefinisian tersebut diatas memberikan hasil
sebagai berikut:

0 ; 0 < p i 1(1) .1(J)

1-0 ; i l D . K j ) < p < B(i ) .B(j)

0 ; O(i) -O(J) < P <. 1

(5)

dengan:

(6)

P(O-PO")
kanan

2fl(i)-a(0
=

(8)

, r=kanan

2 p(o -

(p(ij)l = h(ij)l - [g(!Tfl + 0i(ij)l)E + 21E + V2 (10)

Hfij)r - )r)E + 2JE+1/2 (11)

sedemikian sehingga hasil peikiraan © berikut dan
komplemen yang dipakai adalah:
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P(xi)OP(xj) = (l(i).l0),m(i),m
= P(xi).P(xj)

J-p(xi)= (l-n(i), 1-0(0, l-i'

(12)

(13)

Dengan penjelasan tersebut di ates sebenamya
hasil yang diperoleh adalah hasil linearisasi sehingga
perlu membedakan pemakaian operasi aljabar teori
himpunan/uzzy tersebut. Dengan pertimbangan ini
maka operasi yang akan dipergunakan adaiah sebagai
berikut:

1. Perkalian

P1*P2 = (mi*m2,iii*n2.mita2+m2*al-<ira2,

2. Penjumlahan

P1+P2 = (ml+m2. nl+n2, al+a2,

3. Pengurangan

P1-P2 = (ml-m2. ul-»2. al-a2.

(14)

(15)

(16)

Selanjutnya pengurangan kefuzzyan ssuatu
probabil i tas kegagalan ddilakukan dengan
perhitungan jarak antar nilai probabilitas itii sendiri.
Sebenarnya ada beberapa metode pengukuran jarak
tersebut, akan tetapi pada kesempalan ini penulis akan
memakai metode Hemniing, yakni:

d(Pxi,Pxj) = SORT(u(xi)E+2-u(xj)E+2) (17)

TATA KERJA

Cara Penentuan Probabilitas

Penentuan probabilitasyi/zzy suatu kegagalan
pada prinsipnya berupa rentang nilai probabilitas.
Probabilitas kabur ini dalam teori himpunan fuzzy
disebut sebagai perubah linguistik, seperti rendah,
menengah, tinggi dan sebagainya. Perubah linguistik
ini dikarakterisasi oleh apa yang disebut ganda lima
(x, T(x), U, G, M) sehingga perubah linguistik yang
terbangkitkan secara algoriimis terstniktur dan
melalui suatu pengertian modifikasi arti.

Dengan prinsip tersebut diatas maka disusun
nilai probabilitas/i/zzy dan pada kesempatan ini:

Pst = Probabilitas sangat tinggi
= (0,150; 0,500; 0,150; 0,150)

Pt = Probabilitas tinggi
= (0,150; 0,250; 0,100; 0,100)

Pm = Probabilitas sedang
= (0,050; 0,080; 0,030; 0,030)

Pr = Probabilitas rendah
= (0,010; 0,020; 0,010; 0,010)

Psr = Probabilitas sangat rendah
= (0,008; 0,010; 0,002; 0,002)

Perhitungan Keandalan Manusia

Pada penerapan teori himpunan fuzzy akan
dikenakan terhadap masalah kalibrasi hipotetis.
Pekerjaan kalibrasi dilakukan terhadap 3-set poinL

* > Kegagalan oe"oeC-up" peralatia u j i

B •» Kegagalaii mndetekai miakali^eraai e«c-pcinc percaAa

C • Kagagalac oendaCclcai nialuli^eraai aec-poinc k«2ua.

D m Ke^agalan ioend«tekai niakaliberasi aet-point keci^s

Gambar2. Pohon kejadian kegagalan
miskalibrasi

Seorang teknisi melakukan pe-set-up-an awai
suatu alat uji, dimana dia dapat melakukan dengan
tingkat kegagalan probabilitas sedang karena dia
sudah mengenal dengan baik pekeijaannya tersebut,
yaitu berupa penentuan nilai standard nominal
melalui prosedur kerja. Contoh kesalahan dalam hal
ini misalnya adalah memilih standardyang salah, atau
membuat kesalahn lain yang mungkin. Kesalahan
yang timbul ini sebenamya masih bisa dipulihkan
melalui pekerjaan benar pada pe-set-up-an set-point
pertama. Akan tetapi biasanya seorang pelaksana
set-upawalmerasayakintelahmelakukannyadengan
benar sehingga kegagalan mendeteksi miskalibrasi
dalam hal ini akan menjadi sangat tinggi. Pada set-up
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set-point kedua sangat erat hubungannya dengan
set-up set-point pertama dan melibatkan faktor
pemulihan. Bila ternyata set-up set-point harus
diperbaiki maka akan demikian pula selanjutnya
untuk set-point kedua. Dengan alasan seperti ini
maka nilai probabilitas kegagaian mendeteksi
miskalibrasi dapat ditafsir-tentukan menjadi tinggi.
Pada set-up set-point keliga tergantung ketergayutan
dengan pekerjaan sebelumnya. dimana faktor
pemulihan tidak lagi rckvan pada tahap ini karena
pelaksana sudah benar-benar merasa yakin dengan
pelaksanaannya sendiri. Jadi dengan kata lain pada
tahap ini pelaksanaan bergayut sepenuhnya pada
pelaksanaan sebelumnya sehingga probabilitas
kegagalan miskalibrasi ditentukan sangat tinggi.

Dengan perincian pemberian nilai probabilitas
kegagalan tersebut dilengkapi dengan perhitungan
komplemen untuk setiap nilai kegagalan tersebut
maka perhitungan nilai probabilitas kegagalan
miskalibrasi peralatan uji tersebut dapat dilakukaa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai probabilitas kegagalan untuk setiap
kegagalan tersebut pada pohon kejadian tersebut
diatas adalah sebagai berikut:

A = Pm = (O,O5O;O,OSO;(XO3O;O;O3O)

B =Pst =(0,350;0,500;0,150;05150)

C = Pt =(0,150;0,250;0,100;0,100)

D = Pst = (O,35O;O,5OO;O,15O;O,15O)

dan komplemennya adalah sebagai berikut =

a = 1-A = (0,950;0,920;0,970;0,970)

b = 1-B = (0,650;0,500;0,850;0,850)

c = 1-C = (0,850;0,750;0,900;0,900)

d = 1-D = (0,350,0,500;0,850;0,850)

Sedangkan probabilitas kegagalan miskalibrasi
diperoleh dengarv perumusan sebagai berikut:

F = A * B * C * D

= (0,0009187; 0,0050000; 0,0009687; 0,0040812)

dan nilai pemulihan kegagalan pertahap dan
keseluruhan adalah sebagai berikut:

Skeseluruhan = Sl + S2 + S3 + S4

= (0,9991; 0,9950; 1,0228; 1,0660)

dimana:

51 = a = l-A = (0,9500000;0,9200000;0,9700000;0,9700)

52 = A • b = (O,0325000;0,O4O0O00;0,02250O0;0,0225)

S3= A • B • c = (0,014875O;O,O300000;0,0146250;0,014<5)

S4 = A*B*C*d = (0,0017062;<XOO50000;0,O016562,0,0059)

Untuk pengecekan hasil akhir dilakukan dengan
penjumlahan nilai probabilitas kegagalan dan nilai
probabilitas berliasil (F+S), daii hasilnya adalah :
(l,0;l,0;l,O237;l,0701).

Sebagai perubah linguistiknilai probabilitas
kegagalan tersebut diukur melalui pengukuran jarak
tetpendek antara nilai probabilitas setiap kegagalan
terhadap nilai probabilitas kegagalan terdefiiusikan.
Dengan cara yang sama berdasarkan perhitungan
jarak ini pula dapat ditentukan pengaruh setiap
kegagalan dalam bentuk perangking-an.

Hasil yang diperoleh adalah :

d(P,Pst) = 0,64060

d(P,Pt) =0,31820

d(P,Pm) = 0,09771

d(P,Pr) = 0,02058

d (P,Psr) = 0,00897

sedangkan jarak setiap kegagalan dengan kegagalan
keseluiuhan adalah:

d(KA) = 0,09771

d(F,B) = 0,64060

d(F,C) = 0,31820

d(F,D) = 0,64060

yang menyatakan balnva kegagalan miskalibrasi
adalah sangat rendah, dimsna kegagalan yang paling
berpengaruh adalah pelaksanaan pekerjaan hingga
tahap set-up set-point kedua.

Sedangkan pengukuran jarak dengan
pengeliminiran satu komponen kegagalan adalah
sebagai berikut:

d(F,-A) = 0,07661

d(F,-B) = 0,00635

d(F,-C) = 0,01964

d (F,-D) = 0,00635

adalah merupakan penggambaran rangking pengaruh
kegagalan B/D, A, dan C terhadap kegagalan
keseluruhan.

KESIMPULAN

Dengan menerapkan teori himpunan fuzz\'
terhadap kegagalan manusia pada tugas kalibrasi
peralatan uji dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegagalan kalibrasi suatu peralatan uji dengan
tiga set-point adalah sangat rendah

2. Tingakatan pengaruh masing-masing kegagalan
terhadap kegagalan keseluruhan dapat di-
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tentukan, yaitu misalnya mulai dari yang paling
berpengaruh hingga yang berpengaruh paling
kecil, adalah sebagai berikuf.
B = Kegagalandeteksimiskalibrasiset-point

pertama
D = Kegagalandeteksimiskalibrasiset-point

ketiga
A = Kegagalan set-up awal
C = Kegagalandeteksimiskalibrasiset-pcint

kedua
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TANYA-JAWAB

Tri Madji A.

- Pada contoh tadi ditampilkan nilai probobility
fuzzy > 1. Mengapa suatu kebolelijadian nilainya
bisa > 1 ?.

- Setelah suatu kegagalan terjadi apakah bisa
dijamin bahwa kegagalan yang sama tidak akan
terulang ?.

- . Aplikasi himpunan fuzzy selain untuk analisis
kegagalan

Johnny Situmorang

- Nilai probabilitas seharusnya tidakbolek 1. Pada
contoh yang disajikan pada Skeseluruhan
=(0.9991; 0,9950; 1,0228; 1,0660) hal tersebut
muncul. Hal ini mungkin disebabkan operator
yang dipilih niasih kurang tepat, atau adalah
memungkinkan bahwa nilai yang ditinjau
tersebut adalah pada sifat sebaran kiri konar.
probabilitas fuzzy tersebut, yang berarti balma
sebaran kanan kiri tidak selalu berakhir pada
derajat keangotaan 0.

- Kewungkinan kegagalan yang sania terulang
seteloh suatu kegagalan adalah tnungkin, jusiru
hal terseb ut ditinjau pada saat penyusunan pohon
kejadian yang adalah spesifik terhadop suatu
masalah yang dihadapi.

- Himpunan fuzzy banyak diterapkan paaa
rekayasa alat kendali (kantrolj.

Djoko Suyono

- Dalam abstrak dinyatakan, bahwa kegagalan
melakukan kalibrasi dengan probabilitas
kegagalan sangat rendah, mungkin bisa disajikan
pemyataan tersebut secara k-uaniitatif.

Johnny Situmorang

- Justru inasalah kuantitatif ini yang menjadi
masolah, karena ketersediaan data, data yang
berasal dari negara maju (barat), serta ketidak
jelas batasan yang non dalam kualisis keandalan
manusia yang ingin diperbaiki dart dijawab.
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