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program penelitian pengembangan Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir baik di
dalam maupun di luar lingkungan BATAN dan telah disajikan oleh para peserta-
saji yang kemudian disunting oleh Tim Editor.
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kualitas suntingan dan terbitan prosiding di masa mendatang.

Akhirul kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah berpartisipasi dalam penerbitan prosiding ini, serta terimakasih atas
perhatian para Pembaca.

Serpong, Maret1999

Tim Editor
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EVOLUSI KINERJA DAN DISAIN ELEMEN BAKAR NUKLIR

UNTUK REAKTOR AIR

Soedyartomo Soentono

Deputi Bidang Penelitian Pengembangan Industri Nuklir, BATAN

ABSTRAK

EVOLUSI KINERJA DAN DISAIN ELEMEN BAKAR NUKLIR UNTUK

REAKTOR AIR. Kebutuhan elemen bakar nukir untuk operasi reaktor

daya meningkat terus selama lebih dari 4 dekade sesuai dengan

meningkatnya jumlah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang

beroperasi. Teknologi yang berkait khususnya dengan fabrikasi elemen

bakar nuklir dan disain teras reaktor serta juga daur bahan bakar nuklir

umumnya juga meningkat dengan pesat sesuai dengan upaya untuk

meningkatkan kinerja elemen bakar nuklir yang lebih baik. Pemanfaatan

PLTN di masa depan akan meningkat disebabkan oleh berbagai faktor,

misalnya keinginan untuk mengurangi degradasi lingkungan akibat

pembangkitan energi menggunakan bahan bakar fosil, pemanfaatan

sumber daya alam yang lebih optimum, dan kesinambungan

pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup. Oleh sebab itu, perlu

diamati perkembangan kinerja dan disain elemen bakar nuklir yang telah

terjadi selama ini serta kecenderungan pengembangannya di masa

depan karena elemen bakar nuklir adalah salah satu komponen PLTN

yang terpenting dan terkritis dari segi ekonomi dan keselamatan. Seperti

yang telah terjadi selama ini serta kemungkinan perkembangannya di

masa depan pemanfaatan PLTN jenis reaktor air telah dan masih akan

dominan. Oleh karena itu, pengamatan evolusi kinerja dan disain elemen

bakar nukiir reaktor air perlu diamati terlebih dahulu. Elemen bakar nuklir

reaktor air, dalam makalah ini dibatasi hanya untuk reaktor air tekan

(pressurized water reactor, PWR, dan vodo vodiany energeticheski
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reactor, VVER Rusia), reaktor air mendidih (boiling water reactor, BWR),

dan reaktor air berat tekan (pressurized heavy water reactor, PHWR)

yang dikenal dengan reaktor CANDU, menunjukkan keandalan kinerja

yang semakin baik di reaktor daya di seluruh dunia. Walaupun demikian

kegagalan elemen bakar nuklir dengan mekanisme yang diketahui masih

terjadi, kadang-kadang menimbulkan impak yang cukup berarti pada

operasi reaktor. Pada saat ini laju kegagalan rerata elemen bakar (fuel

rod) adalah sekitar 10"5 yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan

keinginan untuk mencapai target tanpa gagalan (zero failure goal), yang

dalam pengertian pada saat ini sama dengan laju kegagalan mendekati

10"6. Peningkatan keandalan elemen bakar nuklir melebihi tingkat yang

ada pada saat ini menghadapi tantangan yang lebih besar khususnya

bagi negara yang memprogramkan peningkatan derajat bakar (discharge

burn-up). Pemahaman yang cukup mendalam tentang kinerja elemen

bakar sangatlah diperlukan untuk identifikasi akar masalah yang

menyebabkan kegagalan, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan

pada tahap disain, tahap manufaktur (fabrikasi), dan tahap operasi.

Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, telah beberapa kali

menerbitkan publikasi tentang hal ini. Di samping itu, beberapa seminar

international yang membahas khusus elemen bakar reaktor air ringan

(light water reactors, LWR, yaitu PWR, BWR, dan WER) telah pula

diselenggarakan sejak 1985 dan mempublikasikan hasil-hasilnya.

Demikian pula beberapa konferensi internasional yang telah

diselenggarakan khusus untuk elemen bakar reaktor CANDU telah

mempublikasikan hasil-hasil sejak 1986. Beberapa catatan penting

tentang kegagalan dan evolusi disain elemen bakar nuklir untuk reaktor

air serta berbagai hal yang terkait disajikan agar dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi aktivitas penelitian dan pengembangan elemen bakar

nuklir di Indonesia.
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ABSTRACT

THE EVOLUTION OF PERFORMANCE AND DESIGN OF THE

NUCLEAR FUEL ELEMENTS FOR WATER COOLED REACTORS.

The demand ofnuclear fuel elements for the operation of power reactors

increases for more than 4 decades as the number of nuclear power

plants increases. The relevants technologies, typically fue! fabrication

and reactor core design as well as the fuel cycle, accordingly improve

quite rapidly in response to the effort to improving fuel performance. The

utilisation of nuclear power stations in the future will undoubtedly

increase for some reasons, including for example the need to reduce the

environment degradation resulting from the utilisation of fossil fuei power

plants, to utilise the natural resources in more optimal way, and to keep

the development sustainability for the betterment of life standard. It is

therefore necessary to closely observe the performance of fuel elements

and the design of reactor core and follow the trend of their respective

improvement in the future as fuel elements are among the most

important and critica! components of nuclear power plants from economic

and safety point of view. As seen from the existing and operating power

plants and from the trend of power reactors in the future, water cooled

reactors has been and would be still predominant. It is therefore

mandatory to observe the evolution of water cooled reactor fue!

performance and core design. The discussion of water cooled reactor

fuel elements in this paper is limited to pressurised water reactors, PWR,

and vodo vodiany energeticheski reaktor, VVER, the Russian type PWR,

boiling water reactors, BWR, and pressurised heavy water reactors,

PHWR, the later being more known as CANDU reactors, those all

indicating their ever improving performance reliability ofoperation all over

the world. Despite view fue! failures of known mechanism remaining to

exist, they sometime result in quite great impacts to the reactor

operation. For the present status of technology, the fue! rod failure rate is

at the level of 10'5 , which is considered to be high compared to
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uliimately having a zero failure goal, which at the present state of art

equals to a failure rate 10'6 . The improvement of fuel performance

reliability exceeding the present level faces greater challenges,

especially in countries setting up improvement in the discharge burn-up.

Better understanding on fuel performance is highly required to identify

the root problems that affect the fuel performance failures, and formulate

necessary actions to improve the design, manufacturing, and operational

steps. The International Atomic Energy Agency (IAEA) has published

several issues on the matter. Besides, several international seminars

specifically addressing the light water reactor (LWR) fuels have been

held since 1985 and theirresults already published. For CANDU reactors

similar international conferences or seminars have been conducted since

1986. A view notes on fuel failures and design evolution for water

reactors and related subjects are presented in this paper in order to

make them available as reference for fuel research activity and

development in Indonesia.

PENDAHULUAN

Di dunia ini ada 443 reaktor daya

yang beroperasi dan menggunakan

pendingin air baik pendingin air berat

maupun air ringan yang berjumlah

lebih dari 95% reaktor daya di dunia.

Reaktor jenis itu menjadi penting

untuk dipelajari, walaupun saat ini

Indonesia belum mempunyai reaktor

daya dan juga belum menentukan

reaktor mana yang akan harus

dipunyai.

Reaktor air menjanjikan suatu

kenyataan bahwa saat ini reaktor air

dan familinya mampu memanfaatkan

U dengan lebih baik, terutama

pemanfaatan bahan bakar (Pu+U)C>2

yang digunakan secara bergabungan

dalam reaktor jenis PWR. Di

samping itu, ada kemungkinan lain

bahwa gabungan antara PWR dan

CANDU dapat menghasilkan siklus

tertutup daur bahan bakar yang bisa

memanfaatkan uranium maupun Pu

yang terbentuk lebih baik lagi
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sehingga mampu menghabiskan Pu

yang terkumpul.

Oleh karena itu, perlu

diperhatikan terus evolusi kinerja dan

disain elemen bakar nuklir untuk

reaktor air.

Dalam tulisan ini, evolusi disain

tidak dijelaskan secara detail, tetapi

lebih ditekankan pada kinerja, agar

dapat menjadi inspirasi untuk

melakukan penelitian-penelitian yang

sifatnya dapat memancing minat

peneliti untuk berperan serta dalam

masalah daur pada tingkat regional

dan global.

oleh pembakaran fosil, yang turut

berperan dalam pemanasan global

akibat emisi CO dan CO2 yang

mengakibatkan menipisnya ozon,

serta emisi SOX dan NOX yang

mengakibatkan hujan asam dan juga

pencemaran B3. Semuanya dapat

dikaitkan dengan kontribusi

pembakaran fosil. Dengan begitu

beratnya pembakaran fosil yang

hanya untuk mendapatkan energi

primer yang dikonversikan ke energi

listrik, maka pemanfaatan bahan fosil

harus melalui optimasi-optimasi. Oleh

karena itu, aspek pemanfaatan

tenaga PLTN sebagai opsi bagi

energi mix akan semakin terbuka.

Pemanfaatan PLTN akan terus

meningkat di masa datang, karena

ada tiga hal yang mempengaruhinya:

1. Kesadaran yang meningkat untuk

mencegah dan memperbaiki

degradasi lingkungan akibat

pembakaran fosil

Keinginan manusia yang paling

utama adalah mempunyai lingkungan

yang lebih baik sekaligus mencegah

degradasi lingkungan. Degradasi

lingkungan tidak hanya disebabkan

Dalam tulisan ini tidak

ditampilkan angka-angka

pencemaran CO2, NOX, SOX, logam

berat, B3 yang dihasilkan akibat

pembakaran fosil karena sudah

banyak disebut dalam berbagai

makalah dan jurnal. Masih terkait

dengan butir 1 bahwa pemanfaatan

sumber daya alam saat ini amat

meningkat. Perlu diingat bahwa

sumber daya alam bukan warisan

nenek moyang, tetapi titipan anak

cucu dan tentu saja tidak benar bila

sumber daya alam itu dikuras habis-
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habisan tanpa peduli kepada

keperluan generasi selanjutnya. Di

sisi lain, sudah diketahui bahwa

energy content dari nuklir sedemikian

tingginya sehingga pengurasan

sumber daya alam lainnya seperti

bahan fosil yang mempunyai manfaat

dan nilai tambah lain, misalnya di

bidang petrokimia, dapat dikurangi.

Lagipula, peluang pemanfaatan

energi primer yang cukup besar dari

sumber daya alam lainnya juga

besar. Dengan demikian peluang

pemanfaatan sumber daya alam

dengan energy content yang tinggi

akan terbuka, dan di antara energi

primer yang tersedia, energi nuklir

akan merupakan opsi yang menarik.

2. Gas bumi hanya 1,2% cadangan

dunia, batu bara 3,1%, minyak

bumi hanya 1,1% yang terdapat di

bumi Indonesia.

Potensi batubara yang 30

milyar ton itu berada dalam posisi

tumpang tindih lahan, karena

pemanfaatan lahan harus

memperhatikan kepentingan

pangan dan sebagainya. Telah

disadari bersama bahwa migas

dan batubara itu dapat pula

digunakan sebagai bahan industri

untuk mendapatkan devisa tetapi

juga diperlukan untuk transportasi.

3. Kesadaran yang meningkat untuk

melaksanakan pembangunan

yang berkelanjutan

Berkelanjutan artinya generasi

sekarang harus lebih baik dari

sebelumnya, dan harus

menyiapkan generasi penerus

yang lebih baik. Artinya mereka

harus mampu mencegah

degradasi sekaligus memperbaiki

lingkungan. Hal itu dapat

dilaksanakan dengan cara :

• memanfaatkan teknologi bersih

yang akrab/ramah lingkungan,

• mengkonsumsi sumber daya

alam terbarukan dan sesedikit

mungkin sumber daya tak

terbarukan,

• mengolah limbah, dan atau

mendaur-ulang

• tidak memubazirkan sumber

daya alam

Uranium sebagai bahan bakar

uiama PLTN, kalau tidak dipakai

akan meluruh, dan hasil luruhan juga

akan meluruh, demikian seterusnya
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sampai celakanya nanti berakhir

menjadi Pb. Sementara Pb bersifat

racun sepanjang zaman. Jadi, lebih

baik U dipakai maksimal sebelum jadi

racun.

Kiitan dengan Daur Bahan Bakar

Nuklir

elemen bakar itu sendiri. Kajian daur

bahan bakar nuklir dapat berjalan

terus menerus, walaupun teknologi

daur bahan bakar nuklir sudah

sedemikian maju tapi selalu masih

ada celah-celah untuk

mengoptimasikan pemanfaatan

elemen bakar.

PLTN mempunyai keboleh-

jadian meningkat pemanfaatannya,

dan terbukti bahwa PLTN yang

beroperasi di dunia meningkat terus,

yaitu pada saat mencapai 443 buah

walaupun ada beberapa yang telah

didekomisi karena telah mencapai

umur pakainya, sekitar 35-38 sedang

dibangun dan lebih dari 100 telah

diprogramkan.

Untuk itu, masalah elemen

bakar menjadi penting dan daur

bahan bakar nuklir juga penting,

karena mereka merupakan salah satu

komponen reaktor yang terkritis dari

segi keselamatan dan terpenting dari

segi ekonomi. Harga jual listrik

bertumpu pada murahnya bahan

bakar pada saat PLTN beroperasi.

Ada siklus berulang antara

mendesain teras dan mendesain

Bila reaktor dapat didesain

dengan kemungkinan leleh teras 10~6

(yang dulu 10~4) maka kegagalan

elemen bakar pun secara bertahap

harus menurun. Pada saat ini elemen

bakar / batang bahan bakar ke-

mungkinan kegagalannya masih

berkisar 10~5 (1 batang elemen bakar

dalam 100.000 batang/elemen

bakar), sedang sasarannya adalah

10"6 {zero failure goal).

Sejak beberapa dekade ini

PLTN sudah dapat bersaing dengan

PLT yang lain. Oleh sebab itu, sejak

dekade 60-an, evolusi kinerja dan

disain elemen bakar nuklir selalu

dilakukan dalam rangka

meningkatkan segi ekonomi dan

keselamatan. Hal itu disebabkan

karena fungsi elemen bakar yang

terpenting dan terkritis, yaitu

memperhatikan aspek ekonomi dan
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keselamatan. Aspek keselamatan

utama elemen bakar adalah sebagai

boundary I dan II. Matriks bahan

bakar harus mampu berfungsi

sebagai boundary I yang dapat

mengakomodasikan produk belah

baik yang berbentuk gas atau bukan,

agar radiasi clari hasil belah tidak

menyebar dan sebagian kecil produk

belah tersebut masih ditahan lagi

oleh kelongsong sebagai boundary I!

bila matriks tidak dapat

melaksanakan tugasnya. Hal ini kalau

dilihat dari sistem multibarrier dalam

disain suatu reaktor.

• adanya pengembangan selimut

axial untuk mendapatkan fertile

material

o pengelolaan bahan bakar untuk

memperkecil kebocoran radiasi.

Peningkatan pemanfaatan

EBN yang sangat tinggi terlihat pada

tidak terjadinya kehilangan waktu

operasi reaktor, atau waktu produksi

listrik semakin panjang, daur dan

rekonstitusi rakitan.

Evolusi Kinerja Dan Desain Elemen

Bakar

Selama ini telah terjadi

peningkatan kehandalan dan

keselamatan, karena litbang dari data

disain, data komputer, disain dan

modeling begitu intensif dilakukan.

Peningkatan pemanfaatan elemen

bakar nuklir terlihat dari aktivitas yang

terus dilakukan dalam:

• peningkatan burn-up

• pengembangan absorber dapat

bakar (sehingga reaktivitas dapat

diatur)

• rakitan bahan bakar aktivitas

tinggi

Evolusi kinerja dan disain

elemen bakar untuk meningkatkan

kinerja PLTN bermanfaat dalam :

• peningkatan kapasitas reaktor

• load following (dapat mengikuti

beban) walaupun PLTN terutama

untuk memasok beban dasar,

tetapi diinginkan untuk dapat lebih

fleksibel agar mampu lebih dapat

memenuhi permintaan pasokan

listrik yang sebenarnya

• peningkatan dalam teknologi

fabrikasi dan peningkatan kinerja

sehingga ongkos produksi dapat

diturunkan.
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Hal-hal yang masih terbuka

untuk dilihat lebih jauh adalah

moisture atau kontaminasi lain pada

pelet/batang, kemudian PCI, lalu

SSC. Hal ini karena ada power ramp

yang tinggi dalam rangka load

following, kemudian juga

kemungkinan terjadinya cladding I

pelet yang tidak baik.

Korosi juga menjadi masalah

dengan penyebab yang bermacam-

macam. Dry out terjadi juga,

walaupun sangat jarang, sebagai

akibat adanya over heating. Adanya

pelengkungan channel dalam

perangkat PWR, collapse dari

kelongsong karena ada axial gap

dalam kolom fuel, dan adanya

densifikasi selama reaktor

beroperasi, grid rod rating, rod bow,

Bubble jetting dan sebagainya pada

pelepasan fuel rod/element. Pada

perangkat terjadi deformasi lain,

kemudian arus fretting dan hidridasi

terhadap zircaloy.

sebelumnya berorde 10 , sekarang

baik untuk LWR maupun HWR

menjadi 10"5. Cladding collapsing

untuk PWR diturunkan, excessive rod

bow juga bisa diturunkan. Deformasi

length growth jarang terjadi, karena

perbaikan dalam disain atau

manufacturing, terutama pada disain

mekanik dan proses manufacturing

yang diperbaiki. Kemudian primary

hidridizing oleh moisture dalam bahan

bakar sebelumnya dapat dihindari,

ditekan sekecil mungkin. Bubble

jetting untuk PWR yang dulu pernah

meningkat pada tahun 80-an,

sekarang dapat diturunkan. Namun,

masih ada kegagalan-kegagalan lain,

misalnya korosi diri atau akibat

kombinasi terjadinya pengendapan

berat, PCI, SCC, lalu grid rod fretting

and hidridizing pada yang panjang

(long axial crack), kemudian pada

assembly damage oleh length growth

pada air ringan dan muncul berbagai

aspek baru yang tadinya belum

diketahui.

Sejak 2 dekade terakhir

terutama setelah tahun 1989, laju

kegagalan elemen bakar/batang

bahan bakar dan rakitan sebenamya

mulai dapat diturunkan yang

Disain elemen bakar nuklir

mengalami perkembangan yang

cukup menonjol, dapat dicatat sejak

dekade 80-an telah terjadi

peningkatan sinambung rerata
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derajad bahan bakar. Sekarang rata-

rata discharge BU dapat mencapai

45.000 MWD/ton ~ 60000 MWD/ton

dan bahkan peningkatan lebih lanjut

sesuai dengan rencana.

Beberapa program sedang

berjalan untuk elemen bakar CANDU,

meliputi:

• daur bahan bakar baru yang

akhirnya dapat menghasilkan

derajad bakar (burn-up) melebihi

U alam

• modifikasi disain bahan bakar dan

bahan telah dilakukan untuk

meningkatkan kinerja elemen

bakar nuklir untuk menuju derajad

bakar tinggi, memperbaiki

ekonomi neutron dan menurunkan

resiko kegagalan.

Jadi, di samping berbagai

perbaikan mekanikal juga perbaikan

terhadap neutronik bahan bakar.

Disain ' mekanik mempengaruhi

thermohidroulik elemen bakar

tersebut terutama perangkatnya

sehingga meningkatkan kinerjanya.

Pada perangkat BWR terjadi

penincjkatan-peningkatan. Semula,

perangkat itu matriksnya 7x7 dengan

diameter pin 14,3 mm, kemudian naik

menjadi 8x8 sehingga diameter pin

makin kecil, yaitu 12,25-12,50 mm.

Dan ini mengakibatkan laju rerata

linear pembentukan panas makin

rendah, tetapi dengan cara ini banyak

kegagalan dapat dihindari yang pada

dekade 70-an hal itu kurang terlihat.

Untuk mencapai derajad

bakar, faktor-faktor untuk

menghasilkan power lebih tinggi, dsb

maka disain lebih disempurnakan

sehingga pada tahap berikutnya

General Electric mengintroduksikan

yang disebut Zr liner dalam perang-

kat dengan matriks 8 x 8 . Ini diadopsi

oleh semua vendor elemen bakar

untuk tipe BWR. Siemens

mengenalkan matriks reload fuel 9x9,

dengan diameter pin lebih kecil dan

untuk 8x8 dan 9x9 ada optimasi

reaktivitas yang menghasilkan

beberapa versi dengan jumlah water

rod berbeda. ABB mendesain matrik

8x8 dengan water cross disebut

SVEA 64. Siemens mendisain 9x9,

mempunyai kanal air persegi yang

disebut atrium. Kedua versi tersebut

mempunyai jenis matriks 10x10

dengan diameter 10 mm. Baru-baru

ini General Electric mengenalkan

10
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disain 9x9 dan 10x10,. Hampir

seluruh disain 8x8, sebagian 9x9, dan

10x10 menggunakan kelongsong

dengan Zr liner.

Disain perangkat bahan bakar

PWR yang dahulu menggunakan

diameter berkisar 10,7-11,2 mm

dipakai pada matriks mulai 14x14

hingga 16x16 juga mengalami

perkembangan. Batang/p/n diameter

lebih kecil dengan matrik 16x16

dikenalkan oleh Combustion

Engineering, Westinghouse

matriknya 17x17, sedang Siemens

menggunakan 18x18, kemudian liner

tak dipakai lagi di PWR. Namun,

banyak modifikasi disain perangkat

bahan bakar PWR telah dilakukan

dengan berbagai nama dagang

misalnya : AVA, QUA, FANTAS 5,

FOKUS, HTP dengan sebagian

bermatriks tak sama.

Beberapa jenis bahan bakar

PWR baru mempunyai kesamaan

ciri, misalnya : menggunakan spacer

gridmaju dari zircaloy. Beberapa tipe

menggunakan debris capture untuk

mengubah kegagalan akibat debris

dan menggunakan bahan kelongsong

yang mempunyai ketahanan korosi

lebih baik, sehingga ada

perkembangan material maupun

disain mekanik. Walaupun sebagian

besar kelongsong elemen bakar

nuklir yang beroperasi masih Zry-4

dalam spesifikasi ASTM,

kecendrungan teramati adalah me-

ninggalkan bahan paduan ini dan

diganti logam paduan baru

khususnya kelongsong duplex

dengan lapisan luar yang tahan

terhadap korosi. Oleh Siemens

misalnya zirlo (Zr Sn/Nb) yang

digunakan pula oleh Westinghouse.

Pada WER (PWR Rusia) juga

telah dilakukan peningkatan

perangkat bahan bakar dengan

mengubah disain mekanik atau

bahan. Jadi versi asli WER 440

mempunyai perangkat bahan dengan

fuel channel 126 batang bahan

bakar. Versi 1000, sudah beroperasi

sejak 80-an, tidak lagi memakai fuel

channel, mempunyai 312 batang

bahan bakar. Kedua WER ini

berperangkat bahan bakar dengan

matriks heksagonal dengan spacer

grade bertipe sisir tawon, batang

bahan bakar mempunyai diameter

9,1 mm, berkelongsong Zr-1 Nb dan

berpelet anular. Kemudian perbedaan

n
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terhadap PWR versi Barat yang

penting adalah adanya kimia air,

potasium amonia dan kontrol

reaktivitas dengan perangkat bahan

bakar yang mempunyai tabung-

tabung steel yang mengandung

boron di bagian atasnya (untuk WER

440). Sedangkan sebagai tambahan

spacer grade paduan Zr-Nb,

menggantikan stainless steel ini sejak

87 di WER 440 dan sekarang di

WER 1000. Perkembangan terakhir

mencakup penggunaan alloy Rusia

Zr-Nb-Sn-Fe yang lebih tahan

terhadap pertumbuhan imbas akibat

iradiasi, creep dan korosi atau untuk

guide tube dan juga untuk

kelongsong batang bahan agar

tinggal lebih lama di dalam reaktor

sekitar 5 atau 6 tahun. Pada saat ini

sedang dikembangkan perangkat

yang dapat dilepas, optimasi cap,

desain baru untuk batang kendali dari

WER 1000.

CANDU meimpunyai perangkat

matriks bahan bakar yang pendek tak

berstruktur. Hal ini berbeda sekali

dengan perangkat bahan bakar PWR

yang panjang dengan batang kecil-

kecil sehingga memerlukan strukur.

Pada CANDU, dirinya sendiri menjadi

struktur yang cukup kuat, bahkan

kelongsongnya tipis saja, yang

umumnya dilapisi grafit bagian

dalamnya tanpa komponen struktur.

Berbagai tipe bundel ada yang 19/28

diameternya tentu saja besar sekitar

15 mm. Ada pula yang mempunyai

37 elemen bakar per bundel, dengan

diameter elemen bakar mengecil

hingga 13 mm. Pada saat ini semua

desain masih dipakai dan reaktor

jenis CANDU sedang beroperasi.

Bundel dengan 37 elemen bakar

mempunyai 2. versi dengan

perbedaan sedikit pada profil endcap-

nya dan posisi bearing pad untuk

menyesuaikan dengan sistem

penanganan bundel bahan bakar dan

konfigurasi kanal. Reaktor BRUCE

dan DARLINGTON, Kanada

memakai mesin fuels against flow,

tetapi di reaktor CANDU lainnya

memakai fuels with flow. Jadi, ada

perbedaan sedikit pada endcap-nya.

Walaupun pada dasarnya disain

dasar tidak berubah, program

peningkatan kinerja dilakukan untuk

bahan bakar maju yang tidak hanya

berupa uranium alam saja, tetapi juga

uranium diperkaya (uranium dari

bahan bakar bekas PWR). Di

samping itu, CANDU juga

12
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menggunakan Thorium yang

dilakukan oleh AECL bersama

Argentina, lndia, Korea Selatan, dan

Rumania. Disain mutakhir

menggunakan 43 elemen bakar

dengan 2 diameter yang berbeda,

yang disebut canflex dan dilakukan

bersama AECL dan Korsel.

Bila reaktor daya di dunia

ditinjau kembali, maka untuk BWR

yang 6x6 s.d 10x10 semuanya masih

ada yang dipakai, PWR dengan

matriks 14x14 s.d 18x18 ada yang

sedang beroperasi, untuk WER baik

126 batang heksagonal maupun yang

312 masih beroperasi pula pada

semua WER 440 dan 1000, dan

CANDU dengan susunan elemen

bakar 19, 28, 37 per bundel masih

banyak digunakan. Reaktor CANDU

dengan 19 eb per bundel sebanyak 7

digunakan di India, satu di Pakistan.

28 eb ada di Canada, 37 eb ada di

Canada, Argentina, Rep. Korea.

Sekarang ada juga di Rumania dan

akan ada di Cina.

Evolusi rehabilitas

(kehandalan) kinerja elemen bakar

maupun batang bahan bakar pada

17x17, semakin baik dimulai tahun 83

s.d 93. Fuel failure semakin kecil.

Calculated fuel rate pada PWR Rusia

atau WER semakin baik, ordenya

10'5, semakin baik dari tahun ke

tahun termasuk untuk CANDU. fuel

failure dengan orde 10"5 juga semakin

baik. Average annual, failure rate

BWR, PWR, WER, dan CANDU

berbeda-beda, tetapi ordenya masih

hampir semua sama dengan orde

10'5. Sebab-sebab kegagalan,

misalnya crack induce look lise

corrosion (CLEC) pada PWR ini

menurun, kecendrungan secara

umum untuk semua jenis reaktor juga

menurun, walaupun ada sebagian

masih tetap menonjol.

SIMPULAN

Kinerja bahan bakar dalam bentuk

perangkat atau bundel, reaktor air

terus ditingkatkan dengan

meningkatkan desain yang berkaitan

dengan netronik, thermohidrolik serta

mekanik menuju ke zero failure goal

yang dalam saat ini berorde 10~6.

Peningkatan kinerja dilakukan

dengan penggunaan bahan baru baik

matriks bahan bakar tmaupun bahan

struktur, kemudian litbang dalam

perangkat lunak untuk desain bahan
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bakar dan batang elemen berikut

perangkat dan bundel masih

berlanjut. Litbang dalam ilmu bahan

terutama untuk matriks bahan bakar,

bahan struktur, dan bahan terkait

lainnya juga masih terus dilakukan.
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TANYA-JAWAB

Asmedi Suripto

• Bagaimana menyikapi situasi

tutup pintu di negara-negara

rhaju agar PEBN dapat

memperoleh alih teknologi dan

know how. Kiat-kiat apa

sebaiknya dilakukan. Mohon

saran.

• Sudah diarahkan Kepala BATAN

bahwa pengembang teknologi

daur bahan bakar nuklir bukan

hanya tanggung jawab BATAN

saja. Bagaimana kiat BATAN

dapat mengajak pihak luar untuk

bekerjasama menggarap

teknologi elemen bakar di luar

Uranium.

Soedyartomo Soentono

• Kita harus mampu menjadi mitra

mereka dengan melaksanakan

berbagai kerjasama litbang yang

mereka perlukan. Untuk dapat

menjadi mitra, kita harus jeli dan

kreatif memanfaatkan hardware

dan software kita serta secara

bertahap keterlibatan SDM kita

akan dapat memperoleh alih

teknologi know how. Tentu saja

diklat juga diperlukan untuk SDM

baik di dalam maupun di luar

negeri tetapi harus diikuti

keterlibatan secara langsung

untuk membuat end-product yang

sedapat mungkin ada end

usernya.

• Tingkatkan • komunikasi dan

tunjukkan bahwa keterlibatan

mereka penting dan juga

bermanfaat bagi kepentingan

mereka. Tunjukkan pula dengan

contoh-contoh nyata bahwa

IPTEK nuklir dapat mempunyai

peranan yang sangat broad

spectrum.

Heddy Krishyana

• Evolusi desain perangkat bahan

bakar yang dikembangkan untuk

PWR, BWR dan CANDU sudah
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semakin maju dan ekonomis.

Bagaimana dan dari mana

BATAN akan memulai

pengembangan perangkat bahan

bakartersebut.

• Berdasarkan presentasi Bapak

hanya diberikan data-data

mengenai elemen bakar PWR,

BWR dan CANDU. Apakah Bapak

mempunyai data-data elemen

bakar HTR sehingga dapat

memberikan pandangan kenapa

BATAN pada saat ini akan

mengembangkan HTR.

Soedyartomo Soentono

• Penentuan pilihan jenis reaktor

daya sangat kompleks mengingat

putusan tidak semata-mata hanya

dari sisi teknis tetapi dari segi

pendanaan, politik dan bahkan

sisi sosial. Sudah barang tentu

apabila putusan jenis reaktortelah

diambil, sebaiknya kita

memfokuskan diri pada

pengembangan perangkat bahan

baka'r tersebut serta sebaiknya

kita mulai dari tengah daur, yaitu

kemampuan untuk mengelola

bahan bakar dalam teras reaktor

terpilih (in core fuel management),

kemampuan fabrikasi serta

pengelolaan bahan bakar bekas.

Sudah barang tentu keseluruhan

daur bahan bakar perlu dikaji dan

kemudian dikembangkan karena

masing-masing bagian daur juga

mempunyai peluang untuk berdiri

sendiri secara ekonomis.

Untuk kali ini memang lingkup

saya batasi pada reaktor daya

berpendingin air (reaktor air),

karena pada saat ini lebih dari

95% PLTN yang beroperasi di

dunia adalah reaktor air dan

reaktor-reaktor air dapat

bersinergi untuk meningkatkan

daur bahan bakar nuklir

khususnya dalam pemanfaatan

bahan fisil dan bahan fertil. Untuk

bahan bakar HTR, tentu saja kita

selalu mengikutinya karena HTR

mempunyai aplikasi yang cukup

luas tidak hanya untuk

pembangkitan listrik. Daur bahan

bakar HTR cukup unik, karena

tidak memerlukan proses ulang

dengan demikian back end

efeknya dapat lebih sederhana.

Pada saat ini PPNY sedang

melakukan beberapa litbang

proses bahan bakar kernel untuk

HTR.
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HASIL DAUR TERTUTUP DAN MASALAHNYA

Mohammad Ridwan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir - BAPETEN

ABSTRAK

HASIL DAUR TERTUTUP DAN MASALAHNYA Daur bahan bakar nuklir tertutup yang dianut
oleh negara-negara Eropa dan Jepang kini sudah mulai mengakumulasi plutonium dalam
jumlah yang cukup besar, yang diperkirakan akan naik jumlahnya setiap tahun. Saat ini sudah
terakumulasi 170 ton plutonium hasil proses olah-ulang bahan bakar bekas. Di samping itu,
selama kurang lebih empat puluh tahun sejarah PLTN, di dunia telah terakumulasi pula sekitar
1000 ton plutonium yang masih terikat dalam bahan bakar bekas yang disimpan, yang tiap
tahun jumtahnya juga akan meningkat. Era pasca perang dingin telah juga menambah
akumulasi plutonium tersebut dengan sekitar 100 ton plutonium dari sektor militer, hasil
pembongkaran senjata dan hulu ledak nuklir. Plutonium, seperti juga uranium, mempunyai
kegunaan ganda, yaitu dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk reaktor nuklir dan dapat
digunakan juga sebagai bahan untuk senjata nuklir. Makin banyaknya akumulasi plutonium ini
akan membawa tantangan tersendiri, baik bagi para peneliti di lembaga-lembaga penelitian,
baik bagi para pengatur dan pengawas tenaga nuklir maupun bagi para politisi. Bagi para
peneliti, diantaranya berupa tantangan untuk mengelola dan memanfaatkannya, bagi para
pengawas dan politisi, tantangan untuk menghindari terjadinya penggunaan plutonium untuk
maksud-maksud non-damai dan mengatur dan mengawasinya untuk menghindari terjadinya
transfer plutonium ke tangan yang tidak berhak. Makalah ini memberikan sedikit uraian
mengenai hal-hal yang mengakibatkan terjadinya akumulasi plutonium dan permasalahannya
serta usaha dunia intemasional memecahkan masalah plutonium ini.

ABSTRACT

CLOSED FUEL CYCLE PRODUCTS AND !TS PROBLEMS. The c/osed nuc/ear fuel cyc/e
scenario adopted by European countries and Japan has now started accumulating a huge
amount ofplutonium which can tremendously increase its amount year by year. Now, plutonium
has been accumulated around 170 tons coming from the reprocessing of the spent fuels.
Besides, during the 40 year history of nuclear power plant, it has been accumulated around
1000 tons which is still in the form of spent fuels in inten'm storages around the worid, and it
a/so increases every year. It has also been accumulated around 100 tons during post cold war
from military sector, in this case, from dismantling of the nuclear war head. Plutonium as well
as uranium, has double function as fuets for nuclear power reactors and as material fornuclear
arms. Increasing plutonium population brings a special challenge for research workers,
inspectors of nuclear powers, and politicians. For research workers, the plutonium population
can force them to manage and use it in different ways, meanwhile for inspectors and
politicians, it can push them to avoid the use of Pu for non peaceful uses thus to create a
system in such away so that the Pu transfer can reach the proper hands. This paper gives
description about the effect of plutonium accumulation, its problems, and the intemational
efforts to solve its population.

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir abad ke-20 ini
Indonesia pernah dua kali dihadapkan pada
masalah transportasi plutonium dari Perancis
ke Jepang melalui perairan laut Indonesia.
Plutonium yang diangkut dengan kapal
tersebut adalah plutonium hasil proses olah-
ulang bahan bakar bekas PLTN yang
beroperasi di Jepang, yang diolah-ulang di
Perancis. Dalatn industri nuklir dikenal dua
mashab mengenai daur bahan bakar nuklir.
Mashab pertama yang disebut daur terbuka
memilih menyimpan bahan bakar bekas
tersebut di suatu tempat penyimpanan
sementara yang kemudian akan disimpan

selamanya dalam formasi geologi bawah
tanah. Mashab pertama ini dianut oleh
Amerika Serikat dan beberapa negara
lainnya, termasuk negara berkembang.
Mashab kedua disebut daur tertutup, yaitu
mengolah-ulang bahan bakar bekas dan
mengisolasi plutonium hasil reaksi
transformasi inti uranium yang terjadi dalam
pengoperasian PLTN. Plutonium ini
kemudian akan dijadikan bahan bakar nuklir
terutama untuk reaktor pembiak cepat.
Mashab yang kedua ini dianut oleh negara
Eropa dan Jepang. Instalasi proses olah-
ulang bahan bakar bekas terdapat di Inggris
(Sellafield), di Perancis (La Hague dan
Marcoule), di Jepang (Tokai-mura dan
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Rokkasho-mura), di Rusia (Chelyabinsk-40)
dan di India (Tarapurdan Kalpakkarn).

Perkembangan global di bidang
ketenaganukliran di tahun 90-an memberikan
tantangan tersendiri kepada para pelaku
nuklir baik mereka di sisi pemakai maupun di
sisi industri nuklir, di lembaga penelitian,
maupun di lembaga pengatur dan pengawas
dan bahkan kepada para politisi, yaitu
terjadinya akumulasi plutonium yang
dihasilkan baik dari sektor program sipil
(PLTN) maupun dari sektor militer (senjata
nuklir). Perkembangan ini terjadi karena
beberapa hal diantaranya yang pertama
tertundanya komersialisasi reaktor pembiak
cepat yang akan menggunakan bahan bakar
plutonium hasil proses olah-ulang bahan
bakar bekas, dan yang kedua berakhirnya
perang dingin, yang diikuti dengan terjadinya
pembongkaran senjata dan hulu ledak nuklir
yang kemudian diikuti dengan transfer
plutonium dari sektor militer ke sektor sipil.

Plutonium, seperti juga uranium,
dapat digunakan sebagai sumber energi
(1 gram Pu sama dengan satu ton minyak)
dan di samping itu mempunyai potensi yang
metmbahayakan kesehatan serta
kemungkinan penggunaanya sebagai bahan
senjata nuklir.

PLUTONIUM HASIL DAUR TERTUTUP

Terjadinya produksi plutonium adalah
suatu konsekuensi logis dalam suatu reaktor
nuklir. Plutonium dihasilkan dari transformasi
uranium-238 menjadi plutonium-239.
Beberapa bagian tertransformasi menjadi
Pu-240 sampai dengan Pu-243. Hanya
Pu-239 dan Pu-241 yang berupa bahan bakar
fisi. Tingkat produksi plutonium dalam suatu

reaktor tergantung pada tipe reaktor,
karakteristik reaktor (pendingin, moderator
dan tipe bahan bakar), teras reaktor, operasi
reaktor dan tingkat pengayaan uranium serta
power density. Gambar-1 dan Gmbar-2
memberikan gambaran produksi plutonium
sebagai fungsi burn-up bahan bakar untuk
berbagai tipe reaktor.

Bahan bakar dalam reaktor komersial
(PLTN) diradiasi lebih lama dibandingkan
dalam reaktor untuk maksud persenjataan.
Radiasi yang berkepanjangan mengubah
komposisi isotop plutonium yang dihasilkan.
Bahan bakar bekas PLTN mengandung
sekitar 70-73 % Pu-239, sedang dari reaktor
militer mengandung sekitar 93 % Pu-239.

Semula semua bahan bakar dan
bahan bakar bekas adalah milik negara yang
dikelola oleh institusi yang bertanggung jawab
dalam pengembangan PLTN. Sampai
dengan pertengahan tahun 1970-an, semua
bahan bakar bekas dari PLTN diolah-ulang.
Namun kemudian Amerika Serikat pada
tahun 1976 memutuskan untuk melarang
proses olah-ulang bahan bakar bekas
dengan memilih sistem daur terbuka, sedang
negara-negara Eropa tetap memilih daur
tertutup. Kedua sistem terlihat dalam
Gambar-3 dan Gambar-4.

Sampai dengan tahun 1997 telah
dihasilkan kurang lebih 1.000 ton plutonium
yang masih terikat dalam bahan bakar bekas.
PLTN dunia akan menghasilkan 9.000 -
10.000 ton bahan bakar bekas setiap
tahunnya, yang akan menambah jumlah
plutonium dengan 60 - 70 ton tiap tahunnya.
Sedang plutonium hasil daur ulang bahan
bakar bekas, pada tahun 1997 telah
mencapai angka 170 ton.

o.o -
3 "I 5 6 7

Puel-bum-up (GWd/l hoavy niclal)

Gambar-1: Produksi Pu sebagai fungsi burn-up bahan bakar uraniutn alam
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Fuel burn-up (GWd/l haavy molol)

Gambar-2. Produksi Pu sebagai fungsi burn-up bahan bakar uranium
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Fabrikasi
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Pengkayaan
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U

Ekstraksi &
Konversi

b.b.
PLTN

b.b.
iradiasi

Penyimpanan/
Pembuangan

Gambar-4. Daurterbuka

PLUTUNIUM DARI ERA PASCA PERANG
DINGIN

Di tahun 1963 di puncak-puncaknya
perang dingin, Presiden Kennedy
memprediksi bahwa di akhir abad ini akan
ada 20 negara nukkir (nuclear-weapon
states). Ternyata hal ini tidak terjadi. Justru
beberapa perkembangan mengarah ke
keadaan yang lebih baik. Pada tahun 1995
traktat nonproliferasi (Non Proliferation
Treaty/NPT) diperpanjang untuk waktu yang
tak terbatas dan saat ini telah ditandatangani
oleh 180 negara peserta. Kemudian pada
tahun 1996, Traktat Komprehensif mengenai
Pelarangan Uji Coba Nukiir (Comprehensive
Test Ban Treaty I CTBT) terbuka untuk
ditandatangani oleh negara peminat untuk
menjadi peserta. Di samping itu, di bidang
pengawasan ekspor beberapa organisasi
multilateral muncul diantaranya The Nuclear
Suppiiers Group dan The Missile
Technology Regime.

Perkembangan global ini diikuti oleh
berapa perkembangan regional. Traktat
Tlatelolco antara Argentina dan Brasil yang
dirumuskan dan disetujui tahun 1967 kini
berlaku hampir untuk semua negara Amerika
Latin dan Karibia kecuali Kuba. Zona Bebas
Nuklir bermunculan, seperti misalnya di
Pasifik Selatan (1986), di Asia Tenggara
(1995) dan kini masih dalam pembahasan di
Timur Tengah. Kemudian pada tahun 1996
Afrika Selatan memutuskan untuk
menghentikan program senjata nuklirnya.
Saat ini hanya Rusia satu-satunya negara
bekas Uni Soviet yang masih
mempertahankan sebagai negara dengan
senjata nuklir. Di samping itu, Amerika
Serikat dan Rusia mulai melucuti senjata
nuklirnya dan peluru kendali strategisnya dan
diharapkan pengurangan lebih lanjut akan
terjadi sesuai perjanjian START II dan
kemudianSTARTIII.

Akibat yang menggembirakan pada
kedamaian dunia dari konsekuensi adanya
senjata nuklir ini memberikan dampak
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tambahan akumulasi plutonium yang saat ini
sudah mencapai 100 ton dari hasil
pembongkaran senjata dan hulu ledak nuklir.

Perkembangan yang menggembira-
kan seperti diuraikan dalam ulasan ini, yang
berarti akan memberikan dampak positif
terhadap pengurangan jumlah senjata nuklir
di dunia, ternyata belum diikuti secara mulus
dengan traktat pengurangan produksi bahan
fisil seperti HEU dan Pu untuk senjata nuklir
(Fissile Material Cut-Off Treaty). Traktat
tersebut tentunya merupakan langkah penting
untuk mengurangi jumlah produksi plutonium
di dunia.

MANAJEMEN PLUTONIUM

Seperti yang telah diuraikan di muka,
sampai dengan tahun 1997 sekitar
130.000 ton bahan bakar bekas dari PLTN
yang berisi sekitar 1.000 ton plutonium
disimpan. Jumlah bahan bakarbekas ini akan
bertambah dengan 9.000 - 10.000 ton tiap
tahunnya, yang berarti akan menambah
jumlah plutonium 60-70 ton tiap tahunnya.
Sementara ini 170 ton plutonium telah
dihasilkan dari instalasi olah-ulang bahan
bakar bekas dan sekitar 100 ton plutonium
dihasilkan dari senjata dan hulu ledak nuklir
yang sudah dibongkar. Dengan demikian di
tahun 1997 telah terdapat sekitar 1000 ton
plutonium yang masih terikat dalam bahan
bakar bekas yang disimpan dan 270 ton
plutonium yang sudah dipisahkan baik dari
instalasi daur ulang ataupun dari
pembongkaran senjata dan hulu ledak nuklir.
Jumlah plutonium yang "sedikit" ini
memberikan masalah tersendiri.

Masalahnya mau diapakan plutonium ini,
baik yang masih terikat dalam bahan
bakar bekas dan yang terutama yang
sudah dipisahkan dalam bentuk Pu-
oksida.

Akademi llmu Pengetahuan Amerika
Serikat mengusulkan agar plutonium yang
berasal dari senjata nuklir dikonversi dalam
bentuk yang "dilindungi" dengan radiasi yang
cukup intensif untuk mencegah terjadinya
pencurian. Teknik ini tentunya hanya akan
berlangsung dalam waktu "pendek". Lama
kelamaan radiasi tinggi tersebut akan
berkurang karena terjadi proses peluruhan.
Jika bahan bakar bekas tersebut "dikubur"
maka pada suatu waktu kemudian "kuburan"
plutonium ini akan digali kembali sebagai

"tambang plutonium" yang potensial yang
bisa dieksploitasi kembali.

Kelebihan Plutonium Dibakar

Semula plutonium akan
dimanfaatkan dalam reaktor pembiak cepat,
namun sampai saat ini baru terbatas dalam
jumlah kecil, karena itu usaha
pemanfaatannya dilakukan dalam bentuk
MOX dalam reaktor air ringan. Saat ini baru
22 PLTN jenis reaktor air ringan di Perancis,
Jerman, Swiss, Belgia dan Jepang yang
menggunakan MOX. Diperkirakan pada
tahun 2000 jumlah PLTN yang akan
menggunakan MOX akan meningkat menjadi
sekitar 36-48 Pi.TN. Penggunaan MOX
tentunya akan mengurangi cadangan
plutonium dan dapat dianggap sebagai cara
interim sebelum plutonium dipakai secara
intensif dalam rekator pembiak cepat dalam
abad yang akan datang.

Diperkirakan masih diperlukan
beberapa puluh tahun lagi sebelum reaktor
pembiak cepat menjadi komersial dan
ekonomis. Meskipun produksi energi nuklir
yang berkelanjutan dapat dihasilkan sangat
efektif dengan penggunaan plutonium dalam
rekator pembiak cepat, namun produksi listrik
yang kompetetif mungkin baru bisa terjadi
pada tahun 2030 (perkiraan yang optimistis).
Perlu diingat bahwa saat ini di pasaran cukup
banyak uranium dengan harga yang cukup
bersaing. Di samping itu, perlu juga disadari
bahwa teknologi energi lainnya bisa
berkembang dan cukup kompetitif sehingga
problema plutonium akan tetap ada. Jadi,
adakah cara lain untuk membakar
plutonium yang kelebihan?

Pengelolaan plutonium hasil pembong-
karan senjata nuklir

Dalam hal plutonium dari senjata
nuklir, Amerika Serikat sudah mengambil
langkah-langkah tertentu. Amerika Serikat
akan menggunakan dual-track strategy, yaitu
akan menggunakan sebagian besar
plutoniumnya di reaktor air-ringan sebagai
MOX sedang sisanya akan diimobilisasi/
disimpan. Russia belum menyatakan mau
diapakan plutoniumnya.

Pembuangan (disposal) Bahan Bakar
Bekas

Untuk plutonium dari PLTN skenario
yang logis adalah menyimpannya dalam
bentuk bahan bakar bekas (daur terbuka)
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atau "membuangnya" dalam formasi geologi
bawah tanah. Hal yang sama berlaku untuk
plutonium hasil olah-ulang (daur tertutup),
karena penggunaan sebagai MOX akan
berakhir juga dalam penyimpanan sebagai
bahan bakar bekas atau dibuang dalam
formasi geologi. Teknologi penyimpanan
plutonium adalah teknologi yang sudah
mapan, dan tidak memberikan masalah.
Namun, "pembuangan" dalam formasi
geologi bawah tanah masih memerlukan uji
coba.

Sejumlah besar bahan bakar bekas
dengan mudah dapat disimpan. Volume
bahan bakar bekas jauh lebih kecil dan
sangat kompak dibandingkan dengan limbah
dari industri. Karenanya, bahan bakar bekas
dapat lebih mudah disimpan dan diisolasi dari
lingkungan hidup dibandingkan dengan
limbah dari pembangkit listrik dengan bahan
bakar fosil, yang pada umumnya dilepas ke
atmosfir. Di samping itu, bahan bakar bekas
secara kimia sangat stabil dan tahan kondisi
panas yang makin berkurang karena
terjadinya proses peluruhan.

Dua contoh dapat digambarkan di
sini. CLAB facility di Swedia hanya berupa
kolam renang dengan ukuran 120 X 20 m,
dengan kedalaman 27 m dan dapat
menampung 5.000 ton bahan bakar bekas.
Mulai beroperasi tahun 1985 dan pada tahun
1997 sudah tersimpan 2.600 ton bahan bakar
bekas. Contoh yang kedua ialah
penyimpanan kering di PLTN Point Lepreau
di Kanada, yang menyimpan 1.026 ton bahan
bakar bekas dari PLTN Candu dalam 100 silo
sejak tahun 1991. Setiap silo berukuran 6 m
panjang dengan diameter 3 m. Meskipun
penyimpanan kering termasuk teknologi yang
lebih muda, namun perawatan (maintenance)
dan pengoperasiannya mudah dan selamat,
dan karenanya mulai banyak diminati. Pada
akhir tahun 1977 sekitar 3.600 ton bahan
bakar bekas sudah disimpan dengan sistem
kering ini di 8 negara.

TERORIS NUKLIR

Salah satu hal yang perlu mendapat
perhatian adalah kemungkinan terjadinya
pencurian dan penyelundupan plutonium
sebagai kegiatan "teroris" internasional.
Meskipun sampai saat ini belum pernah ada
kasus seperti yang dimaksud, namun
berbagai berita media menyebutkan
kemungkinan terjadinya pencurian dan
penyelundupan plutonium atau bahan fisil

lainnya dari bekas negara Uni Soviet.
Tanggung jawab pencegahan terjadinya hal-
hal dimaksud terletak sepenuhnya pada
negara yang bersangkutan, namun
kerjasama regional atau kerjasama
internasional sangat diperlukan. Saat ini 53
nagara anggota IAEA mendapat bantuan
IAEA untuk menyempurnakan dan
memperkuat infrastruktur institusi pengaturan
dan pengawasan tenaga nuklir, memperbaiki
sistem proteksi fisik dan pengawasan serta
sistem akuntansi material.

Secara periodik diperlukan adanya
kajian (review) dan penyempurnaan standar
proteksi fisik yang direkomendasikan dan
instrumentasi pelaksanaanya secara hukum.
Tidak kalah pentingnya untuk sekali-kali
mengkaji kembali Konvensi Physice.1
Protection of Nuclear Material, untuk
mengetahui dan meyakinkan apakah semua
bahan nuklir telah tercakup baik yang ada di
penyimpanan nasional, regional maupun
intemasional serta yang dimanfaatkan
maupun yang sedang dalam transportasi.

Usaha memperkuat rezim
internasional untuk mencegah penyelundup-
an bahan nuklir maupun sumber radiasi saat
ini dirasakan sangat penting. Hal • ini
mencakup elaborasi mengenai konvensi
intemasional mengenai penekanan atau
pencegahan terjadinya teroris nuklir, sebagai
suplemen terhadap instrumen internasional
lainnya, dan bukan untuk menyaingi atau
sebagai duplikasi terhadap instrumen yang
ada, tetapi lebih-lebih untuk menimbulkan
sinergi positif dengan Konvensi Physiscal
Protection.

USAHA DUNIA INTERNASIONAL

Karena adanya bermacam masalah
tersebut, sejak tahun 1992 masalah
plutonium sudah mulai mendapat perhatian
intemasional yang cukup intensif.

• Pada tahun 1992-93 misalnya, IAEA telah
menyelenggarakan dua pertemuan yang
membicarakan hal-hal yang berhubungan
dengan isu yang berkaitan dengan
akumulasi plutonium yang dihasilkan
dalam sistem daur tertutup. Dalam hal ini
konsep penyimpanan internasional
plutonium yang pernah dibahas sampai
dengan pertengahan tahun 1980, dibahas
kembali.
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Sementara itu 9 negara, yaitu Amerika
Serikat, Belgia, Cina, Inggris, Jepang,
Jerman, Perancis, Rusia, Swiss,
membentuk Kelompok Kerja di luar
lingkungan IAEA dan menghasilkan
International Guidelines for the
Management of Plutonium (diterbitkan
pada bulan Maret 1998 dalam bentuk
INFClRC/549). INFCIRC ini berisi
petunjuk kebijakan yang akan dianut oleh
setiap negara dalam pengelolaan
plutonium untuk maksud-maksud damai.
Untuk meningkatkan keterbukaan dan
pengertian publik mengenai pengelolaan
piutonium, masing-masing negara setuju
untuk mempublikasikan strateginya
mengenai PLTN, daur bahan bakar dan
rencananya mengenai pengelolaan
plutonium yang dimilikinya, sesuai
INFCIRCtersebut.

Pada tahun 1994, sebuah grup pakar
dibawah naungan The Nuclear Energy
Agency terbentuk untuk mempelajari
masalah-masalah teknis yang berkaitan
dengan pengelolaan plutonium dari PLTN.
Grup pakar tersebut terdiri dari pakar-
pakar dari 15 negara dan tiga organisasi
internasional yaitu NEA, IAEA dan Komisi
Eopa. Grup pakar kemudian menerbitkan
laporannya pada bulan Mei tahun 1997
yang berisi masalah teknis mengenai
pengelolaan plutonium hasil olah-ulang
bahan bakar bekas.

Pada tahun 1995, Konferensi
Perpanjangan NPT meminta untuk lebih
terbuka dalam pengelolaan plutonium
untuk maksud-maksud damai, termasuk
jumlah stok yang ada dan hubungannya
dengan daur bahan bakar nuklir setempat.
Disamping itu, salah satu Komisi juga
meminta adanya pemeriksaan
internasional yang kontinyu mengenai
kebijakan dalam hal pengelolaan dan
pemanfaatan plutonium, termasuk
kesepakatan untuk mendeposit di IAEA
dan kemungkinan adanya daur bahan
bakar regionai [regional fuel cycle centre).

Pada tahun 1996, para peserta
Pertemuan Summit di Moskow mengenai
Keselamatan Nuklir menggaris-bawahi
perlunya kerjasama globa! dan
menegaskan bahwa tanggung jawab
utama pengelolaan secara aman bahan
bakar fisil untuk keperluan militer terletak
di tangan negara yang memproduksi dan
memproses. Namun ditegaskan pula

bahwa negara-negara lain dan organisasi
internasional dipersilahkan memberikan
bantuan jika diperlukan.

• Di akhir tahun 1996, menindaklanjuti
Summit Moskow, sebuah pertemuan
pakar diselenggarakan di Paris yaitu
International Experts Meeting on Safe and
Effective Management of Weapons
Fissionable Materials Designated as No
Longer Required for Defence Purposes,
yang dihadiri oleh lAEA dan 10 negara
serta Komisi Eropa.

• Pada bulan September tahun yang sama
(1996), yang disebut Thlateral Initiative of
the USA, Russia and IAEA dibentuk di
saat Sidang Umum IAEA untuk
meverifikasi bahan bakar nuklir yang
ditransfer dari sektor militer. Disepakati
untuk menjajagi isu-isu teknis, legal dan
keuangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan verifikasi tersebut.

• Kemudian, pada bulan Juni tahun 1997
International Symposium on Nuclear Fuel
Cycle and Reactor Strategies: Adjusting to
New Realities diselenggarakan oleh IAEA,
dengan tujuan mendiskusikan
perkembangan dan isu utama kajian
ilmiah berbagai daur bahan bakar nuklir
dan strategi bidang reaktor dengan
penekanan pada produksi, penggunaan
dan pembuangan plutonium, yang
diarahkan terutama untuk para pengambil
keputusan dan masyarakat.

• Terakhir, di saat berlangsungnya Sidang
Umum IAEA pada tahun 1997, Konvensi
Gabungan mengenai Safety of
Radioactive Waste Management and the
Safety of Spent Fuel Management dibuka
untuk ditandatangani oleh negara peserta
yang berminat.

Meskipun cukup banyak perhatian
internasional pada masalah plutonium ini,
namun sebagian besar isu yang diangkat
adalah masalah keterbukaan dalam
pengelolaan dan penggunaan plutonium.

KETERLIBATAN INDONESIA

Indonesia saat ini belum terlibat
dalam produksi dan penggunaan serta
penyimpanan dan "pembuangan" plutonium.
Mungkin agak pagi untuk memulai
keterlibatan Indonesia dalam masalah
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plutonium ini dari segi penelitian dan
pengembangan, mengingat prioritas dana
dan program yang harus dilaksanakan.

Di samping itu, dalam Pasal 26
ayat (1), UU No. 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran disebutkan bahwa "Badan
Pelaksana menyediakan tempat lestari
limbah radioaktif tingkat tinggi". Hal ini berarti
bahwa masih terbuka bagi Indonesia untuk
memilih daur tertutup atau daur terbuka
dalam sistem daur bahan bakar nuklirnya.
Mengingat masih panjang waktu untuk
membangun PLTN, maka masih tersedia
cukup waktu untuk Indonesia mengikuti
usaha dan perkembangan negara maju
dalam pemanfaatan plutonium hasil daur
tertutup, sehingga Indonesia dapat
mengambil pilihan yang tepat untuk memilih
mashab mana yang akan dianut.

Dari segi pengaturan dan
pengawasan ada tiga hal yang harus digarap,
yang menyangkut masalah pengaturan dan
pengawasan secara umum yang dapat dan
perlu dikaitkan dengan masalah plutonium
dunia.

1. Terciptanya sistem kesiapsiagaan nuklir
di tingkat nasional yang perlu
dikembangkan ke tingkat regional untuk
mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan dalam pemanfaatan tenaga
nuklir di Indonesia dan di kawasan
ASEAN. Kesiapsiagaan nuklir ini perlu
dikaitkan dengan isu plutonium
mengingat kawasan perairan Indonesia
akan dipakai sebagai daerah lalu lintas
kapal-kapal yang akan mengangkut
plutonium. Diketahui bahwa dari segi
teknologi keselamatan transportasi bahan
bakar nuklir, pengangkutan plutonium
aman secara teknis. Antisipasi dilakukan
untuk hal-hal yang menyangkut
kecelakaan dan sabotase dalam
pengangkutan.

2. Indonesia dan Kawasan ASEAN sebagai
kawasan terbuka, sangat mudah untuk
dijadikan daerah penyelundupan atau
illicit traficking, bahan-bahan terlarang
seperti terbukti dengan banyaknya akhir-
akhir ini kasus berbagai jenis narkotika.
Hal yang sama, dan sekecil apapun
kemungkinanya, perlu diantisipasi untuk
bahan-bahan nuklir termasuk plutonium.
Sebuah sistem pengawasan nasional
yang integral perlu dibina yang akan
melibatkan berbagai pihak. Sebuah
sistem basis data perlu diciptakan dan
dikaitkan dengan sistem basis data
negara-negara ASEAN dan IAEA.

3. Dalam masalah kendali bahan nuklir
{safeguards) diperlukan suatu program
peningkatan kemampuan sumber daya
manusia di bidang pengaturan dan
pengawasan sehingga di kemudian hari
Indonesia dapat ikut berkiprah di dunia
internasional dalam kegiatan verifikasi
plutonium.

Mungkin masih ada kegiatan iain dari segi
pengaturan dan pengawasan yang belum
tercakup dalam makalah ini. Setiap masukan
mengenai hal ini akan diterima dengan
senang hati.

PUSTAKA
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Era: Impact on Nuclear Was.e
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On Nuclear Safety and Nuclear Waste
Management, Manila, Philippines, 26-
28 August 1998.
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W. WALKER, World inventory of
Plutonium and Highly Emriched
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TANYA JAWAB

Utaja
• Apa beda kondisi Pu yang diperoleh dari

hulu ledak nuklir dengan Pu dari proses
reprocessing.

• Bagaimana mendapatkan Pu bukan hasil
proses reprocessing.

Mohammad Ridwan
• Plutonium (Pu) dari hulu ledak nuklir

mengandung 93% Pu239, sedangkan Pu
dari proses olah-ulang mengandung 70-
73% Pu239.

• Oleh karena Pu dihasilkan dari reaksi:
U238 + n -> U239 - * Np239 -> Pu239

dan produknya tidak 100%, maka harus
dari pemisahan U dan Pu secara
kimiawi.

Bambang Galung Susanto
• Bagaimana pendapat saudara mengenai

standar ganda yang diterapkan oleh
negara-negara adidaya dalam
mengamankan cadangan Pu dari hulu
ledak nuklir, dan pola reduced
enrichment < 20%.

Mohammad Ridwan
• Standar ganda adalah pola kerja negara-

negara maju untuk keuntungannya dan
akan terus dipakai selama kepentingan
mereka terganggu.- Jalan yang harus kita
tempuh untuk menghindari standar
ganda, kita harus menjadi negara maju
dan kuat dalam semua aspek
kebudayaan dan bernegara.

25



ID0200004

ISSN 1410-1998 Prosiding Presenfas/ ISmiah Daur Bahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

CANDU FUEL AND FUEL CYCLES

P. G. Boczar, P. J. Fehrenbach, D. A. Meneley and T. S. Thompson
Atomic Energy of Canada Limited

ABSTRACT

CANDU FUEL AND FUEL CYCLES. A primary rationale for Indonesia to proceed with a nuclear power
program is to diversify its energy sources and achieve freedom from future resource constraints. While other
considerations, such as economy of power supply, hedging against potential future increases in the price of
fossil fuels, fostering the technological development of the Indonesian economy and minimizing greenhouse
and other gaseous emissions are imporiant, the strategic resource issue is key. In considering candidate
nuclear power technologies upon which to base such a program, a major consideration will be the potential
for those technologies to be economically sustained in the face of large future increases in demand for
nuclear fuels. The technology or technologies selected sbould be amenable to evolution in a rapidly
changing technical, economic, resource and environmental policy. The world's proven uranium resources
which can be economically recovered represent a fairly modest energy resource if utilization is based on the
cwrently commercialized fuel cyc/es, even with the use of recovered plutonium in mixed oxide fuels. In the
long term, fuel cycles relying solely on the use of light water reactors will encounter increasing fuel supply
constraints. Because ofits outstanding neutron economy and the flexibility of on-power refueling, CANDU®*
reactors are the most fuel resource efficient commercial reactors and offer the potential for accommodating
an almost unlimited variety of advanced and even more fuel efficient cycles. Most of these cycles utilize
nuclear fuels which are too low grade to be used in light waier reactors, including many products now
considered to be waste, such as spent light water reactor fuel and reprocessing products such as recovered
uranium. The fuel-cycle flexibility of the CANDU reactor provides a ready path to sustainable energy
development in botfr the short and the long terms. Most of the potential CANDU fuel cycte developments can
be accommodated in existing reactor designs, allowing operation today on currently available fuels and
switching to other fuelling options as market conditions change. This establishes an important freedom from
future resource constraints without depending on future commercialization of challenging and expensive
technologies such as fast breeder reactors, yet, once these are commercially available, CANDU and fast
breeder fuel cyc/es are complementary and can acWeve a highly advantageous synergisw. This paper
examines the fuel cycle options which CANDU reactor technology can accommodate, including the use of
slightly enriched uranium, direct use of spent pressurized water reactor fuel in CANDU ("dupic"), burning
recovered uranium, mixed plutonium and uranium oxides or actinides and the use of thorium based fuet
cycles. These options provide CANDU reactors with the most flexible fuelling of any reactor type, which are
readily adaptable to meeting future variations in energy markets, regardless of what these may be.

ABSTRAK

BAHAN BAKAR DAN DAUR ULANG CANDU. Alasan rasional Indonesia untuk melanjutkan program tenaga
nuklirnya adalah mendiversifikasikan sumber energi dan mengatasi hambatan penyediaan sumber energi
masa depan. Pertimbangan penting lain seperti ekonomi, kenaikan harga bahan bakar fosil, peningkatan
pembangunan ekonomi Indonesia dan pengurangan efek rumah kaca dan emisi gas racun lain menjadi kunci
pemilihan sumber energi yang strategis. Dalam pemilihan calon PLTN, kebutuhan bahan bakar nuklir yang
berkelanjutan menjadi pertimbangan utama. Teknologi terpilih seyogyanya mampu mengikuti evolusi teknis,
ekonomis, dan kebijakan lingkungan dan energi yang amat cepat. Cadangan uranium dunia yang dapat
dipungut dengan murah saat ini merupakan pertimbangan wajar sebagai sumber energi berdasarkan
teknologi daur bahan bakar nuklir yang komersial, bahkan penggunaan Pu dalam bahan bakar oksida
campuran. Dalam jangka panjang, daur bahan bakar nuklir yang banyak berkiprah di reaktor air ringan (LWR)
akan menghadapi meningkatnya pasokan bahan bakar. Berdasarkan ekonomi netron yang memadai dan
fleksibilitasnya pada pasok ulang elemen bakar, reaktor CANDU adalah reaktor komersial yang
memanfaatkan cadangan bahan bakar paling eflsien dan mampu berakomodasi dengan segenap aneka daur
ulang maju yang efisien. Sebagian besar daur ulang itu menggarap bahan bakar nuklir berkadar terlalu
rendah untuk digunakan di LWR termasuk produk-produk yang sekarang dianggap limbah, seperti bahan
bakar bekas LWR dan uranium hasil pungut pabrik proses-ulang. Kelenturan daur ulang reaktor CANDU ini
rnelapangkan jalan pengembangan energi berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pengembangan daur ulang versi CANDU juga dapat diakomodasikan terhadap desain-desain reaktor yang
bahan bakarnya saat ini ada dan sedang dioperasikan, dan bahkan mampu mengikuti opsi bahan bakar lain
bila pasar memintanya. Hal ini membebaskan diri dari hambatan cadangan bahan bakar masa depan tanpa
bergantung kepada tantangan dan mahalnya teknologi masa depan seperti reaktor biak cepat yang bila tiba
saatnya komersial, bahkan daur ulang CANDU dan reaktor biak cepat dapat saling melengkapi dan dapat
mencapai sinergi yang menguntungkan. Makalah ini menguraikan opsi daur ulang yang mengakomodasi
teknologi reaktor CANDU termasuk penggunaan uranium sedikit diperkaya, memperkenalkan teknologi
DUPIC (pemanfaatan [angsung bahan bakar bekas PWR di CANDU), pembakaran uranium terpungut,
campuran oksida uranium dan plutonium atau aktinida, dan daur ulang berbasis thorium. Opsi ini melengkapi
reaktor CANDU dengan teknologi penyiapan bahan bakar paling fleksibel untuk tipe reaktor apa saja yang
siap beradaptasi dengan variasi pasar energi di masa depan.

* CANDU (CANada-Deutehum-Uranium) is a registered trademark ofAECL
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uranium fuel cycle for CANDUs, which
anticipates permanent disposal of spent fuel
without further processing in geological
repositories. Rising world energy demand,
particularly in industrializing Asia, suggests
that this is unlikely to continue into the
indefinite future.

Three key features lead to the CANDU
reactor's unsurpassed degree of fuei cycle-
flexibility: high neutron economy, on-power
refuelling and a simple fuel-bundle design [1].
These features, which were required to
permit the use of natural uranium as fuel,
result in the CANDU having unparaileled
capability to adapt to the wide spectrum of
potential fuel availability and cost scenarios
which face Indonesia as it considers the
commitment of a nuclear power program. In
particular, the ability to utilize low-grade (i.e ,
iow fissile content) nuclear fuels makes
CANDU attractive from a strategic viewpoint,
particularly in those countries not having
indigenous uranium resources.

CANDU nuclear power technology offers a
well established reactor type that can evolve
to meet energy requirements into the
foreseeable future [2,3]. This capability
complements but does not depend on the
availability of fast breeder reactors (FBRs),
which may take some decades to become
fully commercial. CANDU reactors have the
unique advantage of offering natural
synergies with both light water reactors and
FBRs which can achieve optimum economic
performance, minimize waste production and
maximize resource diversity and utilization.

Several countries, notably Republic of Korea
and China, have committed power programs
featuring both CANDU and PWR
technologies. Others, such as Argentina,
Canada and Romania, have opted for
programs based solely on CANDU reactors.
All of these countries have fuel cycle options
which are impossible to achieve without
CANDU reactors as part of the mix. Figure 1
shows the 4 x 700 MWe CANDU plant at
Wolsong in the Republic of Korea.
1.2 Neutron Efficiency

The use of heavy water for both coolant
and moderator makes CANDU the most
neutron-efficient commercial reactor. Heavy
water combines the high moderating property
of light water with very low neutron
absorption, for a neutron moderation to

absorption ratio about 30 times that of light
water. This neutron economy is enhanced by
the use of low-neutron absorbing structural
materials in the CANDU fuel and reactor
core.

1.3 On-power Refuelling

On-power fuelling is necessitated by the
very low excess reactivity present in a
CANDU core. In contrast to the LWR which
must be charged with enough reactivity for an
entire 18 month or longer fuel cycle, the
CANDU core contains enough reactivity to
last only a few weeks without refuelling. A
CANDU core contains less than 40% of the
fissile content of a fresh LWR core of the
same power output. Reactivity remains
almost constant throughout the fuelling cycle,
with daily addition of fresh fuel (typically about
5 to 10 bundles) just compensating for
burnup. This obviates the need for the use of
poisons in normal operation and simpiifies
control requirements, as a large fraction of
the reactivity control is achieved through the
refuelling process itself. The ability to remove
selected bundles while on power, combined
with an activity monitoring system which can
quickly pinpoint failed fuel, allows its prompt
removal, on-power.

On-power fuelling allows fuel-
management schemes which can shape
power distribution in the core: both axially,
along each channel and radially from channel
to channel across the core. Axially, the
number, type, and location of bundles added
at each visit of the fuelling machine to a
channel can be varied, as well as the fuelling
frequency. The fuel- management scheme
can be chosen to optimize the axial power
distribution in terms of thermal hydraulic
margin, peak element and bundle powers,
refuelling "ripple" (or local power increase
upon refuelling) and fuel performance. This
capability to control power distribution
permits the extra burnup potential of higher
reactivity fuels to traded off for increased
power in the outer channels. By "flattening"
the channel power distribution, tnore power
can be derived from a given sized core. In
this fashion, for example, with slightly
enriched uranium fuei (SEU), the 480 channel
Darlington-sized CANDU 9 reactor can be
uprated from its current nominal 935 MW(e)
to 1100MW(e)14'5'61.
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Figure 1. Wolsong Nuclear Power Plant, Korea (4 x 700 MWe)
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Figure 2. CANDU 6 and 9 Fuel Bundle
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Finally, fuel-management flexibility
provides a smooth transition from one fuel
type to another. For example, a reactor can
be commissioned and operated on natural
uranium fuel and then gradually converted to
a different fuel, such as slightly enriched
uranium or MOX, simply through the normal
refuelling process. The transition is gradual,
fuel and reactor performance can be
monitored and no sudden reactivity changes
are experienced.

1.4 Simple Fuel Assemblies

CANDU fuel assemblies are simple,
standardized bundles, 10 cm diameter and
50 cm long, comprising either 28 or 37
Zirca!oy-4 clad fuel pencils, as shown in
Figure 2.

The 700 MWe series CANDU 6 reactor
design features 380 fuel channels, each
containing 12 fuel bundles. The 900 MWe
CANDU 9 reactor design has 480 channels,
also containing 12 bundles in each channel.
In current commercial practice, using natural
uranium fuel, there is no differentiation
between fuel bundles and a single basic
bundle design is used by both of the above
CANDU designs. Except for limited use of
depleted uranium bundles for fuelling system
testing and initial core reactivity adjustment,
all contain the same composition of fuel
material, which comprises pressed and
sintered natural UO2 uranium oxide pellets.

The technology for fabricating CANDU
fuel has been widely disseminated. All
countries operating CANDU reactors make
their own fuel and, additionally , several
countries, including Egypt, Indonesia and
Italy, have received CANDU fuel preparation
and fabrication technology originating in
Canada.

The simple fuel bundle design facilitates
an evolutionary approach to fuel
development, from the original 7 element
bundle used in the first CANDU (the 20 MWe
Nuclear Power Demonstration which started
operation in 1962), to the 19 element bundle
in the 200 MWe Douglas Point reactor which
entered service in 1967, to the 28 element
fuel bundle still used in Pickering, to the 37
element bundle in the Bruce, Darlington and
CANDU 6 reactors. This trend to greater
bundle sub-division has allowed more power
to be extracted from the fuel and fuel
channel, without increasing linear element
ratings.

CANDU fuel development continues with
the new "CANFLEX®" bundle, with 43
elements and two pin sizes. This bundle has
20% lower linear element ratings than "the 37
element bundle at the same bundle power
and employs critical heat flux (CHF)
enhancement technology to increase critical
channel power by 6 to 8%. The lower ratings
in CANFLEX bundles will reduce fuel
temperatures and fission-gas reiease,
beneficial for achieving extended burnup.
AECL and the Korean Atomic Energy
Research Institute (KAERI) are in the final
stages of a development program leading to
the demonstration of CANFLEX bundles in a
commercial power reactor'7'.

Technological sustainability is assured by
ongoing advances in CANDU fuel design to
meet the needs of future fuels and fuel
cycles. Features that can be employed in
future fuel designs, either singly or in
combination, include optimization of the
interna! element design for high-burnup
applications, use of graphite disks between
peilets to lower fuel temperatures, advanced
welding techniques, improved "CANLUB®"
coatings for high-burnup applications, further
bundle sub-division (such as a 61 element
bundle) for very high-burnup applications,
tailoring of reactivity coefficients and further
enhancements in thermal hydraulic margins.

The small CANDU fuel bundle is easy to
handle and presents no risk of criticality
outside of the reactor, either before or after
irradiation. This enormously simplifies the
task of handling and transporting both fresh
and spent fuel and is particularly helpful to the
design of spent fuel storage facilities, disposal
flasks and handling equipment. Racking
density in spent fuel bays is high and no
criticality control poisons, inserts or other
features are required. Spent fuel heat
generation and fission product content are
proportionate to the amount of power
produced from the fuel, with the result that
fuel waste disposal volumes and costs are
about the same as for spent light water
reactor fuel, despite the higher quantity of
CANDU fuel.

Because the fissile content is low, there is
less proliferation and safety concern in
transportation. Fresh fuel is transported in
Canada by normal commercial trucking
carriers and does not require notification of
authorities or special escorts.
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2. THE MENU

2.1 Natural Uranium

The CANDU fuel cycle currently in use by
all CANDU operators burns natural uranium
fuel down to a 235U content of 0.23 %. As
shown in Figure 3, this is combined with the
0.27 % fissile Pu isotopes, to give a spent fuel
fissile content of 0.5 %, only a third that of the
1.5 % fissile content of typical LWR spent
fuel. Because of the low fissile content and
currently low uranium prices, no recycle of
natural uranium spent fuel is planned. The
spent fuel is stored at the reactor sites,
initially in wet pool storage bays and after six
years in dry concrete canisters, pending
future permanent disposal in geologica!
repositories.

Burnup levels are about 7.5 MWd/kg U,
corresponding to a resource use of
157 Mg U/GWe-yr (as-mined uranium basis),
which compares to the 218 Mg U/GWe-yr
consumed by PWRs using standard 3.25%
enriched fuel. The simple fuel design and
efficient use of uranium result in CANDU
fuelling costs using natural uranium only half
those of PWR fuel[8]. Figure 4 compares
PWR and CANDU as-mined uranium
utilization for various levels of fuel
enrichment.

While natural uranium fuelled CANDU
reactors extract up to 40% more energy from
mined uranium than a PWR, this resource
economy and efficiency are even higher with
the use of slightly enriched uranium (SEU).
Optimum enrichment is 1.2%, although most
of the economic gain is achieved at
enrichment to about 0.9% [9'. Figure 4 above
compares as-mined uranium requirements for
a variety of enrichments for both PWRs and
CANDUs. It shows clearly that the
comparative burnup improvement of
increased 235U content is greater in CANDU
than in PWRs.

CANDU's ability to use either natural or
enriched fuels permits optimization of the fuel
cycle with respect to both front-end (uranium,
fabrication and enrichment) costs and back-
end (disposal, or used-fuel processing for
recycling) costs. It also allows flexibility in the
overall plant optimization of future CANDU
reactors. Pressure-tube thickness, heavy-
water inventory and values of reactivity
coefficients are but a few of the design
parameters that can be optimized using
enrichment to improve either economics or
performance. 110'1 ' As noted in Section 1.4,
enrichment also provides a cost-effective
means of reactor power uprating, by
increasing the power of the outer channels.

Natura! Uranium

(1. -D

0.7% U-235

Spent NU CANDU Fuel

V

CANDU

0.23% U-235

0.27% Puf

Figure 3. Natural Uranium Fuelling

Figure 4. PWR and CANDU Uranium Consumption vs. Enrichment
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2.3 Recycled Fuels

2.3.1 CANDU Synergism with LWRs

There is a powerful synergism between
CANDU and light water reactor fuel cycles,
based on the use in CANDU of the fissile
materials remaining in spent LWR fuel, as
shown in Figure 5. These present a rich
feedstock for CANDU reactors, which
can burn both the unused uranium-235 and
the fissile actinide wastes, including
plutonium, either separately or in various
combinations'121.

Used PWR fuel can be considered a
mine of fissile material, containing nominally
0.9% 235U and 0.6% fissile plutonium. Up to
double the thermal energy can be extracted
from that material by recycling in a CANDU
reactor, rather than in a PWR. A variety of
recycling options is available to match
strategic, economic, environmental and
political considerations.

Because the 235U is burned to tails levels
in CANDU reactors, the fuel would then be
directly disposed of. Recycle of plutonium
from reprocessing as MOX fuel in CANDU
reactors is an alternative to plutonium recycle
in PWRs. CANDU MOX designs have been
conceived to achieve high burnup
(>40 MWd/kg heavy element), based on
further subdivision of the bundle (e.g., 61
element design) to lower the linear element

ratings. Void reactivity would be reduced in
these fuel designs, to accommodate the
faster neutronic response of MOX fuel..

2.3.2 Recovered Uranium

Recovered uranium (RU) from
conventional reprocessing of used LWR fuel
can be used as-is in CANDU reactors,
thereby providing a simpler, more economic
and more resource-efficient recycle option
than re-enriching for recycle in a PWR [13!.
Recycle in CANDU reactors would reduce the
235U level from 0.9% down to a tails level of
about 0.2%, after which the fuel would be
disposed of. Sizable quantities of RU are
being accumulated by conventional
reprocessing operations.

Recycle of recovered uranium into
CANDU fuel avoids the difficulties and
expenses associated with re-enrichment.
CANDU's neutron economy minimizes the
penalty of neutron absorbing 236U, which
penalizes the utility of recovered uranium
recycle in LWRs.

The recycle of RU from used PWR fuel
into CANDU fuel is an illustration of the
CANDU/LWR synergism on a global scale.

2.3.3 Direct Use Spent PWR Fuel

CANDU's unique ability to utilize low
fissile content nuclear fuels means that
separating plutonium from the uranium and
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Enriched
Uranium Spent PWR Fuel

ecovered
Uranium

Figure 5. Recycled LWR Fuel Materials

fission products in spent PWR fuel is not
needed to recover the energy potential of the
plutonium. This opens the way to advanced
reprocessing or recycling options, in which
plikonium is not separated and the full
potential of the CANDU/PWR synergism can
be realized. These options are potentially
simpler, cheaper, and more easily
safeguarded than conventional reprocessing.

Direct Use of PWR fuel in CANDU or
"DUPIC" refers to the recycle of fissile
material from PWR to CANDU using only dry
processes. It is a potentially simpler and
cheaper fuel recycle option which is easily
safeguarded since fissile material is not
separated and the reconstituted fuel has a
high radiation field. The use of only dry
processes also ensures that the system
cannot be tampered with to selectively
remove plutonium. The range of DUPIC
options is wide. A cooperative program
between AECL, KAERi and the U.S.
Department of State will demonstrate the
technical feasibility of the chosen option,
termed "OREOX", which involves a thermo-
mechanical conversion of the PWR pellets
into a sinterable powder using a series of
oxidation/reduction cycles [14'15). The OREOX
process, which avoids many of the
complications and hazards of conventional
"wet reprocessing", is illustrated schematically
in Figure 6.

Another option is the "TANDEM" fuel
cycle, in which uranium and plutonium would
be co-precipitated using aqueous chemistry.

PWR element decladdingjj j m voiati|e
fissit»

products

Powderconditioning |

Pelletlzlng

Element loadlng |

Trap volafile
fisslpn,

producls

Bundle assembly

DUPIC CANDU Fuel

Figure 6. Dry Processing

A variant of this wouid be to remove only the
high neutron-absorbing fission products from
the used PWR fuel, thereby increasing the
proiiferation resistance, simplifying the
process and reducing processing costs.
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2.3.4 Actinides

In the long term, actinide burning in
CANDU reactors is feasible because of on-
power refuelling. Very high destruction rates
of either military plutonium or actinide waste
can be achieved by shuffling the fuel into
high-flux positions. The fuel in such an
application would consist of an inert matrix
carrier containing a mixture of actinides and
plutonium extracted from spent light or heavy
water fuel in chemical reprocessing
plants116'17'

2.3.5 Environmental Benefits of
Recycle

Synergistic CANDU/PWR fuel cycles
contribute to environmental sustainability, not
only by extending uranium resources but also
by reducing the quantity and radioactivity of
used fuel requiring ultimate disposal. For
example, in an equilibrium system of CANDU
and PWR reactors, the used fuel from
2,400 MWe of PWR reactor capacity would
supply the fresh fuel requirements of
1,000 MWe CANDU reactor capacity, with no
increase in either fresh uranium requirement
or used fuel volume. The fissile content of
the spent LWR fuel would in fact be reduced
several-fold, as compared with direct
disposal.

2.4 Thorium

All of the above recycling options extend
global fissile resources by extracting more
energy from the original mined uranium. In
the long term, a more dramatic improvement

in resource availability can be achieved by the
use of thorium as a fuel. Thorium, which is
three times as abundant as uranium, is not
itself fissile, but can be readily converted by
neutron bombardment of stable 232Th in a
CANDU to produce fissile 233U, an even more
valuable fuel than natural uranium A wide
range of thorium cycles is conceivable, that
would significantly extend the energy
available from uranium [19i20l

Fuel-management flexibility in CANDU
enables a variety of once-through thorium fuel
cycles to be considered, in which thorium is
loaded in selected channels, which are
surrounded by "driver" fuel containing SEU,
DUPIC, or even natural-uranium fuel. The
dwell times of the thorium-fuelled channels
and of the driver fuel channels can be
optimized. Extra reactivity can even be
recovered by removing the thorium bundles
from the channel, letting the 233Pa decay to
233U, then reinserting the thorium bundles
back into the core [21'.

Ultimately, the thorium cycle can. provide
fissile resources for centuries. One possibility
is the self-sufficient-equilibrium thorium cycle
in CANDU reactors. In this "near-breeder"
cycle, once equilibrium has been reached, as
make-up is required from one cycle to
another. This fuel cycle would require further
improvements in neutron economy, such as
removal of the adjuster rods and use of
enriched zirconium from which most of the
high cross-section 91Zr has been removed.

O "DriverFueI"(SEU/RU)

ThO,

Storage/ disposal

Storage / possible
future recycling of U-233/Th

Figure 7. Startup Thorium Cycle in CANDU
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Thorium oxide has high thermal
conductivityand stability and a melting point
340°C higher than UO2, properties which
enhance its appeal as a reactor fuel.

2.5 CANDU-Fast Breeder Synergism

Despite recent disappointments in the
Japanese and French fast breeder reactor
programs, in the long terrn, further
development and commercial use of these
reactors is likely. In this event, a
CANDU/FBR synergism can be envisioned, in
which MOX fuel in the FBR would provide the
plutonium required for the thorium cycle in
CANDU reactors. A single FBR reactor could
provide the plutonium requirements for a fleet
of lower cost, high conversion CANDU
reactors running on the Pu/Th cycle [3'12'.

Thorium cycles also offer a resource-
efficient alternative for dispositioning either
highly enriched uranium or plutonium
weapons material. in the Pu/Th cycle, a high
fraction of plutonium would be consumed
(>90% of the fissiie plutonium, or >75% of the
total plutonium), while valuable 233U would be
produced. The used fuel would be stored until
the 233U could be recovered in manner that
was both economic and amenable to
safeguarding.

3. A FUEL CYCLE STRATEGY FOR
INDONESIA

CANDU's fueling flexibility offers
Indonesia a wide selection of options for
adopting the fuel cycle strategy which best
suits future domestic and international fuel
resource availability and cost and the mix of
Indonesia's nuclear power plant technologies.
This will be true whether Indonesia's reactor
inventory includes any combination of boiling
or pressurized light water reactors, CANDUs
or fast breeder reactors. The strategy can be
adapted as required to meet changes in
conditions, even using existing CANDU
feactors.
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MEMBID1K PASAR INTERNASIONAL ELEMEN BAKAR REAKTOR RISET

Bambang Galung Susanto
PT. BATAN Teknologi

ABSTRAK

MEMBIDIK PASAR INTERNASIONAL ELEMEN BAKAR REKTOR RISET. Telah dilakukan
upaya pemasaran elemen bakar produk PT BATAN Teknologi (Persero) secara internasional.
Dari sejak berdirinya PT BATAN Teknologi tanggal 24 Mei 1996, baru menginjak tahun ketiga
usaha pemasaran dapat dimulai lebih intensif. Pemasaran secara internasional memang sangat
diperlukan untuk mencari peluang yang lebih besar diperolehnya devisa. Dari segmentasi pasar
yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa ada sejumlah reaktor riset yang tersebar di berbagai
negara yang jumlahnya sekitar 269 reaktor, dan penyebarannya di USA sebanyak 65, di Rusia
sebanyak 27, di Jepang sebanyak 18 buah dan sisanya ada diberbagai negara. Dari sejumlah
reaktor riset ada 78 buah reaktor riset bertipe kolam. Dari target pasar yang akan diluju
diperkirakan ada 17 reaktor riset yang menggunakan elemen bakar yang sejenis dengan elemen
bakar yang diproduksi oleh PT BATAN Teknologi.dan tersebar di berbagai negara seperti Jepang
(4 buah), USA ( 4 buah), Austria, Jerman, Argentina, Iran, Pakistan, Peru, Brasil, Aljazair, dan
Indonesia. Dari 17 reaktor riset tersebut besar pasar elemen bakar diperkirakan 348 buah dan
elemen kendali sebanyak 84 buah. Dari berbagai analisis yang dikembangkan, untuk tahap
pertama diperoleh kesimpulan bahwa ada 4 pemakai reaktor riset yaitu Peru, Pakistan, Iran dan
Aljasair yang perlu didekati lebih lanjut mengingat dari keempat negara tersebut, produk PT
BATAN Teknologi akan lebih mudah bersaing. Besar pasar elemen bakar untuk keempat negara
tersebut diperkirakan sebesar 83 buah dan 19 untuk elemen kendali. Berbagai kendala teknis
seperti desain "packaging" dan transportasi bahan nuklir perlu diselesaikan terlebih dahulu
dengan menggandeng mitra asing di luar negeri. Berbagai kendala non teknis (politis) juga perlu
dipelajari secara lengkap, agar transfer uranium ke berbagai negara tujuan ekspor tidak menjadi
kendala dikemudian hari. Pemerintah Indonesia (BATAN) dan Badan Tenaga Atom Internasional
(IAEA) diharapkan dapat membantu penyelesaian kendala non teknis yang mungkin muncul bila
peluang ekspor elemen bakar menjadi kenyataan dikemudian hari.

ABSTRACT

THE tNTERNATIONAL MARKETING TARGET OF FUEL ELEMENT FOR RESEARCH
REACTORS. The intemational marketing efforts of PT BATAN Teknologi's fuel elements for
research reactors are outlined. These efforts intensively started in third year marketing time since
it is commenced on 24 May 1996. The market segmentation told that there are 269 research
reactors in the world, i.e. 65 in USA, 27 in Russia, 18 in Japan, and the remaining are in many
countries. Many ofthose are 78 swimming pool type reactors, and 17 ofthem.i.e. 4 in Japan, 4 in
USA, and each in Austria, Germany, Argentina, Iran, Pakistan, Peru, Brazil, Algeria, and
Indonesia have the similar fuel element specifications which are close related with PT BATAN
T&knologi's. It can be predicted that around 348 fuel elements and 84 fuel controls can be
marketed. The first feasibility study told that 4 countries such as Peru, Pakistan, Iran, and Algeria
became the potential marketing target of the PT BATAN Teknologi's fuel element, because for
those countries the competitors in producing such fuel elements could be minimal. The fuel
elements and fuel controls which could be presumably marketed in those countries are 83 and 19,
respectively. The problems will be facing in near future such as packaging design and nuclear fuel
transportation have to be firstly solved by collaborating with foreign companies abroad. Non
technical problems including political situation have to be completely studied in order the uranium
transfer to many countries for exporting purposes could easily take place in the future. The
Govemment of the Republic of Indonesia (in this case BATAN) and The International Atomic
Energy Agency (IAEA) could assist to solve the non technical problems which might be appear in
the future as the chance of exporting the fuel elements and the fuel controls come true.

1. PENDAHULUAN mungkin menjadi pembeli. Alasan yang
terpenting bagi perusahaan adalah bagaima-

Pemasaran hampir selalu ditemui na secara efektif mengelola fungsi pema-
dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang saran. Perusahaan ingin tahu bagaimana
dapat dikatakan konsumen, dan sebagian mendefinisikan dan melakukan segmentasi
besar di antaranya selalu berbelanja setiap pasar mereka dan bagaimana mengembang-
hari. Orang-orang tersebut kadang-kadang kan produk dan jasanya untuk target pasar
menjadi penjual dan di lain kesempatan yang dipilih. Perusahaan ingin tahu terhadap
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harga yang ditawarkan sehingga membuat
pembeli tertarik dan memuaskan konsumen
dan pada akhirnya menguntungkan kedua
belah pihak. Perusahaan juga menginginkan
iklan dan mempromosikan produknya sehing-
ga masyarakat konsumen tahu produk terse-
but dan ingin membelinya. Pemasaran suatu
produk oleh suatu Perusahaan merupakan
tahapan penting untuk memperoleh kesem-
patan agar produknya dapat dikenal oleh
masyarakat luas dan diminati untuk dibeli.

Sejak berdirinya PT BATANTeknologi
(Persero) tanggal 24 Mei 1996, dan mulai
menginjak tahun ketiga mulai terpikirkan
secara intensif mengenai pentingnya
membuka kerja sama internasional dengan
pihak asing dan sekaligus melakukan
pemasaran produk-produk PT BATAN
Teknologi ke luar negeri. Diyakini bahwa
beberapa produk PT BATAN Teknologi
seperti elemen bakar untuk reaktor riset dan
produk radioisotop adalah produk yang siap
dipasarkan ke luar negeri bila dilakukan
beberapa upaya dan promosi langsung ke
luar negeri. Salah satu upaya yang harus
dilakukan adalah dengan mengikuti seminar
internasional RERTR (Reduced Enrichment
for Research and Test Reactors) yang
biasanya setiap tahun dilakukan o!eh Badan
Tenaga Atom Internasional (IAEA), bekerja
sama dengan ANL {Argonne National
Laboratory). Pada forum seminar itu
berkumpul pemilik-pemilik reaktor riset yang
ada di dunia dan vendor-vendor pembuat
elemen bakar reaktor riset. Upaya lain yang
perlu dilakukan adalah membina hubungan
dengan mitra bisnis yang ada di luar negeri
dengan mengupayakan aliansi strategis
untuk keuntungan kedua belah pihak.

Selain itu, ada beberapa alasan lain
mengapa PT BATAN Teknologi harus mema-
suki pasar Intemasional untuk memasarkan
produknya di luar negeri. Alasan itu antara
lain sebagai berikut:

1. Di dalam negeri pasar elemen bakar
dan radioisotop sudah mendekati titik
jenuh, jadi harus diusahakan mem-
buka pasar di luar negeri agar
perusahaan dapat berkembang.

2. Perusahaan memeriukan tambahan
devisa lebih banyak untuk memajukan
usahanya, jadi harus ada tambahan
pendapatan dari usaha ekspor ke luar
negeri.

3. Perusahaan masih mempunyai
kelebihan kapasitas produksi yang di
dalam negeri tidak dapat diserap
secara penuh.

4. Dengan adanya biaya produksi yang
lebih rendah diharapkan produk PT
BATAN Teknologi akan bisa bersaing
di pasarglobal.

5. Pada saat krisis ekonomi, aliansi
strategis dengan mitra bisnis sangat
diperlukan untuk memenangkan
persaingan di tingkat globa! yang
semakin ketat.

Produk elemen bakar nuklir sangat
spesifik dalam bentuk dan penanganan
produknya, tetapi elemen-elemen pemasar-
annya masih dapat digunakan dalam praktek-
praktek pemasaran yang sudah umum
terjadi. Oleh karena itu, untuk lebih dapat
dikenal oleh pengguna elemen bakar
diseluruh dunia, program pemasaran secara
internasional telah mulai dilakukan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Daur Hidup Produk Dan Tahapannya

Daur hidup produk (DHP) merupakan
konsep penting dalam pemasaran suatu
produk karena memberikan pemahaman
yang mendalam mengenai dinamika bersaing
suatu produk. Konsep daur hidup produk
adalah suatu konsep untuk mengenali
berbagai tahap yang berbeda dalam sejarah
penjualan suatu produk. Pada tahap-tahap
ini terdapat peluang dan masalah yang
berbeda dalam kaitannya dengan strategi
pemasaran dan potensi laba. Dengan
mengenali tahap di mana suatu produk
sedang berada atau akan menuju, perusaha-
an dapat merumuskan rencana pemasaran
yang lebih baik. Tahap daur hidup suatu
produk dapat dibagi dalam empat tahap
sebagai berikut:

1. Tahap Perkenalan
Tahap ini merupakan periode pertum-
buhan penjualan lambat, karena
produk baru saja diperkenalkan di
masyarakat konsumen. Biaya sangat
tinggi sehingga produk tidak mengha-
silkan laba sama sekali.

2. Tahap Pertumbuhan
Pasar dengan cepat menerima produk
baru sehingga penjualan melonjak dan
menghasilkan laba yang sangat besar
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Tahap Kedewasaan (Maturity)
Periode di mana pertumbuhan penjual-
an mulai menurun karena produk
sudah bisa diterima oleh sebagian
besar pembeli potensial. Jumlah keun-
tungan mantap, stabil atau menurun
yang disebabkan oleh meningkatnya
biaya pemasaran untuk melawan
persaingan yang ketat.
Tahap Penurunan {Decline)
Pada tahap ini penjualan menurun
dengan tajam diikuti dengan penyusut-
an laba. Penetapan saat dimulai dan
berakhirnya suatu tahap bersifat agak
rambang. Biasanya tahapan ini ditan-
dai dengan perubahan yang tnencolok
dalam pertumbuhan penjualan di mana
pada tahap itu uang dari penjualan
sangat besar akan tetapi laba menun-
jukkan penurunan, karena tingkat

persaingan yang sangat tinggi sehing-
ga diperlukan usaha yang lebih tinggi
lagi yang mengakibatkan biaya penju-
alan sangat tinggi.

Dari uraian di atas terlihat bahwa
produk elemen bakar reaktor riset khususnya
jenis oksida/silisida secara internasional
sudah mulai berada atau masuk dalam tahap
jenuh, yang pada suatu saat akan mengalami
penurunan pendapatan karena ditemukannya
jenis produk elemen bakar yang menawarkan
keunggulan baru. Oleh karena itu, produk
elemen bakar yang diproduksi PT BATAN
Teknologi harus mengikuti perkembangan,
agar siap melakukan upaya-upaya pemasar-
an. Saat ini produk elemen bakar reaktor
riset yang sedang menanjak pamomya
adalah elemen bakar tipe silisida.

Secara garis besardaur hidup produk (DHP) digambarkan sebagai berikut:

perkenalan pertumbuhan dewasa menurun

—^- t, waktu

2.2. Strategi Pemasaran Secara Umum

Secara umum menurut Kotler151, strategi
pemasaran dalam tahap daur hidup suatu
produk, berbeda-beda karena kondisi pasar
pada masing-masing tahap berbeda
sehingga penekanan/fokus juga tidak akan
sama. Strategi yang akan dikemukakan
dalam makalah ini adalah strategi pada tahap
pertumbuhan dan pada tahap jenuh, di mana
pada periode ini produk tersebut berada.

2.2.1. Strategi pemasaran pada tahap
pertumbuhan

Pada tahap ini beberapa strategi dapat
digunakan untuk mempertahankan pertum-
buhan pasar yang pesat selama mungkin.
Strategi tersebut antara lain :

1. Mutu produk ditingkatkan dan ciri serta
model produk ditambahkan

2. Model dan produk baru ditambahkan
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3. Segmen pasar baru dimasuki
4. Saluran distribusi baru dimanfaatkan
5. Model periklanan dapat digeser dari

membujuk minat konsumen pada
produk, menimbulkan keyakinan atas
produk sehingga mau membeli

6. Harga diturunkan pada saat yang tepat
untuk menarik golongan konsumen
lain yang peka terhadap harga.

Perusahaan yang menjalankan
strategi perluasan pasar di atas akan mampu
memperkuat posisinya dalam persaingan.
Namun untuk itu perlu tambahan biaya.

2.2.2. Strategi pemasaran pada tahap
kedewasaan {Maturity)

Pada tahap ini, laju pertumbuhan
penjualan produk mulai menurun dan produk
ini mulai memasuki kedewasaan relatif.
Menurunnya laju pertumbuhan penjualan,
mengakibatkan kelebihan kapasitas. Selan-
jutnya menyebabkan persaingan sangat ketat
dan intensif. Para pesaing lebih sering
menurunkan harga atau obral, mereka
meningkatkan periklanan dan berbagai cara
untuk mengikat calon pembeli atau distri-
butor. Anggaran penelitian dan pengem-
bangan ditambah agar bisa ditemukan versi
baru dari produk yang lebih sempuma.
Segala langkah ini mengakibatkan susutnya
keuntungan. Strategi yang pas apabila
memasuki tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi Modifikasi pasar dengan fokus
untuk memperluas pasar bagi merek
yang dijualnya dengan :
a. Mengubah bukan pemakai produk

menjadi pemakai produk
b. Memasuki segm.en pasaryang baru
c. Merebut konsumen dari pesaing
d. Menganjurkan penggunaan yang

lebih sering terhadap produknya.
e. Mengajak penggunaan produk yang

ditawarkan lebih banyak pada
setiap kesempatan.

f. Menemukan kegunaan baru dari
produk yang sama kemudian
meyakinkan konsumen atas hal itu.

2. Strategi Modifikasi Produk, untuk
meningkatkan penjualan sehingga
mampu mengajak konsumen baru dan/
atau mengajak konsumen yang saat ini
memakai produk itu untuk mengkon-
sumsinya lebih banyak. Strategi yang
diperlukan adalah :

a. Perbaikan mutu, untuk mening-
katkan fungsi produk, yaitu daya
tahan, keandalan, kecepatan, rasa
dan sebagainya.

b. Perbaikan ciri-ciri khas, yang
bertujuan menambahan ciri baru
(ukuran, berat, bahan pokok, bahan
tambahan, hiasan) yang akan
meningkatkan kemampuan, ke-
amanan dan kenyamanan produk.

c. Perbaikan gaya, yang bertujuan
menambah daya tarik estetika
suatu produk.

2.3. Strategi Modifikasi Bauran Pemasaran

Pada strategi ini Perusahaan harus
berusaha merangsang penjualan dengan
jalan memodifikasi satuan atau elemen
bauran pemasaran {marketing mix). Bagi
produk yang telah mencapai kedewasaan
(matuhty) berlaku urutan perangkat bauran
yang dampaknya kuat pada voiume
penjualan. Urutan itu adalah sebagai berikut:

a. Harga
b. Iklan dan promosi penjualan,
c. Mutu produk dan
d. Pelayanan

Disini perlu diingat bahwa garis
pemisahnya memang tidak jelas. Sebagai
contoh misalnya berapa besar beda
efektifitas relatif antara penggunaan iklan
dengan promosi penjualan.

3. ANALISIS PASAR ELEMEN BAKAR
REAKTOR RISET

3.1. Segmentasi Pasar Elemen Bakar
Reaktor Riset

Untuk kebanyakan konsumen dan
produk industri biasa, maka pendapatan
nasional negara yang dipilih menjadi pilihan
segmen pasar dan indikator pasar potensial.
Pasar Amerika dengan pendapatan per
kapita US$25.000, dan lebih dari US$ 6 triliun
pada tahun 1993 dan populasinya sekitar 250
juta orang adalah segmen pasar yang sangat
besar. Di lain pihak, sekitar 75% GNP dunia
berada di TRIAD (Amerika Utara, Jepang dan
Eropa Barat). Dengan melihat pendapatan
per kapita dan populasi yang besar, tidak
cukup untuk mendapatkan pasar elemen
bakar. Khusus untuk elemen bakar, maka
populasi reaktor riset di dunia dan jenis
reaktornya menjadi sasaran utama untuk
ditinjau.
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3.1.1. Segmen pasar elemen bakar
berdasarkan peta keberadaan
reaktor riset di dunia

Untuk mengetahui di mana kira-kira
segmen pasar eiemen bakar, maka pertama
kali harus diketahui penyebaran reaktor riset
yang ada di dunia.

Dari sejumlah reaktor riset yang
tersebar di berbagai negara tadi jumlahnya
sekitar 269 reaktor, dan penyebarannya di
USA sebanyak 65, di Rusia sebanyak 27, di
Jepang sebanyak 18 buah dan sisanya ada
di berbagai negara sesuai dengan gambar
berikut ini.

REAKTOR RISETYANG BEROPERASI
DI BERBAGAI NEGARA

SRUSIA

BJEPANG

I8JERMAN

IIINGGERIS

ONEGARABERKEMBANG

• CANADA

BpERANCIS

• USA

SCHINA

D NEGARA MAJU LAINNYA

Bila ditinjau dari tipe reaktor yang beroperasi
di dunia ada sekitar 78 reaktor riset yang
bertipe kolam seperti digambarkan berikut ini.

TIPE REAKTOR RISET D! DUNIA

,54

14-

\\&

" " • - - .

V

III16"

mX36-«
£4fs *>

DPOOL

DTANK

B3 ARGONAUT

S HOMOGEN (S)

DTRIGA

BHEAVYWATER

SSLOWPOKE(MNSR)

• HOMOGEN(L)

SJENISLAIN

Dari 78 reaktor riset tipe kolam seperti
diti.njukkan di atas, hanya ada 17 reaktor
riset yang diperkirakan menggunakan tipe
elemen bakar sejenis dengan produk PT
BATAN Teknologi (Persero).

PERBANDINGAN REAKTOR TIPE POOL
DENGAN MENGGUNAKAN EB/EK TIPE PLAT

DAN TIPE LAIN.

to»>™.

£3 REAKTOR TIPE POOL DENGAN TIPE
EB/EK BERBEDA

B REAKTOR PENGGUNA EB TIPE PLAT
PERKAYAAN < 20%

3.2. Target Pasar Elemen Bakar Yang Dituju

Setelah melihat peta keberadaan
reaktor riset di dunia dan segmen reaktor
riset seperti diutarakan di muka, maka target
pemasaran elemen bakar haruslah diupaya-
kan memenuhi sasaran yang dituju. Dari ke
17 reaktor risetyang diperkirakan mengguna-
kan elemen bakar tipe yang sama dengan
produksi PT BATAN Teknologi adalah seperti
terlihat pada Tabe! 1.

Dari berbagai negara seperti
disebutkan di atas, hanya ada beberapa
negara yang kemungkinan bisa dilakukan
upaya intensif untuk pemasaran produk
elemen bakar PT BATAN Teknologi.
Negara-negara tersebut adalah Iran,
Pakistan, Peru dan Aljazair. Negara-negara
tersebut dapat dilakukan lobby intensif
dengan menggunakan jalur kerja sama
Selatan-Selatan Gerakan Non Blok. Sedang-
kan negara-negara seperti USA, Brasil,
Argentina, Jerman dan Austria agak sulit
dimasuki mengingat negara-negara tersebut
sudah mempunyai pemasok tetap dan
hambatan non-tarif diperkirakan cukup besar.
Negara Jepang bisa didekati, tetapi masih
memerlukan upaya lebih jauh mengingat
sekarang ini reaktor riset Jepang sudah
memakai produk CERCA sebagai pemasok
elemen bakamya. Negara seperti Brasil bisa
didekati lebih lanjut, mengingat sekarang ini
Brasil sedang mempertimbangkan memba-
ngun sendiri pabrik elemen bakarnya atau
membeli saja di pasar Internasional.
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TabeM: Negara dan Nama Reaktor Riset Dengan Elemen Bakar Tipe Pelat dengan
Pengkayaan < 20%

NEGARA

ARGENTINA

AUSTRIA

JERMAN

ALJAZAIR

INDONESIA

IRAN

JEPANG

JEPANG
JEPANG
JEPANG

PERU
PAKISTAN

USA

USA

USA

USA
BRASIL

NAMA REAKTOR
RA-3

ASTRA

FRG-1

ARR-1

RSG-GAS

TRR

JMTR

JRR-3M
TTR-1
JRR-2

RP-10

PARR-1

MCZPR, MANHATTAN C

OSURR.OHIOST. UNIV.
FNR FORD NUCLEAR

REACTOR
WPI REACTOR FACILITY

1EA-R1M

TIPE REAKTOR

Kolam

Kolam

Kolam

Kolam

Kolam

Kolam

Kolam

Kolam
Kolam
Kolam

Kolam
Kolam

Kolam

Kolam

Kolam

Kolam
Kolam

DAYA REAKTOR
2.8 MW

10 MW

5MW

1 MW

30 MW

5MW

50 MW

20 MW
100 KW

10 MW
10 MW

9MW

100KW

10 MW

2MW

10 MW
5MW

Dari empat negara yang disebutkan
di atas, kiranya Pakistan belum dapat
dijadikan target pemasaran, mengingat
masalah politik yang belum dapat diselesai-
kan. Hanya negara Peru dan Aljazair yang
memungkinkan dapat dijadikan target pema-
saran elemen bakar dalam jangka pendek.

Besar pasar elemen bakar reaktor riset di
dunia

Dari berbagai pemakai reaktor riset di
dunia khususnya untuk elemen bakar tipe
pelat dengan pengkayaan < 20% jumlah
kebutuhan elemen bakar dan elemen kendali
untuk pengisian penuh teras reaktornya
adalah seperti Tabel 2.

Bila tahap awal target pasar yang
dituju adalah Peru, Aljazair, Iran dan
Pakistan, maka besar pasar elemen bakar
untuk luar negeri minimal adalah 83 buah
dan 19 elemen kendali untuk tiap tahunnya
bila pengisian elemen bakar segar untuk
teras penuh dilakukan setiap tahun.

Tabel 2: Kebutuhan Elemen Bakar dan
Elemen Kendali Tipe Pelat dengan
Pengkayaan < 20%

NEGARA

JEPANG
JEPANG
JEPANG
JEPANG
JEPANG
USA
USA
USA
USA
BRASIL
JERMAN
PERU
PAKISTAN
ALJAZAIR
AUSTRIA
IRAN
INDONESIA

REAKTOR

TTR-1
JRR-3M
JMTR
JRR-4
JRR-2
FNR-FORD
OSURR-OHIO
WPI-REACTOR
MCZPR
IEA-R1M
FRG-1
RP-10
PARR-1
ARR-1
ASTRA
TRR
RSG-GAS
TOTAL

ELEMEN
BAKAR

20

20

20

20
20

36
17

18

12
20
20
24
23
16

-

20

42
348

ELEMEN
KENDALI

4

6

5
5
4

4

4

4
4

5

6
5
5
5
-
4
14
34
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RISET

3.3. Positioning

Philip Kotler151 mengatakan bahwa
positioning adalah tindakan yang dilakukan
oleh pemasar untuk membuat citra produk
dan hal-hal yang ingin ditawarkan kepada
pasarnya berhasil memperoleh posisi yang
jelas dan mengandung arti dalam benak
sasaran konsumennya. Oleh karena itu,
setelah target pasar dipilih dan produk yang
akan dijual/diekspor dibuat, kini tiba giliran-
nya metnposisikan produk elemen bakar itu
ke dalam otak calon konsumen (bila ini
dianggap perlu). Ini adalah sebuah mind
game yang harus dilakukan dengan perenca-
naan yang matang dan langkah yang tepat.
Positioning biasanya tidak menjadi masalah
dan tidak dianggap penting selama barang-
barar.g yang tersedia dalam suatu masyara-
kat tidak begitu banyak, dan persaingan
belum menjadi sesuatu yang penting.
Positioning baru akan menjadi penting bila-
mana persaingan sudah sangat sengit.

Mengingat produk elemen bakar
sangat khas dan sangat berbeda dengan
produk-produk lainnya, mungkin untuk
sementara positioning ini belum diperlukan,
mengingat pasar yang akan dituju adalah
untuk ekspor sedangkan pasar dalam neg.eri
relatif tidak ada saingan yang berarti.

3.4. Pesaing

Di pasar internasional, terdapat
beberapa fabrikator elemen bakar reaktor
riset yang sudah mapan, dan beberapa di
an.aranya menguasai pasar elemen bakar
tersebut. Perusahaan CERCA di Perancis
menjadi fabrikator elemen bakar reaktor riset

terbesar di dunia (menguasai pasar lebih dari
40%), setelah NUKEM menjual pabriknya ke
CERCA tahun 1988. Dalam Tabel 3,
ditunjukkan beberapa fabrikator terkenal dan
jenis produk yang dijualnya.

Tabel 3: Fabrikator Elemen
Riset.

Bakar Reaktor

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Nama
Fabrikator

CERCA
CNEA
CRL
RISOE
BWX Tech.
IPEN
CCHEN
PT BATAN
Teknologi
KAERI
Scottish

Negara

Perancis
Argentina
Canada
Denmark
USA
Brasil
Chile
Indonesia

Korea
UKAEA

Jenis Produk
Elemen Bakar

U3Si2-AI; UZrH2

U3O6-AI
U3O8-AI
U3O8-AI
U3O8-AI; U3Si2-AI
U3Oa-AI
U3O8-AI
U3O8-AI; U3Si2-AI

U3Si2-AI
U3S12-AI

Dari Tabel 3 di atas terlihat jelas, bahwa
persaingan untuk memperebutkan pasar
elemen bakar tidaklah mudah. Beberapa
perusahaan seperti CERCA, CRL, BWX dan
SCOTTISH adalah pemain-pemain yang
sangattangguh.

4. BAHASAN

Mengingat pada saat ini PT BATAN
Teknologi sudah mulai memikirkan pemasar-
an secara intemasional beberapa strategi
yang akan dipilih untuk meraih peluang
adalah sebagai berikut:
a. Menentukan negara tujuan ekspor yang

akan dilakukan. Dari analisis pasar dan
dari pesaing yang ada maka untuk tahap
pertama PT BATAN Teknologi akan
mencari ceruk pasar yang sangat poten-
sial untuk dilakukan. Beberapa reaktor
riset yang berada di negara-negara
berkembang seperti Pakistan, Peru, Iran
dan Aljazair, merupakan pemakai
elemen bakar yang tidak fanatik pada
produk dari salah satu negara. Diperkira-
kan di negara-negara tersebut beberapa
hambatan dan persaingan tidak terlalu
berat. Dari keempat negara tersebut,
Peru dan Pakistan adalah calon
potensial pembeli elemen bakar
produksi PT BATAN Teknologi.
Komunikasi dengan kedua negara
tersebut masih tetap berlanjut.

b. Merencanakan bauran pemasaran
elemen bakar yang sesuai dengan
negara tujuan di mana produk itu akan
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dipasarkan. Bauran itu tidak lain adalah
campuran antara kualitas produk, harga,
distribusi dan promosi yang akan dipa-
kai, agar sesuai dengan kondisi persai-
ngan yang ada di negara tujuan.
» Ditinjau dari kualitas produk, maka

produk elemen bakar itu harus
mempunyai kualitas yang sesuai
dengan keinginan pasar 'di negara
yang dituju. Teknik packaging dan
transportasinya juga harus meme-
nuhi persyaratan yang diminta oleh
negara yang akan dituju.

• Ditinjau dari segi harga, produk
elemen bakar ini harus mempunyai
harga yang relatif lebih murah dari
produk dari negara lain, mengingat
kita mempunyai keunggulan kompa-
rative dari biaya produksi yang lebih
murah.

• Ditinjau dari segi promosi, ini dapat
dilakukan melalui pendekatan pada
saat seminar Intemasional atau pada
saat ada event-event khusus seperti
pameran intemasional. Kunjungan
langsung dapat dilakukan, atau
dengan memakai jasa pihak ketiga
untuk melakukannya.

• Ditinjau dari segi distribusi, maka PT
BATAN Teknologi akan menunjuk
salah satu agen di negara tujuan
ekspor agar produk itu dapat
memasuki pasar lebih mudah.

c. Selain itu beberapa hambatan internal
maupun ekstemal terhadap suksesnya
ekspor elemen bakar ini harus juga
memperoleh perhatian perusahaan.
Beberapa hambatan tersebut antara
lain :

1. Penyediaan uranium untuk keper-
luan ekspor perlu memperoleh
perhatian utama dengan membuka
kerja sama dengan mitra dagang
seperti NUKEM (Jerman) dan
TENEX (Rusia).

2. Desain packaging untuk elemen
bakar segar termasuk peminjam-
annya belum ada pengalaman,
namun demikian kerja sama
dengan mitra luar negeri sudah
dilakukan.

3. Masalah transfer bahan Uranium
diperkaya ke negara lain perlu
mendapat perhatian.

4. Ijin ekspor elemen bakar dan
kaitannya dengan safeguards
IAEA belum ada pengalaman.

5. Hambatan politik, dan hambatan
lainnya (non tarif) dapat meng-
gagalkan rencana ekspor.

6. Pesaing lain dapat menjadi
hambatan bagi tercapainya ekspor
elemen bakar.

7. Manajemen transportasi, khusus-
nya transportasi udara termasuk
asuransinya perlu dipelajari lebih
detail.

5. SIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan
di muka, kesimpulan yang dapat dianbil
adalah sebagai berikut:

1. Pemasaran elemen bakar reaktor riset
yang diproduksi PT BATAN Teknologi di
tingkat internasional sangat diperlukan,
mengingat ada beberapa alasan yang
sangat kuat seperti pasar di dalam
negeri sudah jenuh, perusahaan perlu
memperoleh tambahan keuntungan
yang lebih besar, masih ada kelebihan
kapasitas yang belum dapat diserap,
dan lain lain.

2. Dari segmentasi pasar diperoleh bahwa
dari 269 reaktor riset yang beroperasi di
dunia, ada 78 buah reaktor bertipe
kolam. Dari 78 reaktor bertipe kolam
tersebut ada 17 buah reaktor yang
menggunakan elemen bakar tipe plat
pengkayaan < 20% yang mirip dengan
elemen bakar produksi PT BATAN
Teknologi. Besar pasar elemen bakar di
dunia diperkirakan sebesar 348 buah
sedangkan untuk elemen kendali
sebesar84 buah.

3. Dari target pasar yang dipilih maka
tahap pertama, negara yang akan dipilih
adalah Peru, Pakistan, Iran dan Aljazair
yang diperkirakan tidak akan banyak
menghadapi kendala non teknis. Besar
pasar di keempat negara tersebut
diperkirakan sebesar 83 buah elemen
bakardan19 buah elemen kendali.

4. Beberapa hambatan teknis dan non
teknis bila ekspor elemen bakar dapat
direalisasikan harus dapat diatasi agar
tidak menjadi masalah di kemudian hari.
BATAN dan IAEA diharapkan dapat
membantu penyelesaian non leknis
yang mungkin ada.
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Tanya jawab

Tukiran S.
• Faktor-faktor apa saja yang membuat

biaya produksi PT BATEK lebih rendah
dibandingkan produk sejenis.

• Apakah produk PT. BATEK sudah
mendapatkan pengakuan internasional
berupa ISO.

• Berapa persen kandungan lokal yang
ada pada produk PT BATEK.

• Bagaimana pengaruhnya terhadap biaya
produksi apabila PT BATEK mandiri.

• Bagaimana pendapat Saudara apabila
produk PT. BATEK dlbarter dengan
sembako oleh konsumen.

Bambang Galung Susanto
• Faktor labour cost dan added value

engineering yang lebih rendah.
• Sampai saat ini produk PT. BATEK

belum mendapatkan pengakuan ISO
9002, tetapi persiapan ke arah
pengakuan ISO tersebut sudah cukup
matang.

• Kandungan lokal pada produk PT.
BATEKsekitar47%.

• Apabila PT. BATEK sudah mandiri,
pengaruhnya pada biaya produksi tidak
terlalu besar. Hal ini disebabkan
komponen biaya buruh cukup rendah
dibandingkan komponen lainnya.

• Barter dapat dilakukan antar negara,
sedangkan PT. BATEK tetap menerima
dollar atau rupiah dari hasil penjualan.

Sigit A. Santa
• Untuk go international produk bahan

bakar perlu paspor kualitas yang
dibuktikan dengan sertifikasi. Bagaimana
kesiapan PT. BATEK.

• Berdasarkan survei pasar teridentifikasi
17 potential customers dan yang akan
digarap langsung adalah 4 negara yaitu
Aljazair, Peru, Iran dan Pakistan.
Sentimen pasar apa yang digunakan.

• Labour cost component sangat kecil
porsinya terhadap biaya produk.
Bagaitnana PT. BATEK dapat menjual
produk dengan harga discount sangat
menarik. Sementara komponen lain
hampir sama di seluruh dunia.

Bambang Galung Susanto
• Kesiapan menuju ISO 9002 sudah

matang, karena seluruh prosedur,
instruksi kerja jaminan kualitas dan
implementasinya sudah dilaksanakan.

• Sentimen pasar yang digunakan adalah
sesama negara berkembang dan
sesama anggota Non - Blok serta
memupuk kerjasama Selatan-Selatan.
PT. BATEK mempunyai peluang ber-
saing cukup terbuka di empat negara
tersebut.

• Teknik penjualannya adalah dengan
memainkan biaya pada added value
engineering yang dapat diturunkan.
Biasanya produk teknologi canggih nilai
engineering sangat tinggi, tidak seperti
produk consumer goods yang nilainya
rendah.

Utaja
Berdasarkan teori penjualan/keuntungan
terhadap waktu. Berapa kerugian yang
diderita PT. BATEK saat ini untuk
memulai pemasaran.
Bagaimana kemungkinan pembayaran
bahan bakar dengan produk lain, misal
sembako. Apakah tidak ada masalah ?

Bambang Galung Susanto
• Sampai saat ini PT. BATEK tidak merugi.

Hal ini disebabkan biaya pemasaran
telah dimasukkan dan diperhitungkan
dalam biaya usaha.
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• Kernungkinan pembayaran dengan
imbal-beli seperti sembako dapat saja
terjadi. Kondisi imbal-beli terjadi antar
dua negara, sedangkan PT. BATEKtetap
menerima dollar atau rupiah sesuai
dengan jumlah produkyang dijual.

A. Pinitoyo
• Berdasarkan pertimbangan kemampuan

PT. BATEK saat ini, bagaimana kalau
PT. BATEK mendekati fabrikator-
fabrikator besar lain bukan sebagai
pesaing melainkan menjadi mitra untuk
membuatkan produk atas nama mereka
dengan lisensi atau waralaba.

Bambang Galung Susanto
• Usul Saudara sangat baik, namun -

kecenderungan umum yang berlaku di
dunia bisnis adalah bahwa pesaing kita -
baru akan mempertimbangkan hal
tersebut apabila mereka menganggap
kita cukup kuat untuk bersaing.

Mursid Djokolelono
• Bagaimana kemampuan penyediaan

financing PT. BATEK dalam menjual
elemen bakar terutama ke luar negeri.

Bambang Galung Susanto
• Untuk sementara financing belum

terprogram, karena penyediaan bahan
bakar untuk reaktor riset sampai saat ini
jumlahnya tidak terlalu besar sehingga
masih berlaku proses L/C. Apabila di
masa depan, program financing
diperlukan, maka cara tersebut akan
ditempuh kalau bank-bank di Indonesia
sudah beroperasi normal serta hubungan .
dengan bank di luar negeri akan dijajagi.

Suharyanta
• Apakah PT. BATEK sebagai fabrikator

memiliki fasilitas uji elemen bakar seperti
in pile-loop dalam reaktor.

• Sebagai data dukung, produk harus
disertai dokumen sertifikasi yang jelas.
Lembaga mana yang mensertifikasi
produk elemen bakar PT. BATEK.

• Bagaimana hasil evaluasi unjuk kerja
elemen bakar produksi PT. BATEK.

Bambang Galung Susanto
• PT. BATEK tidak memiliki fasilitas uji

elemen bakar, tetapi fasilitas-fasilitas

tersebut dipunyai PEBN, PRSG dan
Pusat-pusat lain di lingkungan BATAN.

• Setiap produk elemen bakar yang dikelu-
arkan PT. BATEK dilengkapi dengan
data sertifikat uji jaminan kualitas sesuai
dengan code dari IAEA : 50-C-QA.

• Unjuk kerja elemen bakar produk PT.
BATEK cukup baik, sampai saat ini
belum pernah ada laporan kegagalan
unjuk kerja dari konsumen.

AC. Prasetyawati
• Negara-negara mana saja yang pernah

ditawari elemen bakar produksi PT.
BATEK dan bagaimana prospeknya.

Bambang Galung Susanto

• Penawaran intensif ditujukan kepada
Peru, Pakistan, Iran dan Aljazair. Metode
promosi yang digunakan adalah
mengkombinasikan bauran pemasaran
(4 P : Product, Price, Place and
Promotion). Metode yang paling efektif
yaitu mengikuti seminar-seminar
internasional yang dihadiri semua
pemilik dan fabrikator reaktor riset.
Sampai saat ini, Pakistan menyatakan
minat yang demikian besar dan harga
penawaran PT. BATEK untuk produk
sejenis paling murah dibandingkan dari
fabrikator lain.

Asmedi Suripto
• Saya mendapatkan kesan bahwa

Saudara mengecilkan arti dan peran
China terhadap Pakistan. Mengipgat
PROC adalah mitra tradisional dari
Pakistan dan terbukti telah berhasil
membantu mengubah teras PARR
(Pakistan Research Reactor) mengguna-
kan LEU Silisida, kiranya saudara harus
lebih bersikap hati-hati dalam persaingan
PROC tersebut. Di samping itu, China
mempunyai keunggulan teknologi, sum-
berdaya U melimpah setta sumberdaya
manusia bermutu dan murah.

• Dalam pemasaran elemen bakar reaktor
riset ke luar negeri selalu diingat bahwa
tools paling penting dalam penyampaian
hasil-hasil uji iradiasi dan pasca iradiasi,
terutama dengan U-silisida yang bermu-
atan > 3 g/cm3. Perlu ada kerjasama
yang intensif dengan BATAN (Iradiasi,
Pra dan Pasca Iradiasi) agar database
tentang hasil uji tersebut dapat dikumpul-
kan secara komprehensif. Di samping itu,
pelu diingatkan juga bahwa pekerjaan
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tersebut sangat long lead yang
diperlukan waktu sekitar 4 tahun untuk
menuntaskannya.

• Diingatkan perlunya menggunakan
skenario kontrak terutama dengan
Pakistan dan negara lain-lain yang
menempatkan PT. BATEK sebagai
fabrikator saja. Skema ini memberikan
keuntungan sebagai berikut:
a. vorfinansiering untuk prokurmen U

menjadi riii.
b. implikasi safeguards menjadi riil atau

sekurangnya minimal. • •
c. resiko (third party liability) terhadap

transport U agar dapat diletakkan
pada pundak pemesan.

Bambang Galung Susanto
• Kami tidak pernah mengecilkan arti dan

peran China. Namun, di dalam teknik
pemasaran diperlukan strategi yang tepat
untuk memenangkan persaingan.
Strategi harga, kualitas, promosi dan lain-
lain perlu dipilih secara tepat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,
peserta pasar yang baru masuk dapat

dan patut diperhitungkan, karena
teknologi yang dimiliki PT. BATEK cukup
tinggi dan labour cost serta biaya
produksi lebih rendah.

• Program pengujian telah dirancang dan
akan efektif tnulai tahun 1999 bekerja-
sama dengan PRSG dan PEBN. Pada
tahun 1999, elemen bakar silisida skala

•• penuh yang berisi 3 plat akan dimasuk-
kan ke reaktor. Tingkat muat (loading)

. antara 4,8-5,2 g U/cm3. Program se-
lanjutnya akan diteruskan dengan
elemen bakar maju lainnya seperti U-Mo,
U-Zr-Mo dengan pelaku utama PRSG-
PEBN-PT.BATEK.

• Semua kajian mengenai skenario kontrak
memang sedang menjadi perhatian PT.
BATEK. Skenario sebagai fabrikator saja
memang menjadi pilihan yang menarik,
tetapi skenario lain sebagai manufaktur
yang diinginkan konsumen juga sedang
dipelajari, khususnya terhadap per-
aturan-peraturan yang telah dikeluarkan
IAEA untuk mendukung terealisasinya
niat tersebut.
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EKSTRAKSI U DARI PENGOTOR Ce, La DAN Mo DENGAN
METODA MEMBRAN EMULSI

A. Ninik Bintarti, Bambang EHB, C. Supriyanto
Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta - BATAN

ABSTRAK

EKSTRAKSI U DARI PENGOTOR Ce, La DAN Mo DENGAN METODA MEMBRAN EMULSl.
Telah dilakukan proses ekstraksi untuk memisahkan uranium (U) dari unsur-unsur cerium (Ce),
Lanthanum (La) dan molibdenum (Mo) memakai metoda membran emulsi. Sebagai pelarut
digunakan tributil fosfat (TBP) dengan pengencer kerosin dan surfaktan Span-80 sebagai zat
pemantap membentuk membran emulsi. Sebagai fase air internal dipakai larutan natrium
karbonat pada pH 10-11. Uranium dan pengotornya dalam larutan 0,5 M HNO3 digunakan
sebagai umpan dan butanol sebagai pemecah membran. Susunan membran terdiri atas
Span-80 5% vol., TBP 10 % vol., kerosin 35% vol. dan larutan Na2CO3 50% vol. Dicoba
variasi waktu pengadukan ekstraksi dari 1-15 menit, konsentrasi U dalam umpan dari 5.000 -
15.000 ppm, dan kecepatan pengadukan dari 600-1.000 rpm. Diperoleh hasil terbaik adalah
waktu pengadukan 5 menit, konsentrasi U 15.000 ppm dan kecepatan pengadukan 600 rpm,
memberikan faktor pisah U-Ce = 4,67 ; U-La = 2,3 ; U-Mo = 10,8 dan efisiensi U (riu) = 15%.

ABSTRACT

EXTRACTION OF U FROM Ce, La AND Mo IMPURITIES WITH MEMBRANE EMULSION
METHOD. An extraction process to separate uranium (U) from cerium (Ce), lanthanum (La) and
molibdenum (Mo) elements by emulsion membrane method has been carried out. The solvent
of TBP diluted by kerosene was formed as membrane emulsion by Span-80. The sodium
carbonate solution which has pH of 10-11 was used as an intemal phase. Uranium and its
impurities in a 0,5 M HNO3 solution and butanol were used as the feed and split membrane,
respectively. The membrane composition consists of 5% vol. Span-80, 10% vol. TBP, 35% vol.
kerosene, and a 50% vol. A/a^COa solution. The investigated vahable were extraction time of
1-15 minutes, U in feed concentration 5,000-15,000 ppm and stirring speed between 600 to
1,000 rpm. The best results obtained were extraction time 5 minutes, U in feed concentration of
15,000 ppm and stirring speed ofGOO rpm, by which the separation factorof U-Ce = 4.67; U-La
= 2.3; U-Mo = 10.8, and uranium efficiency was 15 %.

PENDAHULUAN

Pengolahan uranium perlu dilakukan
dengan maksud untuk memisahkan uranium
dari pengotor-pengotornya antara lain Ce, La
dan Mo, sehingga memperkecil konsentrasi
jumlah pengotornya. Hal ini dilakukan
terhadap limbah pengolahan uranium atau
pengolahan uranium sisa hasil produksi radio
isotop atau dari bahan bakar bekas. Adanya
unsur-unsur ini tidak diinginkan dalam proses
selanjutnya, misalnya untuk Mo yang dapat
membentuk fluorida yang mudah menguap
dan dalam instalasi pengkayaan secara difusi
gas dapat merusak lapisan difusi.
Sedangkan untuk Ce dan La diperkirakan
mempunyai tampang lintang serapan
neutron tinggi yang akan mengganggu
karena konsentrasi neutron yang sebenarnya
dipakai untuk U yang mengakibatkan
turunnya efisiensi kerja reaktor. Pengolahan
uranium secara ekstraksi memakai metoda
membran bisa juga untuk proses limbah

bekas pengolahan uranium supaya
kandungan uranium sebelum dilimbahkan
mempunyai kadar uranium sekecil
mungkin.'1'2'3'1

Ekstraksi uranium yang sudah sering
dilakukan adalah ekstraksi cair-cair
menggunakan pelarut TBP. Akan dicoba
proses ekstraksi memakai teknik membran
emulsi yaitu dilakukan ekstraksi sekaligus re-
ekstraksi dengan maksud untuk menghemat
waktu, dan untuk pemakaian pelarut yang
lebih sedikit sehingga ada penghematan
pelarut. Ekstraksi memakai metoda membran
emulsi biasa disebut dengan metoda LSM
(Liquid Surfactant Membrane) atau metoda
membran cair yang diharapkan dapat
memberikan hasil yang lebih baik.l4|5)

Pada proses ekstraksi akan
terbentuk komplek yang dapat berupa kation
atau anion yang akan berasosiasi dengan
kation atau anion lain sehingga dihasilkan
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komplek yang tidak bermuatan. Komplek ini
akan terekstrak ke dalam fasa organik
sehingga akan terdistribusi ke dalam fasa
organik dan air. Kelarutannya ditentukan
oleh sifat komplek logamnya. Apabila
komplek mengandung gugus organik yang
berukuran besar maka kelarutannya akan
lebih besar dalam fasa organik.15'6'7' Dalam
fasa organik kemungkinan akan terjadi
interaksi antara zat terlarut dengan pelarut
yang akan berpengaruh pada konsentrasi
komplek dalam fasa organik yang kemudian
akan mempengaruhi efisiensi zat terlarut
Apabila konsentrasi pelarut diperbesar, maka
dapat terjadi polimerisasi secara cepat
sehingga menurunkan efisiensi zat terlarut.

Pembentukan membran perlu
pertolongan zat pemantap atau emulgator
supaya emulsi tidak segera pecah atau
terpisah lagi, karena surfaKtan akan
membungkus butir-butir cairan terdispersi
dengan suatu lapisan tipis, sehingga butir-
butir tidak dapat bergabung kembali menjadi
satu fasa kontinyu. Dipilih jenis emulsi air
dalam minyak (A/M) dengan surfaktan yang
mempunyai nilai HLB (Hidrophyle Liphophyle
Balance) 3 - 6 dan untuk mendapatkan
emulsi tipe ini dipilih surfaktan Span-80 yang
mempunyai nilai HLB 4,3. t6S] Span-80 sendiri
merupakan surfaktan non ionik dari
campuran bermacam-macam ester [Sorbitan,
mono.di, tri oleat (RCOO'R), komponen meta
sorbitol (R'OH) atau asam oleat (R'COOH)
dan air.'7'9'101 Pada umumnya Span-80
disebut sorbitan saja, dan akan mengalami
dekomposisi dalam fasa air internal yang
akan memberikan kestabilan pada emulsi.

Pada proses ekstraksi memakai
teknik membran emulsi cair, maka zat terlarut
yang berada dalam fasa air eksternal
(umpan) akan diambil masuk ke fasa air
intemal dalam membran sesudah dilakukan
kontak beberapa saat antara umpan dengan
membran. Zat terlarut masuk melalui LSM
memakai TBP sebagai pelarut secara
difusi.151 lon-ion U, Ce, La dan Mo diekstraksi
memakai pelarut TBP Yang kemungkinan
reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

UO2(NO3)2 + 2(RO)3P-O^UO2(NO3)22(RO)3P-O (1)
Ce(NO3)4 + 2(RO)3P-OoCe(N03)42(RO)3P-0 (2)
La(NO3)3 + 2(RO)3P-O<->La(NO3)32(RO)3P-O (3)
Mo(NOs)3 +2(RO)3P-O<H>MO(NO3)32(RO)3P-O (4)

Jika konsentrasi HNO3 dinaikkan, maka ion
nitrat masuk ikut reaksi menjadi:

HNO3 + (R0)3P-0 <-KRO)3POH + NOr (5)

Dari persamaan terlihat bahwa kecepatan
ekstraksi terutama terhadap U karena TBP
memang selektif terhadap U adalah
sebanding dengan konsentrasi U dalam
umapan dan konsentrasi pelarutnya. Karena
TBP selektif terhadap U, maka diharapkan
pengotor-pengotornya tersisih dalam
pembentukan komplek dengan pelarut, dan
tetap banyak yang tertinggal.dalam fasa air
eksternal.

Re-ekstraksi U dari fasa organik ke
fasa air internal karena pada fasa air intema!
terdapat agen penstripping larutan Na2CO3.

UOj(N03)22(RO)3P-0+Na2C03oU02C03+2(RO)3P-0 +2NaNO3 (6)

Untuk pengotor yang lain jika ada yang ikut
terekstrak bersama uranium, prinsipnya
sama. Komplek U dengan ion karbonat yang
lain adalah U02(CO3)2" dan
UO2(CO3).2H2O.[11-121 Komplek U dengan
ion karbonat yang banyak terbentuk
tergantung pada konsentrasi Na2CO3 yang
dipakai dalam fasa air internal.
Perbandingan konsentrasi U pada fasa air
internal terhadap konsentrasi U dalam fasa
organik sesudah pemecahan membran
menghasilkan harga koefisien distribusi re-
ekstraksi (stripping) disingkat KdStripP- Dari
persamaan reaksi pada proses ekstraksi
diketahui bahwa kecepatan ekstraksi U
sebanding dengan [UO2

2+] dalam umpan dan
[TBP] dalam membran. Dalam ekstraksi
memakai metoda membran dikenal pula
koefisien distribusi ekstraksi(KdEks.) dan juga
koefisien distribusi stripping (KdStnp)- Dibuat
juga faktor pisah yaitu perbandingan
koefisien distribusi U terhadap koefisien
distribusi pengotor dalam proses stripping
(FP). Sedangkan efisiensi uranium (riu)
adalah perbandingan uranium yang terambil
dalam fasa air internal (hasil) terhadap
uranium mula-mula dalam umpan dengan
satuan berat yang dinyatakan dalam %.(12J31

Membran emulsi sesudah dipakai
untuk mengekstraksi umpan, dilakukan
proses pemecahan membran dengar*
memakai butanol, yang berfungsi untuk
memisahkan fasa air internal yang telah
mengandung zat terlarut dari fasa
organiknya, kemudian kadar U,Ce, La dan
Mo dalam fasa air eksternal maupun intemal
dianalisis.
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Pada penelitian ini dilakukan
ekstraksi dengan metoda membran dengan
variasi waktu ekstraksi, konsentrasi uranium
dalam umpan dan kecepatan pengadukan
ekstraksi.

TATA KERJA

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah UO2(NO3)26H2O, Larutan
Ce.la dan Mo dalam HNO3, TBP, Kerosin,
Span-80, Larutan Na2CO3, HNO3, Butanol
dan aquades, sedangkan alat yang
digunakan adalah magnetic stirrer, pengaduk
kecepatan tinggi, neraca analitik, pH-meter,
peralatan gelas, XRF dan AAS.

Metoda

1. Larutan umpan sebanyak 10 ml yang
mengandung 5.000 ppm U dengan
pengotor Ce, La dan Mo masing-masing
dengan konsentrasi 500 ppm,
ditambahkan sebanyak 10 ml fasa
organik dalam hal ini fasa organik
tersebut adalah membran yang terdiri
dari 10 % vol. TBP ; 5% vol. surfaktan
Span-80 ; 35% vol. kerosin dan 50% vol.
fasa air internal yang berupa larutan
Na2CO3 pH 10-11. kemudian dilakukan
ekstraksi dengan mengaduknya pada
kecepatan 600 rpm dan divariasi waktu
pengadukan dari 1, 5, 10 dan 15 menit.
Kemudian didiamkan beberapa saat dan
seianjutnya dipisahkan fasa airnya dari
membran. Membran tersebut kemudian
dipecah dengan beberapa tetes butanol
dan dipisahkan fasa air internalnya,
kemudian dianalisis.

2. Larutan umpan sebanyak 10 ml yang
mengandung uranium dengan
konsentrasi yang bervariasi dari
5.000 ppm, 10.000 ppm dan 15.000 ppm
dengan pengotor Ce, La dan Mo masing-
masing dengan konsentrasi 500 ppm
dalam HNO3 0,5M, ditambah membran
sebanyak 10 ml diaduk dengan
kecapatan 600 rpm selama 5 menit,
kemudian didiamkan beberapa saat.
Setelah dipisahkan membran dipecah
dengan beberapa tetes butanol dan fasa
airnya dianalisis.

3. Pekerjaan No. 1 diulangi untuk
kecepatan yang bervariasi yaitu dari
200 rpm, 400 rpm, 600 rpm, 800 rpm dan
1.000 rpm, untuk konsentrasi uranium
dalam umpan yang diperoleh dari hasil
terbaik percobaan diatas..

HASIL DAN BAHASAN

Dari hasil percobaan yang telah
dilakukan diperoleh hasil seperti Tabel 1,2, 3.
Untuk ekstraksi metoda membran
kelihatannya waktu pengadukan mem-
pengaruhi kondisi membran. Pengaruh
waktu pengadukan terhadap kondisi
membran tergantung pula pada konsentrasi
unsur yang ada dalam umpan.

Jika kita amati dari Tabel 1. pada
pengadukan selama 5 menit memberikan
efisiensi pernisahan U paling tinggi dan faktor
pisah U terhadap pengotor-pengotornya
untuk semua waktu pengadukan memberikan
harga yang setara. Jadi disini pertambahan
waktu pengadukan tidak memberikan
kenaikan derajat pemisahan yang berarti,
meskipun untuk ekstraksi metoda membran

Tabel 1. Ekstraksi dengan variasi waktu pengadukan, konsentrasi umpan U = 5.000 ppm, Ce, La
dan Mo masing-masing 500 ppm, kecepatan pengadukan 600 rpm.

Waktu,
menit

1
5
10
15

Kd Eks(O/A)
U

0,89
0,70
0,71
0,70

Ce
0,40
0,20
0,27
0,20

La
0,76
0,71
0,66
0,69

Mo
1,65
1,49
1,32
1,23

Kd s.riP.(A/O
U

0,21
0,33
0,30
0,30

Ce
1,15
9,50
3,37
4,27

La
0,21
0,15
0,21
0,17

Mo
0,10
0,12
0,10
0,10

FP
U-Ce.
0,18
0,04
0,10
0,07

U-La
1,01
2,20
1,41
1,82

U-Mo
2,10
2,75
3.00
3,00

n(%)

8,22
10,10
9,60
9,52

Tabel 2.Ekstraksi dengan variasi konsentrasi umpan U untuk Ce, La dan Mo masing-masing
500 ppm, kecepatan pengadukan 600 rpm., waktu ekstraksi 5 menit.

u,
ppm.
5.000

10.000
15.000

Kd EKS(O/A)

U
0,70
0,84
2,20

Ce
0,20
0,68
0,83

La
0,72
0,68
1,68

Mo
1,50
0,84
3,20

Kd striP.(A/O)
U

0,30
0,20
0,30

Ce
0,50
0,40
0,10

La
0,34
0,40
0,12

Mo
0,04
0,04
0,03

FP
U-Ce.
0,60
0,50
4,70

U-La
0,90
0,50
0,50

U-Mo
7,14
4,76

11,54

T»<%)

10
7

15
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waktu pengadukan mempengaruhi kondisi
membran. Ini semua tergantung konsentrasi
unsur yang terkandung di dalamnya. Untuk
konsentrasi unsur yang lebih tinggi, maka
pada waktu pengadukan yang lebih singkat
sudah bisa untuk melangsungkan proses
ekstraksi. Hal ini mungkin disebabkan jumlah
partikel yang lebih banyak dalam volume
yang sama menyebabkan kontak lebih cepat
terjadi, karena jarak molekul menjadi lebih
dekat. Meskipun pertambahan waktu
pengadukan ekstraksi tidak mempengaruhi
hasil, tetapi jika terlalu lama dapat
mengakibatkan waktu pisahnya lebih lama,
karena fasa air internal (umpan) banyak yang
terjebak ke dalam membran yang berbentuk
emulsi, sehingga dibutuhkan waktu yang
lebih lama untuk memisahkan menjadi dua
fasa. Apalagi jika waktu pengadukan cukup
lama, kadang-kadang malah tidak terpisah
lagi, sehingga pada akhir reaksi tidak ada
hasil yang diamati, karena sisa umpan
sangat sedikit atau malah tidak ada sama
sekali, dan jika membran dipecah dengan
cara pemanasan atau dengan butanol
hasilnya terdiri dari fasa air yang merupakan
campuran dari fasa air eksternal dan fasa air
internal, sehingga untuk peristiwa ini tidak
diperoieh data yang dihasilkan. Untuk
memperoleh penjelasan dari pengaruh waktu
pengadukan terhadap kondisi sistem hanya
dari pengamatan dan perkiraan saja karena
belum ditemukan teori-teori yang
mendukungnya. Maka berdasarkan hasil
efisiensi U diperoleh waktu pengadukan
terbaik adalah 5 menit.

Dari Tabel 2. dapat dilihat bahwa
untuk konsentrasi U dalam umpan sebesar
10.000 ppm menunjukkan faktor pisah antara
U-Ce = 0,5 ; U-La = 0,5 ; U-Mo = 4,76
dengan efisiensi U = 7%, ternyata lebih
rendah juka dibandingkan dengan hasil yang
diperoleh pada konsentrasi umpan
5.000 ppm. Hal ini kemungkinan disebabkan
kondisi membrannya sendiri pada waktu
pembuatannya jumlah surfaktan yang di-
tambahkan agak kurang, karena kekental-
annya yang tinggi, sedangkan yang di-
perlukan untuk mengemulsi fasa air intemal
dalam pelarut (ekstraktan) tertentu. Pada
waktu penambahan surfaktan ke dalam fasa
organik kelihatannya sudah tertuang semua,
tetapi sebenarnya masih banyak yang

menempel pada diding beker gelas atau pipet
pada waktu penuangan dan ini yang
menyebabkan jumlah surfaktan yang
diperlukan untuk pembentukan membran
berkurang.

Dari teori pembentukan membran
emulsi disebutkan bahwa jika air dan minyak
digojog akan terbentuk bermacam-macarn
ukuran butiran tetesan. Fungsi surfaktan
adalah membungkus butir-butir tetesan yang
disebut sebagai butir-butir cairan terdispersi
dengan suatu lapisan tipis, sehingga butir-
butir tidak dapat bergabung menjadi fasa
kontinyu. Disamping itu surfaktan merupakan
molekul yang dapat memperkecil tegangan
antar muka dari dua zat cair yang tidak saling
melarutkan. Jadi surfaktan yang meng-
absorbsi pada antar muka yang menurunkan
tegangan antar muka dan bekerja sebagai
pelindung supaya butir-butir tetesan tidak
bersatu, inilah yang menyebabkan
terbentuknya membran dan menjaga
kestabilannya. Jika jumlah surfaktan
berkurang, maka perlindunganya akan
terbatas sehingga masih ada sebagian butir-
butir terdispersi yang mengandung agen pen-
stripping tidak terlindungi yang meng-
akibatkan membran kurang stabil dan jika
dipakai untuk ekstraksi ada sebagian butir-
butir terdispersi atau fasa air internal ini yang
keluar bergabung dengan umpan sehingga
mengurangi hasil. Jadi yang menyebabkan
hasil-hasil ekstraksi untuk kondisi umpan
10.000 ppm U rendah karena kondisi
membrannya yang kurang stabil, yang
disebabkan jumlah surfaktan yang diperlukan
kurang mencukupi. Untuk umpan 15.000 ppm
mem-berikan hasil yang relatif tinggi, yang
ditunjukkan dari harga-harga faktor pisah
terhadap pengotor-pengotomya dan efisiensi
uraniumnya yang kemungkinan kondisi
membran emulsinyalebih stabil. Hal ini
disebabkan dalam fasa air internal
mengalami kejenuhan, sehingga tampak
mudah terjadi bentuk seperti koloid yang
mengandung endapan dan sulit dipecahkan
oleh pemanasan atau butanol. Batas
terjadinya kondisi ini tidak pasti karena pada
konsentrasi umpan dari 20.000 ppm ke atas
kadang-kadang sering muncul kondisi
pembentukan endapan dalam membran
sesudah proses ekstraksi.
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Tabel 3.Ekstraksi dengan variasi kecepatan pengadukan ekstraksi, konsentrasi umpan
U=15.000 ppm, dengan Ce, La dan Mo masing-masing 500 ppm, waktu ekstraksi 5 menit.

Kec.
rpm.

200
400
600
800

1.000

Kd Eks(O/A)
U

1,20
0,90
2,20
1,02
1,40

Ce
0,67
0,33
0,83
0,20
0,65

La
0,50
1,20
1,70
1,10
0,87

Mo
0,70
2,90
3,20
5,25
3,20

Kd striP.(A/O)
U

0,30
0,34
0,28
0,31
0,32

Ce
0,14
0,04
0,06
0,27
0,20

La
0,22
0,20
0,12
0,11
0,12

Mo
0,01
0,02
0,03
0,02
0,05

FP
U-Ce.
2,14
1,11
4,67
1,13
1,77

U-La
1,36
1,70
2,30
2,74
2,67

U-Mo
29,40
17,00
10,80
15,50
6,04

n(%)

12,50
12,00
15,00
9,10
9,50

Dari Tabel 3. dapat dilihat bahwa
pada kecepatan 600 rpm memberikan
efisiensi U paling besar dan rata-rata harga
faktor pisah U terhadap pengotor-
pengotornya relatif baik. Disebutkan relatif
baik sebab masih ada faktor yang
berpengaruh terhadap kondisi membran
antara lain temperatur. Temperatur kamar
mempengaruhi kondisi membran meskipun
sedikit dan tidak sampai merusak membran,
dan ini akan mem-pengaruhi hasil kerja
membran pada pemakaiannya untuk
ekstraksi.

Kecepatan pengadukan perlu
diberikan untuk berhasilnya proses ekstraksi
yang memerlukan kontak yang lebih baik
antara fasa air ekstemal (umpan) dengan
membran (fasa organik). Jadi pada ekstraksi
perlu tenaga luar dengan cara mengaduk
sistem dan akan memberikan aliran. Secara
fisis dikatakan sistem diberi tegangan geser.
Kontak kedua fasa terjadi pada saat
tegangan geser yang diberikan oleh
pengaduk mengalihkan besarnya tegangan
antar muka kedua fasa, sehingga umpan
tersebar masuk ke fasa membran dan
terjadilah kontak zat terlarut dengan pelarut.
Kontak akan semakin efektif jika kecepatan
bertambah besar sampai batas tertentu yaitu
pada 800 rpm memperlihatkan hasil mulai
menurun. Untuk kecepatan yang makin
tinggi, maka dapat mengakibatkan film
pelindung robek sehingga ada sebagian
butir-butir fasa terdispersi bergabung dengan
fasa air eksternal dan inilah yang
menyebabkan penurunan efisiensi U dalam
hasil.

55IMPULAN

Dari ketiga parameter yang telah
diteliti diperoleh kondisi terbaik pada
pemakaian umpan 15.000 ppm uranium
dengan pengotor-pengotor Ce, La dan Mo
masing-masing konsentrasinya 500 ppm,
pada kecepatan pengadukan 600 rpm dan
waktu pengadukan ekstraksi 5 menit. Pada

kondisi ini diperoleh faktor pisah U-Ce = 4,67;
U-La = 2,3 dan U-Mo = 10,8 dengan efisiensi
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TANYA JAWAB

Kosim Affandi
• Apa keunggulan metoda membran

emulsi dibandingkan dengan ekstraksi
biasa apabila ditinjau dari segi efisiensi
dan biaya.

• Apakah dalam limbah U selalu terdapat
unsur Ce, La dan Mo.

• Apakah hasil penelitian sudah pernah
diaplikasikan pada limbah U dan
bagaimana hasilnya.

A. Ninik Bintarti
• Keunggulan metoda membran emulsi

dibandingkan dengan ekstraksi biasa
adalah kebutuhan pelarut lebih sedikit,
ekstraksi dan reekstraksi berlangsung
secara sinambung sehingga terjadi
penghematan pelarut dan waktu.

• Jenis pengotor yang terikut dalam
uranium tergantung dari limbahnya dan
juga tidak selalu terdapat unsur Ce, La
dan Mo. Jenis pengotor ini dipilih karena
gangguannya terhadap uranium yang
besar. Di samping itu, penelitian ini pada
tahap awal terutama untuk menguji
membran.

• Sampai saat ini, hasil penelitian belum
diaplikasikan pada limbah U dan sedang
dicoba secara simulasi untuk berbagai
jumlah dan jenis pengotor.

Sigit
• Apakah ekstraksi dilaksanakan secara

batch atau kontinyu. Apabila ekstraksi
dilaksanakan secara batch, mestinya

ditentukan pula besaran fundamental
seperti konstanta kecepatan ekstraksi
yang dapat ditentukan dari reaksinya.
Bagaimana reaksi yang terjadi.

• Apakah metoda membran emulsi dapat
dipakai pada skala industri atau minimal
pilot plant

• Pada pengolahan limbah U dari bahan
bakar bekas yang menjadi masalah
adalah hasil belah Zr, Ru dan Nb.
Mengapa dalam penelitian ini dipilih
pengotorCe, La dan Mo.

• Efisiensi U hanya 15%. Apakah metoda
membran emulsi tersebut representatif.

A. Ninik Bintarti
• Reaksi:

UO2(NO3)2 + 2 (RO)3PO <=====>
UO2(NO3)2.2(RO)3PO

Konstanta kecepatan reaksi:
[UO2(NO3)2.2(RO)3PO]

[UO2(NO3)2][(RO3PO]2

• Tujuan dari penelitian ekstraksi dengan
metoda membran emulsi ini adalah skala
pilot plant. Sebagai langkah awal adalah
penelitian-penelitian secara batch.

• Pengolahan limbah U dengan pengotor
Ru telah dicoba, begitu pula dengan Zr
dan Nb, tetapi Zr dan Nb terhalang
masalah analisisnya.

• Untuk langkah awal memang belum
seperti yang diharapkan, tetapi berhasil
dalam menekan jumlah pengotor yang
terikut.

Haryono Setyo Wibowo
• Mengapa digunakan rentang variasi

kecepatan pengadukan 200 rpm. Kenapa
tidak digunakan rentang variasi
kecepatan pengadukan 50 rpm atau
100 rpm.

A. Ninik Bintarti
» Kecepatan pengadukan 50 dan 100 rprn

tidak ada pada skala alat yang
digunakan. Disamping itu, angka
terendah pada skala alat adalah
200 rpm. Pada kecepatan pengadukan
tersebut jelas terlihat bahwa sistern
belum teraduk secara homogen sehingga
pada kecepatan pengadukan di bawah
200 rpm dipastikan sistim belum
tercampur secara homogen. Untuk
kecepatan 500 dan 700 rpm juga tidak
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terdapat pada skala alat yahg'digunakan,
tetapi pernah dilakukan untuk satu
macam pengotor pada jumlah tertentu
diperoleh kecepatan pengadukan
800 rpm.

Boru Dwi Sumarna
• Pada perhitungan data, belum terlihat

adanya koefisien distribusi yang
merupakan salah satu konstanta penting.
Mohon dijelaskan.

• Variabel kecepatan pengadukan
menghasilkan efisiensi hasil yang
berbeda untuk masing-masing pengotor
terutama pada 600 dan 800 rpm.
Bagaimana untuk kecepatan 500, 600
dan 700 rpm terhadap setiap unsur yang
berbeda sehingga akan terlihat
keunggulan metoda membran emulsi
dibandingkan metoda lainnya.

A. Ninik Bintarti
• Ada dua macam koefisien distribusi

yaitu :
a) Koefisien distribusi ekstraksi (Kdeks) =

[U] dalam membran (fasa organik)

[U] dalam sisa umpan (fasa air)

b) Kosfisien distribusi stripping (KdS|rip) =
[U] dalam fasa air internal

[U] dalam fasa organik

Reaksi ekstraksi U :
UO2(NO3)2 + 2 (RO)3PO <=
UO2(NO3)2.2(RO)3PO

untuk reekstraksi :
UO2(NO3)2.2 (RO)3PO
UO2CO3 + 2 (RO)3PO +

+ Na2CO3 -—>
2 Na+ + 2 NO3"

Untuk kecepatan 500 dan 700 rpm tidak
dicoba berhubung skala pada alat
pengadukan tidak ada angka 500 dan
700 rpm, tetapi pada penelitian-penelitian
terdahulu untuk berbagai jumlah dan
macam pengotor ada yang memberikan
hasil optimum pada 800 rpm. Jadi
kecepatan pengadukan berkaitan dengan
jumlah komponen dalam volum yang
diaduk juga besar volum yang diaduk.
Dalam penelitian ini ditetapkan 600 rpm
berdasarkan efisiensi U paling besar juga
harga-harga faktor pisah antara U-Ce,
U-La dan U-Mo relatif tinggi.

Soeprapto
• Konsentrasi umpan yang digunakan

5.000, 10.000 dan 15.000 rpm yang
merupakan umpan dengan kadar U
tinggi. Bagaimana unjuk kerjanya jika
diaplikasikan untuk umpan dengan kadar
U rendah.

A. Ninik Bintarti
• Pada penelitian terdahulu, membran

dikenai untuk umpan yang mengandung
uranium dengan kadar rendah ( 100 -
1.000 rpm ) dan hasilnya cukup bagus.
Pada penelitian ini dicoba untuk kadar U
dari 5.000 sampai dengan lebih besar
5.000 rpm untuk mengetahui
kemampuan membran yang diperoleh
dari penelitian tersendiri.

Ghaib Widodo
• Apakah ekstraksi dengan membran

emulsi dapat diterapkan pada U
diperkaya sampai < 20%. Mohon
penjelasan.

• Apakah pada proses ekstraksi, unsur Mo
akan mengganggu. Berapa kadar Mo
yang diijinkan pada proses ekstraksi.

A. Ninik Bintarti
• Berdasarkan penelitian terdahulu,

ternyata U dapat melewati membran
yang mengandung pelarut secara difusi
sampai masuk ke fasa air internal yang
mengandung agent penstripping dan
terpisah dari pengotor-pengotornya atau
dengan kata lain jumlah pengotor
diperkecil. Di samping itu, Moskoin
(1976) telah melakukan penelitian
pemisahan U dari hasil-hasil fisi reaktor
memakai metoda membran. Jadi dengan
pengalaman tersebut dapat diharapkan
untuk memisahkan U diperkaya dan
untuk besarnya hasil seberapa perlu
penelitian tersendiri.

• Pada Uranium, adanya Mo jelas
mengganggu Uranium sehingga perlu
dilakukan ekstraksi untuk memisah-
kannya dari uranium. Pada proses
ekstraksi tidak ada batasan jumlah Mo,
dan hanya bergantung pada alat
analisisnya. Misal untuk sinar-X,
pengotor Mo di bawah 100 ppm tidak
kelihatan karena di bawah limit deteksi
sehingga hasil ekstraksi tidak dapat
diamati.
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PEMANFAATAN SISTEM JARINGAN SYARAF ARTIFISIAL PADA
PEMBUATAN LOGAM URANIUM

Agus Cahyono, Triyanto Hadi Lukito
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PEMANFAATAN SISTEM JARINGAN SYARAF ARTIFISIAL PADA PEMBUATAN LOGAM
URANIUM. Pembuatan logam uranium yang dilaksanakan oleh IPEBRR berdasarkan suatu
prosedur yang telah baku dan mapan. Perbedaan jumlah uranium hasil dari jumlah teoritisnya
dapat mencapai 15%. Deviasi ini dipercaya merupakan akibat dari ketidaksempuraan reaksi dan
kekurangcermatan teknis pelaksanaan pembuatan uranium. Walaupun kemungkinan
penyebabnya diketahui, deviasi ini sulit untuk diatasi karena karakterisasi bahan baku dan
modifikasi prosedur pembuatan tidak dimungkinkan. Suatu sistem jaringan syaraf artifisial (JSA)
dimanfaatkan untuk mengestimasi jumlah uranium yang dihasilkan dan jumlah UF4 yang
dibutuhkan. Tiga sistem JSA propagasi balik yang terdiri atas tiga lapisan telah dibangun dan
memiliki konfigurasi 3 neuron di lapisan masukan, 7 neuron di lapisan tengah, dan 1 neuron di
lapisan luaran. Data yang digunakan untuk melatih jaringan propagasi balik itu dibangkitkan dari
persamaan reaksi pembuatan uranium dan diperoleh dari data produksi logam uranium.
Sebanyak 33 data yang diperoleh dari persamaan reaksi dipakai untuk melatih dan menguji
jaringan propagasi balik I. Pada tahap pengujian jaringan ini memberikan kesalahan prediksi
kurang dari 0,09%. Sementara itu hanya ada 5 data yang berasal dari produksi uranium di
IPEBRR dipakai untuk melatih dan menguji jaringan II dan III. Jaringan II memprediksi jumlah
uranium hasil dan jaringan III memprediksi jumlah UF4 yang diperlukan. Pada tahap pengujian,
jaringan II menghasilkan respon dengan kesalahan 3,86% dan jaringan III memiliki kesalahan
prediksi 1,34%. Dengan jumlah data yang relatif sedikit, kedua jaringan terakhir itu mampu
memberi respon yang sangat memuaskan, seperti dinyatakan oleh rendahnya kesalahan tingkat
prediksi tersebut. Hal ini mencerminkan kemampuan sistem JSA dalam mengatasi persoalan
pengenalan pola pada proses pembuatan logam uianium ini.

ABSTRACT

THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR URANIUM METAL PRODUCTION.
Production of uranium metal conducted by the Fuel Element Production Installation employs a
standard and established procedure. Discrepancies between the uranium products and its
theoritical yields could reach about 15%. This deviation is believed due to incomplete chemical
reactions and inherent technical difficulties in uranium production procedure. Eventhough the
causes may be identified, the deviation is unavoidable since raw materials characterization brings
no benefit and procedure modification is impossible. An artificial neural network is proposed to
estimate uranium produced and UF4 required. Three backpropagation neural networks have been
built. Each of them consists of three neurons in input layer, seven neurons in hidden layer, and
one neuron in output iayer. The data used to train the networks were generated from the equation
of chernical reaction in uranium production. Thlrty three data obta'ned from this equation were
utilized to train and to evaluate the first network. This trained network was tested. Its prediction
raised error less than 0.09%. Meanwhile, there were only five data available from the uranium
production activities. These data were employed to train and to test the second and third
networks. The second network predicts the resulted uranium and the third predicts the necessary
UF4- During evaluation process, the second network responded with 3.86% error and the third
network generated 1.34% error. Using relatively very few data, those networks are able to
respond satisfactorily, as illustrated by these low levels of prediction error, This reflects that
backpropagation networks are capable in handling pattem recognition-related problems of the
uranium production.

PENDAHULUAN uranium ini diperoleh melalui pencampuran
serbuk UF4 dan logam Ca. Reaksi kimianya

Untuk memenuhi kebutuhan akan terjadi dalam sebuah tungku pada temperatur
uranium pada produksi elemen bakar reaktor sekitar 300°C dan hasilnya berupa logam
riset tipe pelat, Instalasi Produksi Elemen uranium dan CaF2, seperti ditunjukkan pada
Bakar Reaktor Riset (IPEBRR), Pusat persamaan reaksi berikut: UF4 + Ca -> U
Elemen Bakar Nuklir (PEBN) melakukan + 2CaF2.
sendiri pembuatan logam uranium. Logam
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Walaupun persamaan reaksi tersebut
tampak sederhana, tetapi pada prakteknya
logam uranium yang diperoleh selalu
berbeda dari jumlah stoikiometrinya.
Perbedaan hasil uranium dapat mencapai
15%. Deviasi hasil ini merupakan akibat dari
adanya pengaruh parameter-parameter
reaksi dan juga permasalahan teknis
pelaksanaan pembuatan logam uranium.
Parameter reaksi meliputi distribusi serbuk
UF4, kemurnian UF4, homogenitas
pencampuran serbuk UF4 dan Ca, dan
stabilitas temperatur reaksi. Permasalahan
teknis antara lain adalah teknik
penghampaan tungku reduksi yang mungkin
tidak sempurna, dan teknik pengikisan kerak
CaF2.

Bermacam parameter reaksi dan
permasalahan teknis yang telah diidentifikasi
tersebut di atas tidak dapat dengan mudah
untuk diatasi, karena mereka itu telah
melekat dalam prosedur pembuatan logam
uranium. Serbuk UF4 yang sudah siap reaksi
diperoleh dari Nukem Gmbh, sehingga
karakterisasi serbuk untuk mengetahui
distribusi dan kemurnian serbuk UF4

tampaknya menjadi tidak layak untuk
dilakukan. Selain itu, waktu homogenitas
serbuk UF4 dan Ca dan temperatur reaksi
telah menjadi bagian dari prosedur tetap
pembuatan logam uranium, sehingga variasi
parameter ini tidak dimungkinkan. Teknik
penghampaan tungki/ reduksi dan teknik
pengikisan kerak CaF2 juga tidak dapat
dimodifikasi atau pun dihindari. Masalah
teknis ini mendukung terjadinya penyusutan
pada logam uranium hasil reaksi.
Permasalahan utama yang akhirnya terjadi
adalah dengan prosedur pembuatan yang
tetap uranium yang dihasilkan selalu berbeda
dari yang diperkirakan. Dengan kata lain,
untuk mendapatkan logam uranium tertentu,
adalah sulit untuk menentukan jumlah UF4

dan Ca.

Untuk mengatasi kesulitan itu, suatu
metode pengolahan informasi yaitu sistem
jaringan syaraf artifisial (neura! networks)
diterapkan. Sistem jaringan syaraf artifisial
(JSAj merupakan sistem pengolahan
informasi yang memiliki cara kerja
menyerupai caNra kerja sistem syaraf
manusia. Sistem JSA biasanya handal dalam
mengatasi permasalahan yang melibatkan
aspek kognitif sepeiif pengenalan pola,
prediksi, ataupun optimasi. JSistem JSA ini
dimanfaatkan dalam pembuatan logam
uranium di IPEBRR PEBN untuk

mengestimasi jumlah logam uranium yang
dihasilkan maupun jumlah serbuk UF4 yang
dibutuhkan untuk memperoleh logam
uranium dalam jumlah tertentu.

TEORI

Sistem jaringan syaraf artifisial (JSA)
merupakan suatu sistem pemrosesan
informasi yang meniru cara kerja otak
manusia. Gambar 1 menampilkan pemodelan
dari neuron otak manusia. Sistem JSA terdiri
dari sejumlah elemen pemroses, yang
disebut neuron. Neuron memroses secara
dinamis informasi eksternal yang masuk dan
mengkonversinya menjadi suatu hasil luaran,
yang lalu dapat dikirimkan ke neuron lain
sebagai informasi masukan melalui koneksi
antar neuron. Koneksi antar neuron ini
dikarakterisasi oleh suatu iritensitas atau
bobot'2'3'4'5'

L Neuron

Pemcxtelan

C Boboi

Oarnlbar "I. PimwJoitm IMunro» padu !£istt;m .IKA

Konversi informasi masukan menjadi
hasil luaran dalam suatu neuron terdiri atas
tiga tahap. Pertama, neuron menjumlah
semua informasi masukan berdasarkan pada
bobot koneksinya masing-masing. seperti
dinyatakan oleh persamaan berikut: t2'3'4'5!

- ( 1 )

dimana
Ij = masukan total yang diterima oleh

neuron j dari sejumlah n neuron dalam
jaringan.

X| = informasi masukan dari neuron i
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Wjj = bobot koneksi dari neuron i ke neuron
j .

Tahap kedua mengubah masukan
total menjadi level aktivasi atau nilai ambang
neuron dengan bantuan suatu fungsi aktivasi.

Fungsi aktivasi ini dikenal sebagai
fungsi sigmoid karena bentuknya seperti
huruf S (tampak pada Gambar 2) dan dapat
dinyatakan oleh persamaan berikut:

(2)

Level aktivasi mendekati 0 ketika
masukan total mendekati negatif tak-hingga
dan mendekati 1 ketika masukan total
mendekati positif tak-hingga. Pada tahap
ketiga, level aktivasi neuron diubah menjadi
suatu hasil luaran.

Gambar 2. Fungsi Aktivasi Sigmoid

Sistem JSA
masalah melalui
interkoneksi neuron
Proses perubahan

menyelesaikan suatu
modifikasi bobot

dalam jaringannya.
bobot ini disebut

pelatihan. Salah satu teknik pelatihan yang
biasa digunakan dalam sistem JSA adalah
pelatihan terarah, dimana JSA dilatih dengan
memberikan pola informasi masukan
bersama dengan pola luaran yang
diharapkan. Teknik pelatihan terarah ini
diterapkan pada sistem JSA propagasi balik,
suatu sistem JSA yang digunakan pada
penelitian ini.

Sistem JSA propagasi balik biasanya
terdiri atas tiga lapisan, dimana setiap lapisan
memiliki sejumlah neuron, seperti dilukiskan
pada Gambar 3. Ketiga lapisan itu adalah
lapisan masukan, lapisan tengah, dan lapisan
luaran. Dalam operasinya, jaringan propagasi

balik ini melakukan dua macam aktivitas,
yaitu aktivitas maju dan aktivitas balik. Pada
aktivitas maju, pola informasi masukan
diterima lapisan masukan melalui sejumlah
neuronnya. Setiap neuron pada lapisan ini
tnenerima dan mengolah sebagian informasi
pola masukan untuk menghasilkan suatu
iuaran yang lalu diteruskan ke setiap neuron
di lapisan tengah. Pengiriman informasi ke
lapisan tengah ini disertai dengan adanya
modifikasi bobot-bobot di setiap koneksi
antar neuron. Selanjutnya, setiap neuron
lapisan tengah juga menerima sebagian
informasi yang diteriina lapisan tengah.
Setelah diproses oleh neuron-neuron ini,
informasi luaran ditransfer ke lapisan luar
melalui interkoneksi neuron yang disertai
dengan perubahan bobotnya. Informasi
luaran yang dihasilkan oleh neuron-neuron
lapisan luar merupakan respon sistem JSA
ini.

Lapisan
Masukan

Lapisan
Tengah

Lapisan
Luaran

Gambar 3. Konfigurasi Sebuah Sistem
Jaringan Syaraf Propagasi
Balik

Sementara itu, aktivitas balik diawali
dengan perbandingan antara respon jaringan
dan respon yang diharapkan. Perbedaan
kedua respon ini merupakan suatu error atau
kesalahan yang kemudian dikirim balik dari
lapisan luar ke lapisan masukan melalui
lapisan tengah. Ketika kesalahan ini
berpropagasi balik, bobot-bobot interkoneksi
neuron di setiap lapisan mengalami
modifikasi.

Modifikasi bobot interkoneksi neuron
di lapisan luar diperoleh melalui persamaan
berikutm:

A W pq,k

di mana
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wpq,k(n+1) = bobot ke (n+1) koneksi neuron p
ke neuron q pada lapisan k

wpq,k(n) = bobot ke n koneksi neuron p ke
neuron q pada lapisan k

n = bilangan bulat positif (0, 1, 2, ...)
Awpq k = beda bobot koneksi neuron p ke

neuron q pada lapisan k
5k = perbedaan antara respon hasii

iuaran jaringan dan hasil yang
diharapkan.

p = laju pelatihan
<j)k(l) = fungsi aktivasi pada lapisan k.

Modifikasi bobot interkoneksi
tersebut berlangsung dalam suatu proses
pelatihan sistem JSA propagasi balik.
Pelatihan selesai ketika level kesalahan telah
konvergen. Sistem JSA propagasi balik yang
telah dilatih dapat diaplikasikan untuk
menyelesaikan bermacam permasalahan
antara lain pengenalan pola {pattern
recognition). Permasalahan yang sehingga
sistem JSA propagasi balik dapat diterapkan
pada masalah ini. terdapat dalam proses
pembuatan logam uranium di IPEBRR itu pun
dapat dikategorikan dalam pengenalan pola,

TATA-KERJA

PEMBUATAN LOGAM URANIUM

Logam uranium yang diperlukan
untuk pembuatan paduan bahan bakar
uranium silisida di IPEBRR merupakan hasil
reaksi antara serbuk UF4 dan Ca. Reaksi ini
juga memberikan hasil samping CaF2, seperti
tampak pada persamaan reaksi berikut:

UF4 + Ca -> U + 2CaF2.

Pembuatan logam uranium
dilaksanakan melalui prosedur berikut ini

• Serbuk UF4 dan Ca ditimbang dengan
menggunakan sebuah neraca untuk
memperoleh sejumlah tertentu UF4 dan
Ca.

• Kedua macam serbuk itu dicampurkan
dalam pesawat pencampur (mixer) untuk
mengalami proses homogenisasi selama
20 menit.

• Serbuk hasil campuran UF4 dan Ca yang
telah dihomogenisasi dimasukkan secara
rapi ke dalam suatu wadah reduksi.

• Wadah reduksi yang berisi serbuk
campuran itu dilengkapi dengan serbuk
pantik CaF2 dan pita pantik Mg. Serbuk
CaF2 dimasukkan ke dalam wadah reduksi

dan diletakkan tepat di atas dan di bawah
pita Mg.
Wadah reduksi dimasukkan ke dalam
tungku yang telah dipanaskan sampai
temperatur 300°C. Selanjutnya, tungku
dihampakan sampai tekanannya -1 bar
dan diisi dengan gas argon sehingga
tekanan tungku mencapai 0 bar.
Di dalam tungku, wadah reduksi
dipanaskan sampai temperatur 300°C.
Selanjutnya, serbuk CaF2 dipantik dengan
menggunakan pijaran bunga api listrik
yang terjadi akibat hubungan-pendek pada
pita Mg. Reaksi reduksi ini berlangsung
selama beberapa detik.
Wadah reduksi lalu dikeluarkan dari
tungku dan didinginkan.
Hasil proses reduksi dikeluarkan dari
wadahnya, dibersihkan dengan
menggunakan sikat baja untuk mengikis
kerak CaF2, dan dibilasi dengan 40%
asam asetat.

PEMBANGUNAN
PROPAGASI BALIK

SISTEM JSA

Penelitian ini menggunakan
perangkat lunak NeuroShell® 2 yang
merupakan produk dari Ward System
Group, Inc. untuk membangun sistem JSA
propagasi balik. Prosedur berikut ini
menguraikan secara ringkas prosedur
pembuatan jaringan propagasi balik.

• Data masukan yang berada dalam bentuk
spreadsheet diimpor dengan memakai
fasilitas modul File Import.

• Data tersebut perlu didefinisikan lebih
dahulu dengan bantuan modul Define
Inputs/Outputs. Modul ini mengklasifikasi
setiap variabel sebagai data masukan atau
luaran. Nilai minimal dan maksimal dari
setiap variabel dihitung dengan
menggunakan modul ini pula.

• Selanjutnya modul Test Set Extract
dijalankan untuk memisahkan sejumlah
data uji dari data pelatihan.

• Dalam modul Learning, jaringan propagasi
balik yang terdiri atas tiga lapisan dan
jumlah neuron pada setiap lapisannya
ditentukan. Untuk penelitian ini, lapisan
masukan memiliki 3 neuron, lapisan
tengah memiliki 7 neuron, dan lapisan luar
1 neuron. Jaringan propagasi balik yang
telah terbentuk dilatih. Pelatihan dihentikan
ketika tingkat kesalahan dapat ditolerir
atau telah konvergen.
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• Jaringan yang telah dilatih dapat
digunakan untuk memroses data informasi
lainnya melalui fasilitas modul Apply to
File.

• Luaran hasil pemrosesan ini dapat
langsung ditransfer ke perangkat lunak
spreadsheet seperti Microsoft Excel
dengan bantuan fasilitas modul File
Export.

HASIL DAN BAHASAN

Dengan menerapkan prosedur tetap
pembuatan logam uranium, IPEBRR selama
ini berhasil memproduksi sejumlah uranium

seperti ditampilkan pada Tabel 1. Tampak
bahwa penyimpangan hasi! yang terjadi
berkisar mulai sekitar 5% sampai 15%.
Masalah ini jelas disebabkan oleh
ketidaksempurnaan reaksi akibat pengaruh
dari parameter-parameter reaksi dan
pengaruh pelaksanaan teknis pembuatan
uranium. Kesulitan untuk melakukan
karakterisasi terhadap parameter-parameter
reaksi dan modifikasi teknis pembuatan
uranium membuat estimasi produksi uranium
sulit diperkirakan. Untuk mengatasi masalah
ini, sistem jaringan syaraf artifisial propagasi
balik dimanfaatkan.

Tabel 1, Data Produksi Logam uranium

UF4 (gr)

6250.0

6679.3

6590.6

7133.3

6880.0

Ca (gr)

2020

2140

2100

2060

2100

Caexcess ( f°)

26.86

25.75

25.06

13.35

19.80

L'hasii (gr)

4279.7

4300.0

4590.6

4686.3

4958.0

Uteoriiis (gr)

4737.26

5062.65

4995.42

5406.77

5214.78

Error (%)

9.66

15.06

8.10

13.33

4.92

Dalam peneiitian ini, tiga sistem JSA
propagasi balik dibangun dan dilatih dengan
menggunakan data hasil dari perhitungan
yang berdasarkan persamaan reaksi kimia
UF4 dan Ca, dan data hasil dari produksi
logam uranium di IPEBRR. Data yang
disebut pertama dipakai dalam pelatihan
sistem JSA untuk memprediksi jumlah
uranium hasil, sedangkan data yang disebut
terakhir dipakai dalam pelatihan sistem JSA
untuk memprediksi jumlah uranium hasil dan
jumlah UF4 yang diperiukan untuk
menghasilkan sejumlah uranium.

Sistem JSA propagasi balik pertama
yang dibangun terdiri a'tas tiga lapisan, yaitu
lapisan masukan dengan tiga neuron, lapisan
tengah dengan tujuh neuron, dan lapisan
luaran dengan satu neuron. Tiga neuron di
lapisan masukan mewakili jumlah UF4l Ca,
dan Ca berlebih. Jumlah neuron di lapisan
tengah diperoleh melalui formula
Kolmogorov'21, yaitu:

T = (2M + 1)
T = jumlah neuron di lapisan tengah
M = jumlah neuron di lapisan masukan.

Sedangkan satu neuron di lapisan
luaran merupakan prediksi jaringan terhadap
jumlah logam uranium. Jaringan I ini dilatih
10.000 kali pada komputer PC 386 dengan
RAM 4 MB selama sekitar 20 menit. Data
yang digunakan untuk melatih jaringan ini
ditabulasikan pada Tabel 2. Sebanyak 30
data digunakan untuk melatih sistem jaringan
syaraf propagasi balik itu dan 3 data untuk
mengujinya. Hasil dari pelatihan dan
pengujian jaringan juga ditampilkan pada
Tabel 2. Sistem jaringan yang telah dilatih ini
memberikan prediksi yang sangat baik
dengan kesalahan kurang dari 0.05%
terhadap set data yang dipakai dalam
pelatihan dan dengan kesalahan kurang dari
0.09% terhadap data yang dipakai dalam
pengujian jaringan. Akurasi prediksi dari
jaringan propagasi balik ini menunjukkan
bahwa kehandalan sistem JSA untuk
mengatasi permasalahan pengenalan pola
dalam pembuatan uranium ini tidak
diragukan. Tidak ada kesulitan yang dialami
dalam pelatihan maupun pengujian jaringan
dengan menggunakan data yang diperoleh
berdasarkan persamaan reaksi kimia
pembuatan logam uranium.
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UF 4 (gr)^

6050
6100
6150
6200
6250
6300
6400
6450
6500
6550
6600
6650
6700
6750
6800
6850
6900
6950
7000
7050
7100
7150
7200
7250
7300
7350
7400
7450
7500
7550

6000
6350
7600

Tabel 2. Data dan Hasil Pelatihar

Ca (gr)

1650
1700
1750
1800
1850
1900
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400

.. ̂ ^
2500
2550
2600
2650
2700
2750

a excess (

7.05
9.39
11.69

U(gr)

4585.67
4623.57
4661.46

13.95 | 4699.36
16.18
18.37
22.66
24.75
26.81
28.84
30.83
32.80
34.74

4737.26
4775.16
4850.96
4888.85
4926.75
4964.65
5002.55
5040.45
5078.34

36.65 j 5116.24
38.53
40.38
42.21
44.01
45.79
47.54

5154.14
5192'. 04
5229.94
5267.83
5305.73
5343.63

49.26 A 5381.53
50.96 I 5419.43

2800 | 52.64 5457.32
2850 , 54.29 | 5495.22
2900 I 55.92.
2950
3000

5533.12
57.53 I 5571.02

*~ 59.12 5608.92
3050 60.69 | 5646.82
3100 62.23
3150

1600
1950
3200

63.76

4.67
20.53
65.26

5684.71
5722.61

4547.77
4813.06
5760.51

i Sistem Jaringan 1

network (gr

4586.17
4623.04
4661.25
4700.05
4738.89
4777.43
4853.21
4890.57
4927.77
4964.97
5002.31
5039.89
5077.71
5115.74
5153.88
5192.02
5230.04
5267.85
5305.41
5342.77
5380.02
5417.33
5454.91
5492.91
5531.44
5570.44
5609.65
5648.56
5686.42
5722.33

4551.51
4815.54
5755.37

Error (%) Keterangan

0.011 iTraining data
0.011 !
0.005
0.015
0.034
0.048
0.046 [
0.035 j
0.021
0.006
0.005
0.011
0.012
0.010
0.005

oTooo
0.002
0.000
0.006

"

"

"

ii

"

0.016 ;
0.028
0.039
0.044 i
0.042
6.030
0.010 !
0.013 '
0.031 |
0.030
0.005

0.082
0.052
0.089

ti

it

Test data

••• '

Keberhasilan sistem jaringan I
didukung dengan jumlah data yang relatif
memadai. Sementara itu, data produksi
uranium yang sebenarnya yang diperoleh
dari IPEBRR hanya sebanyak 5 data.
Minimalnya jumlah data ini jelas
berpengaruh pada kinerja sistem jaringan
propagasi balik. Sistem jaringan 11 dibangun
dengan konfigurasi yang sama dengan
konfigurasi sistem jaringan I, yaitu tiga
neuron di lapisan masukan, tujuh neuron di
lapisan tengah, dan satu neuron di lapisan
luaran. Jaringan ini menggunakan jumlah
UF4, jumlah Ca, dan persentase kelebihan

Ca sebagai data masukan untuk
mengestimasi jumlah uranium yang
dihasilkan. Dari sebanyak 5 data yang
tersedia, 4 data digunakan dalam pelatihan
dan 1 data digunakan dalam pengujian
jaringan. Sistem jaringan II ini dilatih
sebanyak 10.000 kali selama sekitar 10
menit. Tabel 3 memperlihatkan data yang
digunakan dalam pelatihan dan hasil
pengujian jaringan. Dengan keterbatasan
jumlah data, pelatihan jaringan II
memberikan error atau kesalahan prediksi
yang sangat memuaskan, yaitu sekitar 0,0%
terhadap data pelatihan dan "hanya" 3,86%
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terhadap data pengujian. Lebih-besarnya
kesalahan prediksi jaringan II dari kesalahan
prediksi jaringan I merupakan pengaruh dari
minimalnya jumlah data pelatihan jaringan II.
Namun demikian, waktu pelatihan jaringan II
lebih singkat daripada waktu pelatihan
jaringan I untuk jumlah siklus latihan yang
sama. Dibandingkan dengan deviasi
produksi uranium seperti yang terdapat pada
Tabel 1, kesalahan estimasi yang sebesar
3,86% ini termasuk sangat baik dan dapat
ditolerir. la juga menunjukkan bahwa sistem
JSA propagasi balik sangat mungkin untuk
dimanfaatkan dalam produksi uranium, baik
untuk mengestimasi jumlah uranium yang
dihasilkan maupun jumlah UF4 yang
dibutuhkan.

Sistem jaringan III yang dibangun
ditujukan untuk mengestimasi jumlah UF4

yang diperlukan untuk menghasilkan
sejumlah tertentu uranium. Konfigurasi
jaringan III ini tidak berbeda dengan
konfigurasi jaringan I dan II, yaitu 3 neuron,
7 neuron, dan 1 neuron masing-masing di
lapisan masukan, lapisan tengah, dan

lapisan luaran. Tiga neuron dilapisan pertama
mewakili jumlah Ca, persentase kelebihan Ca,
dan jumlah logam uranium. Sementara itu
jumlah UF4 yang diperlukan diwakili oleh satu
neuron di lapisan luaran. Jaringan III juga
dilatih sebanyak 10.000 kali selama sekitar 10
menit ditabulasikan pada Tabel 4.
Dibandingkan dengan respon jaringan II
walaupun konfigurasi dengan menggunakan 5
data produksi uranium tersebut di Tabel 1.
Empat data dipakai untuk pelatihan dan satu
data untuk pengujian jaringan ini. Data dan
hasil prediksi jaringan III yang dipakai sama,
jaringan ill memberikan respon yang jauh
lebih memuaskan, yaitu kesalahan=1,34%
untuk data pengujian dan 0% untuk data
pelatihan.. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari
perbedaan pola dari data masukan. Pola data
masukan untuk jaringan III tampaknya lebih
mudah dipetakan atau dikenali daripada pola
data masukan untuk jaringan II. Di sisi lain
kemudahan pemetaan pola data masukan
oleh jaringan juga mempercepat tercapainya
proses konvergensi kesalahan, sehingga
proses pelatihan dapat berlangsung lebih
cepat.

Tabel 3. Data dan Hasil Pelatihan Sistem Jaringan II

UF4 (gr)

6250.0

6679.3

6590.6

7133.3

6880.0

Ca (gr)

2020

2140

2100

2060

2100

Caexcess(%)

26.86

25.75

25.06

13.35

19.80

Uhasii (gr)

4279.7

4300.0

4590.6

4686.3

4958.0

Ujsa (gr)

4279.70

4300.00

4590.60

4686.30

4766.71

Error (%)

0.00a

0.00a

0.00a

0.00a

3.86b

a Data pelatihan
b Data pengujian

Tabel 4. Data dan Hasil Pelatihan Sistem Jaringan

UF4 (gr)

6250.0

6679.3

6590.6

7133.3

6880.0

Ca (gr)

2020

2140

2100

2060

2100

CaexceSs (%)

26.86

25.75

25.06

13.35

19.80

Uhasii (gr)

4279.7

4300.0

4590.6

4686.3

4958.0

UF4jsa(gr)

6250.00

6679.30

6502.08

7133.30

6880.08

Error (%)

0.00a

0.00a

1.34b

0.00a

0.00a

1 Data pelatihan
1 Data pengujian
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Hasil-hasil yang diperoleh dari
respon ketiga jaringan tersebut menunjukkan
bahwa kelemahan yang melekat pada
prosedur pembuatan uranium baik sebagai
akibat kesulitan karakterisasi bahan
mentahnya ataupun kesulitan teknis dapat
diminimalkan oleh sistem JSA propagasi
balik. Dengan demikian, aplikasi sistem ini
pada proses produksi uranium juga dapat
menghilangkan pemakaian metode coba-
coba {trial-and-error) untuk memperoleh
sejumlah tertentu uranium atau untuk
mengetahui jumlah UF4 yang diperlukan
dalam suatu proses produksi uranium.
Keuntungan lainnya adalah percobaan-
percobaan untuk menangani proses
karakterisasi bahan dasar dan kesulitan
teknis dapat dihindari.

SIMPULAN

Deviasi produksi uranium yang
terdapat pada IPEBRR diperkirakan akibat
adanya pengaruh parameter-parameter
proses produksi terutama yang berkaitan
dengan karakteristik bahan dasar seperti UF4

dan Ca. Kekurang-cermatan dalam teknis
pelaksanaan pembuatan uranium juga ikut
menunjang penyimpangan uranium yang
dihasilkan. Kelemahan-kelemahan tersebut
sulit untuk diatasi karena proses produksi
uranium telah menjadi prosedur baku.

Sistem JSA propagasi balik berhasil
dimanfaatkan untuk mengestimasi jumlah
uranium yang dihasilkan dan jumlah UF4

yang diperlukan. Satu set data yang
diperoleh dari persamaan kimia pembuatan
uranium digunakan untuk melatih suatu
jaringan propagasi baiik yang memiliki
konfigurasi 3 neuron di lapisan masukan, 7
neuron di lapisan tengah, dan 1 neuron di
lapisan luaran. Dua jaringan lainnya dengan
konfigurasi yang sama dengan konfigurasi
jaringan I juga telah dibangun dan dilatih
dengan data sebenarnya dari produksi
uranium di IPEBRR, yang berjumlah hanya 5
data.

Pengujian terhadap ketiga jaringan
yang telah mengalami proses pelatihan
memberikan hasil yang sangat memuaskan
di tengah minimalnya data yang tersedia.
Dengan demikian, tersirat bahwa hasil yang
lebih baik lagi dapat diharapkan bila data
yang dibutuhkan dalam pelatihan lebih
memadai. Jaringan I memprediksi jumlah

uranium hasil dengan kesalahan kurang dari
0,09%, jaringan II memprediksi jumlah
uranium hasil dengan kesalahan 3,86%, dan
jaringan II memprediksi jumlah kebutuhan
UF4 dengan kesalahan 1,34%. Persentase
kesalahan prediksi ketiga jaringan tersebut
menunjukkan bahwa sistem JSA propagasi
balik dapat mengatasi persoaian pengenalan
pola yang terdapat pada pembuatan uranium
di IPEBRR. Pemanfaatan sistem JSA ini pun
dapat memungkinkan adanya penghematan
beaya akibat pelaksanaan percobaan coba-
coba {trial-and-error) untuk mengatasi
permasalahan pembuatan uranium.
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TANYA JAWAB

Achmad Suntoro
• Apa kelemahan sistem jaringan syaraf

artifisial dalam eksperimen apabila
sistem tersebut digunakan.

Agus Cahyono
• Pada aplikasi ini, sistem jaringan syaraf

artifisial tidak ada permasalahan.
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Bambang Herutomo
• Apakah metoda jaringan syaraf artifisial

digunakan untuk optimalisasi pembuatan
logam uranium.

Agus Cahyono
• Sistem jaringan syaraf artifisial

dimanfaatkan untuk memprediksi jumlah
U yang dihasilkan dan jumlah UF4 yang
diperlukan pada pembuatan logam
uranium di IPEBRR.

Soeprapto
• Apakah persentase kesalahan prediksi

menggunakan sistem jaringan syaraf
artifisial linier dengan jumlah pelatihan
yang dilakukan.

• Apakah 5 buah data cukup untuk
menunjukkan bahwa sistem jaringan
syaraf artifisial cukup bermanfaat dalam
pembuatan logam uranium.

Agus Cahyono
• Persentase kesalahan prediksi

menggunakan sistem jaringan syaraf
artifisial mengikuti aturan parabolik
terhadap jumlah pelatihan yang
dilakukan.

• Cukup, walaupun semakin banyak data
akan menghasilkan kesimpuian yang
lebih akurat.

65



ISSN 1410-1998

ID0200008
Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir IV

PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

EFEK PENAMBAHAN GARAM PADA PROSES PEMANGGANGAN
GAGALAN SERBUK U3Si2 PADA SUHU TINGGI

Ghaib Widodo
Pusat Elemen Bakar Nuklir- BATAN

ABSTRAK

EFEK PENAMBAHAN GARAM PADA PROSES PEMANGGANGAN GAGALAN SERBUK
UsSij PADA SUHU TINGGI. Telah dilakukan percobaan pemanggangan serbuk L)3Si2 untuk
mendapatkan U maksimal dengan cara membandingkan dua proses percobaan
pemanggangan, satu menggunakan dan yang lain tidak menggunakan media garam (Na2CC>3
dan KNO3). Kedua proses ini dilakukan dengan cara yang sama, baik peralatan tungku maupun
metode analisis dan variabelnya pun sama yaitu waktu dan suhu. Pada suhu 960°C dan waktu
3 jam hasil analisis kadar U dalam filtrat dengan media garam (86,58 %) lebih besar bila
dibandingkan dengan proses tanpa media garam (82,97 %), sedangkan impuritas Si dalam
filtrat dengan media garam (60,78 ppm) lebih rendah daripada tanpa media garam (87,51 ppm).
Baik proses dengan garam maupun tanpa garam menunjukkan hasil kontaminan U dalam
residu masih di luar ketentuan yang disyaratkan yaitu £_5 ppm, sehingga kandungan U-nya
masih perlu dipungut kembali menggunakan metode lain.

ABSTRACT

THE EFEECT OF THE SALTS ADDITION TO THE ROASTING PROCESS OF REJECTED
U3S12 POWDER AT HIGH TEMPERATURE. Experiments to evaluate the effect of the salts
addition to the roasting process of rejected U3S12 powder have been done by comparing two
roasted processes with and without the salts (7Va2CC>3 and KNO3). Both processes are treated in
the same manner either equipment or the method of analysis. The parameters observed such
as roasting time and temperature are also the same. At temperature 96(fC and 3 hours of
roasting time, the concentration of U in the filtrate with the salts (86.58 %) was higher than that
in the filtrate without the salts (82.97 %), while the constituent of Si in the filtrate with the salt
process was lower (87.51 ppm) than the process without the salts (60.78 ppm). Both the
roasting processes with salts and without the salts showed that ths uranium concentration in the
residue was still high than the recommended concentration in the waste snlution i.e. < 5 ppm.
Therefore, other method for recovering uranium was needed.

PENDAHULUAN

Paduan U3Si2 dibuat dengan
mencampur logam U 92,5% berat dengan
serbuk silikon 7,5% berat, kemudian dilebur
dalam tungku busur listrik pada media gas
argon tekanan < 1 atm. Proses berikutnya
adalah mencampur hasil peleburan yang
telah dibuat serbuk dengan serbuk Al,
sehingga diperoleh inti elemen bakar (IEB)
yang kemudian diubah menjadi pelat elemen
bakar (PEB) setelah melalui beberapa
tahapan proses. Selama berlangsungya
proses fabrikasi tersebut, senantiasa timbul
produk gagal akibat ketatnya persyaratan.
Gagalan itu dapat berupa IEB dan atau PEB.
Uranium yang berada di dalam IEB/PEB
tersebut harus dipungut kembali agar segi
ekonomi dan akuntabilitas terpenuhi,
menggunakan proses olah-ulang dingin.

Proses pemungutan tahap pertama
yaitu berupa pembebasan U3Si2 dari serbuk
Al matriks dan atau paduan Al

kelongsongnya. Dengan cara melarutkan
IEB/PEB dalam soda (NaOH 20 %) berlebih,
kemudian difiltrasi, padatan yang tetap
tinggal dalam filter adalah serbuk U3Si2
bersama segenap impuritas sementara filtrat
adalah NaAIO2. Reaksi pelarutan Al
diperlihatkan pada persamaan reaksi 1 |1].

U3Si2-AI+NaOH+H2O -» U3Si2+NaAIO2+3/2H2 (1)

Kemudian tahap kedua adalah memungut U-
nya dari serbuk U3Si2, agar dapat diketahui
kemurnian U3Si2-nya. Namun kemurnian U
itu tidak dapat diketahui dengan cepat karena
serbuk U3Si2 tidak mudah dilarutkan dalam
asam nitrat yang biasa dipakai sebagai
pelarut IEB/PEB dispersi berisi U3CV1i,
kecuali proses serbuk U3Si2 diiarutkan dalam
asam nitrat menggunakan katalisator
Hg(NO3)2

[2i, tetapi proses ini ditinggalkan.
Karena kesulitan itu, maka serbuk U3Si2
harus diubah ke bentuk oksida lebih dahulu
yang diduga serbuk U3Si2 melewati proses
antara dengan cara dipanggang dan hasil
lebih mudah larut dalam asam[1i3l
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Untuk mengetahui dan mendapatkan
kadar U dalam gagalan serbuk U3Si2 perlu
dilaksanakan proses pemanggangan lebih
dahulu. Agar gagaian serbuk U3Si2 dapat
diubah menjadi bentuk oksida-oksidanya
dilakukan pemanggangan serbuk tersebut
pada suhu antara 800°C dan 1000°C |1'2'31.
Hasil panggang yang berupa oksida U3O8

dengan mudah larut dalam asam nitrat,
membentuk larutan uranil nitrat kotor11'2'451,
larutan ini dianalisis kadar U dan impuritas,
sedang residu dianalisis kadar
kontaminannya. Proses pemanggangan dan
pelarutan berlangsung seperti persamaan
reaksi (2) dan (3) berikut

U3Si2 +6 O2 -> U3O8 +2 SiO2 (2)
U3O8+8HNO3 -> 3UO2(NO3)2 + 2NO2 + 4H2O (3)

Dua parameter suhu dan waktu yang
diterapkan pada proses pemanggangan
dalam analisisnya belum memberikan data
kadar U yang maksimal. Terbukti kadar U
masih cukup banyak terjebak dalam residu
sebagai limbah padatnya (berupa SiO2

terkontaminasi) sebesar 53 ppm. Keadaan ini
perlu diupayakan dengan mengikat SiO2-nya
selama proses pemanggangan, agar U
sebagai kontaminan dalam residu dapat
menurun sampai < 5 ppm (meningkatkan
pemungutan kadar U dalam filtrat)|61.

Metode lain yang diharapkan dapat
memberi solusi terhadap kasus di atas yaitu
melakukan pengkhususan terhadap proses
pemanggangannya. Menurut pustaka
dikatakan bahwa pemanggangan pada suhu
tinggi di atas 800°C SiO2 hasil reaksi justru
bersifat sebagai perekat' '81. Oleh karena itu
selama proses pemanggangan perlu
ditambahkan media garam yang diharapkan
dapat mengikat/bereaksi dengan SiO2

t8',
sebelum SiO2 tersebut sempat mengikat
produk U3O8. Media yang digunakan adalah
campuran media garam Na2CO3 dan KNO3'

9'.
Teori ini telah dibuktikan pada proses-oroses
peleburan kromium atau proses pembuatan
kaca dan semen. Reaksi pemanggangan
(oksidasi) gagalan serbuk U3Si2 dan
pengikatan SiO2 disajikan pada reaksi (4)181

2Na2CO3+12KNO3 -»
U3O8 + 2 Na2O.SiO2 + 2 CO2 + 12 KNO2 (4)

Pada reaksi 4 tersebut terlihat bahwa oksida
silikat bereaksi dengan Na2CO3 membentuk
Na2OSiO2l diduga amat kecil kemungkinan
dapat mengikat oksida uraniumnya.
Sehingga produk U3O8 secara langsung

dapat dilaksanakan proses pelarutan seperti
reaksi (3) dan kemudian menganalisisnya.
Data hasil analisis dua parameter
pemanggangan menunjukkan bahwa kadar U
sudah meningkat dari 82,97 % menjadi
86,58 % yang berarti bahwa kadar U dalam
residu menurun dari 53 ppm menjadi 35 ppm.
Hal itu membuktikan bahwa SiO2 sudah
terjebak oleh media garam tersebut.

Proses pemungutan U dalam serbuk
U3Si2 dengan menggunakan dan tanpa
menggunakan media garam Na2CO3 dan
KNO3 melalui proses pemanggangan
digambarkan pada diagram berikut' ' :

TATA KERJA

Segenap peralatan kedua percobaan
yang digunakan sama yaitu berupa tungku
dapur listrik dan piranti analisis. Langkah
percobaan dilaksanakan sebagai berikut:
1. ditimbang serbuk U3Si2 sejumlah masing-

masing 1 gram (sumber berasal dari satu
produk proses pelarutan gagalan PEB),
masing-masing diletakan dalam krus
porselin yang satu menggunakan media
garam dan yang lain tanpa garam
(Na2CO3 dan KNO3 dengan porsi garam
masing-masing 0,5 gram)

2. masing-masing krus dilaksanakan proses
pemanggangan dalam tungku listrik dan
diset pada suhu dan waktu yang
dinginkan

3. variabel yang dipilih suhu dan waktu
dengan variasi yang sama yaitu
dilakukan pada waktu tetap 3 jam suhu
divariasi dari 800, 850, 900, 950, 960,
970, dan 1000°C, sementara untuk
variasi waktu 1 sampai dengan 4 jam dan
suhu tetap 960°C

4. kemudian dilaksanakan analisis terhadap
kedua percobaan tersebut seperti kadar
U dalam filtrat, Si dalam filtrat, dan kadar
LJ dalam residu (limbah padat).

HASIL DAN BAHASAN

Hasil percobaan pemanggangan
serbuk U3Si2 menggunakan dan tanpa
garam Na2CO3 dan KNO3 diperlihatkan
dalam Grafik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Setiap Grafik
berisi gabungan antara dua proses yang
dibandingkan. Percobaan pemanggangan
dilaksanakan dengan dua parameter yang
dipilih suhu dan waktu. Parameter pertama
waktu dibuat tetap 3 jam dengan variasi suhu
kemudian parameter kedua sebaliknya suhu
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tetap 960°C sedang waktu divariasi. Pada
Grafik 1 dan 2 memperlihatkan kadar U yang
diperoleh dari hasil analisis proses
pemanggangan itu. Diketahui bahwa apabila
U3Si2 dipanggang pada suhu yang semakin
meninggi dan atau waktu panggang U makin
lama, maka produk oksida-oksida berupa
U3O8, SiO2 atau Na2OSiO2 yang diperoleh
semakin tambah beratnya.

Ditinjau kinetika reaksi secara umiim,
SM. Walas '10) menjelaskan bahwa apabila
suhu suatu reaksi dinaikkan atau waktu
reaksi ditambah maka reaksi akan bergeser
ke kanan, yang berarti bahwa produk
panggang mengikuti penjelasan tersebut.
Sementara Hrovat dan Kolarik [11|12)

menyatakan bahwa, kenaikkan suhu dan
lama waktu panggang menambah jumlah
produk oksida yang diperoleh. Jadi pengaruh
kenaikkan suhu dan lamanya waktu
panggang kedua percobaan dapat memberi
perbedaan perolehan produk proses
panggang tersebut. Pada Grafik 1 dan 2
dapat dijelaskan bahwa, penggunaan media
garam (Na2CO3 dan KNO3) pada proses
pemanggangan saat beranjak dari suhu
960°C atau waktu 3 jam, kecenderungan
produk sudah mulai ke arah stabil, berarti
bahwa produk U3O8 pada suhu dan waktu
tersebut sudah maksimal. Hal itu diperkirakan
oksida SiO2 sudah mulai bereaksi dengan
Na2CO3 membentuk reaksi kotnpleks
Na2OSiO2. Namun, sebaliknya pemanggang-
an tanpa menggunakan media garam sejak
suhu 960°C atau waktu 3 jam ke atas produk
U3O8 terus menurun. Peristiwa tersebut
diduga produk U3O8 mulai diikat oleh SiO2-
nya kemungkinan membentuk ikatan
U3O8.SiO2, karena SiO2 pada suhu tinggi
(1400°C) bersifat sebagai perekat [8 l

Pada Grafik 3 dan 4 dapat diamati
bahwa, penggunaan media garam (Na2CO3

dan KNO3) mampu menurunkan kadar
impuritas Si dalam produk U3O8, berarti
produk U3O8 terbukti sudah maksimal.
Penurunan impuritas Si dimulai sejak awal
suhu pemanggangan 800°C atau waktu
1 jam, karena mulai suhu dan waktu
panggang diperkirakan sudah mulai bereaksi
dengan Na2CO3 membentuk reaksi kompleks
Na2OSiO2. Setelah suhu 960°C atau waktu
panggang di atas 3 jam, kadar impuritas Si
hampir mendekati konstan, berarti bahwa
SiO2 telah habis bereaksi dengan garam
tersebut. Angka Si sebagai impuritas sudah
jauh di bawah angka membentuk

gumpalan/polimer dengan asam nitrat (yaitu
100 ppm) pada proses ekstraksi pelarut|1l5i.
Sebaliknya pada pemanggangan U3Si2 tanpa
media garam, peristiwa awal yang terjadi
hampir sama dengan yang menggunakan
rnedia garam. Narnun setelah suhu di atas
960°C atau waktu pangang di atas 3 jam,
hasil analisis kadar impuritas Si dalam residu
terus naik. Hal itu diperkirakan karena
sejumlah produk U3O8 sudah mulai diikat
oleh SiO2, sehingga kadar Si makin naik.

Grafik 5 dan 6 adalah hasil analisis
kontaminan U dalam residu SiO2 atau
Na2OSiO2 selama proses pemanggangan
serbuk U3Si2 pada suhu dan waktu tertentu.
Pengaruh suhu dan waktu tersebut
menunjukkan apabila penggunaan media
garam terlihat bahwa hasil analisis
kontaminan terus menurun dan setelah suhu
dan waktu beranjak di atas 950°C, atau
waktu di atas 3 jam kontaminan hasil analisis
mendekati ke arah konstan. Sedang
pemanggangan serbuk U3Si2 tanpa media
garam sejak awal sudah mulai turun. Namun
setelah di atas suhu 960°C dan waktu di atas
3 jam jumlah kontaminan terus naik, karena
produk U3O8 telah banyak yang diikat oleh
SiO2 sehingga kontaminan U dalam residu
bertambah banyak. Hasil kedua analisis baik
menggunakan maupun tanpa menggunakan
media garam kedua-keduanya masih
menunjukkan angka di atas batas ambang
yang ditetapkan oleh PEBN, yaitu < 5 ppm I6).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari ke dua percobaan setelah dibandingkan
dapat ditarik beberapa simpulan :
1. Penggunakan media garam Na2CO3 dan

KNO3 mampu memberikan rendemen
pungutan U3O8 lebih tinggi dibandingkan
dengan tanpa menggunakan media
garam

2. Kadar Si dalam produk U3O8 dari
percobaan yang menggunakan garam
yang dianggap sebagai impuritas
semakin menurun dan selanjutnya
mendekati konstan, sedang yang tanpa
menggunakan garam justru sebaliknya
semakin menaik sampai angka di atas
100 ppm yang masih mengganggu
proses ekstraksi pelarut.

3. Penggunaan atau peniadaan
penggunaan media garam pada proses
pemanggangan serbuk U3Si2
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memberikan hasil kadar U dalam residu
sama, yaitu di atas batas ambang
<_5 ppm.

Saran

1. Secara pasti ikatan media garam dengan
SiO2 belum diketahui, maka sebelum
percobaan ini dapat diaplikasikan ke
proses skala pabrik perlu diteliti ulang
agar kesalahan praduga itu bisa terjawab
secara jelas.

2. Kadar U dalam residu masih di atas
angka yang diizinkan yaitu < 5 ppm,
karena segi ekonomi U diperkaya di
dunia masih cukup mahal, maka perlu
dipungut kembali menggunakan metode
lain.
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TANYA JAWAB

Tri Yulianto
• Berapa besar efek penambahan garam

pada proses yang dilakukan mengingat
kedua proses tersebut masih
memberikan hasil kontaminan U masih di
luar ketentuan.

• Apa metode analisis dan variabel yang
digunakan dalam penelitian Saudara.

Ghaib Widodo
• Media garam yang ditambahkan pada

proses pemanggangan gagalan serbuk
U3Si2 adalah 0,5 g Na2CO3 dan 0,5 g
KNO3. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kontaminan U masih di atas
5 ppm. Kadar kontaminan U tersebut di
atas batas yang diijinkan PEBN
yaitu < 5 ppm, tetapi lebih rendah dari
batas yang diijinkan Nukem yaitu
< 50 ppm.

• Pada penelitian ini digunakan metode
potensiometri yaitu metode Davies-Gray
termodifikasi. Variabel yang digunakan
adalah suhu dan waktu.
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Udara

HNO3p

Serbuk
U3Si2

Pemanggang mulai 800°C

U3O8,SiO2, Na2O.SiO2.

Pelarutan

Filtrasi

Filtrat
UO2(NO3)2

NajCO,, KNO3

Pencampur

Residu
SiO2, Na2O.SiO2

Gambar 1 : Diagram balok proses pemanggang kedua percobaan
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Gambar 5 : Hubungan kontaminan U vs suliu Gambar 6 : Hubungan kontaminan U vs waktu
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EVALUASI KINERJA TERMO-MEKANIKAL KONDISI MANTAP ELEMEN
BAKARKSN-1000

Bambang Herutomo
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

EVALUASI KINERJA TERMO-MEKANIKAL KONDISI MANTAP ELEMEN BAKAR KSN-1000.
Telah dilakukan evaluasi keselamatan kinerja termo-mekanikal elemen bakar (UO2) dan elemen
penyerap (UCVGd^Cb) yang digunakan KSN-1000. Evaluasi didasarkan atas hasil perhitungan
temperatur operasi bahan bakar dan tegangan-regangan kelongsong. Perhitungan dilakukan
pada kondisi operasi konstan pada daya nominal dan daya lebih yang diijinkan dari awal hidup
sampai akhir hidup di dalam teras. Hasil-hasil perhitungan menunjukkan bahwa temperatur
maksimum pusat pelet adalah 2119,7 °C atau sekitar 84 % dari temperatur yang diijinkan,
tegangan membran primer maksimum kelongsong adalah 63,5 MPa atau sekitar 40 % dari
tegangan yang diijinkan, rentang maksimum regangan kelongsong adalah 0,51% atau sekitar 51
% dari rentang regangan yang diijinkan, kedalaman maksimum penetrasi zirkonium oksida adalah
52,09 nm atau sekitar 82 % dari tebal yang diijinkan, jumlah maksimum hidrogen yang diserap
oleh kelongsong adalah 354,91 ppm atau sekitar 59 % dari yang diijinkan dan tekanan maksimum
gas di dalam elemen adalah sekitar 13,2 MPa atau sekitar 85 % dari tekanan dalam yang
diijinkan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa elemen bakar dan elemen
penyerap yang digunakan KSN-1000 telah memenuhi kiteria keselamatan dengan margin yang
cukup untuk operasi normal pada kondisi mantap.

ABSTRACT

THE STEADY STATE THERMO - MECHANICAL PERFORMANCE EVALUATION OF THE
KSN-1000 FUEL ELEMENT. The safety ofthe thermp-mechanical performace ofthe fuel element
(UO2) and absorber element (U02-Gd203) forthe KSN-1000 has been evaluated. The evaluation
was based on the calculation results offuel operating temperature and cladding stress-strain. The
calculation have been carried out at. constant operating condition at nominal power and over
power permitted from BOL to EOLin the core. The calculation results have shown that maximum
pellet temperature is 2119.7 °C or about 84 % of the allowable temperature, the maximum
cladding primary membrane stress is 63.5 MPa or about 40 % of the allowable stress, the
maximum cladding strain range is- 0.51% or about 51 % of the allowable sfrain range, the
maximum zirconium oxide thickness is 52.09 pm or about 82 % of the allowable thickness, the
maximum hydrogen uptake of the cladding is 354.91-ppm or about 59 % of the allowable and the
ma'ximum internal gas pressure is 13.2 MPa or about 85 % of the allowable internal pressure.
Based on these results it can be concluded that the fuel element and the absorber element for the
KSN-1000 have met the safety criteria with quite adequate margin for normal steady-state
operation.

PENDAHULUAN

Dalam mengantisipasi pemanfaatan
energi nuklir sebagai pembangkit listrik di
Indonesia di masa mendatang, Korea
Selatan (KEPCO - Korea Electric Power
Company) dan Indonesia (BATAN - Badan
Tenaga Atom Nasional) telah menjalin
kerjasama dalam bentuk joint study. untuk
mengimplementasikan KSN-1000 (Korean
Standard Nuclear Power Plant - 1000 MWe
class) di Indonesia.

KSN-1000 adalah PLTN jenis PWR -
2 loop lisensi Combustion Engineering - USA,
berdaya nominal 2815 MWt. Teras reaktor ini
dimuati 177 perangkat bakar yang masing-
masing perangkat berisi 236 elemen bakar
(susunan pelet-pelet UO2 dalam kelongsong

-zirkaloi-4) yang disusun dalam jajaran
persegi 16 x 16. Beberapa elemen bakar,
yaitu 640 elemen per teras disebut elemen
penyerap, berisi pelet UO2 alam yang
dicampur dengan gadolinia (Gd2O3) yang
berfungsi sebagai racun dapat bakar.
Parameter kunci disain elemen bakar dan
elemen penyerap yang digunakan KSN-1000
dapat dilihat pada Tabel 1.|1'2]

Makalah ini menyajikan hasil
evaluasi keselamatan kinerja termo-
mekanikal untuk kondisi dperasi mantap
(steady state) elemen bakar yang digunakan
KSN-1000 di atas. Evaluasi berdasarkan
hasil-hasil perhitungan yang meliputi per-
hitungan temperatur operasi bahan bakar
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dan tegangan - regangan kelongsong
sebagai fungsi derajat bakar untuk kondisi
operasi mantap pada daya nominal dan daya
lebih yang diijinkan (116% daya nominal),
baik untuk kanal rata-rata maupun kanal
terpanas di dalam teras. Periu diketahui
bahwa kegiatan evaluasi ini berada di luar
lingkup atau bukari bagian dari kegiatan joint"
study KEPCO - BATAN yang sedang
berlangsung. Data dasar, model dan metode
perhitungan serta hasil evaluasi yang
disajikan dalam makalah ini adalah justifikasi
dan tanggung jawab penulis pribadi.

Tujuan utama kegiatan ini adalah
diperolehnya suatu analysis tool yang

mantap dan mampu memprediksi kinerja
termo-mekanikal suatu elemen bakar reaktor
daya, baik untuk kondisi operasi mantap,
transient maupun kecelakaan hipotesis.
Sesuai dengan tugas pokok PEBN maka
kemampuan untuk melalukan analisis
tersebut sangat diperlukan dalam men-
dukung program uji irradiasi elemen bakar
eksperimental untuk reaktor daya yang akan
dilakukan di dalam teras RSG-GAS. Selain
itu, analysis tool yang diperoleh akan
me'mbantu sekali dalam penentuan tingkat
keselamatan desain elemen bakar yang
ditawarkan oleh Pemasok PLTN pada saat
evaluasi penawaran (Bid Evaluation)
dilakukan.

Tabel 1 : Parameter kunci disain elemen bakardan elemen penyerap KSN - 1000

Parameter

1. Materia! pelet sinter
2. Diameter pelet (cm)
3. Panjang pelet (cm)
4. Densitas pelet (g/cm3)
5. Densitas teoritis pelet (g/cm3)
6. Densitas pelet (% teoritis)
7. Kandungan gadolinia (Gd2O3)
8. Material kelongsong
9. Diameter dalam kelongsong (cm)
10. Diameter luar kelongsong (cm)
11. Tebal kelongsbng (cm)
12. Diameteral lebar celah (cm)
13. Panjang aktif. elemen (cm)
14. Panjang aktif plenum (cm)
15. Gas isian
16. Tekanan dalam (atm)

Eiemen Bakar

uo2
0,826
0,991
10,44
10,96
95,25

- -
Zirkaloi-4

0,843
0,970
0,0635
0,017
381,0

24,531
• Heliuni

25,86

Elemen Penyerap

U02-Gd203

0,826
0,991

-
10,96
95,25
4%

Zirkaloi-4
0,843
0,970
0,0635
0,017
342,9
24,10
Helium
25,86

METODE

Tingkat keandalan suatu elemen
bakar sangat ditentukan oleh kemampuan
kelongsong dalam mempertahankan
integritas mekaniknya selama digunakan di
dalam reaktor. Dalam evaluasi ini, penilaian
keandalan (keselamatan) pada operasr
normal kondisi mantap dari elemen bakar
yang ditinjau menggunakan kriteria
penerimaan sebagai berikut: '5| 6'7| 10'

• temperatur operasi bahan bakar tidak
melebihi titik lelehnya,

• tegangan membran primer yang diterima
kelongsong tidak melebihi 2/3 tegangan
luluhnya,

• rentang regangan kelongsong tidak
melebihi 1%,

• tebal kelongsong yang teroksidasi oleh
pendingin tidak melebihi 10% dan
hidrogen yang diserap kelongsong tidak
melebihi 600 ppm,

• tekanan gas di dalam plenum tidak
melebihi tekanan sistem pendingin teras
reaktor.

Dalam evaluasi ini, perhitungan
temperatur operasi bahan bakar dan
tegangan-regangan kelongsong sebagai
fungsi derajat bakar dilakukan dengan hanya
meninjau satu titik aksial dengan kcndisi
operasi- terberat (daya dan temperatur
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tertinggi) yang kemudian diaplikasikan untuk
seluruh panjang elemen bakar. Perhitungan
dilakukan mulai dari awal hidup' (BOL -
Beginning Of Life) sampai akhir hidup (EOL -
End Of Life) pada kondisi operasi mantap
pada daya nominal dan daya lebih, baik
untuk kanal rata-rata maupun kanal terpanas
di dalam teras KSN-1000. Berikut disajikan
persamaan-persamaan dasar yang
digunakan dalam perhitungan.

1. PERSAMAAN DASAR

. TEMPERATUR OPERASI BAHAN
BAKAR

Dalam evaluasi ini, perhitungan
temperatur operasi bahan bakar dimulai dari
luar ke dalam berdasarkan asupan
temperatur permukaan luar kelongsong.
Asumsi yang digunakan adalah bentuk yang
simetri secara rotasional, tidak terjadi aliran
panas ke arah aksial, dan tidak ada variasi
pembangkitan daya di dalam bahan bakar.
Berdasarkan asumsi ini, distribusi radial
temperatur di dalam pelet bahan bakar dapat
ditentukan dengan persamaan di bawah
ini.

[3.9]

(1)

T(s adalah temperatur permukaan pelet
bahan bakar, Tfr adalah temperatur bahan
bakar pada jari-jari r, kf (T) adalah konduk-
tivitas panas pelet, g' adalah daya yang
dibangkitkan elemen bakar per-satuan
panjang dan Rf adalah jari-jari pelet.

Persamaan (1) di atas diselesaikan
dengan cara membagi pelet bahan bakar
menjadi N - node (cincin) radial sehingga di
dalam pelet akan terdapat N+1 lingkaran dan
temperatur permukaan pelet bahan bakar
ditentukan dengan persamaan : (3iS|91

l

K K;
(2)

Tco adalah temperatur permukaan luar
kelongsong, kc adalah konduktivitas panas
kelongsong, Rco dan Rci adalah jari-jari luar
dan dalam kelongsong, dan hgap adalah
koefisien hantaran panas celah pelet-

kelongsong yang besarnya ditentukan
dengan model Ross and Stoute.[12)

• TEGANGAN PADA KELONGSONG

Tegangan yang timbul pada
kelongsong terutama' diakibatkan oleh
adanya perbedaan tekanan di dalam dan di
luar elemen bakar. Tekanan di dalam elemen
bakar berasal dari tekanan gas isian,
tekanan akibat terlepasnya gas-gas hasil

• belah dari matrik bahan bakar, dan tekanan
kontak antara pelet dengan kelongsong
apabila celah dalam keadaan tertutup.
Sedangkan tekanan di luar elemen bakar

„berasal dari tekanan sistem pendingin teras
reaktor. Berdasarkan model dinding tebal

.{thick wall), besarnya tegangan radial (cr),
tegangan tangensial (at), dan tegangan aksial
(az) yang diterima kelongsong adalah : '5l

<?,=

(3)

Z+G

P/ dan PQ adalah tekanan di dalam dan di luar
elemen bakar, Rcn adalah jari-jari nominal
"(rata-rata) kelongsong, G = E/(2(1 + v), X =
,2G/(1-2v), Edanvadalah modulus elastisitas
Young dan poisson ratio bahan kelongsong.

. PERUBAHAN DIMENSI PELET UO2

Iradiasi netron menyebabkan pelet
mengalami perubahan dimensi yang
besarnya tergantung pada temperatur (daya)
operasi dan tingkat derajat bakar bahan
bakar. Perubahan dimensi pelet terutama
disebabkan oleh fenomena ekspansi panas,
densifikasi, swelling, dan relokasi. Da!am
evaluasi ini, perubahan dimensi pelet akibat
densifikasi diabaikan. Hal ini dapat diterima
karena pelet-pelet UO2 yang diproduksi
dewasa ini memiliki kestabilan yang baik
terhadap fenomena densifikasi.

Berdasarkan penyelesaian
persamaan (1) di atas, pertambahan dimensi
pelet (jari-jari) akibat ekspansi panas dihitung
dengan cara menjumlahkan pertambahan
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panjang (tebal) masing-masin
dalam pelet bahan bakar, yaitu : !

node di

(4)

ccf(Tf- Tref) adalah koefisien ekspansi panas
bahan bakar, 7) adalah temperatur bahan
bakar dan Tre{ adalah temperatur referensi.

Perubahan dimensi pelet akibat pe-
numpukan nuklida hasil belah di dalam matrik
bahan bakar UO2 {swelling) secara ernpiris-
dirumuskan sebagai berikut: l5l6)

(5)

AV/V adalah perubahan volume pelet, f
adalah faktor koreksi densitas ( f =
0.149 a"0476), a adalah porositas awal, J3
adalah laju swelling untuk UO2 100% DT
(=1.6E-6 per MWd/ tonU), Bu adalah derajat
bakar (MWd/tonU), dan F adalah faktor
geometri (=100).

Apabila diasumsikan bahwa ekspansi
volume di atas adalah isotropis maka
pertambahan iari-jari pelet UO2 akibatp j
swelling adalah '3'7'

3 V
(6)

Sedangkan perubahan dimensi pelet
akibat relokasi, yaitu gerakan fragmen pelet
ke arah luar sebagai akibat adanya aliran
plastis dari pelet bagian dalam, dihitung
berdasarkan korelasi yang dikembangkan
dalam kode komputer GAPCON, yaitu : ' '

4C| — |
Gap

100

(7)
1/4 N

. PERUBAHAN DIMENSI KELONGSONG

Perubahan dimensi kelongsong yang
diperhitungkan dalam evaluasi ini adalah
perubahan jari-jari akibat ekspansi panas,
regangan elastik akibat adanya perbedaan
tekanan di dalam dan di luar elemen bakar,
dan regangan plastik akibat peristiwa creep.
Perubahan jari-jari kelongsong akibat
ekspansi panas adalah : l 3 '9 '

AR

•R

ccc(Tc~ TrCf) adalah koefisien ekspansi panas
kelongsong, Tc adalah temperatur kelong-
song dan Tref adalah temperatur referensi.

Adanya perbedaan tekanan di dalam
dan di' luar elemen bakar menyebabkan
kelongsong mengalami deformasi elastik
dalam arah radial sebesar15i6)

A/f 1 A

(9)

Rco adalah jari-jari luar kelongsong, Rci
adalah jari-jari dalam kelongsong, E adalah
modulus elastisitas Young, u adalah Poisson
ratio, P; adalah tekanan daiam dan Po adalah
tekanan.luar.

Sedangkan perubahan jari-jari
kelongsong akibat peristiwa creep dihitung
dengan cara sebagai berikut.[5l6!

exi-\000QRl)-r{/1
(10)

a, - o - J +(crg -cr:f +(crr -cr.)2

ARf
RE adalah pertambahan jari-jari pelet

akibat relokasi (inci), g ' adalah daya linier
(kW/ft), Bu adalah derajat bakat (MWd/tonU),•'
dan Gap adalah .lebar celah as fabricated
(inci).

cr adalah laju creep kelongsong zirkaloi
(m/ms), aeq tegangan ekivalen pada kelong-
song (N/m2), K=5.129E-29, B=7.252E2,
C=4.967E-8, R=1.987 kal/molK, O adalah
fluks netron cepat (n/m2s) dan t adalah waktu
(detik)
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• INTERAKSI PELET - KELONGSONG

Interaksi mekanik pelet-kelongsong
terjadi apabila lebar celah yang disediakan
tidak mampu lagi mengakomudasi selisih jari-
jari panas pelet dengan jari-jari panas
kelongsong bagian dalam. Apabila
diasumsikan tidak terjadi slip pada bidang
kontak maka besarnya tekanan kontak
adaiah I3)

p _
cl^'KicoUl)

(11)

E adalah modulus elastisitas Young
kelongsong, Rfhot adalah jari-jari panas pelet,
Rcmot adalah jari-jari panas permukaan dalam
kelongsong, RCICOM dan RCOcoid adalah jari-jari
as fabricated permukaan dalam dan luar
kelongsong

• PELEPASAN GAS HASIL BELAH

Gas hasil belah seperti xenon dan
kripton memiliki kecenderungan terlepas dari
matrik bahan bakar UO2. Selain meningkat-
kan tekanan dalam elemen bakar, pelepasan
gas tersebut juga mereduksi daya hantar
panas gas isian di dalam celah pelet-
kelongsong. Fraksi gas hasil belah yang
terlepas sangat dipengaruhi oleh temperatur
operasi bahan bakar yang secara empiris
dirumuskan - Lewis model: [5, 6]

F = (0.005^+ 0AV2+Q.6VT)— +0.95F, (12)

Vi,V2y3 dan V4 adalah fraksi volume bahan
baLar yang memiliki T < 1000 °C, 1000 < T <
1300 °C, 1300 < T < 1600 dan T > 1600 °e, t
adalah lama iradiasi (tahun).

Gas hasil belah yang terlepas akan
mengisi ruang-ruang kosong yang ada di
dalam elemen bakar seperti plenum, celah
antara pelet-kelongsong, retakan • atau pori
terbuka, dan lain lain. Apabila ruang-ruang
kosong tersebut dalam keseimbangan
(memiliki tekanan yang sama) maka total
tekanan gas di dalam elemen bakar
adalah: !5)

p = — (13)

rigtot adalah total mol gas (gas isian dan gas
hasil belah yang terlepas) yang ada di
seluruh ruang kosong di dalam elemen
bakar, V; dan 7", adalah volume dan
temperatur ruang kosong ke - i.

. OKSIDASI KELONGSONG

Selain dapat mengurangi kekuatan
mekanik kelongsong, perfibentukan lapisan
zirkonium oksida juga akan memperbesar
tahanan transfer panas kelongsong. Menurut
korelasi Van der Linde yang telah dikoreksi
dengan faktor percepatan in-pile, per-
tambahan berat akibat terbentuknya lapisan
zirkonium oksida sebagai hasil reaksi
oksidasi antara kelongsong zirkaloi dengan
air pendingin reaktor adalah :(6)

Pertambahan berat pada pra-transisi:

Ĵ „.„ =27.1-106-/0-333

prtl
JO. .333

(14-a)

Pertambahan berat pada transisi:
Wlr=l23-exp(-790/T) (14-b)

Pertambahan berat pada pasca transisi:

posl

-\ 4400/T)-
(14-c)

W adalah berat zirkonium oksida (mg/dm2), t
adalah waktu (hari), T adalah temperatur
permukaan kelongspng (°K), A adalah faktor
percepatan in-pile yang harganya adalah
(untuk lingkungan teras PWR):

/f = 3.11-103-exp(-1.195-10"2T) (14-d)

Sedangkan jumlah hidrogen bebas
dari reaksi oksidasi yang diserap oleh
kelongsong zirkaloi (hydrogen uptake)
dihitung dengan persamaan berikut: [14]

CH(ppm) = 1.25-lO'-a
W

d-p:r

(15)

a adalah persentase hidrogen yang diserap
(%), d adalah tebal dinding kelongsong (cm),

•pzr adalah densitas zirkonium (g/cm3).
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2. DATA ASUPAN

Data asupan yang diperlukan dalam
perhitungan meliputi data disain elemen
bakar, data sifat-sifat termomekanikal
material dan data operasi elemen bakar.'"
Data disain elem.en bakar yang dievaluasi
disajikan dalam Tabel 1. Data termo-
mekanikal seperti daya hantar panas,
koefisien ekspansi panas, modulus
elastisitas, dan lain lain. dari material yang
digunakan elemen bakar yang dievaluasi
dapat dilihat pada lampiran 1. Oleh karena
data daya hantar panas elemen penyerap"
(UO2 - Gd2O3) tidak diperoleh maka dalam
perhitungan diasumsikan lebih rendah
sebesar persentase kandungan Gd2O3 yang
digunakan dibanding daya hantarpanas UO2.
Sedangkan data asupan operasi seperti daya
linier dan temperatur permukaan luar
kelongsong dari elemen bakar yang
dievaluasi adalah : | 1 i2 )

• Daya linier dan temperatur permukaan
kelongsong pada daya nominal dalam
kanal rata-rata teras adalah 176,87 W/cm
dan 340,6 °C.

• Daya linier dan temperatur permukaan
kelongsong pada daya nominal dalam
kanal terpanas teras adalah-
316,12 W/cmdan 372,2 °C.

• Daya lebih yang diijinkan adalah 116%
daya nominal.

• Derajat bakar rata-rata tertinggi adalah
50000 MWd/tonU.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil-hasil perhitungan kinerja termo-
mekanikal kondisi mantap elemen bakar
(UO2) dan elemen penyerap (U02-Gd203)'
yang digunakan KSN-1000 yang
dioperasikan pada daya nominal dan daya
lebih (116% daya nominal) secara konstan
dari awal hidup (BOL) sampai dengan akhir
hidupnya (EOL), baik untuk kanal rata-rata
maupun kanal terpanas di dalam teras, dapat
dilihat pada Tabel .2 untuk elemen bakar dan
pada Tabel 3 untuk elemen penyerap.

• DISTRIBUSIRADIALTEMPERATUR

Untuk masing-masing kasus yang
ditinjau, temperatur kelongsong dan
temperatur bahan bakar (pelet UO2 dan UO2-
Gd2O3) naik dengan naiknya derajat bakar.
Naiknya temperatur kelongsong disebabkan
oleh terbentuknya lapisan zirkonium oksida

sebagai hasil reaksi bahan kelongsong
(zirkaloi-4) dengan air pendingin reaktor yang
semakin lama semakin dalam menembus
kelongsong. Oleh karena daya hantar panas
zirkonium oksida (k2rOx = 1.8 s/d 2.16 W/mK)
lebih rendah dibandingkan zirkaloi maka
terbentuknya iapisan zirkonium oksida
tersebut akan memperbesar hambatan
transfer panas ke pendingin. Sedangkan
naiknya temperatur pusat pelet bahan bakar
dengan naiknya derajat bakar terutama
disebabkan oleh penurunan daya hantar
panas pelet akibat iradiasi netron. Meskipun
temperatur pusat pelet naik, akan tetapi
temperatur permukaannya justru turun
sebagai- akibat naiknya koefisien hantaran
panas celah pelet-kelongsong karena
menyempitnya lebar panas celah (ekspansi
diameter pelet lebih besar dibanding
kelongsong).

Untuk tingkat derajat bakar dan
kondisi operasi yang sama, temperatur pusat
pelet U02-Gd203 lebih tinggi dibandingkan
temperatur pusat pelet UO2. Hal ini
dikarenakan daya hantar panas pelet UO2-
Gd2O3 lebih rendah dibandingkan pelet UO2.
Temperatur operasi yang lebih tinggi
menghasilkan pertambahan diameter pelet
akibat ekspansi panas lebih besar sehingga
kontak antara pelet dengan kelongsong akan
terjadi lebih awal, atau dengan kata lain,
untuk tingkat derajat bakar yang sama maka
tekanan kontak pelet-kelongsong pada
elemen penyerap akan lebih besar
dibandingkan pada elemen bakar, yaitu
9,2 MPadibanding 5,9 MPa pada EOL

Apabiia dibandingkan dengan kriteria
keselamatan seperti yang ditetapkan di
muka, temperatur pusat pelet {center line)
untuk seluruh kasus yang ditinjau masih jauh
di bawah titik lelehnya (titik leleh UO2 sekitar
2800 ?C. • dan turun sekitar 32 °C per
10 MWd/kgU). Berdasarkan hasil

. perhitungan, temperatur tertinggi dimiliki oleh
elemen penyerap (U02-Gd203) yang
dioperasikan pada daya lebih dalam teras
terpanas, yaitu 1874,7 °C pada BOC dan
2119,7 °C pada EOC. Apabila diasumsikan
bahwa titik leleh pelet U02-Gd203 lebih
rendah dibandingkan titik leleh UO2| yaitu
sebesar persentase kandungan Gd-nya
(sekitar 4 % ) maka rasio temperatur operasi
terhadap temperatur leleh adalah 0,69 pada
BOL dan 0,84 pada EOL. Dengan kata lain ,
temperatur operasi pelet memiliki margin
sebesar 16 % dari temperatur maksimum
pelet yang diijinkan.
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Tabel 2 : Hasi! perhitungan kinerja termo-mekanikal kondisi mantap elemen bakar
yang digunakan KSN-1000

BU
MWd
/kgU

Waktu
Irrad.

liari

TEMPERATUR
oC

Tci Tfs Tfc

TEKANAN
DALAM, MPa
Pgas' Pkon

Pm
Mpa

[Sr]
%

ZrOx
mikron

H
vptake
ppm

1. Kanal rata-rata teras pada daya nominal (176,86 W/cm), Tcs = 340,6 °C

0,0
10,0.
20,0
30,0
40,0
50,0

0,0
324,3
649,5
975,5

1302,4
1630,4

364,1
366,2
368,2
370,3
372,3
374,4

500,1
463,9
461,1
453,9
439,7
414,0

975,7
968,6

1007,9
1040,3
1063,3
1072,9

6,6
7,6
8,1
8,7
9,4

10,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

63,2
56,7
53,6
49,9
45,6
39,9

0,30
0,34
0,35
0,37
0,37
0,37

0,00
8,21

16,53
24,87
33,23
41,62

0,00
55,93

112,61
169,44
226,42
283,60

2. Kanal rata-rata tcras pada 116% daya nominal (205,17 W/cm), Tcs = 340,6 °C

0,0
10,0
20,0
3J,0
40,0
50,0

0,0
280,1
560,9
842,4

1124,7
1408,0

367,9
369,9
371,9
374,0
376,1
378,1

513,6
470,9
465,6
455,3
437,0
405,6

1088,5
1075,4
1117,2
1151,1

. 1174,2
1-181,5

6,7-
7,7
8,3
8,9
9,6

10,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

L 6 2 , 2
55,5
52,1
48,3
43,6
37,7

0,30
0,34
0,36
0,38
0,38
0,38

' 0,00
7,08

14,26
21,46

• 28,68
35,93

0,00
48,22
97,17

146,24
195,45
244,84

3. Kanal terpanas teras pada daya nominal (316,12 W/cm), Tcs = 372,2 °C

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

0,0
183,2
367,0
551,2
735,9
921,6

413,1
417,6
422,2
426,7
431,4
436,0

558,9
490,6
472,1
446,9
444,8
450,9

1596,4
1546,1
1588,9
1620,8
1688,8
1766,6

7,7
8,9-
9,7

10,4
-10,9-
11,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

55,3
47,1
42,7
37,8
34,7
31,3

0,33
0,41
0,45
0,46
0,49
0,50

0,00
10,22
20,63
31,07
41,54
52,06

0,00
69,66

140,59
211,69
283,02
354,71

4. Kanal terpanas teras pada 116% daya nominal (366,70 W/cm), Tcs = 372,2 °C

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

0,0
158,5
317,4
476,8
637,0
796,7

419,5
424,0
428,6
433,2
437,8
442,4

551,8
471,9
446,2
449,4
457,3
443,1

1816,8
1744,7
1785,7
1878,4
1974,8
2031,1

8,0
9,4"

10,4
11,1-
12,0
13,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9

52,9
43,5
37,4
32,4
26,0
28,2

0,33
0,41
0,44
0,48
0,49
0,46

0,00
8,82

17,83
26,86
35,93
44,98

0,00
60,12

121,47
183,00
244,82
306,50

Keterangan :
Tcs - temperatur permukaan luar kelongsong
Tfs - temperatur permukaan pelet
Pgas- tekanan dalam gas
Pm - tegangan membran primer

. OKSIDASI KELONGSONG DAN
HYDROGEN UPTAKE .

Sedangkan kriteria tebal lapisan
(kedalaman penetrasi) zirkonium oksida yang

Tci - temperatur permukaan dalam kelongsong
Tfc - temperatur pusat pelet
Pkon - tekanan kontak pelet-kelongsong
[Sr] - jangkau regangan

dibatasi sekitar 10 % tebal kelongsong atau
„sekitar 0.0635 mm tidak pernah terlampaui
untuk semua kasus perhitungan. Sampai
akhir hidupnya, tebal (penetrasi) maksimum
zirkonium oksida yang diperoleh dari
perhitungan adalah sekitar 52,09 mikron atau
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82 % dari yang diijinkan, baik untuk elemen
bakar maupun elemen penyerap yang
dioperasikan pada daya nominal di dalam
kanal terpanas. Dengan kata lain, kedalaman
penetrasi (tebal) zirkonium oksida memiliki
margin operasi sebesar 18 % dari yang
diijinkan. Sedangkan konsentrasi maksimum

hidrogen yang terserap oleh kelongsong
zirkaloi (hydrogen uptake) adalah sekitar
354,9 ppm atau 59 % dari yang diijinkan.
Dalam hal ini diasumsikan bahwa persentase
hidrogen lepas yang diserap oleh kelongsong
zirkaloi adalah 15 % sesuai dengan yang
dianjurkan oleh H.Stehle et.al.|14].

Tabel 3 : Hasil perhitungan kinerja termo-mekanikal kondisi mantap elemen
penyerap yang digunakan KSN-1000

BU
MWd
/kgU

Waktu
Irrad.
hari

T E M P E R A T U R
oC

Tci Tfs Tfc

• TEKANAN
DALAM, MPa

- Pgas Pkon

Pm
Mpa

[Srj
%

ZrOx
mikron

H
uptake
ppm

5. Kanal rata-rata teras pada daya nominal (176,86 W/cm), Tcs = 340,6 UC

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

0,0
324,4
649,7
975,8

1302,8 .
1630,9

364,1
366,2
368,2
370,3
372,3
374,4

498,7
461,6
458,0
450,1
435,5
409,3

997,3
990,1

1030,1
1063,3
1087,4
1097,8

6,5
7,5
8,0
8,5
9,1
9,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

63,5
57,6
54,8
51,4
47,5
42,3

0,30
0,35
0,35
0,37
0,38
0,38

0,00
8,21

16,53
24,87
33,24
41,63

0,00
55,95

112,65
169,48
226,49
283,69

6. Kanal rata-rata teras pada 116% daya nominal (205,17 W/cm), Tcs = 340,6 "C

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

0,0
280,2
561,1
842,7

1125,1
1408,6

367,9
369,9
371,9
374,0
376,1
378,2

511,6
467,9
461,7
450,5
431,8
399,8

1114,8
1101,3
1144,0
1178,7
1202,9
1211,1

6,7
7,6

8,1
8,7
9,3

10,1

0,0
•0,0

0,0
0,0
0,0'
0,0

62,5
56,4
53,3
49,9
45,6
40,2

0,30
0,34
0,36

| 0,38
0,38
0,38

0,00
7,08

14,27
21,47
28,69
35,94

0,00
48,24
97,20

K6.29
195,53
244,93

7. Kanal terpanas teras pada daya nominal (316,12 W/cm), Tcs = 372,2 °C

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

0,0
183,3
367,1
551,4
736,3
922,2

413,1
417,6
422,2
426,7
431,4
436,0

553,0
482,9
463,4
438,9
444,8
443,5

1644,4
1591,4
1635,8
1671,6
1756,0
1825,6

7,6
8,8
9,4

... 10,1
10,6
11,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3

55,8
48,4
44,3
39,9
37,3
31,2

0,33
0,41
0,45
0,48
0,50
0,51

0,00
10,23
20,64
31,08
41,56
52,09

0,00
69,69

140,65
211,78
283,17

• 354,91

8. Kanal terpanas teras pada 116% daya nomina! (366,70 W/cm), Tcs = 372,2 "C

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

0,0
158,6
317,6
477,2
637,6
796,9

419,5
424,0
428,6
433,2
437,8
442,4

543,4
462,5
443,0
450,5
458,9
442,9

1874,7
1800,8
1857,3
1962,3
2063,7
2119,7

7,9
• - • 9 , 3

10,2
11,0
12,0
13,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,2

53,6
44,2
38,5
33,0
25,8
51,4

0,33
0,41
0,44
0,48
0,49
0,46

0,00
8,83

17,84
26,88
35,96
44,99

0,00
60,15

121,54
183,15
245,05
306,56

Keterangan :
Tcs - temperatur permukaan luar kelongsong
Tfs - temperatur p'ermukaan pelet
Pgas- tekanan dalam gas
Pm - tegangan membran primer

Tci - temperatur permukaan dalain kelongsong
Tfc - temperatur pusat pelet
Pkon - tekanan kontak pelet-kelongsong
[Sr] -jangkau regangan

80



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiab Daur Bahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desernber 1998

• TEGANGAN- REGANGAN
KELONGSONG

Tekanan dalam elemen akan naik
dengan naiknya derajat bakar sebagai akibat
dari penyempitan lebar celah pelet-
kelongsong, terlepasnya gas hasil belah dari
matrik dan adanya tekanan kontak pelet-
kelongsong apabila celah pelet-kelongsong
dalam keadaan tertutup. Oleh karena fraksi
gas hasil belah yang terlepas naik dengan
naiknya temperatur operasi maka fraksi gas
hasi! belah yang terlepas dari matrik UO2-
Gd2O3 akan lebih besar dibandingkan dari
matrik UO2. Berdasarkan fenomena ini,
volume ruang kosong (plenum) di dalam
elemen penyerap didesain lebih besar
dibandingkan volume plenum elemen bakar
atau voiume plenum didesain sama akan
tetapi panjang aktif elemen penyerap dibuat
lebih pendek dibandingkan panjang aktif
elemen bakar (lihat data pada Tabel 1).

Kenaikan tekanan dalam akan
menurunkan tegangan tangensial (hoop)
kelongsong akibat aplikasi tekanan luar
(sistem pendingin teras) sehingga regangan
elastis dan laju creep down kelongsong akan
turun dengan naiknya derajat bakar. Adanya
kontak pelet-kelongsong dapat menyebabkan
tekanan daiam elemen lebih besar
dibandingkan tekanan pendingin teras
sebelutn mencapai waktu akhir hidup
sehingga karakteristik tegangan-regangan
kelongsong akan berubah, yaitu dari
tegangan-regangan tarik menjadi tegangan-
regangan tekan.

Dari hasil-hasil perhitungan diperoleh
bahwa tegangan membran primer (tegangan
maksimum - tegangan minimum) kelongsong
tertinggi adalah 63,5 MPa (BOL) dan
51,4 MPa (EOL) yang terjadi pada elemen
penyerap yang dioperasikan pada daya
nominal dalam kanal rata-rata teras dan daya
lebih dalam kanal terpanas. teras.
Berdasarkan kriteria yang digunakan,
tegangan tersebut adalah sekitar 40% dan
32% dari tegangan membran primer
maksimum yang diijinkan , yaitu 2/3 tegangan
luluh kelongsong atau sekitar 16.0 MPa.
Dengan kata lain, tegangan membran primer
yang terjadi pada kelongsong masih memiliki
margin operasi sebesar 60 % dari tegangan
yang diijinkan. Sedangkan rentang regangan
(regangan maksimum - regangan minimum)
tertinggi adalah sekitar 0,51 % yang dialami
oleh elemen penyerap yang dioperasikan

pada daya nominal dalam kanal terpanas,
atau dengan kata lain, masih memiliki margin
operasi sebesar 49 % dari rentang regangan
maksimum yang diijinkan.

. TEKANAN GAS

Dari kasus perhitungan yang
dilakukan, tekanan maksimum gas di dalam
elemen bakar maupun elemen penyerap
terjadi apabila elemen ter'sebut dioperasikan
pada daya lebih dalam kanal terpanas, yaitu
sekitar 13,2 MPa untuk elemen bakar dan
13,1 MPa untuk elemen penyerap. Tekanan
daiam gas tersebut adalah sekitar 85%
tekanan dalam gas maksimum yang diijinkan,
yaitu 15,5 MPa. Dengan kata lain, desain
plenum elemen masih. memiliki margin
operasi sebesar 15% dari yang diijinkan.
Perlu diketahui bahwa penerapan batas atas
tekanan gas di dalam elemen tersebut
dimaksudkan agar kelongsong masih dapat

. mempertahankan integritasnya apabila
kecelakaan hipotesis (LOCA) terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi di atas
secara umum dapat disimpulkan bahwa
elemen bakar (UO2) dan elemen penyerap
(U02-Gd203) yang akan digunakan KSN-
1000 teiah memenuhi kriteria keselamatan

' kinerja termo-mekanikal untuk operasi normal
kondisi mantap dengan margin operasi yang
cukup, yaitu sebesar 16 % dari temperatur
maksimum pelet yang diijinkan, 60 % dari

• tegangan membran primer maksimum
kelongsong yang diijinkan, 49 % dari rentang
regangan maksimum kelongsong yang
diijinkan, 18% dari tebal zirkonium oksida
maksimum yang diijinkan, 41% dari
konsentrasi hydrogen uptake maksimum
yang diijinkan, dan 15% dari tekanan dalam
gas maksimum yang diijinkan.

Untuk menilai keselamatan kinerja
secara lengkap masih banyak hal-hal yang
perlu dilakukan seperti evaluasi terhadap
kelelahan (fatik), operasi transient (abnormal)
maupun kondisi kecelakaan. Motode untuk
melakukan evaluasi . tersebut akan
dikembangkan di masa mendatang. Selain

.. itu, metode yang digunakan di dalam
evaluasi ini perlu dibakukan melalui kegiatan
verifikasi untuk menunjang tugas pokok
PEBN seperti uji iradiasi elemen bakar
eksperimental untuk reaktor daya di dalam
teras RSG-GAS.
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Tabel 4 : Hasii evaluasi keselamatan kinerja elemen bakar dan elemen penyerap
KSN - 1000 pada operasi normal kondisi mantap

PARAMETER

Kanal Rata-Rata Teras
1. Daya Nominal (176,86 W/cm)
• Temperatur pusat pelet (oC)
• Tegangan membran primer

kelongsong (MPa)
• Rentang regangan kelongsong

(%)
" Tebal kelongsong yang teroksi-

dasi (mikron) •
• Hydrogen Uptake (ppm)
• Tekanan dalam gas (MPa)
2. Daya Lebih (205,17 W/cm)
• Temperatur pusat pelet (oC)
• Tegangan membrati primer

kelongsong (MPa)
" Rentang regangan kelongsong

(%)
• Tebal kelongsong yang teroksi-

dasi (mikron)
• Hydrogen Uptake (ppm)
* Tekanan dalam gas (MPa)

Kanal Terpanas Teras
1. Daya Nominal (176,86 W/cm)
" Temperatur pusat pelet (oC)
• Tegangan membran primer

kelongsong (MPa)
" Rentang regangan kelongsong

(%)
• Tebal kelongsong yang teroksi-

dasi (mikron) •
• Hydrogen Uptake (ppm)
• Tekanan dalam gas (MPa)
2. Daya Lebih (205,17 W/cm)
" Temperatur pusat pelet (oC)
* Tegangan membran pnmer

kelongsong (MPa)
• Rentang regangan kelongsong

(%)
• Tebal kelongsong yang teroksi-

dasi (mikron)
• Hydrogen Uptake (ppm)
• Tekanan dalam gas (MPa)

ELEMEN BAKAR

NILAI

1072,9

63,2

0,37

41,62
283,6
10,2

1181,5

6 2 , 2 •••

0,38

35,93
244,84

10,5

1766,6 "

55,3

0,50

52,06
354,71

11,4

2031,1

52,9

0,49

44,98
306,5
13,2

(UOa)
BATAS

2640,0

160,0

1,0

63,5
600,0
15,5

2640,0

160,0

1,0

63,5
600,0
15,5

2640,0

160,0

1,0

63,5
600,0
15,5

2640,0

160,0

1,0

63,5
600,0
15,5

RASIO

0,41

0,40

0,37

0,66
0,47
.0,67

0,45

0,39

0,38

0,57
0,41
0,68

0,67

0,35

0,50

0,82
0,59
0,74

0,77

0,33

0,49

0,71
0,51
0,85

ELEMEN PENYERAP
(UO2 - Gcl2O3)

NILAI

1097,8

63,5

0,38

41,63
283,7

9,9

1211,1

62,5

0,38

35,94
244,93

10,1

1825,6

55,8

0,51

52,09
354,91

11,2

2119,7

53,6

0,49

44,99
306,56

13,1

BATAS

2528,0

160.0

1,0

63,5
600,0
15,5

2528,0

160,0

1,0

63,5
600,0
15,5

2528,0

160,0

1,0

63,5
600,0
15,5

2528,0

160,0

1,0

63,5
600,0
15,5

RASIO

0,43

0,40

0,38

• 0,66
0,47
0,64

0,48

0,39

0,38

0,57
0,41
0,65

0,72

0,35

0,51

0,82
0,59
0,72

0,84

0,34

0,49

0,71
0,51
0,85
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LAMPIRAN 1 : SIFAT-SIFAT TERMO-
MEKANIKAL MATERIAL ELEMEN BAKAR

1. PELET SINTER URANIUM DIOKSIDA
- U O 2

. KONDUKTIVITAS PANAS - BTU/HR FT
Oi-

T = temperatur bahan bakar (°R), F = derajat
bakar, fission/cm2, Ao = 0.116, Bo = 1.88E-4,
a = fraksi kosong (porositas), |3 = 0.5 untuk

Puo2>90%DT.

• KOEFISIEN EKSPANSI PANAS -
ARAH RADIAL

2.581£-9(7-T0)2 +1.14£-13(7T-:r0)3

T = temperatur bahan bakar (°C),

To = temperatur feferensi ( 20 °C).

2. KELONGSONG ZIRKALOI-4

• KONDUKTIVITAS PANAS - W/M K

kZry-4 = 7 - 5 1 +2.09E-2-T ~

\A5E-5-T2 + 7 . 6 7 E-9-T3

T = temperatur kelongsong (°K)

• MODULUS ELASTISITAS YOUNG -
N/M2

T = temperatur kelongsong (°K)

• KOEFISIEN EKSPANSI PANAS -
ARAH RADIAL

1.9236E-S(T-Tof -6A619E-\2{T-T0J

T = temperatur kelongsong (K), To

temperatur referensi (293 K)

83



Prosiding Presentssi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

ISSN 1410-1998

TANYAJAWAB

Utaja

• Mohon dijelaskan metode untuk
menentukan regangan-tegangan pada
bahan bakar.

• Berapa laju alir yang digunakan dalam
penelitian Saudara.

Bambang Herutomo
• Regangan-tegangan yang terjadi pada

kelongsong bahan bakar dihitung
berdasarkan persamaan konstitutif
dinding tebal (Lihat persamaan 3).

• Model perhitungan yang disajikan tidak
memperhitungkan pengaruh aliran
pendingin. Hal ini disebabkan data
temperatur permukaan luar kelongsong
dan daya linier untuk kondisi maksimum
sudah diberikan oleh KEPCO.

Endiah Puji Hastuti
• Asumsi apa yang digunakan pada

analisis kondisi terberat.
• Mohon dijelaskan pemodelan

perhitungan yang dilakukan.
• Mengapa daya linier pada kanal rerata

dan kanal terpanas sama besar.

Bambang Herutomo
• Asumsi yang digunakan pada analisis

kondisi terberat adalah harga temperatur
permukaan kelcngsong dan daya linier
tertinggi (maksimum). Berdasarkan
asumsi tersebut, hasil-hasil konssrvatif
akan diperoleh sehingga maksud
evaluasi untuk menilai keselamatan
kinerja termohidrolika elemen bakar akan
tercapai.

• Model yang digunakan adalah model
empiris yang telah diaplikasikan secara
luas dalam ciisain dan analisis elemen
bakar. Oleh karana adanya ketarkaitan
antara parameter satu dengan parameter
lainnya, maka model-model tersebut
diselesaikan secara simultan dengan
bantuan komputer.

• untuk mendapatkan hasil yang
konservatif, maka daya linier yang
digunakan adalah nilai maksimum di
dalam kanal yang ditinjau, kemudian
diaplikasikan untuk sepanjang kanal
(uniform).
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PENGGUNAAN METODE LOGARITMA DAN METODE WAKTU 1/2 PULSA
PANAS MAKSIMUM PADA PENENTUAN DIFUSIVITAS PANAS SUATU

BAHAN BAKAR NUKLIR PASCA IRRADIASI

Yusuf Nampira*, Kazuyuki Abe**
* Pusat Elemen Bakar Nuklir - B.ATAN
** Oarai Engineering Center-PNC

ABSTRAK

PENGGUNAAN METODE LOGARITMA DAN METODE WAKTU 1/2 PULSA PANAS
MAKSIMUM PADA PENENTUAN DIFUSIVITAS PANAS BAHAN BAKAR NUKLIR PASCA
IRRADIASI. Penentuan difusivitas panas bahan bakar nuklir keramik pada temperatur tinggi
menggunakan teknik lucutan laser. Dasar penentuan ialah pengamatan rambatan pulsa panas.
Penghitungan difusivitas panas dari data rambatan pulsa panas dapat dilakukan dengan metode
waktu 1/2 pulsa panas maksimum (ti#) atau menggunakan metode logaritma. Metode ti#
digunakan pada pengukuran cuplikan berbentuk bundardan diperlukan koreksi kehilangan panas,
sedangkan pada penggunaan metode logaritma keadaan tersebut tidak dipersyaratkan. Bahan
bakar irradiasi mengalami beberapa keadaan selama reaksi inti berlangsung yang mengakibatkan
timbulnya gangguan pada hasil pengamatan pulsa panas, Penghitungan difusivitas panas
menggunakan kedua metode tersebut memberikan pola hubungan difusivitas panas terhadap
temperatur pada pengukuran bahan bakar MOX. Metode logaritma lebih peka terhadap
penyimpangan pulsa panas dari pada metode U12, maka pada penghitungan difusivitas panas
bahan bakar pasca irradiasi penggunaan metode ti/2akan memberikan hasil yang lebih tepat.

ABSTRACT

THE APPUCATION OF LOGARITHMIC METHOD AND HALF HEAT MAXIMUM TIME
METHOD ON THEIRRADIATED NUCLEAR FUEL THERMAL DIFFUSIVITY. Thenval diffusivity
measurement of ceramic nuclear can b& determined by laser flash technique. This method is
based on heat pulse hystory data. The calculation in thermal diffusivity detenvination can be done
by half maximum heat pulse time (Un) and logarithmic methods. Half maximum heat pulse time
method ias appiied for the measurement of sample of regular form, in wich correction on heat loss
is necessary. Logarithmic methon on the other hand, needs no such correction and can be used
unrestrictively. During irradiation, nucleus reaction takes place in the nuclear fuel and result in
the heat pulse disturbance. Calculation of heat diffusivity by those two methods may allow the
patiem of the realation between heat diffusivity and the temperature to be drawn for MOX fuel.
Catculation by logarithmic method shows more sensitive to heat pulse deviation than that by half
maximum heat pulse time method, so the latermethod more accurate result for the maximum will
give rnore accurate result for the determination of the heat diffusivity ofirradiated nuclear fuel.

PENDAHULUAN

Data sifat termofisika bahan bakar
nuklir merupakan salah satu informasi unjuk
kerja yang diperlukan dalam mendesain
elemen bakar nuklir. Sifat termofisika yang
diperlukan tersebut diantaranya daya hantar
panas bahan bakar, dan juga perubahan nilai
daya hantar panas bahan bakar pasca
irradiasi yang telah mengalami perubahan
fisik maupun bahan kandungannya sebagai
hasil reaksi inti dan pengaruh temperatur
hasil reaksi tersebut'1'2'31. Daya hantar
panas ini dapat diukur melalui pengukuran
difusivitas panas bahan yang bersangkutan.
Pengukuran difusivitas panas suatu bahan
dapat dilakukan menggunakan metode statik
atau metode dinamik. Pada penelitian ini
digunakan metode dinamik dengan teknik
lucutan laser, sebab penyiapan bahan uji

dengan teknik ini lebih mudah dan juga
membutuhkan volume cuplikan yang lebih
kecil bila dibandingkan menggunakan
metode statik dengan pemberian sumber
panas permukaan.

Teknik lucutan laser sering
digunakan pada pengukuran difusivitas
panas bahan keramik pada temperatur
tinggi [4'6). Pulsa energi yang diserap pada
satu permukaan sampel yang tipis akan
dapat mencapai pada permukaan sebaliknya,
perambatan energi ini berhubungan dengan
difusivitas panas cuplikan. Difusivitas panas
cuplikan didapat dari pengolahan data
perubahan energi panas yang dideteksi pada
permukaan belakang cuplikan. Pengolahan
data ini dapat dilakukan menggunakan
metode waktu setengah panas maksimum
(t1/2), penentuan harga ini ditunjukkan dalam
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Gambar 1, bila dengan pengukuran cuplikan
setebal L (m) dengan waktu setengah (detik),
maka akan diperoleh harga difusivitas panas
cuplikan sebagai yang ditunjukkan dalam
persamaan :

In (t1" (9/emaks)) = In -L2/4cx.t (3)

= Y (L2I4n. t1/2) (1)

Y adalah suatu tetapan yang berhubungan
dengan koreksi kehilangan panas.
Penggunaan metode pengolahan data ini
mempunyai persyaratan bahwa bentuk
cuplikan yang diukur harus berbentuk bundar
beraturan. Pengamatan perambatan panas
permukaan cuplikan yang disebabkan oleh
difusi energi yang bersumber dari hcutan
laser, pada pengukuran ini terkadang pulsa
panas maksimum tidak dicapai, sehingga
dalam penghitungan nilai difusivitas panas
perlu dilakukan koreksi kehilangan panas'7'.

Dari persamaan tersebut akan diperoleh
harga difusivitas panas dari derajat
kemiringan hubungan linier antara (In
(t1'2(9/emaks)) dengan 1/t sebagai yang
ditunjukkan dalam persamaan di atas.

CARA KERJA

Bahan yang digunakan
Sebagai bahan uji adalah bahan bakar
campuran uranium-plutonium oksida (MOX).
Bahan bakar sebelum irradiasi mempunyai
kandungan PuO2 20% berat, O/M =2,0.
Sedang bahan bakar (MOX) pasca irradiasi
yang digunakan sebagai bahan uji adalah
bahan bakar di atas yang telah mengalami
pembakaran 19 GWd/t dan 35 GWd/t.
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Gambar2. Bentuk dalam ruang pengukuran

GambaM. Perambatan pulsa panas

Yoichi Takahashi'51 mengembangkan
metode pengolahan data pulsa panas guna
menentukan difusivitas panas suatu bahan.
Dasar metode ini adalah suatu penyelesaian
persamaan termal difusi satu dimensi dalam
tebal bahan 0<z<L, yang ditunjukkan dengan
persamaan :

s9(z,s)= a d20(z,s) / dz2

Penyelesaian persamaan tersebut melalui
trasformasi Laplace, yang menyatakan
hubungan antara waktu (t detik), ketebalan
cuplikan (L m), pulsa panas (G) dengan
difusivitas bahan yang diuji (a m2/dt),
hubungan tersebut dinyatakan dalam
persamaan

e/9
maks

= 2 t)1'2 exp(-L2/47tt) (2)

persamaan eksponensial tersebut dapat
diubah menjadi persamaan linear di bawah
ini:

Cara kerja

Cuplikan tipis bahan bakar (sekitar 1 mm)
yang digunakan sebagai bahan uji
ditempatkan pada penyangga cuplikan
(Gambar 2), pengukuran dilakukan dalam
atmosfer helium. Temperatur pengukuran
diatur melalui pengaturan temperatur
pemanas, kemudian pada pusat cuplikan
ditembak dengan berkas sinar laser dan
dilakukan pengamatan perubahan pulsa
panas dari awal penyinaran hingga
mencapai pulsa panas pada bagian
permukaan lain cuplikan menggunakan
periskop. Temperatur pengukuran diantara
500 hingga 1500°C. Data laju pulsa panas
yang diperoleh berupa data analog yang
kemudian diubah menjadi suatu data digital
menggunakan program Flexi Trace dan
perhitungan difusivitas panas dilakukan
menggunakan program Microsoft Excel.

HASIL dan BAHASAN
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Perhitungan difusivitas panas
menggunakan metode t1/2 guna mengolah
data laju pulsa panas seperti yang
ditunjukkan dalam persamaan (1), ditinjau
dari beban kesalahan yang timbul pada
penentuan harga t1/2 adalah :

da = YL2/4TI {dt1/2/(t1/2)
2}1/2= YL 2 /

dimana dt1/2 = 1/2(d8o

•t

•IJ

?

r
• u

1

% , •

\ \

• \ ^

Gambar 3. Hubungan antara ln(t1/2x0/0maks)
terhadap 1/t

Sedangkan pada penghitungan menggu-
nakan metode logaritma berdasarkan pada
sejumlah data waktu dan pulsa panas
(9t/0maks) yang didapatkan dari data
perambatan panas, oleh sebab itu
pergeseran nilai 9 akan mempengaruhi harga
derajat kemiringan hubungan linier antara
ln(t1/2 x 0/9maks) dengan 1/t ditunjukkan dalam
Gambar 3. Hal tersebut memberikan besar
derajat penyimpangan sebagaimana
ditunjukkan dalam Tabel 1. Keadaan ini
menunjukkan bahwa penghitungan harga
difusivitas panas menggunakan metode
logaritma lebih peka dibandingkan dengan
metcde t-i/2. \.

Hasil pengamatan rambatan pulsa
panas dalam bahan bakar segar
mengandung gangguan gelombang panas
yang tidak mengganggu linieritas hubungan
di atas sehingga penghitungan difusivitas
panas menggunakan metode logaritma
memberikan nilai yang relatif sama terhadap
nilai yang dihasilkan dari perhitungan
menggunakan metode t1/2 (Gambar 4).
Kenaikan temperatur menyebabkan
penurunan harga difusivitas panas, hal ini
disebabkan oleh terjadinya tahanan panas
yang diasumsikan ierjadinya peristiwa
kerusakan fonon dan hamburan fonon,
disamping itu akan menaikkan serapan
radiasi oleh batas butir dan carrier bebas.
Difusivitas panas bahan bakar MOX segar

yang diukur pada temperatur antara 500
sampai 1400°C yang dihitung menggunakan
kedua metode di atas memberikan
kecenderungan yang sama. Harga
difusivitas panas bahan bakar MOX hasil
pengukuran pada temperatur dibawah 900°C
memberikan harga yang lebih rendah dari
hasil pengukuran R.L.Gibby (Gambar 5), hal
ini disebabkan oleh perbedaan porositas dari
bahan yang diuji. Sedangkan pada
pengukuran diatas temperatur 1000 °C terjadi
penyusunan kembali dan pemadatan
sehingga hasil pengukuran yang dilakukan
memberikan harga yang sama.

Pada bahan bakar pasca irradiasi
mengandung beberapa keadaan yang pada
temperatur tinggi akan mengalami
penyusunan kembali diantaranya
perpindahan pori karena terjadinya
perpindahan gas dalam bahan selama
pengujian pada temperatur tinggi. Hal ini
menimbulkan gangguan gelombang pada
pulsa panas yang diamati (Gambar 4).
Keadaan tersebut akan mempengaruhi pada
kelinieran hubungan In (t1/2x0/9maks) terhadap
1/t yang akhirnya akan memberikan
penyimpangan yang lebih besar pada harga
difusivitas panas bahan uji. Sedang
penghitungan difusivitas panas menggu-
nakan mstode t1/2 yang mempunyai
kepekaan rendah terhadap gangguan
gelombang pada pulsa panas, maka
gangguan tersebut memberikan penyim-
pangan harga difusivitas yang lebih kecil
(Tabel 2). Kedua metode tersebut
memberikan poia hubungan antara harga
difusivitas terhadap temperatur yang sama
(Gambar 5).

SIMPULAN

Dari keadaan tersebut diatas maka
dapat simpulkan bahwa metode waktu Vz
pulsa panas maksimum dan metode
logaritma dapat digunakan untuk perhitungan
difusivitas panas bahan bakar segar.
Perhitungan difusivitas panas menggunakan
metode logaritma lebih peka terhadap nilai
pulsa panas dari pada metode t1/2,
sedangkan perambatan pulsa panas pada
bahan bakar pasca irradiasi yang mempunyai
gangguan gelombang panas, oleh sebab itu
penghitungan difusivitas panas bahan bakar
pasca irradiasi akan memberikan hasil yang
lebih tepat bila menggunakan metode waktu
Vz pulsa panas maksimum.
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TANYA JAWAB

Suwardi
• Mohon dijelaskan laju pengumpulan data

eksperimen dan jumlah setiap
penentuan, D.

• Perhitungan penentuan Y (koreksi
kehilangan energi).

Yusuf Nampira
• Laju pengumpulan data sekitar 0,3 detik

dan setiap satu steady state temperatur
dilakukan 5 kali pengukuran.

• Perhitungan penentuan Y (tetapan yang
berhubungan dengan koreksi kehilangan
panas), harga tersebut diambil dari tabel
perhitungan yang dilakukan oleh R.C
Heckman'71 yang nilainya didasarkan
pada perbandingan pulsa, panas
pengukuran dan waktu yaitu 3 Wz, 4t'/2
hingga 10 t'/2.

Utaja
• Mengapa dalam pengukuran suhu tidak

digunakan termokopel.
• Pengaruh intensitas fluks laser terhadap

hasil pengukuran.

Yusuf Nampira
• Termokope! tidak mampu mengamati

perubahan temperatur yang kecil dalam
waktu singkat (sekitar 0,003 detik). Di
samping itu, dalam mengamati suhu,
termokopel harus kontak dengan
cuplikan sehingga terjadi penurunan
suhu akibat penembakan laser.

• Fluks laser sebagai sumber lucutan tidak
dapat diatur sehingga pengaruhnya
terhadap hasil pengukuran tidak dapat
diketahui.

R. Didiek Herhady
• Pada penentuan difusivitas panas pada

bahan bakar pasca iradiasi dilakukan
pemilihan metoda. Mohon dijelaskan
kelebihan atau kekurangan metoda yang
dipilih. Apa ada metoda altematif lain
untuk menentukan difusivitas panas
pasca iradiasi yang lebih diunggulkan.

Yusuf Nampira
• Penentuan difusivitas panas pada bahan

bakar dapat dilakukan dengan
menggunakan metoda dinamik dan
metoda statik. Pada metoda statik,
penyiapan cuplikan sangat rumit apabila
diterapkan pada bahan bakar dengan
aktivitas tinggi. Pada metoda dinamik,
penyiapan sampel mudah dilakukan yaitu
dengan membuat sampel tipis dari bahan
uji. Metoda logaritma merupakan metoda
perhitungan difusivitas panas yang lebih
tepat, karena melalui pengolahan data
yang lebih banyak dari perhitungan
dengan metoda Wz. Kelemahan metoda
logaritma adalah adanya gangguan
gelombang panas pada pengujian bahan
bakar pasca iradiasi yang menyebabkan
gangguan kelinieran hubungan antara
{In (t'/2. 0/emaks)} dengan 1/t. Hal ini
menyebabkan ketidaktepatan per-
hitungan dengan metoda logaritma
tersebut. Sedangkan perhitungan dengan
metoda Wz, gangguan gelombang panas
tersebut tidak berpengaruh sehingga
perhitungan difusivitas panas bahan
bakar pasca iradiasi akan lebih tepat
apabila menggunakan metoda Wz.

88



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakaria, 1-2 Desember 1998

b '

l '

l ' . ••••• .

Perambatan panas dan hubungan 1/t tcrhadap In
pcngukuran a: 636 'C dan b: 1427°C

i bahan bakar scgar MOX pada tcmpcratur

3 . "• ' 3

.Perambaun panas dan hubungan antara Ut terhadap ln t"J(6/6m,kl) dari bahan bakar terirradiasi (BU 19
GWd/t), pada temperatur pengukuran a: 603"C dan b:14126C

Gambar 4. Perambatan panas dan hubungan antara ln t'/j (9/0maks) terhadap 1/t dari bahan

bakarMOX {UO2(0,8)PuO2(0,2)}
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Gambar 5. Pengaruh temperatur terhadap difusifitas panas M0X
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Gambar 6. Difusifitas panas bahanbakar M0X pasca irradiasi
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Tabel 1. Pengaruh kesalahan penetapan harga pulsa panas maksimum terhadap

penyimpangan harga difusivitas panas

Kesalahan

9maks

+0,01

-0,01

+0,002

penyimpangan

Waktu 1/2

0,22

0,22

0,15

difusivitas panas

Logaritma

0,32

1,33

0,144

Tabel 2. Difusifitas panas bahan bakar MOX

Metode

Waktu 1/2

Logaritma

Temperatur

(°C)

600

800

1000

1400

600

800

1000

1400

Bahan bakar segar

D.Panas

(cm2/dt)

0,00951

0,00837

0,00763

0,00644

0,00922

0,00795

0,00718

0,00646

deviasi

%

3,63

3,40

4,58

3,63

6,70

4,43

1,49

5,04

Bu 19GWd/t

D.panas

(cm2/dt)

0,0105

0,00904

0,00782

0,00675

0,0127

0,00976

0,00854

0,00769

deviasi

%

3,85

5,38

3,93

3,60

3,84

4,67

8,21

8,43

Bu 35 GWd/t

D.Panas

(cm2/dt)

0,0108

0,00955

0,00827

0,00660

0,0102

0,0101

0,00830

0,00867

Deviasi

%

5,60

5,61

5,04

3,68

8,76

7,67

9,17

4,51
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INVENTARISASI SEKTOR POTENSIAL U DAERAH MENTAWA
BARAT KALIMANTAN TENGAH.

TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK

Ngadenin, Tugijo, Boman, H. Suwardi, Fx. Sudjiman, Rahmat Iswanto
Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir - BATAN

ABSTRAK

INVENTARISASI SEKTOR POTENSIAL U DAERAH MENTAWA BARAT KALIMANTAN
TENGAH TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK. Di hulu sungai Mentawa terdapat daerah
potensial U seluas 6 km2 yang mengandung anomali geokimia batuan pada lokasi tertentu
sebesar 157-3855 ppm U. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi geologi
dan radiometri permukaan secara lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan prospeksi
geologi dan radiometri dengan menggunakan peta dasar 1 : 2000. Litologi daerah penelitian
terdiri dari batuan filit, metalanau, terobosan tonalit dan terobosan granit yang tidak terpetakan.
Struktur geologi yang berkembang terdiri atas suatu lipatan dengan sumbu North West - South
East (NW-SE) menunjam ke NW serta sesar-sesar berarah South West- North East (SW-NE);
West-East (W-E); North North West - South South East (NNW-SSE). Pengukuran radiometri
pada tanah mengambil spasi 20m x 20m, sedangkan pengukuran pada singkapan dengan
spasi 50cm x 50 cm. Anomali-anomali radiometri berupa fraktur berarah West Norlh West -
East South East (WNW - ESE) terdapat pada metalanau yang diterobos oleh granit.
Mineralisasi U terdiri atas uraninit dan gummit yang berasosiasi dengan turmalin, kuarsa,
kalkopirit, pirit dan hematit.

ABSTRACT

INVENTORY OF U POTENTIAL SECTOR WEST MENTAWA AREA IN THE CENTRAL OF
KALIMANTAN. PROSPECTING SYSTEMATtC STAGE. Six square kilometer potential U
sector has been found at the upward of Mentawa river in which its geochemical anomaly is
about 157 - 3855 ppm U, at certain lccations. The aim of this study is to obtain the surface
geological and radiometric information at a scale of 1: 2000. Lithologically the sector consists of
metasedimentary rock i.e. phyllite, metasiltstone, which is intruded by tonalite and granite.
Stmcturally the area was developed by a fold with an axis NW-SE plunging to NW and some
faults which their orientations are SW-NE, W-E, NNW-SSE. Radiometric measurement on soil
is using 20m x 20m grid while the one on the outcrop is using 50cm x 50cm grid. Radiometric
anomalies as the WNW-ESE fractures on metasittstone were intruded by granite. Uranium
mineralization found in tliose zone consists of uraninite and gummite minerals associated with
tou/maline, quartz, chalcopyrite, pyrite and hematite.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh
temuan tim prospeksi detil PPBGN - BATAN
1994 berupa daerah potensial U pada batuan
metasedimen seluas 6 km2. Daerah potensial
U tersebut didasarkan atas daerah overlaping
antara daerah anomali radiometri singkapan
batuan (1000 - 15.000 c/s) dan daerah
anomali kadar U mobil lumpur geokimia
(1,85-3,92 ppm) serta daerah anomali kadar
U mobil mineral berat (56,23 - 746 ppm)
[RAMADANUS, dkk., 1995]

Karakteristik dan penyebaran lateral
mineralisasi U belum dikstahui dengan pasti
sehingga dilakukan prospeksi sistematik

dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik
dan penyebaran lateral mineralisasi U.

Hipotesa

Mineralisasi U tipe vein pada batuan
metamorf terbentuk oleh adanya larutan
hidrotermal yang mengandung U yang
terbentuk oleh proses metamorfosa regional.
Oleh adanya intrusi-intrusi yang bersifat
granitik larutan tersebut akan terdistribusi ke
dalam fraktur-fraktur terbuka yang telah
tersedia sebelumnya.

Kelurusan N-S maupun SW-NE yang
berkembang di daerah penelitian berpotensi
menghadirkan fraktur-fraktur terbuka berarah
WNW-ESE atau WSW-ENE yang potensial
sebagai perangkap mineralisasi U.
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Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendapatkan informasi geologi skala 1: 2000
secara rinci, mengenali karakteristik
mineralisasi U dan sebarannya di
permukaan, sedangkan sasarannya adalah
menentukan daerah favorabel U untuk
ditindaklanjuti dengan penelitian bawah
permukaan.

Lokasi dan Luas Daerah

Daerah penelitian terletak di sungai
Mentawa, merupakan HPH PT Sari Bumi
Kusuma yang secara administratif termasuk
kawasan desa Tanjung Paku, Kecamatan
Tumbang Manjul, Kabupaten Kota Waringin
Timur, Kalimantan Tengah. Luas daerah
penelitian mencakup area seluas 0,9 km2,
merupakan hutan primer yang dikelola PT
Sari Bumi Kusuma (Gambar 1).

TATA KERJA

Peralatan Kerja.

Peraiatan kerja terdiri atas peralatan
pemetaan geologi (kompas, palu, loupe,
topochaix, meteran, kamera), peralatan
detektor sinar gamma (SPP2.NF).

Metodologi

Metoda yang digunakan adalah
dengan pemetaan geologi dan pemetaan
radiometri berskala 1 : 2000 pada daerah
seluas 0,9 km2.

Pemetaan geologi dilakukan dengan
cara pengamatan singkapan di sepanjang
lintasan sungai dan lintasan jaring-jaring
sistematik berjarak 20 m x 20 m serta
pembuatan kupasan pada lokasi anomali
singkapan terpilih.

Pemetaan radiometri yang dilakukan
adalah pernetaan radiometri singkapan di
sepanjang lintasan sungai, pemetaan
radiometri tanah di sepanjang lintasan jaring-
jaring sistematik berjarak 20m x 20m atau
diperapat 10 m x 10 m serta pemetaan
radiometri pada lokasi kupasan terpilih di
sepanjang lintasan jaring-jaring sistematik
berjarak 0,5m x 0,5m atau 0,25 m x 0,25 m.

HASIL DAN BAHASAN

Morfologi

Merupakan perbukitan dengan
ketinggian 300 - 650 meter di atas muka laut
serta mempunyai kemiringan lereng 30°-50°.
Pola aliran yang berkembang adalah pola
aliran paralel, dicirikan oleh sungai yang
mengalir searah jurus perlapisan batuan yaitu
sungai Mentawa, Lahung dan sungai Batang
serta sungai yang mengalir berlawanan
dengan kemiringan perlapisan batuan yaitu
sungai Ano 39 dan sungai Ano 44 serta
cabang-cabang kanan sungai Mentawa,
Lahung maupun Batang. Sungai umumnya
berbentuk huruf V, dan dijumpainya
beberapa air terjun mencirikan stadia
geomorfologi adalah muda menuju dewasa.

Litologi

Litologi daerah penelitian terdiri atas
filit, metalanau, terobosan tonalit dan
terobosan granit tak terpetakan.

Filit, lapuk berwarna kecoklatan,
segar berwarna putih abu-abu foliasi, tekstur
lepidoblastlk, komposisi mineral terdiri atas
kuarsa, felspar, mika (Tabel 2.). Radiometri
150 - 200 c/s tidak dijumpai indikasi mineral
radioaktif. Penyebaran batuan ini memanjang
berarah MW - SE, menempati bagian SE
seluas 10 % dari seluruh luas daerah
penelitian. Batuan ini mempakan lensa dalam
batuan metalanau, secara regional termasuk
batuan malihan Pinoh yang berumur Trias -
Yura. [AMIRUDDIN DAN TRAIL D.S., 1987]

Metalanau, segar berwama abu-abu,
lapuk abu-abu kecoklatan, berlapis hingga
masif, ukuran 0,10 - 0,20 mm komposisi
mineral terdiri atas kuarsa, biotit, turmalin,
andalusit, apatit, monasit dan mineral opak
(Tabel 2.). Di beberapa tempat batuan telah
mengalami proses silisifikasi sebagai indikasi
adanya proses hidrotermal. Radiometri 100 -
200 c/s dengan kadar U total 4,89 - 10,62
ppm. Penyebaran batuan ini dari NW ke SE,
mendominasi daerah penelitian seluas 80 %
dari seluruh luas daerah penelitian. Secara
regional batuan ini termasuk kedalam batuan
malihan Pinoh yang berumur Trias - Yura
[AMIRUDDIN DAN TRAIL D.S., 1987].

Terobcsan Tonalit, segar ber/vama
abu-abu kehitaman, tekstur holokristalin,
hipidiomorfik granular 0,25 mm - 4,50 mm,
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bentuk mineral euhedral-subhedral.
Komposisi mineral terdiri atas kuarsa,
plagioklas, biotit, hornblenda, apatit, sphene
[RAMADANUS, DKK., 1995]. Radiometri 50 -
75 c/s, tidak dijumpai mineral radioaktif.
Batuan ini dijumpai menerobos batuan
metalanau di bagian SW daerah penelitian,
menempati 10 % dari seluruh luas daerah
penelitian. Ditemukannya xenolith metalanau
di batuan tonalit ini membuktikan bahwa
batuan ini merupakan batuan terobosan,
secara regional batuan ini termasuk ke dalam
tonalit Spauk yang berumur Kapur
[AMIRUDDIN DAN TRAlL D.S., 1987].

Terobosan Granit, berupa granit,
berwarna abu-abu kemerahan, tekstur
holokristalin, hipidiomorfik granular 0,1 mm -
5 mm, bentuK mineral euhedral-subhedral.
Komposisi mineral terdiri atas kuarsa,
ortoklas, plagioklas, biotit, epidot, zirkon,
monasit, apatit, klinozoisit dan mineral opak
[RAMADANUS, DKK., 1995]. Sebagian biotit
teralterasi menjadi muskovit, epidot, klorit,
peninit dan serisit, sebagian felspar
teralterasi menjadi serisit dan mineral
lempung.lndikasi radioaktif dijumpai pada
zirkon sebagai inti pleokroik halo pada biotit
dan klorit. Radiometri 200 - 450 c/s dengan
kadar U total 3,8 - 9,25 ppm. Satuan ini
tersingkap di permukaan dengan dimensi
satu hingga sepuluh meter, menerobos
metalanau sebagai sill atau dike. Dengan
dimensi hanya satu hingga sepuluh meter
maka satuan ini termasuk satuan batuan
yang tidak terpetakan.

Struktur Geologi

Berdasarkan hasil pengolahan data
elemen tektonik yang terdiri atas elemen
struktur lipatan dan elemen struktur frakturasi
serta didukung data kelurusan topografi
maka diinterpretasikan bahwa struktur
geologi yang berkembang pada daerah
penelitian terdiri atas : lipatan dan sesar.

- Lipatan, stratifikasi (SO) secara umum
berarah NW-SE miring 50° - 70° ke NE.
dikontrol oleh sumbu lipatan menunjam
kuat ke arah NW. Skistositss (S1) secara
umum berarah NW-SE subvertikal-
vertikal ke NE. Dengan posisi seperti
tersebut di atas maka secara struktural
daerah penelitian merupakan sayap
bagian NE dari suatu lipatan bersumbu
NW-SE menunjam kuat ke NW.

[RUHLAND M. AND GROLIER J., 1976]
Diaklas yang berkembang adalah diaklas
diagonal longitudinal dan transversal
sedangkan yang berkembang baik
adalah diaklas diagonal kanan.

- Sesar yang berkembang adalah :
= Sesar SW-NE., merupakan sesar

mendatar dekstral, di sungai Lahung
dan di hulu sungai Batang sistem
sesar ini berkembang menjadi sesar
normal.Sesar ini merupaka sistem
pembentuk fraktur terbuka berarah
WNW-ESE.

= Sesar W-E, merupakan sesar
mendatar dekstral, dibagian hulu
sungai Batang sesar ini berkembang
menjadi sesar normal.

= Sesar NNW-SSE, merupakan sesar
normal, berasal dari sesar mendatar
sinistral yang berkembang menjadi
sesar normal. Diduga sesar ini
berpasangan dengan sesar W-E.

Sintesis Tektonik

Diawali oleh gaya WSW-ENE batuan
sedimen terlipat membentuk lipatan
bersumbu NW-SE. Dengan meningkatnya
panas dan tekanan akibat gaya tersebut
maka terjadi proses metamorfosa dan
membentuk skistositas (S1) berarah NW-SE.
Gaya bekerja terus menyebabkan batas
plastisitas batuan terlampaui sehingga
terbentuk sesar SW-NE. Pada sistem sesar
SW-NE ini terbentuk fraktur - fraktur terbuka
berarah WNW-ESE yang sangat potensial
sebagai perangkap mineralisasi U.

Tektonik yang kedua diawali oleh
gaya NW-SE maka terbentuk sesar- mendatar
berpasangan W-E dan NNW-SSE. Akibat
gaya gravitasi maka dibeberapa tempat
kedua sistem tersebut berkembang menjadi
sesar normal.

Radiometri Singkapan Batuan

Pengukuran radiometri singkapan
dilakukan dengan detektor sinar gamma
SPP2NF. Hasil pengukuran di lapangan
dihitung secara statistik menghasilkan harga
rata-rata (M) 109 c/s, simpangan baku (S)
105 c/s dan harga anomali (M+2S) 319 c/s.
Berdasarkan harga tersebut maka diperoleh
19 lokasi anomali radiometri singkapan
seperti terlihat dalam Tabel 1. Dari 19 lokasi
anomali tersebut di atas dilakukan
pengupasan pada 9 lokasi anomali terpilih
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dengan tujuan untuk mengetahui penyebaran
lateral mirreralisasi U dan proses geologi
yang mengontrol mineralisasi tersebut.
Lokasi tersebut adalah Ano G 12, 44A,
44B.44 C, 123, 39, AT 15, 185, dan Ano
BI19.

Radiometri Soil

Pengukuran radiometri soil dilakukan
pada permukaan topografi dengan metoda
jaring-jaring sistematik berjarak 20m x 20m
dengan arah sesuai arah mineralisasi U yaitu
N 120° E dan arah tegak lurusnya.

Di lokasi yang menunjukan radiometri
soil tinggi ((125 c/s) maka jarak tersebut
diperapat guna mengusut indikasi
mineralisasi U secara lateral, sehingga
didapatkan daerah favorabel yang definitif.

Pada daerah seluas 0,9 km2

dilakukan pengukuran sejumlah 2314 titik
dengan harga radiometri berkisar antara 50 -
150 c/s. Dari hasil perhitungan statistik
diperoleh harga rata-rata (M) 86,94 c/s
simpangan baku (S) 18,05 c/s, dan harga
anomali (M+2S) 123,84 c/s. Dari harga-harga
tersebut kerr.udian dibuat peta kesamaan
radiometri soiU !

Pada peta kesamaan radiometri soil
terlihat anomali radiometri soil dijumpai
setempat-setempat berpola WNW-ESE,
kecuali di sungai ano 44 anomali dijumpai
sepanjang sungai memperlihatkan pola
WNW-ESE dan SW-NE.

Mineralisasi Uranium

Pada pengamatan lapangan
mineralisasi U diindikasikan oleh harga
radiometri singkapan yang berkisar antara
750 - 15.000 c/s. Mineralisasi tersebut
berasosiasi dengan turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WSW-ESE dijumpai
sebagai urat pada metalanau dengan
ketebalan milimetrik hingga sentimetrik.

Pada batuan metalanau tersebut, di
beberapa tempat dijumpai proses silifikasi
sebagai indikasi adanya proses hidrotermal.

Hasil analisis petrografi dari granit
tidak memperlihatkan adanya indikasi
mineraiisasi U sementara kadar U-nya relatif
kecil (3,8 - 9,25 ppm).

Hasil analisis poles bijih secara
umum menunjukkan mineralisasi U berupa
uraninit dijumpai bersama hadimya kalkopirit,
pirit dan hematit dengan paragenesa
kalkopirit-pirit-hematit-uraninit, dijumpai
mineral U sekunder berupa gummit
(Tabel 3.).

Merujuk bahwa mineralisasi U
mengisi fraktur WNW - ESE dijumpai pada
metalanau yang diterobos oleh granit
sementara pada metalanau terlihat indikasi
proses hidrotermal sedangkan pada granit
tidak dijumpai indikasi mineralisasi U maka
diduga mineralisasi U terbentuk oleh larutan
hidrotermal akibat proses metamorfosa
regional. Oleh adanya intrusi-intrusi bersifat
granitik, larutan hidrotermal tersebut
terakumulasi kedalam fraktur-fraktur terbuka
berarah WNW - ESE. [DAVID G.M and
GEOFEREYW.M., 1978]

Zona Favorabel Uranium

Zona favorabel ditentukan
berdasarkan hubungan antara lokasi anomali
singkapan dengan kontrol mineralisasi.
Kontrol mineralisasi di daerah penetitian
terdiri atas kontrol tektonik dan litologi.
Fraktur terbuka berarah WNW-ESE sebagai
subsistem dari sistem sesar SW-NE
merupakan perangkap mineralisasi U dan
metalanau sebagai batuan sumber serta
intrusi-intrusi bersifat granitik sebagai
mobilisator.

Pada Gambar 2 te<"!ihat sungai
ano 39 dan sungai ano 44 merupakan
kelurusan SW-NE. Kelurusan tersebut
merupakan sistem pembentuk psrangkap
berarah WNW-ESE sehingga dianggap
sebagai koridor mineralisasi U. Di kelurusan
sungai ano 39 terdapat tujuh lokasi anomali
singkapan sedangkan di kelurusan sungai
ano 44 terdapst lima lokasi anomali
singkapan. Anomali-anomali tersebut berupa
fraktur terbuka berarah WNW-ESE yang tsrisi
mineralisasi U yang terdapat pada batuan
metalanau yang secara umum diterobos oleh
granit.

Pada Gambar 4 terlihat penyebaran
anomali radiometri soil di sepanjang sungai
ano 39 adalah setempat-setempat sementara
penyebaran anomali radiometri soil di
sepanjang sungai ano 44 membentuk suatu
zona dengan pola penyebaran SW-
NE.dengan panjang 500 mdan lebar 200 m.
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Dengan menggabungkan lokasi pola
penyebaran anomali radiometri soil dengan
lokasi anomali radiometri singkapan maka
akan diperoleh zona favorabe! U yang
mempunyai pola penyebaran SW-NE dengan
panjang 500 m dan lebar 200 m terletak di
sepanjang sungai ano 44.

SIMPULAN DAN SARAN.

1.

2.

3.

4.

Litologi daerah penelitian terdiri atas fillit,
metalanau, terobosan tonalit dan
terobosan granit tak terpetakan .
Mineralisasi U berupa uraninit dan
gummit yang berasosiasi dengan
turmalin, kuarsa, kalkopirit, pirit dan
hematit mengisi fraktur berarah WNW-
ESE dijumpai pada metalanau yang
diterobos o!eh granit. Diduga mineralisasi
U terbentuk oleh larutan hidrotermal hasil
metamorfosa regional. Oleh adanya
intrusi-intrusi yang bersifat granitik larutan
tersebut terakumulasi dalam fraktur
WNW-ESE.
Diperoleh zona favorabel U seluas
0,1 km2 (panjang 500 m dan lebar 200 m)
terletak disepanjang sungai ano 44.
Disarankan dilakukan penelitian lanjutan
dengan metoda geofisika (Po/ar/sas/
Terimbas) di lokasi bagian Tenggara
daerah penelitian seluas 0,2 km2 guna
mengetahui ekstensi vertikal penyebaran
bijih U. Disamping itu untuk mengetahui
kelanjutan penyebaran bijih U secara
latera! disarankan dilakukan penelitian
pada daerah sebeiah Titnur daerah
penelitian (sektor Mentawa Timur) karena
secara struktural daerah tersebut
dimungkinkan berkembang sistem sesar
SW-NE sebagai sistem pembentuk
wadah nruneralisasi U berarah WSW-
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TANYA JAWAB

Kosim Affandi -
• Hasil analisis batuan bermineralisasi

memperlihatkan kandungan U total
mencapai 9.759 ppm. Apakah angka
tersebut merupakan kadar rerata dari
sampel yang dikumpulkan atau kisaran
kandungan dari beberapa sampel.

• Dari zona favorable U seluas 0,1 km2,
berapa perkiraan cadangan geologi U.

Tugijo
• Angka tersebut merupakan hasil analisis

dari satu contoh yang beradiometri lebih
besar 15.000 c/s SPP 2 NF, jadi bukan
merupakan rerata maupun kisaran kadar.

• Sebenarnya untuk tingkatan prospeksi
sistematik, perkiraan cadangan U bersifat
sangat spekulatif karena yang diketahui
hanya penyebaran lateral bijih yang
dicerminkan oleh zona favorablo saja
sedangkan penyebaran vertikal ke
bawah permukaan baru bisa diketahui
dengan pemboran. Dengan asumsi zona
favorable menerus ke bawah permukaan
sedalam 200 meter (diambil dari beda
tinggi zona favorable) maka potensi
sumberdaya U yang akan diperoleh
adalah sebesar kurang lebih 7.000 ton
dan bersifat sangat spekulatif.

Purwadi Kasino Putro
• Apakah kadar uranium yang dianalisis

mewakili cuplikan yang diambil.
Bagaimana cara melakukan analisis U
tersebut.

• Dalam rangka melakukan inventarisasi
kadar U di daerah Mentawa, apakah
telah dilakukan koordinasi dengan bidang
lain seperti Geologi dan Geodesi
mengingat efisiensi penelitian.
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Tugijo
• Contoh batuan yang dianalisis telah

mewakili contoh yang diambil. Cara
melakukan analisis batuan digerus
hingga 80 mesh, kemudian dilarutkan
dengan HNO3 + HCIO4 dan HF sampai
berbentuk pasta (siap dianalisis),
selanjutnya contoh dianalisis dengan alat
Fluorimeter Jarell Ash.

• Sebelum melakukan inventarisasi kadar
U di daerah Mentawa demi efisiensi
waktu dan biaya, penulis telah
melakukan koordinasi dengan bidang-
biadang terkait seperti bidang geologi
untuk mengetahui informasi geologi
daerah setempat sehingga penelitian
terfokus pada daerah yang menarik saja,
geodesi untuk mengetahui bentuk
topografi daerah setempat sehingga bisa
diperkirakan waktu dan biaya yang
diperlukan dengan akurat serta
kocrdinasi dengan bidang pengolahan
untuk mengetahui waktu dan biaya untuk
menganalisis contoh batuan.
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Tabel 1. Anomali Radiometri Singkapan

<5 <M

CO ^
Q jo

« UJ

oo

co

No

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

No. Lokasi
Pengamatan

5A (Ano38)

10

HA(Anol86)

11B
llC(AnoG12)

19A
21 (Ano44A)

22 (Ano44B)

22a (Ano44C)

24 (Anol23)

26 (Ano39)

29(Anol84)

30 (AnoAT15)

31 (Anol85)

32(AiioAV19)

33

3 4(AnoBI19)

36(AnoAQ31)

37 (AnoBH5)

Litologi

Metalanau diintrusi
granit
Metalanau

Metalanau

Granit
Metalanau diintrusi
granit
Gianit
Metalanau

Metalanau

Metalanau

Metalanau diintrusi
granit

Metalanau

Metalanau

Metalanau diintrusi
granodiorit
Metalanau diintrusi
granodiorit
Metalanau

Metalanau

Metalanau diintrusi
granit
Metalanau

Metalanau

RA
(c/s)
1000

400

750

400
1.500

450
5.000

11.000

1.000

8.000

2.000

750

1.400

6.000

750

800

750

1.500

15.000

KadarU
(ppm)
122,06

-

-

-
401,7

3,8
1714,93

267,95

943,10

68,51

1412,15

82,11

321,81

3 855

-

-

1061,78

547,52

9759,25

Mineral
Radioaktif

-

-

-

-
Uraninit

-
Uraninit

Uraninit,
Monasit
Uraninit

Uraninit,
Gummit,
Monasit
Uraninit

Uraninit

Uraninit

Uraninit

-

-

Uraninit,
Gummit
Uraninit

Uraninit

Paragenesa

-

•

-

-

Rutil-Ilmenit-
Uraninit-Pirit

-
-

Kalkopirit-Pirit-
Hematit- Uraninit

-

Kalkopirit-Pirit-
Hematit-Kovelit-
Uraninit-Gummit

-

-

-

-

-

-

-

Ilmenit-Pirit-
HematitTfcJraninit

Kedapatan Mineralisasi U

Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat t kuarsa dan sulfida
mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan sulfida mengisi fraktur
WNW - ESE
Tidak dijumpai mineralisasi U
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE
Tidak dijumpai mineralisasi U
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE

Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida menaisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida menaisi frakiur-WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat rurmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida menaisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa
mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat biotit kuarsa dan
sulfida mengisi fiaktuv WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE
Berasosiasi dengan urat turmalin kuarsa dan
sulfida mengisi fraktur WNW - ESE

Lokasi

s. Mentawa

s. Mentawa

s. Lahung

s. Lahung
s. Lahung

s. Batang
s. Ano 44

s. Ano 44

s. Ano 44

s. Ano 44

s. Ano 39

s. Ano 39

s. Ano 39

s. Ano 39

s. Ano 39

s. Ano 39

s. Ano 44

s. Batang

s. Mentawa
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TABEL 2. HASIL ANALISIS PETROGRAFI CONTOH BATUAN DARISEKTOR POTENSIAL U

DAERAH MENTAWA BARAT KALIMANTAN TENGAH TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK

co
co

i
i
c
ro
•C

.05 C»J

N
o.

 U
ru

t

1

2

3

4

5

6

7 ;

8

9

Kode Contoh/

!

p

Kal.04/03B/Mtw/96

Urat I

Urat II

Kal.04/34B/Mtw/96

Urat

Kal.04/24A/Mtw/96

Urat

Kal.04/26B/Mtw/96

Urat II

Urat Illa

Urat fflb

Urat IV

Kal.04/2lC/Mtw/96

Kal.04/36/Mtw/96

Kal.04/Ano.44/Mtw/96

Urat

Kal.04/1 l/Mtw/96

Urat

Kal.04/22A/Mtw/96

Uratl

Urat II

JENIS KOMPOSISI MINERAL &(%)

re

u.

43,50

4,00

1,00

50,40

10,75

29,30

6,15

22,00

5,00

2,00

-

39,97

80,50

40,00

1,65

15,75

18,70

69,55

5,25

0,08

U
io

til

25.35

6,00

12,85

18,60

25,50

1,00

0,50

-

-

2,50

.

15,00

15,00

0,50

-

2,50

0,05

-

M
us

ko
vi

t

-

-

-

-

-

-

0,05

.

2,20

0,20

-

-

-

-

-

P
la

gi
ok

la
s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

-

1,75

10,50

-

-

-

V.

6

-

-
-
-
-
-

-
-

-
0,50

-

-

-

0,80

-

-

-

S
er

is
it

7.15

0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K
lo

rit

5,50

.

1,00

0,10

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

A
nd

al
us

it

1.25

-

-

4,50

-

-

-

39,65

-

-

-

-

c

-

-

-

0,15

-

20,40

2,50

62,30

0,15

58,25

-

0,05

1,00

7,50

34,30

2,90

16,07

-

E
pi

do
t

-

-

-

6,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L
n
p
id

o
lil

-

-

-

-

-

-

0,50

-

-

-

R
ut

i!

0,50

0,25

-

-

-

0,75

-

0,25

0,50

-

0,25

-

0,25

0,20

.

0,05

M
O

R

0,75

0,75

-

1,00

-

0,75

1,00

-

1,25

-

-

-

0,75

-

0,25

M
TO

R

-

5,00

-

4,15

-

0,05

0,25

.

0,25

-

-

-

-

5,85

0,84

1,25

3,00

§

-

-

, -

-

-

4,10

-

-

-

-

-

0,06

.

0,60

-

-

0,07

G
um

m
il

-

-

-

-

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z
irk

on

-

-

-

-

0,03

-

-

-

-

0,01

-

-

1

6

-

-
-
-

-
-

1,00

-

-

-

-

-

-

0,43

-

o

O
-5
&

1400

-

750

-

8000

-

2000

-

-

-

5000

1500

1000

-

1500

-

11000

-

-

Nsma batuan/Urct

Filit kuaisa biotit

Urat kuarsa I

Urat mineral opak biotit

Mctapsamit

Urat biotit kuarsa

Metasedimen

Urat turmalin kuarsa turmalin

Urat kuarsa turmalin biotit

Urat turmalin

Urat kuarsa turmalin muskovit

Urat biotit

Urat oksida besi

Urat turmalin kuarsa

Metapsamit

Metapsamit

Urat kuarsa turmaiin

Kuarsa

Urat turmalin kuarsa felspar

Urat kuarsa

Urat turmalin

Urat mineral opak

o
o

Keterangan: - MOR = Mineral Opak Radioaktif
- MTOR = Mineral Opak Tidak Radioaktif
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Tabe l : 3

N
o.

 U
ru

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

, HASIL ANALISIS POLES/AUTORADIOGRAFI CONTOH BATUAN DARI SEKTOR POTENSIAL '
DAERAH MENTAWA BARAT KALIMANTAN TENGAH TAHAPAN PROSPEKSI SISTEMATIK

Kode Contoh/

K
al

.0
3/

...
/M

tw
/9

6

Kal.03/41/Mtw/96

Kal.03/48B/Mtw/96

Kal.03/53/Mtw/96

Kal.03/56A/Mtw/96

Kal.03/237A/Mtw/96

Kal.03/237B/Mtw/96

Kal.03/237C/Mtw/96

Kai.03/237D/Mtw/96

Kal.03/237E/Mtw/96

Kal.03/237F/Mtw/96

Kal.03/237H/Mtw/96

Kal.03/237I/Mtw/96

Kal.03/B.06/Mtw/96

Kal.03/B.21/Mtw/96

Kal.03/B.39/Mtw/96

Kal.03/3.48/Mtw/96

U"

JENIS MINERAL BIJIH HASIL ANALISIS POLES DAN AUTORADIOGRAFI & (%)

R
ut

il

-

0,85

0,50

0,10

1,25

2,00

-

0,75

0,15

0,02

-

0,50

-

-

3,00

1,50

Pi
ri

t

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

0,10

-

0,50

0,75

3,50

-

-

Pi
rh

ot
it

2,00

-

-

0,10

-

-

-

-

-

0,05

-

0,35

-

0,50

-

llm
en

it

1,50

-

0,25

-

0,75

0,75

0,50

0,25

0,10

-

-

0,15

-

-

-

U
ra

ni
ni

t

-

0,75

1,00

0,15

-

-

7,50

-

0,75

-

-

-

-

-

9,00

0,75

K
ov

el
it

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

0,03

-

0,15

-

-

-

-

H
em

at
it

-

-

-

-

0,25

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

-
M

ag
ne

tit

-

-

-

-

0,25

0,25

-

0,50

0,05

-

-

-

-

-

-

K
al

ko
pi

ri
t

0,25

-

-

0,15

-

-

-

-

-

-

-

0,05

-

0,75

-

•

M
ol

ib
dc

ni
t

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H

96,25

98,40

98,25

98,95

97,50

97,00

92,00

98,50

98,95

99,75

100,00

99,15

95.25

95,25

86,75

97,75

M
T

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

-

-

0,25

-

R
ad

io
m

et
ri

 c
ps

1250

2000

7000

6000

150

300

15000

600

400

300

300

1600

6000

2600

15000

2500

A
ut

or
ad

io
gr

af
i 

(+
)/

(

p
ad

a 
m

in
er

al
 U

/

tr
an

sp
ar

an
 w

ak
tu

E
xp

os
ur

e 
7x

24
 ja

m

(-)
(+) pada uraninit

(+) pada uraninit

(+) pada uraninit

(-)

(-)
(+) pada uraninit

(-)
(+) pada uraninit

(-)

(-)
(+) pada minral

transparan aktif

(-)

(-)
(+) pada uraninit dan

mineral trans.aktif

(+) pada uraninit

Keterangan : - MT = Mineral Transparan
- MTA = Mineral Transparan Aktif
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SEBAGAI KAWASAN CALON TAPAK PLTN
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ABSTRAK

DISPERSI SR-90 PADA TANAH. Dl DAERAH GENGGRENGAN MURIA SEBAGAI
KAWASAN CALON TAPAK PLTN. Tujuan penelitian ini adalah memprediksi karakteristik fisis
dan parameter dispersi Sr-90 pada tanah dari daerah Genggrengan, Muria, Jepara. Sampel
tanah diambil dari titik bor G3, G5, G8, G9, G13, G14 dan G15 dengan kedalaman 25 s.d. 30
m. Penelitian dilakukan secara percobaan kolom yang dilakukan dengan cara mengalirkan
larutan stronsium nitrat 0,1 M dengan aktivitas 90Sr = 2,18x10"2 nCi/cm3 ke dalam kolom terisi
sampel tanah. Aktivitas Sr-90 dalam efluen dianalisis dengan alat cacah beta Ortec.
Karakteristik fisis yang diwakili oleh permeabilitas (K) serta parameter dispersi yang diwakili
oleh koefisien dispersi longitudinal (D/) dan kecepatan migrasi (Vr) dari semua titik bor disajikan
dalam data bidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang G5-G8-G13 memberikan
karakteristik fisis dan parameter dispersi yang terbaik yaitu K = 1,27x10
3,81x10"" cm2/detik, dan Vr = 5,95x10"5 cm/detik.

ABSTRACT

cm/detik, D/ =

THE DISPERSION OF SR-90 IN THE SOIL OF GENGGRENGAN AREA AS THE
CANDIDATE SITE FOR NUCLEAR POWER PLANT. The objective ofthe research is to predict
the physical characteristics and the dispersion parameters of Sr-90 in the soil of Genggrengan
area, Muria, Jepara. The soil samples were taken from drill points G3, G5, G8, G9, G13, G14,
and G15 at the depths of 25 to 30 m. The investigation was carried out by the experimental
column method, in which a 0,1 M strontium nitrate solution with the activity of Sr amund
2.1x10 ~2 pCi/cm3 was flown through the column containing the soil sample. The physical
characteristic of permeability (K), the dispersion parameters of longitudinal dispersion coefficient
(Di) and migration velocity (Vr) fmm all of the drill points were presented in the area data. The
experiment results shcwed that the G5-G8-G13 area gave the best physical characteristics of
penveabttty of K - 1.27x10 ~4 cm/s, and the dispersion parameters D/ = 3.81x10'4 cm2/s and
Vr = 5.95x1ff5 cm/s.

PENDAHULUAN

Dalam rangka studi evaluasi
lingkungan terhadap fenomena migrasi
radionuklida ke lingkunc/an di sekitar tapak
penyimpanan limbah radioaktif tanah dangkal
(PLTD), maka telah dilakukan penelitian
tentang karakteristik migrasi Sr-90 pada
tanah dangkal di daerah Ujung Lemah
Abang, Muria Jepara.[1) Telah dilakukan
penelitian mengenai kesesuaian kondisi
geologi lingkungan untuk calon penyimpanan
lestari limbah radioaktif tingkat rendah dan
menengah berumur pendek dalam rangka
mengantisipasi kebutuhan lahan penyimpan-
an limbah radioaktif PLTN. Penelitian ter-
sebut menyimpulkan bahwa ada tiga lokasi
yang sesuai ur.tuk tujuan tersebut yaitu
Lemah Abang, Genggrengan dan Ujung
Watu.121 Tahap akhir Studi Tapak dan Studi
Kelayakan (STSK) yang dilakukan oleh
BATAN dengan konsultan pelaksana
Newjec Inc. (Jepang) menunjukkan bahwa

semenanjung Muria khususnya daerah Ujung
Lemah Abang dan Genggrengan telah dipilih
sebagai tempat yang paling cocok dan sesuai
untuk dibangunnya PLTN beserta tempat
pembuangan limbah hasil pengoperasian
PLTN setelah membandingkan dengan lokasi
lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka
diperlukan studi evaluasi lingkungan antara
lain dengan mempelajari fenomena migrasi
radionuklida ke lingkungan di sekitar calon
tapak PLTD. Salah satu parameter penting
untuk menentukan lokasi penyimpanan
limbah radioaktif adalah dengan cara
mempelajari karakteristik fisis dan dispersi
radionuklida ke lingkungan. Data
karakteristik fisis dan dispersi radionuklida
dapat digunakan sebagai salah satu bahan
pertimbangan untuk pemilihan lokasi PLTD
yang memenuhi kriteria keselamatan sistem
penyimpanan limbah radioaktif. \
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Radionuklida Sr-90 bisa berasal dari
hasil pembelahan inti dari operasi reaktor
nuklir, instalasi yang menggunakan zat
radioaktif tersebut, jatuhan debu radioaktif,
maupun percobaan ledakan senjata nuklir.
Dari pengalaman menunjukkan bahwa
setelah 90Sr tertelan oleh mulut, maka kira-
kira 25% 903r akan diadsorpsi ke dalam
extracellular fluid (setelah inhalasi kira-kira
1/3 diadsorpsi ke dalam extracellular fluid)
dan kira-kira 1/2 dari jumlah ini terdeposit
dalam tulang.'31 Unsur Sr-90 adalah
merupakan radionuklida dengan tingkat
radiotoksisitas tertinggi dibandingkan dengan
radionuklida lainnya sehingga sering
digunakan sebagai indikator adanya pelepas-
an radionuklida dari tempat penyimpanan
limbah ke dalam tanah.141

Tanah adalah suatu media dan
tempat yang berfungsi antara lain untuk
menopang bangunan, penyedia unsur
mineral dan air yang diperlukan oleh tumbuh-
tumbuhan dan segala aktivitas kehidupan di
atasnya. Partikel tanah mempunyai bentuk
dan ukuran yang tidak seragam sehingga
terbentuk rongga antar partikel dengan
ukuran yang tidak seragam. Rongga-rongga
antar partikel tersebut saling' berhubungan
satu dengan lainnya membentuk saluran
kapiler yang berliku-liku tidak teratur.
Dengan demikian, maka tanah dangkal dapat
berfungsi sebagai media yang berperan
penting dalam dispersi radionuklida dari
lokasi penyimpanan limbah radioaktif sampai
ke air tanah pada lapisan akuifer.

Berdasarkan hal tersebut, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
karakteristik fisis yang meliputi rapat massa
curah {pb), porositas (£•), permeabilitas (K),
kecepatan rembesan air [Vw) dan dispersi
Sr-90 yang dinyatakan dengan koefisien
dispersi longitudinal (D,) dan kecepatan
migrasi (Vr). Penelitian dilakukan dengan
proses unggun diam secara aliran sinambung
dalam kolom terisi sampel tanah yang diambil
dari daerah Genggrengan pada lokasi titik
bor G3, G5, G8, G9, G13, G14 dan G15 pada
kedalaman 25 sd. 30 m. Titik-titik bor
tersebut dipilih berdasarkan hasil pengeboran
pada area tertentu yang dilakukan oleh
Newjec. |51 Sedangkan pengambilan sampel
tanah pada kedalaman 25 sampai dengan
30 m dimaksudkan untuk mengevaluasi
karakteristik tanah sebagai penghalang alami
{naturai barrier) yang berada di bawah
repositori. Repositori untuk penyimpanan

limbah tanah dangkal (PLTD) dirancang
dengan ukuran (20x20x20) m.161

TEORI

Tanah tersusun dari bahan mineral
dan organik, biasanya tidak padu, tebalnya
tidak sama dan berbeda dengan bahan
induk yang ada di bawahnya dalam hal
morfologi, sifat dan susunan fisik, sifat
dan susunan kimia. Bahan mineral yang
terdapat dalam tanah terdiri atas zarah-zarah
dengan berbagai bentuk, ukuran dan
susunan kimiawi. Bahan mineral tanah
dibedakan menjadi dua, yaitu mineral primer
berasal dari batiian beku, dan mineral
sekunder yang terbentuk sebagai hasil dari
dekomposisi mineral primer. Empat buah
unsur utatna anorganik penyusun tanah
adalah unsur O, Si, Al dan Fe, sedangkan
lainnya adalah unsur alkali dan alkali tanah.m

Berdasarkan berat kering dan bebas bahan
organik, paling sedikit 90% kebanyakan
tanah tersusun atas SiO2, AI2O3 dan Fe2O3.

181

Apabila bahan kontaminan yang
terbawa oleh air masuk ke dalam tanah,
maka pada umumnya ada empat proses
yang terjadi yaitu konveksi, dispersi, sorpsi
dan biodegradasi. Konveksi merupakan
proses migrasi paling dominan yang
disebabkan oleh kontaminan dalam media
cair yang mengalir.19' Gerakan air ke dalam
tanah dikenal tiga istilah, yaitu infiltrasi,
perkolasi, aliran dhakil (inter flow). Infiltrasi
adalah masuknya air ke dalam tubuh tanah,
perkolasi adalah ge'rakan air ke bawah
melalui tanah (drainase). Sedangkan aliran
dakhil adalah perembesan air ke samping
dalam lapisan tanah yang mudah dilewati air
yang disangga oleh lapisan tanah yang agak
sulit dilewati air, dan akan muncul kembali di
permukaan tanah di tempat yang lebih
rendah.1101

Dispersi adalah proses penyebaran
bahan kontaminan yang terjadi karena
adanya gerak mekanis media yang mengalir
dan difusi molekuler yang terjadi secara
simultan. Dispersi dapat terjadi melalui empat
mekanisme yang berbeda, yaitu [1° !

a. distribusi kecepatsn aliran yang tidak
seragam pada pori-pori tanah,

b. kecepatan aliran yang berbeda pada
masing-masing pori,

c. fluktuasi aliran terhadap arah aliran
rerata,

d. difusi molekuler yang disebabkan oleh
beda konsentrasi.
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Adsorpsi adalah melekatnya atom
atau molekul suatu zat pada permukaaan zat
lain. Zat yang teradsorpsi biasanya
terkonsentrasi pada permukaan atau antar
muka. Dengan teradsorpsinya molekul lain
pada antar muka, maka akan terjadi
pengurangan tegangan permukaan,
kemudian adsorpsi akan berlangsung terus
sampai energi bebas permukaan mencapai
minimum. Suatu bahan yang menghasilkan
pengurangan tegangan antar muka, maka
permukaan partikel akan menjadi aktif. Air
yang mernbawa kontaminan diikat dalam
tanah dalam ruang-ruang pori oleh gaya
tarikan pada psrmukaan koloid, oleh
tegangan permukaan dalam kapiler, dan oleh
tarikan pada ion-ion.

Koloid-koloid partikel mineral tanah
pada umumnya bermuatan negatif. Muatan
negatif pada permukaan partikel mineral
tanah akan meningkat tetus yang disebabkan
oleh terjadinya penggantian isomorfous dari
kation-kation yang terdapat di dalam kisi-kisi
kristal, misal kation bervalensi tiga diganti
oleh kation bervalensi dua.[11|12) Permukaan
partike! mineral tanah yang bermuatan
negatif dapat menarik atau mengikat
sementara kation-kation seperti Ca++, Mg++,
K+ dan Na+, bahkan Al3+ dan Mn2+. Kation-
kation tersebut dijerap secara elektrostatis
oleh permukaan partikei mineral tanah
bermuatan yang terdispersi dalam suatu
larutan elektroiit yang mengalami gaya tarik
antar icn.[131

TATA KERJA

A. BAHAN : sampel tanah, akuades, larutan
Sr(NO3)2 0,1 M, larutan limbah cair bertanda
Sr-90 dengan aktivitas awal
C0=2,18x10"2nCi/cm3.

B. ALAT : oven Sybron, buret, timbangan
analitik Sartorius, alat cacah beta Ortec,
pengaduk listrik, pipet tetes, kolom gelas,
stopwatch, lampu pengering Philips.

C. CARAKERJA:

1. Penyiapan sampel tanah
Sampel tanah diambil dari masing-

masing hasil pengeboran pada titik bor G3,
G5, G8, G9, G13, G14, G15 di daerah
Gengrengan pada kedalaman 25 sd. 30 m,
kemudian ditimbang sejumlah sampel yang
dibutuhkan, dimasukkan ke dalam cawan dan
diberi label/tanda lokasi pengambilan,
selanjutnya sampel dikeringkan di dalam

oven pada suhu 110° C sampai diperoleh
berat sampel yang tetap. Sampel tanah yang
sudah tidak mengandung air bebas,
kemudian dimasukkan dalam wadah
polietilen yang akan digunakan untuk
menentukan karakteristik fisis tanah yaitu
porositas, densitas curah, permeabilitas, dan
kecepatan rembesan air.

2. Penentuan porositas tanah
Kolom gelas yang berisi sampel

tanah dengan volume unggun tertentu (Vu)
dialiri akuades yang dialirkan dari buret
melalui bagian bawah kolom, kemudian pada
saat aliran akuades tepat sampai permukaan
unggun tanah dalam kolom, kran pada buret
ditutup, selanjutnya dicatat pengurangan
volume akuades dalam buret = Vp: (volume
pori-pori partikel dan rongga antar partikel
tanah). Porositas tanah (e) ditentukan
dengan persamaan

e = VpA/u. (D

3. Penentuan rapat massa curah tanah
Akuades dialirkan dari buret ke

dalam wadah silindris sampai tepat pada
bagian atas wadah, dicatat pengurangan
akuades dalam buret = Vb (volume unggun).
Sampel tanah dimasukkan secara curah ke
dalam wadah yang telah diketahui volume
wadah (Vb) dan berat wadah (Mk) sampai
melebihi volume wadah. Kelebihan volume
sampel tanah diratakan dengan cara diiris
horisontal dengan pisau tipis tepat pada
bagian atas wadah, kemudian wadah berisi
sampel tanah ditimbang dengan berat = Mb,
rapat massa curah bentonit ( b) ditentukan
dengan persamaan

b = (Mb - Mk) /.Vb (2)

4. Penyiapan kolom tanah
Kolom gelas berdiameter 1,53 cm

diisi secara berurutan dari bagian bawah
dengan bahan isian gelas, glass wool, dan
karet busa silindris, kemudian sampel tanah
yang telah d\-oven dimasukkan ke dalam
kolom gelas secara curah sampai tinggi
tanah dalam kolom L = 5 cm.

5. Penjenuhan kolom tanah
Akuades dalam buret dialirkan ke

dalam kolom tanah sampai vclutne mencapai
10 cm3, kemudian kran buret ditutup.
Perlakuan tersebut diulang beberapa kali
sampai diperoleh keadaan jenuh, yaitu
volume influen sama dengan volurrce efluen.
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6. Penentuan permeabilitas tanah
Permeabilitas tanah ditentukan pada

kondisi tanah jenuh dengan akuades. Mula-
mula kran outlet kolom terisi tanah yang telah
jenuh ditutup, kemudian kolom tersebut diisi
akuades sampai tinggi akuades dari
permukaan unggun tanah H = 5 cm. Kran
outlet kolom tanah dibuka, maka akuades
akan mengalir ke bawah secara gravitasi.
Bersamaan dengan itu kran buret dibuka
untuk menjaga agar ketinggian permukaan
akuades di dalam kolom tanah tetap.
Akuades yang keluar dari kolom ditampung
dengan erlemeyer 5 cm3, kemudian dicatat
waktu alir akuades sampai efluen mencapai
volume V =5 cm3 sebagai t. Permeabilitas
ditentukan dengan menggunakan
persamaan : [14]

V.L

t.A.(L + H)
(3)

dengan K = konduktivitas hidraulik atau
permeabilitas (cm/detik), V = volume efluen
selama t (cm ), H = tinggi head akuades
dalam kolom (cm), t = waktu alir sampai
volume efluen V (detik), A = luas penampang
lintang kolpm tanah (cm2), L = tinggi unggun
tanah dalam kolom (cm).

7. Penentuan parameter dispersi
Buret diisi dengan umpan (influen)

larutan pengemban Sr(NO3)2 0,1 M bertanda
Sr-90 dengan aktivitas awal Co=2,18x10 '*
nCi/cm3. Kran buret dibuka sehingga influen
mengalir ke dalam sampel tanah dalam
kolom yang telah dijenuhkan dengan
akuades. Ketinggian umpan dalam kolom
dijaga tetap. Efluen yang keluar dari kolom
ditampung dengan vial yang telah diberi
nomor urut, diambil setiap 1 crn3 untuk
dianalisis aktivitas Sr-90- dalam efluen (C()
dengan alat cacah beta Ortec. Parameter
dispersi D; dan Vr masing-masing ditentukan
dengan persamaan sebagai berikut:

Koefisien dispersi longitudinal

(4)

dengan D, = koefisien dispersi longitudinal
(cm /detik), . a = dispersivitas (cm), Vw =
kecepatan rembesan influen melalui unggun
tanah dalam kolom (cm/detik).
Dispersivitas ditentukan dengan mengguna-
kan persamaan

a -
3 . L ( t U O - '

16.»r
(5)

dengan L = tinggi unggun tanah dalam kolom
(cm), Uto - waktu kesetimbangan pada saat
kesetimbangan (detik), fo,o = waktu tinggal
larutan dalam unggun bsntonit (detik), tOi5 =
waktu dalam detik pada saat Ctl Co = 0,5.
Kecepatan rembesan ditentukan dengan
menggunakan persamaan

K H
(6)V,.. = .

w s L
dengan K = permeabilitas atau konduktivitas
hidraulik (cm/detik), H - tinggi head akuades
dalam kolom (cm), s = porositas sampel
tanah dalam kolom.

Kecepatan migrasi

(7)

dengan Vr = kecepatan migrasi Sr-90 melalui
unggun tanah dalam kolom (cm/detik), R =
faktor retardasi.
Faktor retardasi ditentukan dengan
persamaan

K = 1 + Kd (8)
s

dengan R = faktor retardasi, b = rapat massa
curah tanah (g/cm3), Kd = koefisien distribusi
(cm3/g).
Koefisien distribusi dicari dengan persamaan

Kd = ^ - ^ '—.-+- (9)
IK.C,

dengan VT = volume efluen total pada
kesetimbangan (cm3), Vt = volume efiuen
setiap saat (cm3), Co = aktivitas Sr-90 dalam
influen (nCi/cm3), C, = aktivitas Sr-90 dalam
efluen pada saat f (j.iCi/cm3), w = berat
sampel tanah dalam kolom (g).

HASIL DAN BAHASAN

Karakteristik aliran larutan umpan
pada sampel tanah yang diambil dari lokasi
pengeboran G3, G5, G8, G9, G13, G14, dan
G15 pada kedalaman 25 sd. 30 m dilihat dari
data hubungan antara volume efluen dengan
waktu alir pada Gambar 1.
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Gambar 1 Hubungan antara volume efluen
dengan waktu alir

Dari Gambar 1 terlihat, bahwa
karakteristik aliran influen pada tanah dari
titik bor G5 adalah yang paling lambat,
kemudian diikuti dengan tanah dari titik bor
G13, G9, G15, G8, G14 dan G3.
Karakteristik aliran tersebut dapat lebih jelas
dinyatakan dengan data kecepatan alir linear
(superficial velocity) Vw yang ada dalam
Tabel 1.

Untuk mengetahui karakteristik
dispersi, maka diperlukan baniuan data profil
konsentrasi (hubungan antara C/Co dengan
waktu alir t) Penentuan konsentrasi atau
aktivitas 90Sr dalam influen (Co) dan dalam
efluen (Ct) dilakukan dengan mengukur
cacah Sr menggunakan alat cacah beta
Ortec dengan pengulangan sebanyak tiga
kali. Selanjutnya dari profil konsentrasi dapat
ditentukan dispersivitas (a) menggunakan
persamaan (5) dan koefisien distribusi [Kd)
menggunakan persamaan (9). Profil
konsentrasi pada sampel tanah dari setiap
titik bor ditunjukkan dengan Gambar 3 sd.
Gambar 9 pada lampiran. Bila dilihat profil
konsentrasi yang terdapat dalam Gambar 3
sd. 9 dapat diterangkan bahwa sampel tanah
dari titik bor G5 memberikan respon sorpsi
yang lebih besar dibandingkan dengan
sampel tanah dari titik bor lainnya. Dari
gambar 3 terlihat bahwa sampel tanah dari
titik bor G5 jenuh dengan 90Sr membutuhkan
waktu kesetimbangan t = 41,631 jam.
Selanjutnya urutan penurunan waktu
kesetimbangan yang dicapai sampel tanah
berturut-turut yaitu titik bor G13, G9, G15,

G8, G14 dan G3 dengan masing-masing t =
32,496, 21,267, 14,941, 13,869, 4,015 dan
3,747 jam. Berdasarkan hal tersebut
disimpulkan, bahwa sampel tanah dari titik
bor G5 memberikan data migrasi yang
terbaik. Hal ini terlihat dari kurva yang
menunjukkan, bahwa untuk mencapai
kesetimbangan C( = Co dibutuhkan waktu
yang lebih lama dibandingkan dengan
sampel tanah dari titik bor lainnya.
Pencapaian waktu kesetimbangan yang
semakin besar, berarti tanah tersebut tidak
cepat jenuh atau kemampuan tanah tersebut
terhadap sorpsi kation semakin besar.

Untuk mengetahui karakteristik tanah
di sekitar caion lokasi penyimpanan limbah
radioaktif tanah dangkal (PLTD), maka
parameter dispersi perlu diketahui.
Parameter dispersi tersebut dapat digunakan
sebagai data pendukung awal untuk
mengetahui watak sebaran radionuklida dari
PLTD ke lingkungan yang berupa
penghalang alami (natural barrier). Untuk
menentukan karakteristik fisis tanah, maka
sampel tanah yang digunakan diambil dari
lokasi pengeboran G3, G5, G8, G9, G13,
G14 dan G15 pada kedalaman 25 sd. 30 m.
Data karakteristik fisis tanah dan dispersi
Sr-90 masing-masing ditunjukkan pada
Tabel 1dan 2.

Tabel 1 Karakteristik fisis Sr-90 pada tanah
dangkal daerah Genggrengan dari
berbagai titik bor.

0.

1

2

3

4

5

6

7

Titik
Bor

G3

G5

G8

G9

G13

G14

G15

8

0,457

0,838

0,554

0,783

0,816

0,794

0,805

Pb

•(g/cm3)

1,12

1,09

1,30

1,04

1,10

1,05

1,12

K
(cm/detik)

9,07x10"4

7,29x1 C 5

2,17x10"

1,29x10""

9,32x10-5

6,96x10"4

1,42x10"

(cm/detik)

3,97x10 "3

1,74x10"

7,86x10"

3,30x10"

2,29x10"

1,75x10"3

3,53x10"
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Tabel 2 Parameter dispersi Sr-90 pada
tanah dangkal daerah Genggrengan
dari berbagai titik bor.

No.

1

2

3

4

5

6

7

Titik
Bor

G3

G5

G8

G9

G13

G14

G15

D,
<cm2/detik)

S.^IO"3

1,09x10 *

8,86x10 •"

1,57x10""

1,49x10"*

4,09x10 "*

1,42x10 "*

(cm/detik)

3,42x10"4

2,73x10 "5

1,14x10""

4,66x10 "5

3,72x10 "*

2,92x10 A

6,11x10'5

i Tabel 1 dan 2 di atas menunjukkan
data karakteristik fisis dan parameter
dispersi dari sampel tanah dangkal dengan
kedalaman 25 sd. 30 m yang diambil dari
setiap titik bor yang berjarak 500 sd. 1250 m
pada area pengeboran di Genggrengan.
Karakteristik fisis tanah antara lain
dinyatakan dengan porositas s = 0,457 sd.
0,838, rapat massa curah pb = 1,04 sd. 1,12
g/cm3, konduktivitas hidraulik K = 7,29x10'5

sd. 9,07x10"" cm/detik, kecepatan alir
superficia! Vw = 1,74x10"4 sd. 3,97x10"3

cm/detik. Parameter dispersi radionuklida
90Sr dalam tanah ditunjukkan dengan
koefisien dispersi longitudinal D, = 1,09x10'4

sd. 8,86x10"" cm2/detik dan kecepatan
migrasi Vr = 2,73x10"5 sd.
cm/detik.

3,42x10

Dari Tabel 1 terlihat bahwa porositas
tanah pada titik bor G5 dan G13 mempunyai
nilai lebih besar dibandingkan dengan titik
bor lainnya. Menurut TODD dalam
Handbooks of Applied Hydrology
menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran
partikel padat, maka porositasnya semakin
besar. ' ' Berdasarkan pernyataan tersebut,
maka ukuran partike! tanah pada titik bor G5
dan G13 mempunyai ukuran partikel yang
lebih kecil daripada titik bor lainnya. Ukuran
partikel yang semakin kecil menyebabkan
ukuran pori atau rongga antar partikel dalam
unggun (bed) tanah menjadi lebih keci!. Pori-
pori tersebut saling berhubungan satu
dengan lainnya membentuk saluran yang
sangat sempit dan berliku-liku (tortuosity).
Akibatnya kemampuan air untuk menerobos
media padat berpori dari unggun tanah

tersebut semakin kecil dengan berkurangnya
ukuran partike! tanah. Ha! tersebut terlihat
pada nilai permeabilitas (K) dan kecepatan
linear air (superficia! velovity) atau kecepatan
Darcy(Vw) yang semakin kecil.

Unsur Ca, K dan Na yang
terkandung dalam tanah adalah merupakan
unsur-unsur penyeimbang muatan struktur
aluminika silika dari mineral-mineral yang ada
dalam tanah. Struktur aluminikasilika dari
mineral-mineral tersebut ierbentuk dari
penggabungan beberapa tetrahedral SiO4

4"
dan AIO4 membentuk kerangka yang
bermuatan negatif. Adanya muatan negatif
dari mineral tersebut, maka dinetralkan atau
diimbangi dengan unsur-unsur penyeimbang
seperti Ca, K dan Na yang ada dalam tanah.
Unsur-unsur Ca, K dan Na berada di luar
kerangka aluminasilika dari beberapa mineral
penyusun tanah. Karena terletak di luar
kerangka mineral penyusun tanah, maka
unsur-unsur tersebut dapat dipertukarkan
dengsn kation lain yang ada dalam larutan di
sekitar partikel penyusun tanah. Karena
afinitas katicn 9 Sr lebih besar daripada
kation Ca, K dan Na, maka radionuklida 90Sr
yang ada daiam larutan akan terjerap secara
pertukaran ion menggantikan unsur-unsur
penyeimbang muatan yang terdapat dalam
tanah.

Ukuran partikel tanah yang semakin
kecil pada volume unggun yang tetap, maka
semakin memperbesar jumlah partikel yang
mengisi volume tersebut. Jumlah partikel
yang semakin banyak menyebabkan total
luas bidang kontak partikel dengan 90Sr
dalam larutan di sekitar partikel semakin
besar. Luas bidang kontak yang semakin
besar menyebabkan proses pertukaran ion
atau penggantian Ca, K dan Na dalam tanah
dengan Sr semakin besar. Penjerapan ^Sr
dalam tanah antara lain terjadi karena proses
pertukaran ion, adsorpsi fisis dan
pengendapan yang terjadi secara simultan.
Unggun tanah dengan ukuran partikel yang
semakin kecil, maka diameter rongga antar
partikel semakin kecil. Pori-pori antar partikel
tersebut saling berhubungan menjadi saluran
kapi'ler yang sangat sempit dan membentuk
belokan dengan jumlah variasi formasi atau
arah yang semakin banyak. Dengan
demikian maka ukuran partiKel tanah yang
semakin kecil berpengaruh pada tortuositas
yang semakin besar dan porositas efektif
atau jumlah pori totalnya semakin besar.
Tortuositas yang semakin besar berpengaruh
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pada waktu tinggal larutan dalam unggun
tanah semakin besar, sehingga kesempatan
untuk terjadinya proses pertukaran kation Ca,
K dan Na dengan 9 Sr sernakin besar.
Porositas efektif unggun tanah yang semakin
besar menyebabkan semakin banyak 90Sr
dalam larutan yang terfiltrasi d; dalam pori-
pori tersebut.

Banyaknya unsur SiO2 dan AI2O3

pada mineral lempung alam berpengaruh
pada daya tahan terhadap asam dan
kemampusn menjerap kation lain di luar
kerangka aiuminikasilika. Bila perbandingan
SiO2 terhadap AI2O3 semakin besar, maka
kesempatan terjadinya susbtitusi Si4+ oleh
Al3+ semakin besar. Akibat susbtitusi
tesebut, maka mineral penyusun tanah
tersebut bermuatan negatif. l12) Dari Tabel 2
terlihat bahwa nilai Dt dan Vr pada titik bor G5
lebih kecil daripada citik bor lainnya. Bila
dilihat Tabel 4, maka hal tersebut disebabkan
karena nilai perbandingan SiO2 terhadap
AI2O3 titik bor G5 - 2,647 yang relatif lebih
besar daripada titik bor lainnya.

Jumlah unsur-unsur penyeimbang
yang ada dalam tanah seperti K2O, Na2O,
CaO, MgO, MnO dan Fe2O3 berpengaruh
terhadap kesempatan atau kemampuan 90Sr
untuk mengganti unsur-unsur penyeimbang
tersebut. Penggantian kation yang
terkandung dalam unsur-usur penyeimbang
oleh kation 90Sr disebabkan stronsium
mempunyai afinitas yang lebih besar
berdasarkan urutan sebagai berikut
Ba>Sr>Ca>Mg>Be, Mg>Mn>Cd. Nilai D,
dan Vr pada titik bor G5 lebih kecil daripada
titik bor lainnya. Jika dilihat Tabel 4, maka
hal tersebut disebabkan karena kandungan
total unsur-unsur penyeimbang pada titik bor
G5 = 17,23 % berat yang relatif lebih besar
daripada titik bor lainnya.

Ukuran partikel tanah yang semakin
kecil juga berpengaruh pada nilai koefisien
dispersi longitudinal D, yang semakin kecil.
Hal ini disebabkan karena D, adalah
merupakan dispersi solut yang sangat
dipengaruhi oleh peristiwa gerakan aliran
(konveksi), yang dalam hal ini karena adanya
perubahan kecepatan alir solven Vw.

Tinjausn terhadap karakteristik fisis
dan parameter dispersi sampel tanah dari
setiap titik bor lebih representatif dinyatakan
dalam data bidang dengan cara membagi
area tersebut menjadi 7 bidang, yaitu

bidang G3-G5-G9, G5-G8-G9, G5-G8-G13,
G8-G13-G14, G8-G9-G14, G9-G14-G15
danG3-G9-G15.

Tabei 3 ; 90cKarakteristik fisis dan dispersi Sr
pada tanah dangkal daerah
Genggrengan berdasarkan data
bidang'.'

No.

1

2

3

4

5

6

7

Bidang

G3-G5-G9

G5-G8-G9

G5-G8-G13

G8-G13-G14

G8-G9-G14

G9-G14-G15

G3-G9-G15

K
(cm/detik)

3,69x10"*

1,39x10"4

1,27x10"*

3,35x10"*

3,47x10"*

3,22x10"*

3,92x10"*

(cm/detik)

1,13x10'3

3,84x10"*

3,81x10""

4,81x10"*

4,84x10"*

2,36x10"*

1,14x10 "3

Vr

(cm/detik)

1,38x10"*

6,26x10'5

5,95x10 "5

1,47x10'*

1,51x10"*

1,33x10"*

1,49x10"*

Bila ditinjau dari nilai K, Dt dan Vr

yang terdapat dalam Tabel 3, maka didapat
bidang yang memberikan karakteristik fisis
dan parameter dispersi terbaik yaitu bidanggG5-G8-G9 dengan nilai K - 1,39x10
cm/detik, Pr=3,84x10"4cm2/detik, V,=6,26x10'
5 cm/detik dan bidang G5-G8-G13 dengan
nilai K = 1,27x10 ~* cm/detik, D, = 3,81x10"4

cm2/detik; Vr= 5,95x10"5 cm/detik.

Permeabilitas {K) merupakan salah
satu sifat fisis terpenting yang sering
digunakan sebagai parameter untuk
mengevaluasi kelayakan dari penghalang
rekayasa (engineered barrier) dan
penghalang alam (natural barrier) pada
pemilihan calon lokasi penyimpanan limbah
radioaktif sistem tanah dangkal (PLTD).
Penghalang alami biasanya berupa tanah
atau batuan yang menyangga dan
mengelilingi penghalang rekayasa yang berisi
paket limbah radioaktif. Data mengenai sifat
fisis dan parameter migrasi radionuklida pada
penghalang alami - maupun penghalang
rekayasa belum ada standar yang dibakukan.
Agar hasil penelitian dapat dianggap baik,
maka dapat dibandingkan dengan hasil dari
beberapa penelitian yang hampir sama,
terutama mengenai data K. Biasanya nilai K
bahan urug {backfill material) yang
disyaratkan lebih rendah dari nilai K
penghalang alami (natural barrier).
Permeabilitas backfill material pada sistem
penyimpanan limbah tanah dalam di Atomic
Energy of Canada Limited (AECL) =
1,003x10'7 sd. 9,98x10'6 cm/detik.'161 Bahan
urug dari campuran mineral smectite, illite,
lempung danau dan aggregat granit di AECL
memberikan data K = 5,3x10"4 cm/detik.1171

Bahan urug bentonit tanpa diaktivasi dari
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Nanggulan Kuionprogo dengan ukuran
partikel 116,5 \xm memberikan nilai K =
1,4x10"4 cm/detik.'181 Sedangkan hasil
penelitian pada lokasi tanah di daerah
Genggrengan (Gambar 2) menunjukkan
bahwa bidang G5-G8-G9 dan G5-G8-G13
memberikan nilai K lebih rendah daripada
bidang lainnya, masing-masing K= 1,39x10'4

dan 1,27x10"" cm/detik. Berdasarkan
evaluasi terhadap nilai K dari berbagai hasil
penelitian tersebut, maka tanah
Genggrengan pada bidang G5-G8-G9 dan
G5-G8-G13 dianggap layak dapat
dipertimbangkan sebagai calon lokasi PLTD.

Data pengukuran koefisien difusi
molekuler radionuklida dalam air (Dm) yang
ada di /AECL=3,17x10'6 sampai dengan
1,58x10'5cm2/detik.1161 Data pengukuran
parameter migrasi 90Sr pada bentonit
Nanggulan Kulonprogo adalah D, = 2,60x10"4

sd. 3,18x10'" cm2/detik dan Vr= 6,85x10"5 sd.
1,24x10"" cm/detik.1181 Sedangkan hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat
dua bidang tanah di daerah Genggrengan
memberikan karakteristik migrasi D, dan Vr

lebih rendah daripada bidang lainnya yaitu
bidang G5-G8-G9 dan bidang G5-G8-G13.
Kedua bidang tersebut masing-masing
memberikan data parameter migrasi D, =
3,84x10"" cm7/detik, Vr = 6,26x10"5 cm/detik
dan D, = 3,81 x10"" cm2/detik, Vr =
5,95x10'5 cm/detik. Pada umumnya nilai Dm

jauh lebih rendah daripada koefisien dispersi
longitudinal D/. Ha! ini disebabkan terjadinya
Dm karena adanya gradien konsentrasi yang
terdapat dalam larutan maupun gradien
konsentrasi . dalam larutan dengan
konsentrasi pada lapisan tipis di luar partikel
atau di dalam partikel. Dengan
membandingkan data karakteristik fisis K dan
paramster migrasi Dt antara tanah dangkal di
Genggrengan dengan vault di AECL, bahan
urug di AECL dan bahan urug bentonit
Nanggulan Kulonprogo t16'17'181, maka tanah
dangkal pada kedalaman 25 sd. 30 m di
Genggrengan pada bidang G5-G8-G9 dan
bidang G5-G8-G13 dimungkinkan dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk calon lokasi PLTD. Beberapa kondisi
percobaan di laboratorium yang secara teknis
sudah diusahakan antara lain dengan
melakukan percobaan pada aliran laminer
larutan dari atas ke bawah. Aliran tersebut
sebagai simulasi aliran perkolasi dan infiltrasi
yang masuk ke paket limbah karena
pengaruh gaya gravitasi, kemudian 90Sr
terlindi ke badan tanah di bawah paket

limbah. Sedangkan yang lain adalah unggun
tanah dalam kolom percobaan dipadatkan
dengan cara menggetar dinding kolom
beberapa kali agar tersusun formasi partikel
tanah dalam unggun sesuai dengan urutan
ukuran partikel atau massanya. Dengan
demikian hasil penelitian ini pada kondisi
percobaan yang telah dilakukan tersebut
kemungkinan dapat diiplementasikan pada
lokasi di lapangan. Namun demikian perlu
terlebih dahulu dilakukan percobaan di
lapangan terutama pengukuran migrasi
radionuklida pada tanah di Genggrengan,
terutama migrasi radionuklida dengan
radiotoksisitas cukup tinggi seperti
maupun tertinggi seperti 90Sr.[41

137,Cs

SIMPULAN

Evaluasi terhadap karakteristik fisis
dan parameter dispersi Sr-90 pada tanah dari
daerah Genggrengan pada lokasi titik bor G3,
G5, G8, G9, G13, G14 dan G15 dapat
disimpulkan bahwa tanah di sekitar area G5-
G8-G13 memberikan karakteristik fisis dan
parameter dispersi yang terbaik. Karakteristik
fisis ditunjukkan dengan permeabilitas K =
1,27x10'" cm/detik, sedangkan parameter
dispersi ditunjukkan dengan koefisien
dispersi longitudinal D, = 3,81x10"" cm2/detik
dan kecepatan migrasi V,^5,95x10's cm/detik.
Tanah dangkal pada kedalaman kurang dari
25 di sekitar bidang G5-G8-G13 pada area
pengeboran di daerah Genggrengan Muria
Jepara kemungkinan layak dapat
dipertimbangkan sebagai calon lokasi PLTD.
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TANYA JAWAB

Budi Setiawan
• Mohon dijelaskan metoda perhitungan

dari parameter-paratneter yang diujikan.
• Metoda optimalisasi dari parameter yang

diperoleh, apakah dilakukan secara
scoring atau mapping.

Hery Purnomo
• Metoda perhitungan
1) Koefisien dispersi longitudinal

ditentukan dengan persamaan :

DL = a . Vw

(DL)

dengan DL = koefisien dispersi
longitudinal (cm2/detik), a = dispersivitas
(cm), Vw = kecepatan rembesan
influen melalui unggun 'tanah dalam
kolom (cm/detik).
a) Dispersivitas ditentukan.; dengan

persamaan:

CC = 3 . L ( t 1 , o - t o . o ) / ( 1 6 . 7 t . to,5)
dengan L = tinggi unggun tanah
dalam kolom (cm), t1|0 = waktu
kesetimbangan (detik)/ to.o =? waktu
tinggal larutan dalarh unggun
bentonit (detik), to,5 = waktu (detik)
pada saat aktivitas Sr90 dalam
efluen (Ct) setengah aktivitas Sr90

dalam influen (Co).

b) Kecepatan rembesan (Vw)
ditentukan dengan persamaan :

K H

dengan K = permeabilitas atau
konduktivitas hidraulik (cm/detik),
H = tinggi head akuades dalam
kolom (cm), s = porositas sampel
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tanah dalam kolom, L = tinggi
unggun tanah dalam kolom (cm).

c) Permeabilitas ditentukan dengan
persamaan :

K =
V.L

t.A.(L + H)

dengan V = volutn efluen selama t
(cm ), H = tinggi head akuades
dalam kolom (cm), t = waktu alir
sampai volume efluen V (detik), A =
luas penampang lintang kolom
tanah (cm2), L = tinggi unggun
tanah dalam kolom (cm).

koefisien distribusi (cm3/g), VT =
volume efluen tota! pada
kesetimbangan (cm3), Vj = volume
efluen setiap saat (cm3), Co = aktivitas
Sr dalam influen (p.Ci/cm ), Ct =
aktivitas Sr90 dalam efluen pada saat t
((iCi/cm3), w = berat sampe! tanah
dalam kolom (g).

Metoda optimalisasi terhadap parameter
K, DL dan Vr belum dilakukan secara
scoring atau mapping, tetapi akan
dilakukan pada penelitian lanjutan.

.902) Kecepatan migrasi Srsu dalam tanah
(Vr) ditentukan dengan persamaan:

dimana:

r w

R"

£

Kd =
vT.cQ-T.vt.ct vT

I.vt.ct w

dengan R = faktor retardasi, p0 = rapat
massa curah tanah (g/cm3), Ka =
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LAMPIRAN

Gambar2. Lokasi pengambilan sampel tanah di daerah Genggrengan

1 1,5 2 2,5 3

vVaktu alir (jam)

10 15 20 25 30 35 40 45

Waktu alir (jam)

Gambar 3. F'rofil konsentrasi Sr-90
efektif' pada sampel tanah dari
titik bor G3.

Gambar4. Profil konsentrasi Sr-90
efektif pada sampel tanah dari
titik bor G5
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Gambar5. Profil konsentrasi Sr-90
efektif pada sampel tanah dari
titik bor G8
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Gambar 6. Profil konsentrasi Sr-90 efektif
pada sampel tanah dari titik bor
G9
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Gambar 7. Profil konsentrasi Sr-90
efektif pada sampel tanah dari
titik bor G13
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Gambar8. Profil kcnsentrasi Sr-90
efektif pada sampel tanah dari
titik bor G14
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Gambar 9. Profil konsentrasi Sr-90 efektif
pada sampel tanah dari titik bor
G15

Tabe! 4. Hasil analisis kimia sampel
tanah Genggrengan Muria Jepara
pada berbagai titik bor dengan
kedalaman 25 sd. 30 m

Unsur

SiO2

AI2O3

Fe2O3

CaO
MgO
Na2O
K2O
MnO
TiO2

Titik bor

G3
46,71

18,52

10,63

5,68

2,68

0,77

1,46

0,16

1,06

G5
49,93

18,86

7,77

4,33

2,00

1,04

1,90

0,16

0,96

G8
48,42

17,57

8,24

5,68

2,03

1,22

3,53

0,14

0,98

G9
45,71

18,35

11,05

5,85

4,68

1,00

1,60

0,14

1,16

G13
46,39

20,89

12,47

3,10

2,25

0,54

1,72

0,13

1,02

G14
46,25

21,45

9,11

4,32

1,71

0,83

1,39

0,12

0,96

G15
47,12

19,83

9,57

3,96

1,15

0,77

1,48

0,11

1,11
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PREPARASI SERBUK CAMPURAN THO2 + UO2+XDENGAN GRANULASI
MEKANIK DUA TAHAP

Tundjung Indrati Y*,Nurwidjayadf, Endang Nawangsih*, Ari Handayanf
* Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta - BATAN
** Pusat Penelitian Sains Materi - BATAN

ABSTRAK

PREPARASI SERBUK CAMPURAN ThO2 + UO2+X DENGAN GRANULASI MEKANIK DUA
TAHAP. Granulasi mekanik dua tahap telah dilakukan untuk memperbaiki karakteristikistik
serbuk campuran yang mempunyai bentuk berbeda dan berukuran halus. Berdasarkan hasil
penelitian karakteristikisasi serbuk campuran ThC>2 dan UO2+x hasil granulasi mekanik tahap II
dengan waktu giling 60 menit bertambah baik dan pelet mentah untuk umpan proses sinter
memenuhi syarat.

ABSTRACT

PREPARATION OF THORIUM AND URANIUM MIXED 0XIDE POWDER BY TWO-STEP
MECHANICAL GRANULATION. The two-step mechanical granulation was done to improve the
mixed powder characteristics of ThC>2+UO2+x which resulted fine powders and different particle
shape. Based on the experiment results, the characteristics of mixed oxide granulated powder
from the second step with milling time of 60 minutes has been obviously improved. The density of
the green pellet is acceptable as the feed for sintering.

PENDAHULUAN

Pelet oksida campuran torium dan
uranium digunakan sebagai bahan bakar
reaktor nuklir jenis suhu tinggi {HTR - High
Thermal Reactor). Parameter proses pem-
buatan pelet yang berpengaruh terhadap
keberhasilan pembuatan pelet campuran
adalah sangat banyak. Oleh karena parame-
ternya sangat bervariasi, maka evaluasi
keberhasilannya dapat ditinjau secara berta-
hap tanpa mengesampingkan sasaran
utama, yaitu pelet oksida campuran torium
dan uranium yang memenuhi syarat sebagai
bahan bakar reaktor nuklir suhu tinggi'1'21.

Keberhasilan pembuatan kompakan
serbuk campuran sangat tergantung kepada
kecermatan preparasi serbuk. Granulasi
mekanik sangat diperlukan dalam membuat
pelet bahan bakar campuran ThO2 dan
UO2+X, karena bentuk serbuk tersebut berbe-
da satu sama lain dan ukuran serbuknya
sangat halus. Granulasi mekanik yang akan
dilakukan mempunyai beberapa proses yaitu
pencampuran, kompaksi, pemecahan hasil
kompaksi dan penggilingan [milling). Proses-
proses tersebut dapat dilakukan berulang
atau bertahap. Tujuan melakukan granulasi
mekanik adalah untuk memperoleh karakte-
ristik serbuk yang lebih baik dan mempunyai
homogenitas yang relatif tinggi. Kebenaran
hipotesa dalam penelitian ini akan didasarkan
pada hasil karakteristikisasi serbuk campuran
ThO2 dan UO2+X. Karakteristik serbuk yang

akan ditinjau adalah distribusi ukuran serbuk,
morfologi serbuk, luas permukaan, dan
homogenitas mikroskopik serbuk campuran
baik serbuk yang belum digranulasi maupun
yang telah digranulasi serta hasil kompaksi
serbuk. Pengukuran berat jenis pelet hasil
kompaksi di setiap tahapan dapat digunakan
untuk mengevaluasi keberhasilan dari prepa-
rasi serbuk secara cepat.

TEORI

Hasil kompakan suatu serbuk sangat
tergantung dari karakteristik serbuk, metoda
pengompakan, dan parameter operasi yang
ada pada proses granulasi mekanik. Karak-
teristik serbuk yang sangat berpengaruh ada-
lah distribusi ukuran serbuk, bentuk, morfolo-
gi serbuk, dan homogenitas mikroskopis.
Preparasi serbuk untuk pembuatan pelet
mentah hasil kompaksi sangat spesifik apabi-
la bentuk serbuk sangat berbeda. Serbuk
ThO2 mempunyai bentuk serpih {flake) dan
serbuk UO2+X mempunyai bentuk bulat
(sphere) seperti terlihat pada Gambar 113'.

Dua macam serbuk tersebut apabila
langsung dikompakkan kemungkinan besar
akan terjadi relaxation (relaksasi) dan efek
bridging, karena adanya perbedaan bentuk
serbuk yang mencolok dan ukuran serbuk
yang halus. Data kuantitatif menunjukkan
bahwa fraksi berat serbuk campuran yang
lolos ayakan 325 mesh sebesar 92,35 %.
Untuk menghindari relaksasi dan efek
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bridging, maka serbuk campuran tersebut
harus mengalami granulasi mekanik yang
terdiri atas beberapa proses seperti pencam-
puran mekanik, kompaksi, pemecahan pelet,
dan penggilingan. Proses granulasi mekanik
tersebut dapat diulang pengerja&nnya se-
hingga karakteristik serbuk campuran sema-
kin baik. Pengulangan tersebut dapat dimoni-
tor secara cepat dengan mengukur berat
jenis pelet hasil kompaksi setiap tahapan
dalam melakukan granulasi mekanik. Berat
jenis pelet hasil kompaksi yang memenuhi
syarat untuk disinter sekitar 50-70 % dari
beratjenisteoritis1314'51.

A.

a.
Serbuk ThO2

tumpukan serpihan ThO2+x

B. Serbuk campuran ThO2 dan UO2+X

a. serpihan ThC^ b. serbuk
c. tumpukan ThO2 dan UO2+X

C. Serbuk UO2+X

Gambar 1: Morfologi serbuk ThO2 dan
UO2+X.

Serbuk campuran hasil granulasi dari
serbuk mempunyai bentuk yang berbeda.
Bentuk tersebut dipengamhi oleh proses
penggilingan {milling). Parameter utama yang
mempengaruhi bentuk serbuk campuran ada-
lah waktu penggilingan yang dapat ditentu-
kan dengan cara menetapkan jumlah dan
ukuran bola untuk jenis mesin penggiling
tertentu. Gerakan bola yang dipengaruhi oleh
gerak rotasi mesin penggiling menyebabkan
serbuk campuran membulat dan makin tam-
bah waktu maka bulatannya semakin sem-
purna. Disisi lain, apabila waktu penggilingan
terlalu lama, tnaka bulatan dari serbuk cam-
puran kemungkinan terurai dan pecah se-
hingga distribusi ukuran serbuk berubah.
Kondisi paling fatal yang ditimbulkan adalah
berat jenis teoritis hasil kompaksi menjadi
rendah. Skema mesin penggiling dan gerak
bola dalam mesin penggiling dapat dicermati
pada Gambar 2 dan 3[^\

\

Oambar ] • Mcsin pcnggiling lipc nmbler,

Gambar 2: Mesin penggiling tipe tumbler.

Gambar 3 : Skema gerak bola bola mesin
penggiling selama rotasi terjadi.

a. efek tumbukan sehingga material hasil peng-
hancuran (crushing) bertambah kecil.

b. model tumbukan.
c. proses serbuk terperangkap di antara gerak

bola yang berfungsi sebagai pengaduk.
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TATA KERJA

Bahan dan Alat

Bahan

Serbuk campuran ThO2 dan UO2+x

Alat

1. Mesin pencampur
2. Mesin penggiling
3. Alat timbang
4. Mikrometer
5. Alat kompaksi penekanan tunggal

METODA KERJA

Gambar 4 menggambarkan blok
diagram tahapan kerja penelitian. Tiga ratus
gram campuran serbuk ThO2 dan UO2+X (10
% berat) dicampur dalam mesin pencampur
selama 30 menit. Tabung pencampur serbuk
terbuat dari plastik. Distribusi ukuran serbuk
campuran ditentukan dengan metoda peng-
ayakan. Metoda tersebut menggunakan Tyler
Trays yang dimonitor morfologi serbuknya
dengan scanning electron microscope (SEM)
dan homogenitas mikroskopis diukur dengan
fasilitas EDAX dari SEM.

Serbuk ThO,

PENCAMPURAN

FENGGILING

PENGGILING

Distribusi bias
pemukaan

Tyiertrajs Suifaoe
•sreamater

KOIvPAKSI

KOMPAKSI

KOMPAKSI

Mbrfblogi
seibuk

PELET

PELET

I

PELET

SEM

ANALISADATAdanKESlMPULAN 4

Gambar4 : Blok diagram peneliti&n

Serbuk campuran dikompaksi meng-
gunakan alat kompaksi penekanan tunggal
dengan tekanan yang tidak mengakibatkan
efek relaksasi. Pada penelitian ini digunakan
tekanan 10, 20, 30, dan 40 kN. Dies dan
punch pada alat kompaksi terbuat dari baja
dengan kandungan nikel tinggi. Pelet hasil
kompaksi tahap I diukur berat jenisnya dan
kemudian dihancurkan serta digiling dalam

waktu yang bervariasi. Setiap waktu tertentu
serbuk campuran dimonitor distribusi ukuran
serbuk, morfologi dan homogenitas mikros-
kopik. Pemonitoran homogenitas mikroskopis
dila-kukan pada 9 titik pada spesimen serbuk
yang telah dilapisi dengan emas (Au). Serbuk
campuran kemudian dibuat pelet lagi dengan
tekanan yang iebih besar dibandingkan
dengan tahap I dengan syarat tidak memberi-

117



Prosiding Presentasi llmiah DaurBaban Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

ISSN 1410-1998

kan efek relaksasi. Dalam penelitian ini
tekanan yang dicoba adalah 30 kN, 40 kN
dan 50 kN. Pelet diukur berat jenisnya
dengan cara menimbang berat pelet dan
mengukur dimensi. Berat jenis yang didapat
merupakan beratjenis relatif yang kemudian
dihitung berat jenis teoritisnya. Pelet kemu-
dian dihancurkan dan digiling dengan mem-
variasikan waktu penggilingan. Tabung
penggiling dan bola mesin penggiling terbuat
dari keramik. Pemonitoran serbuk hasil
granulasi ini dilakukan seperti pemonitoran
tahap I yaitu distribusi ukuran serbuk, morfo-
logi serbuk dan homogenitas mikroskopis.

Untuk mengetahui keberhasilan pre-
parasi lebih lanjut maka serbuk yang telah
selesai preparasi serbuknya dibuat pelet lagi.
Pembuatan pelet tahap akhir ini merupakan
pelet mentah (green pellet) sebagai umpan
proses sinter. Pada penelitian ini, pelet di-
buat dengan menggunakan mesin kompaksi
bertekanan tunggal. Pelet mentah ini juga
diukur berat jenisnya dan dihitung berat jenis
teoritisnya.

HASIL DAN BAHASAN

1. Penentuan Tekanan Kompaksi

Penentuan tekanan kompaksi pada
proses granulasi mekanik dilakukan dengan
percobaan melakukan kompaksi pelet
dengan tekanan tertentu sehingga pelet tidak
berubah lagi menjadi serbuk. Batasan ini
sering disebut dengan tidak adanya efek
relaksasi, retakan dan patahan secara visual.
Tabel 1 berisi data percobaan kondisi pene-
kanan serbuk campuran ThO2 dan UO2+X

yang belum digranulasi dan yang telah
mengalami granulasi dengan metoda
penekanan tunggal.

Serbuk campuran yang belum digra-
nulasi pada penekanan sebesar 15 kN
memberikan data baik tanpa efek relaksasi
dan retak, ketika serbuk diberikan penekanan
lebih besar yaitu 20 kN diperoleh data yang
lebih baik. Ini terlihat dengan adanya
kenaikan berat jenis pelet hasil kompakan
yaitu dari 6,2 g/cm3 untuk penekanan 15 kN
naik menjadi 7,46 g/cm3 untuk penekanan
20 kN. Pada penekanan 30 dan 40 kN
serbuk campuran yang belum digranulasi

ternyata memberikan efek relaksasi di mana
serbuk yang telah mengalami penekanan
ketika dikeluarkan dari dies berubah menjadi
serbuk kembali. Ini disebabkan serbuk dido-
minasi oleh serbuk yang berukuran halus
yaitu 92,55 % berat (Gambar 5). Pada
penekanan yang relatif besar terhadap
serbuk halus terjadi gaya saling tolak
menolak diantara partikel sehingga pelet
yang diharapkan menjadi hasil kompakan
menjadi serbuk lagi.

Serbuk campuran ThO2 dan UO2+X

yang telah digranulasi dengan penekanan
20 kN dan digiling selama 30 menit dicoba
untuk dikompaksi dengan berbagai kondisi
penekanan yaitu 30, 40, dan 50 kN. Dari
data pada Tabel 1 ternyata kondisi yang
paling baik adalah dengan penekanan 30 kN.
Serbuk campuran yang ditekan sebesar 40
dan 50 kN mengalami retak dan patah. Hal
ini disebabkan karena tekanan yang terlalu
besar untuk serbuk yang granulasinya
mungkin belum sempurna. Oleh karena itu,
kajian morfologi serbuk sangat diperlukan.

2. Distribusi ukuran dan morfologi
serbuk

Distribusi ukuran serbuk campuran
ThO2 dan UO2+x (10% berat) yang belum
digranulasi dan yang sudah digranulasi dapat
dicermati pada Gambar 5. Distribusi ukuran
serbuk campuran yang belum digranulasi
termasuk serbuk yang berukuran halus. Ini
dapat dinyatakan pada data kuantitatif
dimana serbuk halus yang lolos dari ayakan
325 mesh (ukuran partikel 50 \im) cukup
banyak yaitu 92,55 % berat. Adanya serbuk
berukuran halus, maka serbuk tersebut
sangat memerlukan granulasi mekanik.
Proses kompaksi, pemecahan dan penggi-
lingan akan merubah bentuk dan ukuran
serbuk campuran yarig belum digranulasi.
Dari distribusi ukuran serbuknya ternyata
serbuk yang berukuran halus 50 \\.m secara
drastis berkurang dari 92,53 % berat menjadi
16,88 % berat. Serbuk campuran yang
berukuran besar, tertampung pada ayakan
50 mesh (295 |am) bertambah banyak yaitu
menjadi 15,64 % berat dari 0,02 % berat.
Data distribusi ukuran serbuk yang telah
membentuk kurva normal yang baik ini perlu
diikuti dengan gambar morfologi serbuk
campuran hasil granulasi untuk pemonitoran
ganda.
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Tabel 1 : Besarnya kompaksi (kN) dengan penekanan tunggal terhadap serbuk campuran ThO2

dan

No

1

2

3

4

Serbuk campuran ThO2 + UO2+X belum
digranulasi

kN

15

20

30

40

Berat
(g)

4,02

3,8

4,1

4,34

0
(mm)

10,1

10,1

-

-

L
(mm)

8,1

6,5
-

-

P
(g/cm3)

6,2

7,46
-

-

Kete-
rangan

Baik

Baik

Relak-
sasi

Relak-
sasi

Serbuk campuran telah digranulasi

kN

20

30

40

50

Berat
(g)

0
(mm)

L
(mm)

P
(g/cm3)

Kete-
rangan

Tidak dicoba

3,68

3,74

4,02

10,1
-

-

6
-

-

7,04
-

-

Baik

Retak

Patah

0 ; L; p : merupakan diameter, panjang dan berat jenis pelet yang diukur dan dihitung tiga kali untuk satu
pelet. Untuk penekanan tertentu sehingga pelet berhasil dibuat dengan baik maka pelet dibuat
berulang.

kN : kilo Newton.

% berat

100

80

60

40

20

0

1 .tnp gran (% berat) •
2.gran l,t = 30' •
3.gran II, t=30" m

4.gran II, t = 60" •
5.gran II, t= 75" •

0.0223
15.842

17.42
21.07
12.18

Gambar 5 : Distribusi ukuran serbuk campuran ThO2 dan UO2+X yang digranulasi dan tanpa
granulasi.
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GambarB : Morfologi serbuk campuran ThO2 dan UOj+x hasil granulasi
A. tahap I,penekanan 20 kN, waktu penggiiingan30 tnenit.
B. tahap II, penekanan 30 kN, waktu penggilingan 60 menit.

Distribusi ukuran serbuk yang ada
pada Gambar 5 untuk setiap tahapan granu-
lasi dan waktu penggilingan bila dikaji akan
selaras dengan morfologi serbuknya. Seba-
gai contoh Gambar 6A merupakan morfologi
serbuk campuran ThO2 dan UO2+X hasil
granulasi tahap I dengan waktu penggilingan
30 menit. Bila dicermati ternyata beberapa
serbuk ThO2 (titik a) masih terpisah dengan
UO2+X (titik b), walaupun ada bebera-pa
butiran telah tercampur cukup sempurna (titik
c). Berdasarkan hal tersebut, serbuk
campuran hasil granulasi tahap I (20 kN -
waktu penggilingan 30 menit) perlu digranu-
lasi lagi walaupun berat jenis pelet dari ser-
buk ini sudah memenuhi syarat yaitu 66 %
dari berat jenis teoritis. Hasil granulasi tahap
II (30 kN - waktu penggilingan 60 menit)
memberikan distribusi ukuran serbuk yang le-
bih baik. Serbuk tersebut mempunyai kompo-
sisi berukuran besar yaitu serbuk berukuran
175-295 nm (tertahan ayakan 80 mesh)
sekitar 43 %. Serbuk berukuran sedang yaitu
serbuk yang berukuran 90-150 \im (tertahan
ayakan 170 mesh) sebanyak 30 %. Serbuk
halus berukuran < 90 nm yang loios ayakan
170mesh sekitar 27 %. Ini dapat dikatakan
bahwa serbuk tersebut ditinjau dari distribusi
ukuran serbuknya telah memenuhi syarat un-
tuk dibuat pelet mentah (green pellet) seba-

gai umpan proses sinter. Syarat tersebut me-
ngacu pada SANDS dan SHEAKSPEARE14'
bahwa serbuk untuk membuat pelet mentah
harus berukuran besar 50 %, serbuk berukur-
an sedang 25 % dan serbuk berukuran halus
25 %. Kecuali distribusi ukuran serbuk yang
diperoleh, ternyata hasil pemonitoran morfo-
logi serbuk cukup baik yaitu dengan adanya
bentuk yang membulat antara campuran ser-
buk ThO2 dan UO2+X (Gambar 6B). Bentuk
bulat itu akibat gerak putar (rofaf/on) mesin
penggiling demikian juga jumlah butir beru-
kuran besar bertambah dengan adanya
waktu penggilingan antara 30-60 menit. Hal
ini karena adanya penempelan serbuk halus
akibat gerak rotasi tersebut di atas. Distribusi
ukuran dan morfologi serbuk yang relatif
memenuhi syarat mengakibatkan pelet yang
dibuat dari serbuk tersebut mencapai berat
jenis 67,89% dari berat jenis teoritis.

Pada waktu penggilingan diperpan-
jang menjadi 75 menit maka serbuk yang
berukuran kecil bertambah banyak yaitu dari
10,1 % berat menjadi 20,6 % berat. Ini akibat
tumbukan antar serbuk yang sudah membu-
lat dengan bola-bola penggiling menjadi
pecah. Berat jenis pelet yang dibuat dari
serbuk ini turun menjadi 66,5 % dari berat
jenis teoritis.
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3. Homogenitas mikroskopTs: dan luas
permukaan serbuk.

Pengukuran komposisi kandungan
Th4+ dan U dalam serbuk hasil granulasi
dilakukan sembilan spot dan setiap spot
dilakukan tiga sampai lima pengukuran atom
Th4+ dan U . Tabel 2 merupakan hasil pe-
ngukuran atom Th4+ dan U4+ menggunakan
fasilitas EDAX yang ada pada mikroskop
elektron (SEM). Pada tabel tertera gambar
morfologi serbuk, kurva difraksi sinar X untuk
setiap atom pada energi tertentu, data
kuantitatif dalam % berat dan luas permuka-
an untuk serbuk campuran yang belum dan
telah mengalatni granulasi mekanik bertahap.
Pada kurva difraksi sinar X terlihat atom Au
karena dalam preparasi spesimen menggu-
nakan pelapis emas, sedangkan tampilan
intensitasnya hampir tidak ada perbedaan.
Tidak adanya perbedaan tersebut didukung
dengan data kuantitatif berupa % atom Th
dan U4+ yang ada dalam serbuk campuran
hasil granulasi hampir sama, tetapi secara
statistik masih dapat dikatakan ada sedikit
perbedaan.

Jumlah UO2+x yang dicampurkan
adalah 10% berat. Hasil pemonitoran de-
ngan EDAX menunjukkan bahwa % berat
atom U4+ = 12,662 %, dan bila dikonversikan
ke % berat UO2+X sebesar 12,87 %. Perbeda-
an ini karena pencampuran serbuk yang
belum sempurna dan preparasi spesimen
kurang baik.

Pada pemonitoran serbuk hasil gra-
nulasi ternyata jumlah UO2+X jauh lebih besar
dari penambahan UO2+X saat proses belum
dilakukan. Secara kuantitatif perbedaannya
sekitar 13-17 % berat untuk granulasi tahap I,
waktu giling 30 tnenit, granulasi tahap II
dengan waktu giling 30 dan 60 menit. Hal ini
disebabkan serbuk UO2+X yang berukuran
lebih halus dan berbentuk bulat cenderung
menempel pada bagian luar serbuk yang
telah digranulasi. Di samping itu, adanya
penggabungan atau penempelan antar ser-
buk ThO2 dan UO2+Xl mempengaruhi luas
permukaan. Makin lama waktu penggilingan
dapat sedikit menurunkan Iuas permukaan
yaitu 1,44 m2/g (waktu giling 30 menit) dan
1,36 m2/g (60 menit). Penggabungan antar
serbuk ThO2 cenderung terjadi di bagian
tengah dari satu satuan serbuk yang telah
tergranulasi. Hal ini terlihat jelas pada Tabel
2 - nomor 4 - kolom ke 3 atau Gambar 6B.

Pada serbuk campuran hasil granu-
lasi tahap II dengan waktu giling 75 menit,
jumlah UO2+X yang termonitor semakin
banyak. hal ini dimungkinkan serbuk UO2+X

yang sebelumnya sudah berukuran kecil
akan menjadi lebih kecil lagi akibat tumbukan
dengan bola lebih lama sehingga pada saat
preparasi serbuk lebih mudah diambil.
Serbuk yang telah tergranulasi sempurna
terurai menjadi serpihan dengan luas
permukaan serbuk 1,64 m2/g.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian prepa-
rasi serbuk campuran ThO2 dan UO2+X de-
ngan granulasi mekanik dua tahap dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik serbuk campuran ThO2 +
UO2+X hasil granulasi mekanik dua tahap
lebih baik dibandingkan dengan serbuk
yang tidak digranulasi. Hal ini dapat
ditinjau dari data penentuan kompaksi
serbuk, distribusi ukuran serbuk, morfo-
logi serbuk, berat jenis pelet hasil kom-
paksi, pemonitoran homogenitas mikros-
kopis dan luas permukaan.

2. Berdasarkan karakterisasi, serbuk cam-
puran hasil granulasi yang paling baik
adalah serbuk hasil granulasi mekanik
tahap II dengan waktu giling 60 menit.
Distribusi ukuran serbuknya mempunyai
komposisi 43 %berat tertahan pada
ayakan 80 mesh, 30 % tertahan pada
ayakan 170 mesh dan serbuk halus
sebanyak 27 % berat. Berat jenis pelet
mentah untuk umpan proses sinter
adalah 67,89 % dari berat jenis teoritis.
Serbuk berbentuk bulat yang merupakan
penggabungan serpihan-serpihan ThO2

dan penempelan serbuk UO2+X dengan
luas permukaan 1,34 m2/g. Data homo-
genitas mikroskopis yang termonitor
kurang representatif sehingga perlu di-
coba dengan metoda lain.
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Tabel 2: Penentuan luas permukaan dan komposis i pada serbuk campuran
metoda : • BET (untuk luas tnuka).

• EDAX ( untuk komposisi)

N

il)

Spesimen

(2)

kurva difraksi
sinar X

(4)

Torium
(%-berat)

(5)

Uranium
(%-berat)

(6)

luas per-
mukaan
(m2/g)
(7)

Serbuk ThO2

+UO2+X belum
digranulasi

82,60

±0,045

12,66

±0,023

Serbuk granulasi I

(20 KN, 30")

72,74

±0,25

27,26

±0,095

1,60

1,54

Serbuk granulasi

(30 KN, 30")

76,20

±0,15

Serbuk granulasi

(30KN, 60')

76,40

±0,015

23,797

±075

23,60

± 0,025

1,44

1,36

Serbuk granulasi II

(30 KN, 75 ")

68,77

±0,27

31,26

±0,15

1,636
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TANYA JAWAB

Saeful Hidayat
• Bagaimana preparasi

untuk analisis SEM.
sampel serbuk

Apakah serbuk ThO2 dan U02+x dalam
bentuk satuan partikel atau aglomerat.

Tunjung Indrati Y.
• Serbuk disebarkan di atas stub yang

telah direkati dengan double selotip.
Spesimen dilapisi emas dengan
menggunakan sputtering.

• Serbuk ThO2 dan UO2+X dalam bentuk
satuan partikel.

Erza Rustam
• Granulasi dilakukan dua tahap. Granulasi

ke I memberikan hasil yang cukup bagus
pada tekanan 20 kN. Granulasi ke II
memberikan hasil yang bagus pada
tekanan 30 kN. Mengapa pada granulasi
ke II tidak dilakukan pada tekanan 20 kN
dimana pada tekanan tersebut granulasi
ke I memberikan hasil yang bagus.

Tunjung Indrati Y.
• Pada dasarnya penekanan yang besar

untuk serbuk tergranulasi akan mem-
berikan ikatan mekanik yang lebih besar
sehingga pada saat tahap penggilingan
akan diperoleh distribusi ukuran serbuk
baru yang memenuhi kurva normal
dengan persentase seimbang.

Nusin Samosir
• Apa yang membuat serbuk UO2 dan

ThO2 dari bentuk serpih menjadi
granular. Bagaimana mekanismenya.

Tunjung lndrati Y.
• Adanya perubahan bentuk serbuk UO2

dan ThO2 dari serpih menjadi granular
dapat diterangkan. Mekanismenya seba-
gai berikut:
1. Pada saat serbuk dikompaksi terjadi

ikatan antar butir secara mekanik.
2. Pada saat pelet hasil kompakan

dipecah maka terjadi pecahan pelet
di mana setiap pecahan masih mem-
punyai ikatan antar butir tetapi pe-

cahan tersebut belum berbentuk
granular,

3. Pada saat pecahan pelet digiling
maka terjadi dua peristiwa yaitu :
a. pecahan menjadi lebih kecil

karena tumbukan
b. pecahan tergranulasi menjadi

bentuk mendekati bulat karena
gerak putar mesin penggiling.

• Proses penggilingin ini mengakibat-
kan serbuk menjadi halus, tetapi
dengan membatasi waktu giling,
perbandingan bola dan material,
ukuran serbuk dapat terkendali pada
distribusi yang dikehendaki.

Widjaksana
• Bagaimana efek parameter proses

preparasi serbuk terhadap karakteristik
serbuk campuran.

Tunjung Indrati Y.
• Pengaruh tekanan pada proses kompak-

si pada pembentukan pelet mentah akan
memberikan efek terikatnya butiran-
butiran serbuk menjadi suatu kompakan.
Berdasarkan kenyataan ini, maka pene-
kanan serbuk merupakan salah satu
parameter yang berpengaruh terhadap
karakteristik serbuk. Tekanan makin
besar maka ikatan antar butir makin kuat
sehingga pada saat terjadi tumbukan
serbuk yang sudah terikat tadi tidak
mudah terurai lagi atau ukuran butiran
dan bentuknya dapat dioptimalkan
dengan mencermati parameter-parame-
ter yang berada pada proses peng-
gilingan yang salah satunya adalah wak-
tu penggilingan. Parameter perbandingan
banyak bola dan berat serbuk dibuat
tetap. Sepuluh bola dengan diameter 2
cm dan 1 cm untuk setiap 100 gram
serbuk. Kecepatan putar penggiling dibu-
at tetap 500 rpm untuk kontainer mesin
penggiling dengan ukuran panjang
16,5 cm dan diameter 13 cm,

1. Sugiyanto
Mohon dijelaskan, kenapa preparasi
serbuk campuran ThO2 + UO2+X dengan
granulasi mekanik lebih baik dibanding-
kan tanpa granulasi.

Bagaimana persyaratan preparasi serbuk
campuran ThO2 + UO2+X.
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Tunjung Indrati Y.
• Berdasarkan data distribusi ukuran

serbuk terlihat bahwa ukuran serbuk
halus (150 jam) tanpa granulasi sebesar
92,5%, serbuk sedang dan serbuk kasar
hanya 7,5%. Kondisi ini tidak memenuhi
kurva normal. Untuk serbuk hasil
granulasi tahap II dengan waktu gilinq
60 menit, distribusi ukuran serbuknya
mengikuti kurva normai dengan
komposisi serbuk halus = 27%, serbuk
sedang = 30% dan serbuk kasar = 43%.

• Syarat preparasi campuran ThO2 + UO2+X

adalah :
a. Distribusi ukuran serbuk dengan kurva

normal adalah 50% serbuk kasar, 25%
serbuk sedang dan 25% serbuk halus.

b. Densitas pelet mentah sebesar 50-70%
berat dari densitas teoritis.
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KARAKTERISASI DISTRIBUSI ZEOLIT DALAM PELET MENTAH UO2

DENGAN WDX-SEM

Sugondo, Abdul Latif, Nusin Samosir, Tata Terbit Saputra
Pusat Elemen Bakar Nuklir - PATAN

ABSTRAK

KARAKTERISASI DISTRIBUSI ZEOLIT DALAM PELET MENTAH UO2 DENGAN WDX-SEM.
Analisis unsur aditif dalam pelet UO2 tidak mudah dilakukan dengan metoda analisis kimia.
Dicoba salah satu metoda dengan dispersi panjang gelombang sinar-X {Wavelength Dispersive
X-RaysA/VDX) yang terlekat pada mikroskop elektron (Scanning Electron Microscope/SEM).
Sampel disiapkan dengan mencampur serbuk UO2 dan zeolit hingga homogen kemudian
ditambah seng stearat. Pengepresan pelet dilakukan dengan tekanan bervariasi antara 1,16 -
3,49 ton/cm2. Setelah diukur densitasnya, sampel dimonting dengan resin lambat disertai
impregnasi pada tekanan pompa rotari (10"4 torr). Selanjutnya sampel dipoles menggunakan
kertas amplas grit 2000 dan dilapis emas untuk uji SEM. Partikel zeolit dapat diamati dengan
skaning panjang gelombang sinar-X (WDX). Berdasarkan kemampuan detektor maka unsuryang
diidentifikasi adalah unsur-unsur fosfor dan silikon yang terdapat dalam zeolit. Pelet UO2 tanpa
zeolit tidak memberikan respon intensitas, sedangkan UO2 yang ditambah zeolit memberikan
respon intensitas. Distribusi intensitas unsur-unsur tersebut teriihat merata dan homogin
sehingga dapat dinyatakan bahwa zeolit dalam pelet UO2 tercampur dengan baik. Di samping
distribusi zeolit juga diamati distribusi unsur seng untuk identifikasi pelumas seng stearat. Dari
mikrostruktur terlihat adanya partikel cukup besar dalam orde 50 sampai 100 mikron, dan setelah
diskaning partikel tersebut temyata kaya unsur seng. Distribusi partikel seng stearat terlihat
merata, yaitu pada kisaran 400-600 partikel per mm2. Pada tekanan 3,49 ton/cm2 terjadi
pengelompokan partikel seng stearat, ditandai dengan jumlah partikel sebanyak 900 partikel per
mm pada suatu daerah tertentu. Ukuran partikel seng stearat mulai membesar pada tekanan
2,33 ton/cm2, yaitu dari 40 jjm menjadi 50 \nn. Pada lekanan kompaksi mencapai 3,49 ton/cm2,
ukuran partikel seng stearat menjadi 60 \xm di daerah pinggir pelet dan 100 nm di daerah tengah.
Pembesaran partikel ini disebabkan o!eh segregasi.

ABSTRACT

CHARACTERIZATION OF ZEOLITE DlSTRIBUTION 1N GREEN PELLETS OF UO2 BY
WDX-SEM. Analyses of additive elements in UO2 pellets is r.ot easy to be performed by a
chemical methode. It is tried by wavelength dispersive X-Rays (WDX) which is attatched on
scanning electron microscope (SEM). The pellet sampies were prepared by mixing UO2 powder
and zeolite as an additive until the mixture was homogeneous, and it was added by zinc stearic.
Compacting ofthe petlets was performed underpressure in a range between 1.16 -3.49 ton/cm2.
After the densities of the pellets were determined, the pellets were mounted with slow-resin in
impregnation-vacuum under 1Q~4 torr using a rotary pump. Furthermore, the samples were
polished until 2000 mesh in roughness and coated with gold for SEM examination. Zeolite
particles were not identified by metallography technique because it could not be differentiated
from uranium particles. Instead of that the scanning WDX is used. Based on sensitivity of the
detector, phosphorus and silicon elements are identified to determine the zeolite distribution. UO2
pellets without zeolite did not give off intensity, meanwhile UO2 added by zeolite gave off
intensity. Distribution of the elements were fairly homogeneous so that it is stated that zeolite in
UO2 pellets is mixed well. The zinc element was also examined in order to identify the zinc
distribution in zinc stearic as lubricant. Based on the microstructure, there were large particles in
size between 50-100 microns and they were rich of zinc element. The zinc stearic particles
seems to be homogeneous, in range between 400-600 particles per mm2. At pressure of 3.49
ton/cm2, zinc stearic particles become clustered. It is proved by the existing 900 particles per
mm2 at a certain area. Zinc stearate starts growing atpressure compaction of 2.33 ton/cm2, that
is from 40 /jm to 50 f.tm. When pressure compaction reached 3.49 ton/cm2, zinc stean'c particles
grew to 60 pm at pehphery and 100 /jm in the midle ofthe pellets, This enlargement seems due
to segregation.

PENDAHULUAN fisi dari dalam bahan bakar dart pembeng-
kaan akibat gelembung gas hasil fisi pada

„. . . , , , , . , , batas butir merupakan faktor penting dalam
• rf • D e r f j a L b £ f L P a d a

t . b 3 h a n b 3 k a - desain bahan baW1». Pelepasan gas hasiltertentu perlu ditingkatkan untuk mengurang. f i s j d g b a t a s b u t j r SQCJa rf »
biaya siklus dalatr1 reaktor air nngan (bght ^ , d e pembesaran butf kirstal
Water Reactors/LWR). Pelepasan gas hasil U 0 2 d » a m p * e t
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dilakukan dengan menambahkan aditif
seperti: niobia, titania dan gadol'nia, tetapi
aditif tersebut juga meningkatkan difusi gas
hasil fisi[21.

Untuk mengatasi pelepasan gas fisi
{fission gas Release, FGR) ditambahkan
aditif alumino silikat, titania silikat, kaolinit dan
bentonit'3'. Penambahan bentonit dapat
mengurangi pembebasan gas hasil fisi serta
mengurangi penggelembungan batas butir.

Zeolit mempunyai komposisi mirip
dengan bentonit maka zeolit dapat berfungsi
seperti bentonit. Untuk membuktikan fungsi
tersebut, langkah pertama yang dilakukan
ialah meneliti derajat kecampuran zeolit
dengan sebuk UO2 dalam pelet mentah.
Sehubungan dengan itu, diteliti pengaruh
tekanan pengompakan terhadap distribusi
zeolit dalam pelet mentah UO2. dengan
metoda dispersi panjang gelombang sinar-X.

Pembuatan pelet dilakukan melalui
tiga tahap utama, yaitu pencampuran,
pengepresan, dan pemanggangan {sintering).
Hasil pencampuran diharapkan menghasilkan
campuran padat homogen. Pengompakan
ditujukan untuk mencetak dimensi yang
diinginkan, dan sintering untuk mengkonsoli-
dasikan partikel serbuk menjadi suatu
agregat yang mempunyai kekuatan tertentu.

Pencampuran dimaksudkan untuk
mengontrol kedapatulangan kelicinan (wet-
ting) partikel, dispersi aditif dan menghasilkan
campuran homogen dengan konsistensi yang
diinginkan. Pengadukan dan pencampuran
yang tidak sesuai menyebabkan cacat
mikroskopik baik pelet mentah maupun pelet
matang.

Pada saat awal pengadukan, bahan
serbuk mengalami segregasi secara kimiawi
maupun fisis. Sementara pencampuran
dimaksudkan untuk meningkatkan homogeni-
tas kimawi maupun fisis campuran. Kecam-
puran suatu sistem mengacu kepada
keadaan suatu campuran yang dapat
diuraikan setelah mengalami analisis baik
kimiawi maupun fisis.

Panjang, luas, dan volume merupa-
kan faktor paling besar menentukan derajat
segregasi. Pada sistem partikel, derajat
segregasi ditentukan oleh ukuran partikel
paling besar. Suatu campuran dikatakan
homogen jika komposisi tidak bervariasi
terhadap posisi. Ada tiga karakteristik
statistik kecampuran yaiti/41 : segregasi
sempurna, random sempuma, dan dispersi
sempurna. Segregasi artinya konsentrasi

tertentu mengelompok di daerah tertentu.
Random artinya terjadi heterogenitas kimiawi
tetapi bukan fisis.

Dalam pencampuran serbuk ada tiga
komponen utama yang harus dicampur, yaitu
bahan matrik, aditif, dan pelumas. Untuk
uranium dioksida yang dicampur ialah serbuk
UO2 dan aditif. Dalam percobaan ini sebagai
aditif ialah zeolit dan pelumas seng strearat.
Oleh karena itu, homogenitas aditif dan
pelumas perlu dikarakterisasi.

Dispersif panjang gelombang sinar-X
(Wavelength Dispersive X-RaysfWDX) yang
biasanya terlekat pada mikroskop elektron
(Scanning Electron Microscope/SEM) dapat
digunakan untuk analsis distribusi suatu
unsur dalam suatu padatan'51. Kemampuan
dimensi pengindra SEM dalam orde lebih
kecil dari pada satu mikron. Probe pengin-
dera SEM dapat digerakan secara kontinyu
sehingga mempunyai kemampuan skanning.
Bahan padat yang berinteraksi dengan
elektron memancarkan sinar-X karakteristik
yang dapat dikarakterisasi dengan panjang
gelombang dan energi. Unsur yang terdapat
dalam pelumas dan aditif ketika berinteraksi
dengan elektron menghasilkan sinar-X
karakteristik.

Sinar-X karakteristik dideteksi berda-
sarkan panjang gelombangnya. Jika dilaku-
kan skaning maka unsur yang berada di
daerah tertentu terdeteksi. Rumus molekul
zeolit ialah M2n AI2O3 SiO2 YP2O5 H2O (M2n :
Na, K, Mg, dan Cu)1'. Dengan demikian jika
dilakukan skaning terhadap unsur-unsur
tersebut maka distribusi unsur-unsur tersebut
dapat diketahui, begitu juga untuk distribusi
pelumas seng stearat, Zn-(OOC-(CH2)i6-
CH3)2l yang dalam istilah fabrikasi dapat
disebut "ZnO".

TATA KERJA

Penyiapan sampel pelet mentah UO2

1. Ditimbang 500 g UO2, 1 g seng stearat
dan 5 g zeolit

2. Diambil ± 100 g UO2 + 5 g zeolit untuk
dilakukan pencampuran awal dengan
mortar sampai bercampur sempurna
(±3jam)

3. Campuran no. 2 ditambah sisa UO2 dan
1 g seng stearat dimasukkan ke dalam
botol plastik 0,5 liter, ditutup rapat dan
dicampur menggunakan alat tipe-V,
selama4 jam

4. Pengompakan serbuk dilakukan untuk
mendapatkan pelet mentah dengan
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ukuran ± diameter 15 mm dan tinggi
± 1 5 mm. Tekanan pengompakan ber-
variasi yaitu: 1,16 : 1,74; 2,33; 2,91; dan
3,49 ton/cm2

Penyiapan sampel metalografi

1. Pelet mentah dlmounting menggunakan
resin lambat kemudian diimpregnasi
pada tekanan pompa rotari 10"4 torr.

2. Sampel dipoles dengan kertas ampelas
dari kekasaran grit 600 sampai
kekasaran grit 2000

3. Sampel dilapis emas dan diperiksa
dengan SEM

Skaning WDX

Skaning WDX dilakukan terhadap
unsur P, Si, dan Zn, menggunakan detektor
LIF untuk unsur Zn dan PET untuk unsur Si
dan P.

HASIL DAN BAHASAN

Distribusi zeolit

Partikel zeolit mempunyai unsur
dominan yaitu aluminium (Al), silikon (Si) dan
fosfor (P). Analisis distribusi zeolit dilakukan
dengan skaning WDX terhadap unsur fosfor
dan silikon. Skaning Al tidak dapat dilakukan
karena ada kendala teknis. Dari data-data
intensitas hasil skaning, dibuat grafik
distribusi fosfor dan grafik distribusi silikon
dalam pelet. Gambar-1. Distribusi ini dibuat
berdasarkan mikrostruktur spot intensitas
fosfor. Jumlah spot dihitung per 10 nm2 dan
kemudian dibuat grafik frekuensi terhadap
jumlah spot per satuan luas. Dari gambar
terlihat bahwa rata-rata per 10 j.im2 terdapat
dua spot, minimum tidak ada spot dan
maksimum ada lima spot. Diasumsikan
bahwa setiap partikel fosfor memberikan satu
spof(relatif terhadap efisiensi) maka jumlah
spot berarti jumlah partikel fosfor. Dengan
demikian maka rata-rata setiap jarak 2 nm
ada satu partikel fosfor, paling jarang setiap
jarak 3 nm ada satu pertikel fosfor, dan paling
rapat setiap jarak 1 ^m ada satu partikel
fosfor. .Dengan demikian maka distribusi
fosfor dalam pelet mentah UO2 cukup
sempurna. Mengingat fosfor merupakan
salah satu penyusun zeolit maka distribusi
zeolit dalam pelet terdistribusi sempurna.

Gambar-2. Distribusi ini dibuat
berdasarkan mikrostruktur spot intensitas

silikon. Jumlah spot dihitung per 10 \im dan
kemudian dibuat grafik frekuwensi terhadap
jumlah spot per satuan luas. Dari gambar
terlihat bahwa rata-rata per 10 nm2 terdapat
dua sampai dengan tiga spot, minimum tidak
ada spot dan maksimum ada lima spot.
Diasumsikan bahwa setiap partikel silikon
memberikan satu spot (relatif terhadap
efisiensi) maka jumlah spot berarti jumlah
partikel silikon. Dengan demikian tnaka rata-
rata setiap jarak 2 \xm ada satu partikel
silikon, paling jarang setiap jarak 3 |am ada
satu pertikel silikon, dan paling rapat setiap
jarak 1 |im ada satu partikel silikon. Dengan
demikian maka distribusi silikon dalam pelet
mentah UO2 cukup sempurna. Mengingat
silikon merupakan salah satu penyusun zeolit
maka distribusi zeolit dalam pelet terdistribusi
sempurna.

Distribusi unsur fosfor dan silikon
(zeolit) tidak terpengaruh oleh perubahan
tekanan kompaksi. Fakta ini menunjukkan
bahwa metode pencampuran yang diterapkan
menghasilkan kecampuran distribusi (bukan
kecampuran random atau segregasi). Metoda
yang dimaksud ialah dengan mencampur
sebagian UO2 dengan zeolit dan digerus
dengan mortar selama tiga jam. Penggerusan
ini dimaksudkan untuk mengikat zeolit
menjadi satu sistem dengan UO2 sehingga
tidak terjadi tegangan muka parsial zat yang
dicampur sehingga menghasilkan distribusi
homogen saat dicampur dengan matrik UO2

maupun dikompaksi menjadi pelet. Hasil
pada Gambar-1 untuk fosfor dan Gambar-2
untuk silikon menunjukkan distribusi yang
tidak dipengaruhi oleh tekanan.

Identifikasi Partike! Seng Stearat

Pada mikrostruktur, Gambar-3, terli-
hat adanya partikel besar berukuran antara
50-100 |.im. Partikel-partikel terdistribusi
secara merata, berbentuk bulat dan me-
manjang. Terlihat juga adanya keretakan
mikro dengan arah radial. Keretakan ini ber-
mula dari dan melewati partikel besar.

Pada mikrostruktur, Gambar-4, citra
mikrostruktur diperbesar sampai dengan
500x dan digabung dengan citra mikro-
struktur hamburan balik (back scatter).
Partikel besar (diberi nama partikel-y) terlihat
gelap (opaque) terhadap hamburan balik
elektron.

Pada mikrostruktur, Gambar-5, citra
diperbesar hingga 3000 x, sehingga pada
citra mikrostruktur hanya terlihat partikel-y.
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Skaning WDX unsur Zn dilakukan terhadap
partikel-y akan menghasilkan intensitas unsur
Zn sebesar 120 skala. Skaning WDX unsur
Zn dilakukan juga terhadap daerah yang tidak
mengandung partikel-y dengan perbesaran
yang sama akart diperoleh intensitas 22
skala. Dari fakta ini dapat diketahui bahwa
partikel-y adalah seng stearat yang ditambah-
kan ke dalam pelet mentah UO2 sebagai
pelumas.

Pengaruh tekanan terhadap distribusi dan
ukuran seng stearat

Gambar-6 dan Gambar-7, contoh
mikrostruktur sebagai dasar analisis distribusi
seng stearat dan menghasilkan Gambar-8
dan Tabel-1. Pada saat tekanan kompaksi
1,16 ton/cm2, distribusi ZnO masih rata-rata
antara 100-400 partikel per mm2, paling
banyak 800 partikel per mm2. Dengan
naiknya tekanan, distribusi partikel mulai
mengelompok rata-rata di antara 400-600
partikel per mm2 dan pada tekanan mencapai
3,49 ton/cm2 distribusi jelas berkelompok
rata-rata pada kisaran 400-600 partikel per
mm2, paling banyak 900 partikel per mm2 dan
paling sedikit tidak ada partikel.

Analisis ukuran pattikel dilakukan
pada dua daerah yaitu daerah tengah pelet
dan daerah pinggir pelet. Ukuran partikel di
daerah pinggir berkisar antara 10-60 |im dan
di daerah tengah berkisar antara 10-100 j.im.
Partikel seng stearat mulai membesar pada
tekanan kompaksi 2,33 ton/cm2 yaitu dari
paling besar 40 |.im di daerah tengah maupun
pinggir menjadi 50 |.im. Ukuran partikel ini
menjadi 60 ^m di daerah pinggir dan 100 jim
di tengah pada tekanan kompaksi 3,49 (.im.
Jadi ukuran partikel di tengah lebih besar jika
dibandingkan dengan ukuran partikel di
pinggir. Pembesaran partikel disebabkan oleh
segregasi.

Ada tiga indeks statistik kecampuran
yaitu segregasi sempurna, random
sempurna, dan dispersi sempurna'51. Partikel
seng stearat menurut indeks statistik
kecampuran termasuk random sempurna.
Kondisi ini disebabkan partike! seng stearat
tidak hancur menjadi partike! lebih kecil dan
mengalami segregasi dengan naiknya
tekanan.

SIMPULAN

1. Analisis distribusi aditif zeoiit dan seng
stearat dalam pelet mentah UO2 dapat
diidentifikasi dengan WDX-SEM.

2. Aditif zeolit terdistribusi sempurna dan
tidak terpengaruh oleh tekanan kompaksi
hingga 3,49 ton/cm2.

3. Pelumas seng stearat terdistribusi
random dan mengalami segregasi de-
ngan naiknya tekanan kompaksi mulai
dari tekanan 2,33 ton/cm2.
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LAMPIRAN

Tabel-1: Pengaruh tekanan pengompakan
terhadap ukuran partikel seng
stearat (ZnO) dalam pelet mentah
(UO2+zeolit)

Tekanan,
t/cm2

1,16
1,74
2,33
2,91
3,49

Dimsnsi ZnO, ^m
pinggir
10-40
10-40

' 10-50
10-50
10-60

tengah
10-40
10-40
10-50
10-60
10-100

DISTRIBUSI FOSFOR(ZEOLIT)

12 -

10 -

« 8 •

1 6"
1 4<
cc 1
"• 2>

A —X—p3.

1 2 3 4 5

PARTIKEL PER 10 MIKRON LUAS

Gambar-1: Distribusi zeolit dalam pelet
mentah (UO2+zeolit) terhadap
tekanan pengompakan (P1=1,16
t/cm2; P2=1,74 t/cm2; P3=2,33
t/cm2; dan P4= 3,49 t/cm2)

DISTRIBUSI SILIKON DALAM
PELET UO2

PARTIKEL PER10 MIKRONLUAS

Gambar-2: Distribusi zeolit dalam pelet
mentah (UO2+zeolit) terhadap

tekanan pengompakan (P1=1,74
t/cm2; P2=2,33 t/cm2; P3=2,91
t/cm2; dan P4= 3,49 t/cm2).

Gambar-3: Mikrostruktur SEM pelet mentah
UO2 ditambah aditif zeolit.

Gambar-4: Mikrostruktur hamburan
SEM pelet mentah
ditambah aditif zeolit.

balik
UO2

Gambar-5: Mikrostruktur WDX-SEM partikel
seng stearat.
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8806 25KM

Gambar-6: Mikrostruktur SEM pelet mentah
UO2 ditambah aditif zeolit pada
tekanan kompaksi 1,16 ton/cmz

Gambar-7: Mikrostruktur SEM pelet mentah
UO2 ditambah aditif zeolit pada
tekanan kompaksi 3,49 ton/cm2.

FREKUENSI VS PARTIKEL ZnO
PER mm LUAS

—•-UO2,P1

-X—UO2+2 P

-B—UO2+ZP
2

* U
- 3

PARTIKEL PER mtn LUAS(x 100)

Gambar-8: Distribusi partikel seng stearat
dalam pelet mentah UO2 per mm2
(P1=1,16 t/cm2, P2= 1,74 t/cm2;
P3= 2,33 t/cm2; P4=2,91 t/cm2;
dan P4=3,49 t/cm2)

TANYA JAWAB

Nurdin Effendi
• Apa tujuan penelitian Saudara.
• Presipitat dalam suatu material tidak

memberikan sifat mekanik yang mengun-
tungkan karena tidak membentuk paduan
atau larutan padat. Apakah presipitat-
presipitat tersebut sebaiknya dihilangkan
saja.

Sugondo
• Tujuan penelitian ini adalah menemukan

senyawa aditif reaktif sintering pelet UO2

yang mampu memperbesar butir UO2.
• Butir berwarna hitam pada mikrograf

SEM bukan suatu presipitat sebab
pencampuran bahan UO2 + zeolit + seng
stearat baru dilakukan pengompakan
dingin menjadi pelet mentah.

Erza Rustatn
• Kesimpulan penelitian Saudara yang

menyatakan seng stearat terdistribusi
merata dalam serbuk sebaiknya
dihilangkan, karena tidak sesuai dengan
tujuan penelitian yaitu karakterisasi
dengan metode WDX.

Sugondo
• Seng stearat tidak terdistribusi merata

tetapi terdistribusi random sempurna.
Pengamatan distribusi tidak hanya satu
sampel tetapi beberapa sampel dan
setelah diolah dengan metode statistik
maka diperoleh distribusi. Jadi
kesimpulan tersebut adalah merupakan
hasil pengamatan dan evaluasi statistik.

R. Didiek Herhady
• Bagaimana mekanisme peran bentonit

dalam pelet untuk mengurangi gas hasil
fisi dan mengurangi penggelembungan
batas butir dalam kaitannya dengan unjuk
kerja bahan bakar.

• Pertimbangan-pertimbangan apa bentonit
diganti dengan zeolit.

• Bagaimana distribusi partikel zeolit
dibandingkan dengan bentonit. Apakah
densitas yang diperoleh sudah memenuhi
persyaratan UO2 sebagai bahan bakar.
Apakah sudah dapat disimpulkan bahwa
zeolit dapat menggantikan peran
bentonit.
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Sugondo
• Bentonit membentuk eutectic liquid saat

sintering dan segregasi di batas butir saat
pendinginan. Jadi bentonit sebagai
wetting pertumbuhan butir sintering.

• Pertimbangan bentonit diganti zeolit
adalah zeolit lebih banyak mempunyai
variasi struktur dan sifat wetting lebih baik
jika dibandingkan dengan bentonit.

• Zeolit dan bentonit terdistribusi merata di
dalam pelet UO2. Densitas UO2 + zeolit
untuk pelet mentah telah memenuhi
spesifikasi yaitu 65%. Kepastian zeolit
sebagai pengganti bentonit masih perlu
penelitian lebih lanjut.
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EFEK KOMBINASI PENGOMPAKAN DAN SUHU SINTERING TERHADAP
KUALITAS PELET SINTER UO2/UO2+5%Gd2O3

Abdul Latief
Pusat Eiemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

EFEK KOMBINASI PENGOMPAKAN DAN SUHU SINTERING TERHADAP KUALITAS
PELET SINTER UO2/UO2+5% Gd2O3. Telah dilakukan pengompakan UO2/UO2+5%Gd203
dalam berbagai tekanan pengompakan dan suhu sintering. Kedua kombinasi tersebut
memberikan dampak terhadap karakteristik pelet mentah dan pelet sinter UO2/UO2+5%Gd2C>3.
Tekanan pengompakan divariasikan antara 1,16-3,49 ton/cm2, yang memberikan kenaikan
densitas pelet mentah fungsi tekanan pengompakan. Kenaikan densitas pelet mentah
mengikuti persamaan pUO2 = 0,0529 P3 - 0,4375 P2 + 1,5943 P + 3,3219 dan pUO2 + 5%Gd2O3

= 0,361 P3 - 0,3396 P2 + 1,4076 P + 3,446. Pelet hasil pengompakan disinter pada suhu
1700°C dan 1600°C dengan laju pemanasan 250°C/jam serta waktu sintering 2,5 jam. Hasil
sinter pada suhu 1700°C untuk pelet UO2/UO2+5%Gd2O3 menunjukkan bahwa semakin tinggi
pengompakan diperoleh perbedaan densitas pelet mentah-sinter yang semakin menurun
mengikuti persamaan Ap = -0,5069 P3 + 9,1893 P2 - 50,561 P + 160,82 sedangkan Ap untuk
UO2 hasilnya lebih besar. Pada suhu sinter yang lebih rendah, ApUC>2 atau ApUO2+5%Gd2C>3
semakin mengecil. Densitas pelet sinter pada berbagai tekanan (1,16 - 3,49 ton/cm2) pada
suhu sinter 1700°C/1600°C adalah 10,49 g/cm3 dan 10,40 g/cm3 (UO2 serta 9,96 g/cm3 dan
9,83 g/cm3 (U02+5%Gd203). Shrinkage pelet akibat sintering, baik AD/D maupun AV/V
menunjukkan penurunan, tekanan pengompakan tidak begitu berpengaruh terhadap kenaikan
densitas pelet sinter UO2+5%Gd2O3 sejalan dengan naiknya tekanan pengompakan dan
turunnya suhu sintering. Pada tekanan pengompakan rendah dan suhu sinter 1700°C atau
1600°C, ukuran butiran UO2 lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran butir pada tekanan
pengompakan yang lebih tinggi (3,49 ton/cm2). Sementara penambahan 5% Gd2O3 dapat
menghaluskan ukuran butir (pada P = 1,16 ton/cm2) dan butiran membesar sejalan dengan
kenaikan pengompakan (3,49 ton/cm2).

ABSTRACT

COMBINED EFFECT OF COMPACTING AND SINTERING TEMPERATURE ON THE
QUALITY OF SINTERED PELLET VOJUOt+5%GdiO3. Compacting UO2/UO2+5%Gd2O3 has
been performed with variation of compacting pressure and sintering temperature. The two
combinations give an impact on the characteristics of green pellet and sintered pellet
UO2/UC>2+5%Gd2O3. Compacting pressure is varied in the range of 1.16-3.49 ton/cm2, which
gives an increase in the density ofthe green pellet as a function of compactingpressure. The
increase ofthe green pellet density follows this relationship : pUO2 = 0.0529 F^ • 0.4375 P2 +
15943 P + 3.3219 dan pUO2 + 5%Gd2O3 = 0.361 P3 - 0.3396 P2 + 1.4076 P + 3.446. Pellet
resulted from the compacting is sintered at 1700/1600°C with heating rate of 250°C/hour and
soaklng time of2,5hours. The resultofsintering at 1700°C forpellet UO2+5%Gd2O3 show that
the higher the compacting pressure, the lower the difference between green pellet and sintered
pellet's densities, whose correlation following the formula Ap - -0.5069 P3 + 9.1893 P2 - 50.561
P + 160.82 while the Ap obtained for UO2 is.larger. At lower sintering temperature, Ap UO2 or
Ap UO2 + 5%Gd2C>3 is getting smaller. Compacting pressure does not really influence the
increase of density of sintered pellet UO2/UO2+5% GC/2O3. Densities of sintered pellet at various
pressures (1.16-3.49 ton/cm2) at sintering temperature 170O°C/1600°C are 10,49 g/cm3 and
10.40 g/crrf (UO2) and 9.96 g/cm3 and 9.83 g/cm3 (UO2/UO2+5%Gd2O3). For pellet shrinkage
due to sintering, AD/D and AV/V decrease corresponding to the increase of compacting
pressure and the decrease ofsintering temperature. The grain size of UO2 is larger if compared
to that of higher compacting pressure (3.49 ton/cm2), whilst the adidtion of 5% Gd2O3 can
decrease its grain size.

Bahan bakar reaktor tersebut selama operasi
di reaktor dapat mengakibatkan perubahan

..... ^. ..... reaktivitas teras, yang disebabkan oleh
• • , -W/1 9? • L 2 I T uUk"r adanya pengurangan bahan bakar dan
lensLghtWaterReacor LWR) atau Heavy terbentuknya Facun Xe. Untuk meminimalkan
Water Reactor (HWR) memanfaatkan perubahan reaktivitas, salah satu cara yang
uranium dioksida sebagai bahan bakar. ^ ' a
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dilakukan yaitu dengan menambahkan
beberapa bahan yang berfungsi sebagai
racun dapat bakar (burnable poison),
misalnya Gd2O3 (Gd155/157), Eu2O3, B , Y2O3,
Sc2O3 dan Nd2O3

111, Di dalam reaktor jenis
LWR, racun dapat bakar yang sering
ditambahkan adalah Gd2O3

[21. Pemilihan
Gd2O3 sebagai bahan racun dapat bakar
didasarkan pada fungsinya, yaitu mengatur
daya reaktor dan mengkopensasi sebagaian
kelebihan reaktivitas . Keuntungan lain
Gd2O3 adalah mudah ditempatkan di semua
rakitan bahan bakar, mudah terbakar pada
saat diiradiasi, tidak menimbulkan perubahan
unjuk kerja bahan bakar dan membatasi
akumulasi burn-up sehingga umur bahan
bakar lebih lama dan target burn-up yang
tinggi dapat dicapai'31.

Kelarutan Gd dalam U adalah 0,23
dan 0,11% atom masing-masing terjadi pada
suhu 125O°C dan 1170oC|71, dan kelarutan
0,15% pada suhu 1200°C. Di samping itu,
larutan padat Gd dalam cdJ maksimum terjadi
di bawah 0,08% atom. Larutan padat mudah
terbentuk apabila pelarut dan atom yang
terlarut memiliki ukuran dan struktur elektron
yang serupa. Keduanya mempunyai jari-jari
atom dan elektron subvalensi yang sama,
membentuk struktur kristal dengan bilangan
koordinasi 12 serta bahan yang satu dapat
menggantikan posisi kedudukan bahan lain
dalam kisi (substitusi). Masuknya Gd dalam
atom U dimungkinkan dapat mempengaruhi
mikrostruktur dan densitas pelet sinter yang
tergantung pada homogenitas fase oksida
(UO2, Gd2O3 dan larutan padat U-Gd-O)|4].

Dilihat dari segi fabrikasi pelet
UO2+Gd2O3 penambahan Gd tidak
menyulitkan proses, tetapi justru
mempermudah proses terutama dalam
pengompakan131. Ada beberapa cara proses
pencampuran UO2 dengan Gd2O3 yaitu dapat
dilakukan dengan pencampuran mekanik,
pengendapan atau keduanya'41. Beberapa
cara pencampuran itu dimaksudkan untuk
memperoleh serbuk yang kualitasnya lebih
baik misalnya bentuk butir bulat dan diameter
butir tidak sama.

Serbuk U02-Gd203 dicampur dengan
mesin pencampur, dikompakkan dan disinter
pada suhu dan waktu tertentu. Hal ini
dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai
yang diharapkan (misalnya densitas
92% TD). Kualitas hasil pengompakan
(densitas) sangat ditentukan oleh besarnya
tekanan pengompakan dan, kondisi awal
serbuk campuran. Hal lain yang terjadi

yaitu tekanan pengompakan berpengaruh
pada mikrostruktur pelet hasil sintering.
Parameter proses (pengompakan) yang
berdampak pada hasil sinter dan perlu
diketahui misalnya shrinkage, perubahan
densitas pelet mentah-sinter U02+Gd203 dan
mikrostruktur yang terbentuk selama proses
sintering.

Selama proses sintering pelet
UO2/UO2 + Gd2O3 diperoleh ikatan partikel
antar butir baik melalui perpindahan atom
maupun materi karena adanya difusi atom
yang sangat menentukan kualitas pelet hasil
sinter yang dipengaruhi oleh suhu dan waktu
sintering, agar partikel terdifusi menjadi
padat. Difusi atom dalam padatan dapat
terjadi apabila UO2/UO2 + 5% Gd2O3 disinter
pada suhu yang cukup tinggi (2/3
Tpeleburan leleh, K). Difusi atom secara
keseluruhan dapat menghasilkan penyusutsin
yang diiringi dengan pengurangan porositas,
kenaikan densitas dan perubahan
mikrostruktur'61.

Sehubungan dengan hal tersebut
maka dilakukan penelitian tentang "efek
kombinasi pengompakan dan suhu sintering
terhadap kualitas pelet sinter UO2/UO2 + 5%
Gd2O3. Adapun kualitas pelet yang diamati
adalah densitas pelet mentah, kenaikan
densitas pelet mentah-sinter, shrinkage dan
mikrostruktur UO2-5% Gd2O3. Perubahan
densitas pelet, shrinkage diketahui dengan
cara pengukuran dimensi dan gravimetri,
sedangkan pengamatan mikrostmktur
dilakukan dengan mikrostkop optik.

BAHAN DAN TATA KERJA

Uranium dioksida yang dipakai dalam
penelitian berasal dari Cameco (Perancis),
dengan ukuran butir 100-800 \xm. Proses
awal, serbuk UO2 dicampur dengan seng
stearat sebanyak 0,4%, dimasukkan ke
dalam tangki campur dan diputar {mixing)
selama 30 menit x 6 (3 jam). Kemudian
ditambahkan Gd2O3 sebesar 5% dan diputar
selama 30 menit x 6 (3 jam) dengan putaran
50 kali permenit (rpm). Pencampuran
berulang yang dilakukan terhadap seng
stearat dan Gd2O3 diharapkan serbuk dapat
homogen. Hasil pencampuran dikompakkan
dengan variasi tekanan sebesar 1,16; 1,74;
2,33; 2,91 dan 3,49 ton/cm2. Pelet yang
terbentuk diukur: berat, dimensi, volume dan
densitasnya. Pelet mentah UO2 (sebagai
pembanding) dan pelet UO2+5% Gd2O3

disinter pada suhu 1700°C dan 1600°C,
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kecepatan pemanasan (Heatrate = HR)
250°C/jam, waktu sintering (soaking time =
ST) 2,5 jam dan pendinginan alami (sekitar
110°C/jam). Pengamatan hasil sintering
adalah perubahan dimensi, berat, densitas,
srinkage (persen volum dan persen diameter)
dan mikrostruktur UO2/UO2+5% Gd2O3 pada
berbagai tekanan pengompakan dan suhu
sintering.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil penelitian tentang pengaruh
tekanan pengompakan dan suhu sintering
terhadap kualitas dan mikrostruktur pelet
sinter UO2 dan UO2 + Gd2O3 dapat dilihat
pada Tabel 1,2, 3, dan Gambar 1, 2, 3, 4,
dan 5 (Lampiran 1 s.d 5) dan dijelaskan
sebagai berikut:

a), Pengaruh tekanan pengompakan
terhadap densitas pelet mentah UO2

dan UO2+ 5% Gd2O3

Perubahan tekanan pengompakan
terhadap kenaikan densitas pelet mentah
UO2 dan UO2+5% Gd2O3 dapat dilihat pada
Tabel 1 dan Gambar 1 (Lampiran 1).
Gambar 1, kenaikan tekanan pengompakan
sampai 3,49 ton/cm2 terhadap UO2 dan
U02+5%Gd203 dapat meningkatkan densitas
pelet mentah mengikuti persamaan pangkat
tiga, yaitu:

UO2 : y = 0,0529 x3 - 0,4375 x2 +
1,5943 x +3,3219(1)

U02+5%Gd203 : y = 0,0361 x3 - 0,3396 x* +
1,4076 x + 3,446 (2)

(y =densitas, g/cm3;x = tekanan, ton/cm2).

Kedua persamaan, hampir berimpit
satu dengan lainnya, sehingga seolah-olah
penambahan 5% Gd2O3 ke dalam UO2

pengaruhnya kecil sekali terhadap densitas
pelet mentah. :

Perbedaan nyata yang dapat dilihat
adalah wama pelet mentah. Penambahan
5%Gd2O3 ke dalam UO2 dapat membuat
warna pelet mentah menjadi mengkilat,
karena Gd2C>3 dapat berfungsi sebagai
pelumas dan memperkecil gaya gesek antara
partikel yang dikompakan dengan dies
bagian dalam, sehingga proses
fabrikasi/pengompakan U02+5%Gd203 lebih
mudah jika dibandingkan dengan
pengompakan UO2.

Dilihat dari persamaan 1 dan 2,
pengompakan UO2/UO2+5%Gd2O3 sampai
3,49 ton/cm2, densitas pelet mentah naik
terus, dan keadaan tertinggi dicapai pada
densitas 5,8g/cm3 (untuk UO2) dan
5,75 g/cm3 (untuk U02+5%Gd203). Hal ini
disebabkan karena pada tekanan tersebut
daya ikat partike! UO2-UO2, U02-Gd203,
Gd2O3-Gd2O3 masih mampu berikatan satu
dengan lainnya171. Di samping itu, serbuk
halus yang terdapat dalam campuran UO2

(<j> < 350 |.tm = 25%) atau 5% Gd2O3

mempunyai fraksi optimal dalam campuran
yang menempati ruang kosong antara UO2

sehingga memperluas bidang kontak antar
partikel, memperkecil porositas dan
meningkatkan densitas pelet mentah

b). Karakteristik pengompakan terhadap
kenaikan densitas pelet sinter
U02+5%Gd203 pada suhu 1700°C dan
1600°C, kecepatan pemanasan
(HR) = 250°C/jam, waktu sintering (ST)
= 2,5 jam

Pelet mentah UO2/UO2+5%Gd2O3

yang dibuat dengan tekanan pengompakan
1,16 sampai 3,49 ton/cm2, disinter pada suhu
1700°C/1600°C, laju pemanasan 250°C/jam
selama 2,5 jam mengalami kenaikan densitas
pelet. Kenaikan densitas pelet mentah ke
densitas pelet sinter UO2/UO2+5%Gd2O3

dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2
lampiran 2. Semakin besar tekanan
pengompakan pelet mentah, maka kenaikan
densitas (AD) pelet sinter-mentah mengalami
penurunan pada suhu yang sama (1700°C
atau 1600°C) dan mengikuti persamaan
sebagai berikut:

UO2 (1700°C): y = -3,8946 x3 + 29,87 x2 -
88,911 x +192,57 (3)

UO2 (1600°C) : y = -3,8806 x3 + 31,884 x2 -
98,518 x +200,21 (4)

UO2 (1700°C) : y = -0,5069 x3 + 9,1893 x2 -
50,561 x +160,82 (5)

UO2 (1600°C) : y = -3,0205 x3 + 25,68 x2 -
81,35 x+ 172,36 (6)

(y = perbedaan densitas, %, x =
pengompakan, ton/cm2)

Di samping ke 4 persamaan tersebut
di atas, dari Tabel 2 terlihat bahwa tekanan
pengompakan pelet UO2/UO2+5%Gd2O3,
tidak begitu berpengaruh terhadap densitas
pelet sinter pada suhu 1700°C atau 1600°C,
baik untuk UO2 atau U02+5%Gd203.
Besarnya densitas pelet sinter tersebut
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adalah 10,45-10,54 g/cm untuk UO2 pada
suhu 1700°C, 10,35-10,49 g/cm3 untuk UO2

pada suhu 1600°C, 9,92-10,04 g/cm3 untuk
UO2+5% Gd2O3 pada suhu 1700°C dan 9,70-
9,94 g/cm3 untuk UO2+5% Gd2O3 pada suhu
1600°C. Sementara apabila dilihat pada
Tabel 1, naiknya tekanan pengompakan
mengakibatkan bertambah besamya densitas
pelet mentah UO2 atau U02+5%Gd203. Oleh
karena itu, perbedaan densitas pelet mentah-
sinter mengecil sejalan dengan bertambah
besarnya tekanan pengompakan sesuai
persamaan 3, 4, 5, dan 6. Penambahan
Gd2O3 dapat menurunkan densitas pelet
sinter atau perbedaan densitas pelet mentah-
sinter. Hal ini sekaligus terlihat bahwa
penambahan 5% Gd2O3 menghambat proses
densifikasi, karena paduan lompong
cenderung bergabung dengan atom terlarut
(Gd) dalam larutan. Hal ini justru
memperlambat kecepatan migrasi lompong
karena terlalu lengket dengan atom
terlarutnya.

c). Shrinkage pelet sinter UO2,
UO2+5%Gd2O3 suhu 1700°C/1600°C,
HR = 250°C/jam, ST = 2,5 jam dalam
berbagai tekanan pengompakan

Shrinkage [pengurangan volume
(AV/V)/densitas (AD/D)] pelet sinter UO2,
UO2+5% Gd2O3, pada berbagai tekanan
pengompakan dan disinter pada suhu
1700°C/1600°C dapat dilihat dalam Tabel 3
atau Gambar 3. Semakin tinggi tekanan
pengompakan pelet mentah, shrinkage
(AV/V), (AD/D) untuk UO2/UO2+5%Gd2O3

yang disinter 1700°C/1600°C semakin kecil,
dengan mengikuti persamaan :

UO2(1700°C) : y = -0,0126 x3 +
0,2683 x2-4,8636
x + 60,601 (7)

UO2(1600°C) : y =-0,9022 x3 + 7,2628
x2 - 22,642 x +
75,022 (8)

5%Gd2O3(1700°C) : y = 2,1361 x3-15,14 x2->
28,904 x+36,422 (9)

5%Gd2O3 (1600°C) : y = 0,6077 x3 - 3,3565
x2 + 1,0396 x +

UO2(1700°C)

54,959 (10)
(y=AVA/,%;x=tekanan pengompakan)

. (1700°C) : y = -0,5598 x3 + 4,6263
x2 - 13,87 x +
34,877 (11)

UO2(1600°C) :y = -0,3688 x3 + 3,0886
x2-10,246x+32,5(12)

5%Gd2O3 (1700°C) : y = 0,9607 x3 - 6,532 X2 +
11,322 x+15,631 (13)

5%Gd2O3 (1600°C) : y = -1,0469 x3 + 7,6281
x2 - 19,657 x +
35,708 (14)

(y =AD/D, %, x =tekanan pengompakkan)

Shrinkage (AV/V atau AD/D) yang dialami
oleh pelet sinter U02+5%Gd203 lebih kecil
jika dibandingkan dengan shrinkage UO2.
Pada tekanan pengompakan yang rendah
(1,16 ton/cm2) dan suhu 1700°C, perbedaan
AD/D atau AV/V untuk UO2 cukup besar,
yaitu 24,18% dan 55,38%. Sementara untuk
U02+5%Gd203 pada suhu dan tekanan yang
sama yaitu 21,52% (AD/D) dan 52,72%
(AV/V). Kemudian untuk tekanan yang lebih
besar, harga AD/D dan AV/V untuk UO2 atau
U02+5%Gd203 semakin kecil. Kejadian ini
terjadi akibat densitas pelet sinter UO2 dan
UO2+5%Gd2O3 yang diperoleh relatif tetap,
pada berbagai variasi pengompakan
sedangkan pengompakan pelet mentah
menentukan densitas. Dengan demikian,
penambahan Gd2O3 sebanyak 5% rmampu
menghalangi besarnya shrinkage pelet sinter.
Namun demikian, penambahan Gd2O3

berdampak terhadap penurunan densitas
pelet sinter.

d). Pengaruh tekanan pengompakan
terhadap mikrostruktur pelet UO2 /
U02+5%Gd203 yang disinter pada
suhu 1700°C/1600°C, laju pemanasan
250°C/jam dan waktu sintering 2,5 jam

Mikrostruktur UO2/UO2+5%Gd2O3

akibat sintering pada suhu 1700°C/1600°C
dapat dilihat pada Gambar 4a, b, c, d, e, f
dan Gambar 5a, b, c, d, e, f. Pelet UO2 yang
dikompakkan pada tekanan Pi = 1,16; P3 =
2,33 dan P5 = 3,49 ton/cm2 setelah disinter
pada suhu 1700°C/1600°C, maka terlihat
bahwa ukuran butirnya semakin kecil sejalan
dengan kenaikan tekanan pengompakan
(Gambar 4 a,b,c, atau Gambar 5 a,b,c), hal
sebaliknya terjadi pada UO2+5% Gd2O3

(Gambar 4 d,e,f dan Gambar 5 d,e,f).
Bertambah kecilnya ukuran butir UO2

disebabkan oleh besarnya tekanan
pengompakan. Hal ini dapat dijelaskan
bahwa apabila tekanan pengompakan
bertambah besar tnaka kontak antara partikel
satu dengan lainnya (UO2-UO2) bertambah
banyak dan deformasi plastis yang terjadi
lebih besar. Dengan adanya pemanasan
(sintering) maka pada bidang kontak antar
partikel yang terdeformasi tersebut butir
mengalami pengintian lebih cepat. Pada
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tekanan pengompakan yang lebih besar
bidang kontak bertambah besar, dan butir
menjadi lebih halus (Gambar 4 a,c dan
Gambar5 a,c).

Penambahan unsur Gd2O3 ke dalam
serbuk UO2 dapat mengakibatkan turunnya
densitas pelet sinter jika dibandingkan
dengan pelet UO2, kecuali itu dapat juga
mempengaruhi ukuran butir (lihat Gambar 4
d,e,f dan Gambar 5 d,e,f). Pada tekanan
pengompakan rendah (1,16 ton/cm2) terlihat
bahwa pada suhu sinter 1600°C atau
1700°C, ukuran butir U02+5%Gd203 lebih
kecil dari ukuran butir UO2. Penyebab
kecilnya ukuran butir disebabkan oleh Gd2O3

dapat menghambat pertumbuhan butir.
Penambahan Gd2O3 ke dalam UO2 dapat
berfungsi sebagai inhibitor. Banyaknya
Gd2O3 yang menyebar ke dalam pelet UO2,
dapat merupakan awal pengintian butir,
sehingga ukuran butir U02+5%Gd203 lebih
kecil daripada ukuran butir UO2 pada tekanan
pengompakan yang rendah (P = 1,16
ton/cm2, suhu sinter 1700°C/1600°C. Dalam
pelet U02+5%Gd203, besarnya tekanan
pengompakan justru dapat menaikkan
ukuran butir (lihat Gambar 4 d,e,f atau
Gambar d,e,f). Hal ini disebabkan karena
butir U02+5%Gd203 mengalami deformasi
plastis akibat kenaikan tekanan
pengompakan dan Gd2O3 yang mempunyai
titik leleh lebih rendah sehingga dapat
mempercepat rekristalisasi pada suhu yang
sama.

penelitian ini dapat

SIMPULAN

Dari hasil
disimpulkan bahwa:

Tekanan pengompakan 1,16-3,49 ton/cm2

sangat mempengaruhi densitas pelet mentah
UO2/ U02+5%Gd203 dan tidak begitu berpe-
ngaruh terhadap densitas pelet sinter (rata-
rata 10,494 g/cm3 dan 10,40 g/cm3 untuk UO2

suhu 1700°C/1600°C dan 9,984 g/cm3 dan
9,826 g/cm3 untuk U02+5%Gd203 pada suhu

1700°C 1600°C). Selain itu tekanan pengom-
pakan sangat mempengaruhi shrinkage pelet
sinter (AD/D %, AV/V %).
Tekanan pengompakan yang rendah (1,16
ton/cm2) memberikan ukuran butir UO2 yang
lebih besar jika dibandingkan ukuran butir
pada tekanan pengompakan yang lebih tinggi
(3,49 ton/cm2) tetapi untuk campuran
U02+5%Gd203l tekan-an pengompakan
rendah memberikan ukuran butir yang kecil,
kemudian ukuran butir membesar sejalan
dengan naiknya tekanan pengompakan.
Suhu sintering (1700°C/1600°C) berpe-
ngaruh terhadap densitas pelet, shrinkage
pelet, dan mikrostruktur pelet UO2 atau
UO2+5% Gd2O3.
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LAMPIRAN 1

Tabel 1 . : Pengaruh tekanan pengompakan terhadap densitas pelet mentah UO2 dan
U02+5%Gd203

No.

1.

2.

3.

4.

Pengompakan, ton/cm2

1,16

1,74

2,91

3,49

Densitas UO2, g/cm3

4,66

5,07

5,58

5,80

Densitas U02+5%Gd203

4,67

5,09

5,59

5,75

5 •

_ 4

3

VI

§
Q

U02 : y = 0.0529x3 - O ^ S J C 2 + 1.5943x + 3.3219

R* « 0.9977

0.5

UO2+Gd2O5 : y = 0.0361x3 •1.4076x +3.446
• 0.9935

—1 H-

1.5 2

P (ton/cm2)

X UO2
UO2+5%Gd2O3

——Poly . (UO2+5%Gd2O3)

—-Poly. (UO2)

2.5 3.5

Gambar 1 : Pengaruh tekanan pengompakan terhadap densitas pelet mentah UO2+5% Gd2O3
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LAMPIRAN 2 :

Tabel 2.: Karakteristik pengompakan terhadap kenaikan densitas pelet sinter UO2,
UO2+5% Gd2O3 pada kondisi T = 1700°C dan 1600°C, HR = 250°C/j, ST = 2,5 jam

No.

1.

2.

3.

4.

5.

P,

ton/cm2

1,16

1,74

2,33

2,91

3,49

psUO2,gr/cm3

T=1700°C

10,45

10,45

10,54

10,54

10,49

T=1600°C

10,41

10,35

10,39

10,43

10,44

Apms UO2, %

T=1700°C

124

106

101

89

81

T=1600°C

123

104

96

87

80

pSU02+5%Gd203

T=1700°C

10,00

10,03

9,92

9,93

10,04

T=1600°C

9,70

9,78

9,78

9,93

9,94

ApSU02+5%Gd203

T=1700°C

114

97

88

78

75

T=1600°C

108

92

85

78

73

140 j

120 ••

100

80

60

4 0 ••

20

0

UO2(1700): y = -3.8946x3 + 29.87»? - 88.911x + 192.57

UO2(1600): y = -3.8806x3 + 31 .BMi? - 98.518x + 200.21

R2 = 0.9969

U+Gd(1700): y = -0.5069x3

R2 - 0.9956

- 50.561x + 160.82

U+Gd(1600): y = -3.0205x3 + ISSZJ - 81.35x + 172.36

R2 = 0.9975

X

A

O

D
mm*mmmm

M M W

M M M

UO2(1700)

UO2(1600)

UO2+5%Gd2O3(1700)

UO2+5%Gd2O3( 1600)

-Poly. (UO2(1700))

-Poly. (UO2(1600))

-Poly. (UO2+5%Gd2O3(1700))

-Poly. (UO2+5%Gd2O3(1600))

0.5
—l (—

1.5 2

P (ton/cm2)

2.5 3.5

Gambar 2 : Karakteristik pengompakan terhadap kenaikan densitas pelet sinter UO2,
U02+5%Gd203 pada kondisi T = 1700°C dan 1600°C, HR = 150°C/j, ST = 2,5 jam
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LAMPIRAN 3

Tabel 3.: Shrinkage peiet sinter U02, U02+5%Gd203 suhu 1700°C/1600°C, HR = 250°C/j,
ST = 2,5 jam dalam berbagai tekanan pengompakan

No.

1.

2.

3.

4.

5.

P.ton/cm2

1,16

1,74

2,33

2,91

3,49

Shrinkage pelet

AD/D %

UO2

1700°C

24,18

21,65

20,84

19,76

19,10

1600°C

24,21

22,02

20,82

19,69

18,70

U02+5%Gd203

1700cC

21,52

20,44

18,10

16,76

16,47

1600°C

21,54

19,07

18,10

17,29

15,52

AV/V %

UO2

1700°C

55,38

52,57

51,04

48,09

46,44

1600°C

57,16

52,71

50,51

48,25

46,15

U02+5%Gd203

1700°C

52,96

51,94

48,88

44,77

43,74

1600°C

52,72

49,32

47,58

44,04

43,66

70 -r

60 •

50

— 40

o •
<i 30

20 •

10

V:UO2(1600): y »-0 9022)^ + 7.2628K2 - 22.642x + 75.022

RJ « 0.9986

V:U+Gd(1600): y - 0.6077x3 - S.SSeS^2 + 1.0396x + 54.959

R2 = 0.9816

V:U(1700) : y> -0.0126x''> + 02BK&? - 4.8636x + 60.601

R ! « 0.9913

V:U+Gd(1700) :y >= 2.1361x3- 15.14x* + 28.904x + 36.422

R* « 0.9977

UO2(1600): y =• -0.3638x3 + 3.0886K2 - 10.246x + 32.5

R ! « 0.9991

U+Gd(1600): y «•1.0469x3 + 7.6281 K2 - 19.657x + 35.706

R 2 «1

UO2(1700): y «-0.5589)!3 • *62Vii? • 13.87x + 34.877

RJ - 0.9931

U+Gd(t 700): y = 0.9607)? • 6.532x* • 11.322x + 15.631

R3 « 0.993

X UO2{1700)

A UO2O600)

O UO2+5%Gd2O3(1700)

p UO2+5%Gd2O3(1600)

A V:UO2(1700)

X V ::UO2 (1600)

X V : UO2+5%Gd2O3( 1700)

+ V:UO2+5%Gd2O3(1600)

—Poly. (UO2(1600))

- - - Poty.(UO2+5%Gd2O3(1600»

Poly. (UO2+S%Gd2O3(1700))

— - Poly. (UO2(1700V)

Poty.p/-.
UO2+5%Gd2O3(1700))

— — P o l y . (V ::UO2 (1600))

- - - Poty.(V:
UO2+5%Gd2O3(1600»

— — Poty .C: 1102(1700))

Gambar3. Shrinkage pelet sinter UO2 UO2+5% Gd2O3 suhu 1700°C/1600°C,

HR = 250°C/jam, ST = 2,5 jam dalam berbagai tekanan pengompakan
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a. U.P-U700.1 d, Gd.P-1.1700.l

b. U.P-3.1700.3 e.Gd;P-3.1700.3

c.U.P-4.1700.5 f.Gd.P-5.1700.5

Gambar 4.: Mikrostruktur UO2 dan U02*i-5%Gd203 setekh sintering pada suliu
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a.U.P-1.1600.1

b. U.P-3.1600,3

d.Gd.P-1.1600.1

o.Gd.P-3.1600.3

c.UP-5.1600.5 f.GdP-5.1600.5

Gambar 5.: Mikrostruktur UO^ daa UO2+5%G<l2C^ setelah sintering padasuhu
1600°C, HR - 250°C/j, ST » 2,5 jam
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TANYA JAWAB

Futichah
• Fenomena apa yang terjadi pada proses

shrinkage dengan adanya perubahan
tekanan pengompakan.

Abdul Latief
• Fenomena shrinkage adalah

pengkerutan pelet akibat adanya difusi
atom/migrasi pori/materi. Difusi tersebut
terjadi sebagai akibat adanya
pemanasan menuju ke tingkat yang
stabil. Pada tingkat yang stabil, pelet
mempunyai densitas tertentu, kepadatan
tertentu sehingga shrinkage sangat
tergantung pada kondisi bahan awal, dan
proses yang ada.

Pudji Susanti
• Apa dasar pemikiran yang digunakan

sehingga penambahan Gd2O3 ditentukan
sebesar 5%.

Abdul Latief
• Penambahan Gd2O3 sebesar 5%

didasarkan atas:
a) Pada penelitian pendahuluan,

optimum penambahan Gd2O3 ke
dalam UO2 apabila dikaitkan dengan
densitas pelet yang memenuhi
spesifikasi fabrikasi adalah ± 5%
Gd2O3.

b) Gd2O3 yang digunakan dalam reaktor
PWR adalah di bawah 10% atau
tepatnya setelah mengalami uji PIE
adalah 4% Gd2O3.

c) Apabila dikaitkan dengan kelarutan
Gd dalam U, larut padat Gd dalam U
adalah di bawah 8%. Dengan
demikian batasan 5% adalah bukan
batasan tetap.

Nurdin Effendi ""' :"
• Apa tujuan penelitian Saudara.
• Mengapa temperatur berpengaruh pada

densitas dan struktur nnikro pelet.
• Mengapa temperatur berpengaruh

terhadap shrinkage pelet.

Abdu! Latief
• Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui sejauh mana pengaruh
tekanan dan suhu sinter terhadap
densitas pelet mentah, densitas pelet
sinter, shrinkage (diameter atau volume)
dan mikrostruktur UO2 atau UO2+5%
Gd2O3.

• Temperatur dapat mempengaruhi difusi
atom, migrasi void dan mikrostruktur.
Pada suhu tinggi (> 1600°C), bahan
semakin padat dan butir mengalami
pertumbuhan.

• Biasanya sintering dilakukan pada suhu
2/3 temperatur leleh dalam K.
Berdasarkan pengalaman sintering
terhadap UO2, besarnya suhu adalah
1600-1700°C yang dapat menghasilkan
pelet sinter sesuai spesifikasi. Alasan
berpengaruh terhadap shrinkage adalah :
a) Besarnya suhu menentukan

besarnya jumlah atom/partikel/pori
sebagai akibat adanya difusi yang
selanjutnya menentukan shrinkage
atau pengkerutan.

b) Besarnya shrinkage nantinya erat
hubungannya dengan batas
shrinkage maksimal/minimal yang
diijinkan.
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DIFUSIVITAS DAN KONDUKTIVITAS PANAS LOGAM PADUAN U-TH-ZR
DAN U-TH-ZR-H

Hadi Suwarno
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

DIFUSIVITAS DAN KONDUKTIVI-TAS PANAS LOGAM PADUAN U-Th-Zr-DAN U-Th-Zr-H.
Difusivitas panas logam paduan U-Th-Zr dan U-Th-Zr-H dengan rasio komposisi atom U:Th:Zr =
2:1:6, 1:1:4, 1:2:6 dan 1:4:10 serta U:Th:Zr:H = 2:1:6:13,3; 1:1:4:9,5; 1:2:6:15,2; dan 1:4:10:27
diukur dari suhu kamar sampai 1273 K dengan metoda iaserflash, untuk maksud pengembangan
bahan bakar reaktor baru. Konduktivitas panas logam paduan dihitung berdasarkan hasil
pengukuran difusivitas panas, berat jenis dan kapasitas panas logam paduan tersebut. Hasil
pengukuran menunjukkan bahwa difusivitas panas logam paduan U-Th-Zr-H menunjukkan sifat
yang sangat baik pada suhu kamar hingga sekitar 900 K. Setelah suhu 900 K, difusivitas panas
logam paduan meningkat dengan tajam disebabkan oleh adanya dehidridasi. Untuk logam
paduan U-Th-Zr, sifat panasnya tampak sebagai fungsi suhu. Namun, pada suhu sekitar 800 K
kurva difusivitas panas menurun dengan tajam disebabkan oleh adanya perubahan fasa 8-UZr
menjadi U(y)Zr(P). Hasil penelitian menunjukkan bahwa logam paduan U-Th-Zr-H mempunyai
konduktivitas panas stabil dan lebih baik dibanding dengan UO2 yang sudah umum digunakan
sebagai elemen bakar reaktor sehingga paduan ini dapat dipromosikan sebagai bahan bakar
reaktor baru. .

ABSTRACT

THERMAL DIFFUSIVITY AND THERMAL CONDUCTIVITY OF U-Th-Zr AND U-Th-Zr-H
ALLOYS. The thetmal diffusivities of the U-Th-Zr and U-Th-Zr-H alloys with the atomic
compositional ratio, U:Th:Zr = 2:1:6, 1:1:4, 1:2:6 and 1:4:10 and U:Th:Zr:H = 2:1:6:13.3, 1:1:4:9.5,
1:2:6:15.2 and 1:4:10:27 were measured from room temperature to around 1273 K using a laser
flash technique, in order to develop new fission reactor fuel material. Thermal conductivities of the
alloys were calculated based on the thermal diffusivity measurement results, densities and heat
capacities of the alloys. It was shown that therwal diffusivity of the U-Th-Zr-H alloys exhibited a
favorable thermal properties af elevated temperature from room temperature to about 900 K. After
the temperature of 900 K, the thermal diffusivities of the alloys increases sharply due to the
dehydriding. In case of the U-Th-Zr alloys, the thermal properties is the function of temperature.
Nevertheless, at temperature of about 800 K the thermal diffusivity of the alloys decreased
sharply due to the &UZr -r> U(y)Zr(fl) phase transition. From the thermal properties point of view,
it has been demonstrated that the U-Th-Zr-H alloys have a better thenval properties than that of
UO2 commonly used in the nuclear reactor. Consequently, it can be promoted as a new U-Th
mixed hydride reactor fuel.

PENDAHULUAN

Senyawa hidrida untuk sistem U-Zr
mempunyai perhatian khusus daiam
teknologi elemen bakar reaktor. Hal ini telah
dibuktikan bertahun-tahun yang lalu dengan
digunakannya paduan hidrida U-Zr-H
tersebut, dalam bentuk U-ZrHii6, sebagai
elemen bakar reaktor TRIGA yang memiliki
karakteristik dasar sebagai berikut'1'2'31.
Pertama, penggunaannya sebagai unsur
elemen bakar padat-moderator yang kompak
dan memiliki sifat koefisien reaktivitas negatif
pada elevasi suhu reaktor. Hal ini berarti
bahwa apabila reaktivitas reaktor meningkat
secara mendadak, kenaikan suhu yang
timbul akan dipadamkan oleh peranan
hidrogen yang terkandung di dalam elemen
bakar sehingga dapat dihindari terjadinya

kerusakan elemen bakar. Selain itu, kapasi-
tas panas U-ZrH16 cukup besar sehingga
ukuran elemen bakar relatif kecil dan harga
fluks yang tinggi karena konsentrasi hidrogen
yang tinggi. Kedua, seperti reaktor tipe MTR
lainnya, TRIGA dirancang dengan sistem
kolam terbuka dengan pendinginan konveksi
alamiah maupun pendinginan paksaan,
tergantung dari kapasitas reaktor. Ketiga,
memiliki kemampuan pulsa yang sangat
tinggi dengan insersi reaktivitas mencapai
3,2% 8k/k ($4,60) dan tenaga puncak 6500
MW yang mampu menghasilkan fluks netron
~ 1015 n/cm2 setiap pulsa.

Paduan U-Th-Zr dan U-Th-Zr-H
diukur harga difusivitas panas serta dihitung
harga konduktivitas panasnya untuk menge-
tahui sifat-sifat panas bahan paduan tersebut
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dalam rangka promosi penggunaannya
sebagai elemen bakar baik reaktor riset
maupun daya. Hingga saat ini belum dijumpai
adanya data hasil percobaan paduan
tersebut, sehingga data yang tersaji ini akan
sangat bermanfaat bagi penelitian lanjut sifat
panas paduan tersebut.

Dengan menggunakan teknik laser
flash pengukuran sifat difusivitas panas
bahan/paduan dapat dilakukan dengan suhu
pengukuran yang tinggi (mencapai 3000 K)
dengan memakai detektor infra merah.

Pada percobaan ini, sifat difusivitas
panas paduan U-Th-Zr dan U-Th-Zr-H de-
ngan komposisi komponen penyusun yang
bervariasi dilakukan pada suhu kamar
sampai 1273 K dilakukan dan didiskusikan
dengan detil.

TATA-KERJA

Penyiapan Paduan U-Th-Zr dan U-Th-Zr-H

Paduan logam U-Th-Zr dibaat
dengan cara melebur paduan U-Th-Zr,
komposisi atomik paduan U:Th:Zr = 2:1:6,
1:1:4, 1:2:6, dan 1:4:10, di dalam sebuah
tungku lebur. Untuk menghindari terjadinya
oksidasi selama peleburan, di dalam tungku
lebur dilengkapi dengan busur listrik yang
berfungsi menyerap oksigen yang dicurigai
masih ada di dalam tungku.

Untuk memperoleh paduan
U-Th-Zr-H, paduan hasil leburan dihidridasi
dengan menggunakan hidrogen di dalam
sebuah sistem hidriding, pada suhu 1173 K.
Hasil hidriding diperoleh paduan hidrida
dengan komposisi U:Th:Zr:H = 2:1:6:13.3;
1:1:4:9,5; 1:2:6:15,2; dan 1:4:10:27.

Paduan logam, U-Th-Zr dan
U-Th-Zr-H, dipoles dengan mesin poles
sampai diperoleh dimensi akhir spesimen
bervariasi antara 1,6 ~ 2,9 mm untuk tebal
dan 4 ~ 6 tnm untuk panjang dan lebarnya.
Pemolesan dilakukan dengan kertas poles
dengan tingkat kekasaran bervariasi antara
400 ~ 2000 grain dan pemolesan akhir
dilakukan dengan serbuk AI2O3 dengan
tingkat kehalusan 2500 grain.

Karakterisasi spesimen dilakukan
dengan difraksi sinar X yang dilakukan pada
suhu kamar. Hasil analisis menunjukkan
bahwa paduan U-Th-Zr terdiri atas senyawa

UZr2 dan logam Th,
U-Th-Zr-H terdiri atas
ZrH2.x dan logam U.

sedangkan paduan
senyawa ThZr2H7+x,

Pengukuran Difusivitas Panas

Pengukuran difusivitas panas dila-
kukan dengan menggunakan Laser Flash
Thermal Constant Analyzer, di Japan Atomic
Energy Research Institute (JAERI). Sebelum
pengukuran semua spesimen uji dilapisi
dengan serbuk grafit sedemikian rupa
sehingga energi yang dipancarkan oleh sinar
laser akan diserap seluruhnya oleh permuka-
an spesimen uji. Prosedur percobaan adalah
sebagai berikut. Spesimen uji diletakkan di
dalam tungku pemanas dari sistem dan
dipanaskan pada suhu yang diinginkan.
Kemudian sepulsa laser ditembakkan ke
permukaan spesimen yang suhunya dijaga
konstan. Sebuah termokopel ditempelkan di
"permukaan depan" spesimen untuk
memonitor suhu permukaan spesimen yang
ditembak dengan berkas laser. Difusivitas
panas diukur menurut kenaikan suhu yang
terjadi pada "permukaan belakang" spesimen
yang dideteksi dengan menggunakan sebuah
detektor Infrared In-Sb. Difusivitas panas
spesimen dihitung dengan persamaan'4':

1.37Z.2
cc = d)

0,5

Dalam hal ini a (cm/detik) adalah difusivitas
panas, L (cm) adalah tebal spesimen, fOi5

(detik) adalah selang waktu yang diperlukan
untuk menaikkan suhu maksimum "permuka-
an belakang" spesimen.

Densitas Logam Paduan

Pengukuran densitas logam paduan
dilakukan dengan menggunakan Bouyanoy.
Perlu dicatat di sini bahwa densitas paduan
hidrida U-Th-Zr-H adalah densitas "terukur".
Densitas sebenarnya tidak diketahui karena
porositas paduan tidak diketahui.

Konduktivitas Panas

Konduktivitas panas dihitung dengan
menggunakan persamaan:

k = ccpCp (2)

Dalam hal ini k (W/cm K) adalah konduktivitas
panas, p (g/cm3) adalah berat jenis spesimen,
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dan Cp (kai/mol K) adalah kapasitas panas
spesimen. Mengingat tidak ada data Cp
spesimen dan kami juga tidak mengukurnya,
harga Cp spesimen diperoleh dengan
perhitungan teoritis berdasarkan komposisinya.

HASIL DAN BAHASAN

Di dalam karakterisasi termofisik
suatu logam/logam paduan seperti sifat
difusivitas panas, kapasitas panas, kerapat-
an, dan ekspansi panas adalah besaran-
besaran sangat penting. Data kapasitas
panas sangat penting untuk konversi antara
konduktivitas panas dan difusivitas panas.
Gambar 1 menampilkan difusivitas panas
spesimen dengan komposisi atomik U:Th:Zr
= 2:1:6, 1:1:4, 1:2:6, dan 1:4:10. Kurva
difusivitas panas logam paduan menunjukkan
kecenderungan naik dengan kenaikan suhu.
Kurva paling atas adalah kurva difusivitas
panas untuk spesimen U:Th:Zr = 1:1:4,
hampir berimpit dengan kurva untuk U:Th:Zr
= 1:4:10, sedangkan kurva yang terletak
ditengah adalah spesimen U:Th:Zr = 1:2:6,
dan kurva paling bawah adalah U:Th:Zr =
2:1:6. Kurva paling bawah tidak komplit
karena adanya data tak terukur pada suhu
pengukuran antara 773 ~ 875 K.

30

F
o
* - 10
a

5

0

—>- UNV4Z/10

-»-U2T>iZf6

MssingOata

Gambari. Difusivitas panas logam paduan
U-Th-Zr

Secara umum kurva menunjukkan
tendensi yang sama yaitu terjadi kenaikan
harga difusivitas panas dengan naiknya suhu
serta mengalami penurunan kurva yang
tajam pada suhu sekitar 800 K. Perbedaan
yang timbul kemungkinan disebabkan oleh
perbedaan komposisi elemen di dalam logam
paduan. Kecuali kurva paduan U:Th:Zr =
1:1:4, ketiga kurva lainnya menunjukkan
keterkaitannya dengan logam thorium, yaitu
semakin besar kandungan thorium semakin

besar pula harga difusivitas panas logam
paduan. Kecenderungan ini erat kaitannya
dengan tingginya difusivitas panas logam
thorium.

Kurva mengalami penurunan difusi-
vitas panas yang tajam pada suhu sekitar
800 K yang diikuti oleh penaikan kurva
kembali, suatu indikasi yang menunjukkan
terjadinya perubahan fasa. Di dalam sistem
terner U-Th-Zr, tidak dijumpai adanya fasa
tunggal U-Th-Zr pada suhu 800 K []. Pada
suhu iersebut, paduan yang ada untuk
komposisi atomik U:Th:Zr = 2:1:6, 1:1:4, 1:2:6
dan 1:4:10 adalah (5i-UZr2, a-Th dengan
kelarutan maksimum Zr sekitar 3 at. % dan
a-Zr dengan kelarutan maksimum Th sekitar
1.5%. Ada sedikit kelarutan Th di dalam
cVUZ^ seperti yang dilaporkan secara
lengkap oleh Penulis161. Sementara itu,
Takahashi dkk. melaporkan bahwa penurun-
an tajam kurva difusivitas panas sistem U-Zr
terjadi pada suhu sekitar 880 K|7i. Perbedaan
suhu yang cukup besar ini kemungkinan
disebabkan oleh konsentrasi zirkonium di
dalam paduan U-Th-Zr yang cukup besar.
Sesuai dengan diagram fasa U-Zr18' yang
sudah baku maka perubahan fasa yang
terjadi adalah transisi (8 -> U(y)Zr(p)).

Gambar 2 menunjukkan kurva difusi-
vitas panas paduan hidrida U-Th-Zr-H.
Berbeda dengan paduan U-Th-Zr, paduan
hidrida ini memiliki sifat lebih stabil terhadap
kensikan suhu sampai suhu 900 K. Setelah
suhu tersebut kurva difusivitas panas naik
dengan tajam sampai suhu sekitar 1100 K
dan setelah itu kurva kembali mendatar.

3(» *©

Gambar 2. Difusivitas panas logam paduan
U-Th-Zr-H.
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Kenaikan tajam kurva difusivitas
panas paduan hidrida ini disebabkan oleh
peristiwa dehidridasi. Perlu diketahui bahwa
pengukuran sifat difusivitas panas dengan
metoda laser flash dilakukan pada kondisi
vakum dengan tingkat kevakuman sekitar
9~ 11 x 10"6 Pa. Dalam kondisi operasi
tersebut dan suhu tinggi akan mengakibatkan
kestabilan senyawa hidrida di dalam paduan
menjadi terganggu. Karena itu terjadilah
migrasi hidrogen dari dalam logani paduan
keluar sehingga kurva difusivitas panas
bergerak naik. Setelah proses dehidridasi
selesai, sekitar 1100 K, kurva membelok
agak mendatar seperti kurva difusivitas
panas logam paduan non-hidrida.

Paduan hidrida U-Th-Zr-H terdiri atas
a-U, ThZr2H7.x, dan 5-ZrH2.x- Adanya fase U
bebas di dalam paduan hidrida secara teoritis
akan mempengaruhi kurva difusivitas panas.
Pada suhu sekitar 879 K seharusnya terjadi
perubahan fasa a<=>p-U yang ditandai
dengan penurunan tajam kurva, seperti
dijumpai pada paduan non-hidrida. Tidak
adanya perubahan kurva pada suhu tersebut
dapat diterangkan sebagai berikut. Uranium
bebas di dalam paduan terdispersi secara
homogen sebagai komponen minoritas
diantara senyawa ThZr2H7.x, dan 8-ZrH2.x
sedemikian rupa sehingga panas yang
diserap oleh perubahan fasa tersebut relatif
kecil.

Tabel 1 menampilkan densitas
"terukur" logam paduan U-Th-Zr dan
U-Th-Zr-H. Ditampilkan pula densitas logam
murni dan UO2. Densitas dan kapasitas pa-
nas spesimen diperlukan untuk memperkira-
kan harga konduktivitas panas. Dibandingkan
dengan densitas logam uranium, densitas
spesimen non hidrida dan hidrida tampak
lebih rendah, sementara dibandingkan
dengan densitas UO2 sedikit lebih rendah.
Hal ini mudah dipahami karena uranium
memiliki densitas yang paling tinggi diantara
komponen penyusunnya. Pada Tabel 1 terli-
hat bahwa densitas logam paduan tergan-
tung dari komponen penyusunnya, yaitu
semakin tinggi kandungan uranium semakin
tinggi densitas logam paduan. Dalam hal
paduan hidrida, semakin tinggi kandungan
hidrogen di dalam logam paduan, semakin
rendah densitas paduan karena adanya
hidrogen diperkirakan akan memperbesar
porositas logam paduan, meskipun pernyata-
an ini harus dibuktikan terlebih dahulu.

Perlu dicatat bahwa densitas paduan
hidrida adalah densitas "terukur". Densitas
sebenarnya harus dikoreksi dengan porositas
paduan. Adanya porositas di dalam paduan
hidrida ini sangat menguntungkan karena
diharapkan mampu mengakomodasi gas
produk fisi.

Tabel 1. Densitas "terukur" paduan
U-Th-Zr, U-Th-Zr-H, dan UO2

Spesimen
U:Th:2r:H

2:1:6:0
2:1:6:13,3

1:1:4:0
1:1:4:9,5
1:2:6:0

1:2:6:15,2
1:4:10:0

1:4:10:27
U, 25 °C

Th, 25 °C
Zr, 25 °C

UO2, 25 °C

U/M atau
U/MH, %

22.2
9

16.7
6.5
11.1
4.1
6.7
2.4
-
-
-
-

Th/M atau
Th/MH, %

11.1
4.5
16.7
6.5
22.2
8.3
26.7
9.5
-
-
-
-

H/MH
%

-
59.6

-
61.3

-
62.8

-
64.3

-
-
-
-

Densitas
g/cc

9.811
9.706
9.506
8.970
9.225

-
9.008
8.990
19.1*)
11.7**)
6.52**)
10.8*)

**)[8],*)[9-10]

Kapasitas panas spesimen diperoleh
dengan cara estimasi karena tak ada infor-
masi tentang hal ini di literatur dan Penulis
juga tidak melakukan pengukuran langsung
(dapat menggunakan DSC atau kalorimeter).
Untuk mengestimasi kapasitas panas padu-
an, dianggap bahwa paduan tersusun atas
5-UZr2±x dan Th untuk logam paduan non-
hidrida dan tersusun atas logam U, senyawa
ThH2, and ZrH2 untuk logam paduan
U-Th-Zr-H. Cara ini ditempuh karena tak ada
data kapasitas panas untuk senyawa ThZr2

and ThZr2H7+x. Data Cp untuk logam dan
senyawa yang diasumsikan tersebut dapat
diperoleh dari literatur'11"141. Kapasitas panas
spesimen dihitung dengan metoda
Kubachewski, seperti tersebut dalam pers.
(3,4), sebagai berikut1121:
Untuk logam paduan non-hidrida, U-Th-Zr:

Cpcamp = a CpU2r2 + b CpTh (3)

Untuk logam paduan hidrida, U-Th-Zr-H:

= a CPu-ZrH2 + b CpThH2 (4)

Dalam persamaan ini a dan b adalah ratio
molar UZr2 (atau U-ZrH2), Th (atau ThH2) dan
Zr di dalam logam paduan.
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Gambar 3 dan 4 menampilkan
konduktivitas panas Iogam paduan U-Th-Zr
dan U-Th-Zr-H sebagai fungsi suhu dihitung
dengan menggunakan pers. (3) dan (4) di
atas. Konduktivitas panas adalah sifat bahan
yang erat kaitannya dengan fluks panas
(kecepatan perpindahan panas setiap unit
luas) di dalam material disebabkan oleh
gradien panas spatial. Khusus untuk elemen
bakar nuklir sifat konduktivitas material yang
tinggi merupakan hal yang sangat penting,
khususnya ditinjau dari segi keselamatan dan
ekonomi karena sifat inl merupakan faktor
yang paling dominan di dalam menentukan
nilai bakar maksimum suatu elemen bakar.

oe
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Gambar3. Konduktivitas panas logam
paduan U-Th-Zr.

Gambar4. Konduktivitas panas logam
paduan U-Th-Zr-H dan U02.

Dari hasil kalkulasi konduktivitas
panas dan pengukuran difusivitas panas
tampak bahwa logam paduan U-Th-Zr
memiliki sifat konduktivitas panas yang tinggi.
Namun, di sana ada transformasi fasa yaitu
(8UZr -» U(y)Zr(p)) pada kenaikan suhu yang
mengakibatkan penurunan harga difusivitas

spesimen. Transformasi fasa inilah yang
menjadi alasan logam paduan U-Th-Zr tidak
dapat digunakan langsung sebagai elemen
bakar.

Dari Gambar 3 dan 4 terlihat bahwa
hidridasi menurunkan sifat konduktivitas
panas paduan. Penurunan sifat panas ini
dapat diterangkan sebagai berikut. Di dalam
logam-logam paduan, panas dipindahkan
oleh elektron (atau valensi) bebas, lattice
waves, dan phonon (sebuah phonon ekivalen
dengan sekuantum energi dalam bentuk
suatu gelombang termoelastik dari suatu
frekuensi tetap atau analog dengan suatu
photon di dalam radiasi elektromagnetik).
Sementara untuk paduan hidrida, apalagi
yang memiliki kapasitas hidrogen yang tinggi,
hidridasi mengakibatkan sifat panas logam
paduan berubah menjadi material dielectric
sehingga panas di dalam material hanya
dipengaruhi oleh phonon saja|15|16l

Dibandingkan dengan konduktivitas
panas U02 (100%TD)'17!, seperti ditampilkan
di Gambar 5, konduktivitas panas logam
paduan hidrida U-Th-Zr-H tampak lebih tinggi
dan ini merupakan suatu hasil yang baik.
Untuk U02 tampak bahwa sifat konduktivitas
panasnya menurun dengan kenaikan suhu.
Inilah yang menjadi salah satu kelemahan
U02 dalam penggunaannya sebagai elemen
bakar. Sementara itu paduan U-Th-Zr-H
menunjukkan kestabilannya dengan kenaikan
suhu. Seperti telah dijelaskan sebelumnya
dalam pengukuran difusivitas panas yaitu
bahwa terjadinya migrasi hidrogen disebab-
kan oleh kondisi vakum di dalam sistem.
Apabila kondisi pengukuran tidak dalam
kondisi vakum, kemungkinan dehidridasi
tidak akan terjadi dan ini berarti bahwa
konduktivitas paduan hidrida ini akan tetap
stabil terhadap kenaikan suhu lebih besar
dari 900 K.

SIMPULAN

Difusivitas panas telah diperoleh
dengan metoda laser flash dari suhu kamar
sampai dengan 1273 K untuk logam paduan
U-Th-Zr dan U-Th-Zr-H. Konduktivitas panas
dihitung dari hasil percobaan dan harga
perkiraan kapasitas panas logam paduan
yang dihitung dari suhu kamar sampai
dengan1273K.

Diperoleh bahwa untuk logam
paduan U-Th-Zr, pada suhu sekitar 800 K
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terjadi penurunan difusivitas panas paduan
disebabkan oleh adanya transformasi fasa
8UZr -> U(y)Zr(p). Paduan U-Th-Zr-H
memiliki sifat konduksi panas yang baik
dibandingkan dengan UO2 yang sudah umum
digunakan di reaktor dan, karena itu, dapat
dipromosikan sebagai elemen bakar reaktor
tipe U-Th hidrid yang baru.

Penelitian sifat termal lanjutan masih
diperlukan, khususnya untuk mengukur
secara langsung kapasitas panas logam
paduan dan porositas logam paduan hidrida.
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TANYA JAWAB

Asli Purba
• Mohon dijelaskan perhitungan

difusivitas termal (a) dari data-data
pengukuran laserflash.

Hadi Suwarno
• Sudah dijelaskan dalam tata kerja

pengukuran difusivitas termal.

Utaja
• Faktor yang disoroti pada bahan

bakar umumnya kemampuan muat
U235, sedangkan pengaruh kondukti-
vitas dapat dieliminasi dengan
ukuran. Mohon dijelaskan.

Hadi Suwarno
• Metode eliminasi artinya dengan

perhitungan desain elemen bakar.
Pengukuran konduktivitas kemudian
dibandingkan dengan konduktivitas
UO2 mempakan cara umum yang
dipakai dalam pengembangan eie-
men bakar karena UO2 merupakan
most common fuel for nuclear power
plant. Dengan membandingkan sifat
termal logam paduan ini dengan UO2

akan diperoleh gambaran yang jelas
tentang kelayakan U-Th-Zr dan
U-Th-Zr-H sebagai bahan bakar
baru.

150



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

Supardi
• Rasio komposisi atom U : Th : Zr =

2 : 1 : 6; 1 : 1 : 4; 1 : 2 : 6 dan
seterusnya maksudnya untuk
pengembangan elemen bakar
reaktor baru. Mengapa dipilih cara
tersebut. Bagaimana rasio komposisi
atom sebelum dikembangkan.

Hadi Suwarno
• Komposisi dipilih berdasarkan

spesifikasi bahan bakar TRIGA yaitu
dipilih (U,Th)Zr = 1 : 2 . Dipakai Th
karena untuk menghindari problem
TRU yang menghasilkan massa
atom dengan umur panjang (Am, Np,
Pu).
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PENGARUH TINGKAT MUAT URANIUM TERHADAP KAPASITAS PANAS,
KONDUKTIVITAS PANAS DAN ENTALPI SERBUK U3Si2-AI

Aslina Br. Ginting, Suparjo, Hasbullah N., Dian A., Siti Amini
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT MUAT URANIUM TERHADAP KAPASITAS PANAS, KONDUKTIVITAS
PANAS DAN ENTALPI SERBUK U3Si2-AI. Perubahan kapasitas panas serbuk U3Si2-AI dengan
tingkat muat uranium (TMU) 3,6 ; 4,2 ; 4,8 dan 5,2 g/cm3 dianalisis dengan alat DSC'92 pada suhu
30°C hingga 400°C, sedangkan perubahan entalpi dianalisis dengan menggunakan alat DTA pada
suhu 30 hingga 1700°C. Dari hasil analisis diperoleh" bahwa serbuk U3SJ2-AI mempunyai nilai
kapasitas panas yang cenderung menurun dengan naiknya TMU, sedangkan perubahan entalpi
serbuk U3Si2-AI mulai terjadi pada suhu 639°C yang ditunjukkan oleh perubahan aliran panas
membentuk puncak endotermik yang diikuti oleh puncak eksotermik pada suhu 650°C. Puncak
endotermik tersebut menyatakan terjadinya peleburan matriks Al dan puncak eksotermik
menyatakan terjadinya interaksi antara lelehan Al dengan serbuk U3SJ2 membentuk senyawa
U(AI,Si). Entalpi peleburan matriks Al dan entalpi pembentukan senyawa U(AI,Si)x bertambah kecil
dengan naiknya TMU. Pada pemanasan lebih lanjut hingga suhu 1400°C tnasih diperoleh satu
puncak endotermik yang menyatakan terjadi pembentukan senyawa UAIX dan USi dengan entalpi
reaksi bertambah besar dengan naiknya TMU. Sementara, penentuan nilai konduktivitas panas
serbuk LbSia-AI dengan variasi TMU dilakukan dengan cara konversi nilai kapasitas panas ke
nilai konduktivitas panas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa serbuk U3Si2-AI mempunyai nilai
konduktivitas panas bertambah kecil dengan naiknya TMU. Besarnya kapasitas panas,
konduktivitas panas dan entalpi serbuk U3SJ2-AI sangat dipengaruhi oleh jumlah matrik Al yang
terdapat dalam bahan bakar tersebut. Data kapasitas panas, konduktivitas panas, dan entalpi
serbuk U3Si2-A! sangat berperan untuk menunjang keselamatan operasi reaktor.

Kata Kunci: Serbuk U3SJ2-AI, Kapasitas Panas, Konduktivitas Panas.Entalpi ,DTA dan DSC.

ABSTRACT

THE EFFECTS URANIUM LOADING TO HEAT CAPACITY, THERMAL CONDUCTIVITY, AND
ENTHALPY OF U3S12-AI POWDER. Analysis of heat capacity change of U3Si2-AI powder with
uranium loading of 3,6 - 4,2 - 4,8 and 5,2 g/cm3 has been carried out using DSC'92 at temperature
range of 3CPC to 40(fC. Analysis of the enthalphy change was done using differential thermal
analysis (DTA) at temperature range of 3(fC to 170<fC. From the results it is concluded that heat
capacity of the U3S12-AI powder tends to decrease with increasing of uranium loading. The
enthalphy change was started at temperature of 639°C, indicated by endothermic peak, and
followed by exothermic peak af 65<fC. Endothermic peak indicates the melted Al matrix and the
exothermic peak indicates the occurrence of interaction between Al matrix melt with U3Si2 to form
U(AI,Si)x. The enthalphy change in the formation of U(AI,Si)x decreases with the increasing of
uranium loading. The determination of thermal conductivity of the U3S12-AI powder decrease with
increasing uranium loading. The heat capacity, themal conductivity, and enthalphy of U3S12-AI
povjder are largely influenced by the Al matrix in the fuel. Data of heat capacity, thenval
conductivity, and enthalphy of UsSirAI powder are very important in the safety aspects during a
nuclear reactor in operation.

Key Word: U3S/2-/A/ Powder, Heat Capacity, Thenval conductivity, Enthalphy, DTA and DSC.

PENDAHULUAN

Serbuk paduan U3Si2-AI dengan
variasi TMU akan digunakan sebagai inti
elemen bakar (IEB) dalam pembuatan pelat
elemen bakar (PEB) jenis silisida. Dalam
usaha meningkatkan pemahaman tentang
bahan bakar jenis silisida serta usaha
peningkatan fabrikasi elemen bakar reaktor
riset dengan menggunakan bahan bakar
dispersi U3Si2-AI TMU tinggi, maka diperlukan

pengetahuan penunjang untuk memahami
sifat-sifat termal dari serbuk U3Si2-AI dengan
variasi TMU. Sifat termal yang paling utama
adalah kapasitas panas (Cp=J/g°C) dan
konduktivitas panas (k=W/cm°C) yang akan
berperan langsung dalam penggunaannya di
reaktor. Sedangkan data termal yang lain, yaitu
entalphi peleburan dari s.erbuk U3Si2-AI
(AH=J/g), akan berguna untuk memperkirakan
besamya panas reaksi termal yang terjadi
akibat kecelakaan lokal yang dikarenakan oleh
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kehilangan air pendingin (Lost of Cooling
Accident atau LOC'A). Dari pabrikasi bahan
bakar reaktor riset PT.Batan Teknologi
Persero (BANTEK) diperoleh data
perbandingan serbuk U3S2 dengan matriks AI
seperti ditunjukkan pada tabel-1, dimana
terlihat semakin tinggi TMU semakin kecil
kandungan matriks Al di dadalam IEB U3Si2-AI
tersebut. .

Tabel-1. Perbandingan Berat Serbuk \J^\2
Dengan Serbuk Al.

TMU
(g/cm3)

3,6
4,2
4,8
5,2

Berat Serbuk
U3Si2 (g)

74,680
87,126
99,572
108,87

Berat
Serbuk Al

(9)
32,278
28,90
26,868
25,025

Berdasarkan data pabrikasi ini,
serbuk U3Si2-AI dengan variasi TMU diduga
mempunyai kapasitas panas, konduktivitas
panas dan entalphi peleburan yang berbeda-
beda karena sifat termal U3Si2-AI sangat
dipengaruhi oleh komposisi matriks Al dan
serbuk U3Si2. Secara teoritis matriks Al
mempunyai daya hantar panas yang lebih
besar sebesar 225 W/mK dibanding serbuk
U3Si2 sebesar 12,7 W/mKm, sehingga
dipandang perlu untuk melakukan suatu
penelitian pengaruh variasi TMU 3,6 ; 4,2 ; 4,8
hingga 5,2 g/cm3 terhadap sifat termal yang
mencakup kapasitas panas, konduktivitas
panas dan entalpi serbuk U3Si2-AI.

Kapasitas panas (J/g°C), konduktivitas
panas (W/m°K) dan entalphi (J/g) serbuk
U3Si2-AI berguna dalam perhitungan
perpindahan panas untuk menunjang
keselamatan di dalam operasi reaktor. Nilai
kapasitas panas dan konduktivitas panas
digunakan oleh fabrikator bahan bakar reaktor
riset untuk mengetahui kemampuan serbuk
U3Si2-AI menghantarkan panas sedangkan
nilai entalpi digunakan untuk mengetahui
jumlah panas yang dilepaskan atau dibutuhkan
serbuk bahan bakar U3Si2-AI ke kelongsong
pelat elemen bakar selama digunakan di
dalam reaktor.

Pengukuran kapasitas panas serbuk
bahan bakar U3Si2-AI untuk masing-
masingTMU dilakukan pada suhu terprogram
30°C hingga 400°C dengan kecepatan
pemanasan 5°C/menit dengan menggunakan
alat DSC'92 (Differential Scanning Calorimetry)
sedangkan pengukuran entalpi dilakukan pada
suhu 30°C hingga 1700°C dengan kecepatan

pemanasan 10°C/menit menggunakan alat
TG-DTA. Dari literatur diperoleh bahwa serbuk
U3Si2-AI mengalami peleburan pada suhu
1665°C sehingga pengukuran enthalpi
dilakukan pada suhu 1700°C. Pengukuran
konduktivitas panas serbuk U3Si2-AI dengan
variasi TMU dapat dilakukan dengan cara
perhitungan melalui konversi kapasitas panas
yang diperoleh dari analisis dengan DSC'92
dengan konduktivitas panas. Rumus yang
digunakan adalah hubungan antara besaran
kapasitas panas, densitas dan difusivitas
panas dengan konduktivitas panas. Hubungan
tersebut dapat ditulis sbbPl

k=Cp a p (1)

dimana,
k = konduktivitas panas (W/cm K)
Cp = kapasitas panas (J/g°C)
p = densitas (g/cm3)
ct = difusivitas panas (cm/sec2)

Data sifat tertnal serbuk U3Si2-AI
dengan variasi TMU ini akan cjijadikan
sebagai asupan pada pembuatan dan
penggunaan elemen bakar yang akan di
fabrikasi lebih lanjut untuk dapat memenuhi
kriteria keselamatan operasi reaktor.

CARA KERJA

Penentuan Kapasitas Panas ( Cp = J/g°C)

Berdasarkan hipotesis diatas maka
dilakukan pengukuran kapasitas panas
(Cp=J/g°C) serbuk bahan bakar U3Si2-AI
variasi TMU 3,6 ; 4,2 ; 4,8 dan 5,2 g/cmri pada
rentang suhu 30°C hingga 400°C .dengan
kecepatan pemanasan 5°C/menit dalam media
inert dengan menggunakan alat DSC'92.
Disiapkan 6 (enam) buah krusibel aluminium
kosong dan dilakukan pengukuran sebanyak
3 (tiga) tahap dengan 2 (dua) buah krusibel
setiap tahap pengukuran, dimana krusibel
yang satu digunakan sebagai pembanding (Kr)
dan krusibel lainnya sebagai wadah sampel
(Ks). Tahap pertama dilakukan pengukuran
terhadap krusibel aluminium kosong yang
dianggap sebagai data blangko. Pengukuran
tahap kedua dilakukan terhadap krusibel
aluminium kosong dan krusibel yang berisi
samp^l standar AI2O3 seberat 70 mg
dan pengukuran tahap ketiga dilakukan
terhadap krusibel aluminium kosong dan
sampel U3Si2-AI dengan variasi TMU 3,6 ; 4,2 ;
4,8 dan 5,2 g/cm3 seberat 70 mg. Masing-
masing krusibel tersebut dimasukkan kedalam
chamber DSC'92 kemudian dialiri dengan gas
Argon secara kontiniu sebagai media
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pengukuran. Dari ketiga hasil pengukuran
tersebut dilakukan evaluasi untuk memperoleh
nilai kapasitas panas (Cp = J/g°C) serbuk
U3Si2-Al dengan variasi TMU sebagai fungsi
waktu dan suhu.

Penentuan Entalpi (AH =J/g)

Dalam penentuan panas reaksi (AH =
J/g) dengan DTA'92 disiapkan dua buah
krusibel alumina yang digunakan sebagai
wadah cuplikan serbuk U3Si2-AI variasi
TMU 3,6 ; 4,2 ; 4,8 dan 5,2 g/cm3 dan
sebagai pembanding (blank). Serbuk bahan
bakar U3Si2-AI dengan berat 70 mg
dimasukkan ke dalam krusibel, kemudian
kedua cawan tersebut dimasukkkan ke
dalam tungku pemanas TG-DTA'92 dan di
vakumkan sampai tekanan 10"1 mbar.
Setelah tercapai kondisi vakum 10'1 mbar,
tungku pemanas TG -DTA dialiri gas Argon
99,99% dengan tekanan 2,5 mbar.
Penentuan panas reaksi dilakukan dengan
kondisi operasi pada suhu 30°G hingga
1700°C dengan kecepatan pemanasan
10°C/menit dan kecepatan pendinginan
10°C/menit dengan waktu tunda (delay)
selama 60 menit.

Penentuan Konduktivitas Panas
(k=W/cmK)

Penentuan nilai konduktivitas panas
serbuk U3Si2-AI dilakukan dengan perhitungan
melalui konversi nilai kapasitas panas U3Si2- Al
yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan
alat DSC'92 ke nilai konduktivitas panas
dengan menggunakan persamaan (1).

HASIL DAN BAHASAN

A. Penentuan Kapasitas Panas (Cp= J/g°C)

Hasil analisis dengan DSC'92
menunjukkan bahwa kapasitas panas serbuk
U3Si2-AI bertambah kecil dengan naiknya
TMU. Pada suhu yang sama dalam
rentang suhu 30°C hingga 400°C, terjadi
pengurangan kapasitas panas serbuk U3Si2-AI
dengan TMU 3,6 dan 4,2 g/cm3 secara
lambat, tetapi pada serbuk U3Si2-AI dengan
TMU 4,8 dan 5,2 g/cm3 terjadi pengurangan
kapasitas panas yang cukup besar seperti
yang terlihat pada Gambar 1. Peristiwa ini
menunjukkan bahwa serbuk U3Si2-AI dengan
TMU rendah (3,6 dan 4,2 g/cm3) mempunyai
kapasitas panas yang relatif stabil karena
mempunyai kemampuan menyerap panas
lebih baik dibanding serbuk U3Si2-AI dengan
TMU 4,8 dan 5,2 g/cm3. Hal ini disebabkan

karena serbuk U3Si2-AI dengan TMU 3,6 dan
4,2 g/cm3 mempunyai kandungan aluminium
matriks lebih besar dibanding yang terdapat
pada serbuk U3Si2-AI dengan TMU 4,8 dan 5,2
g/cm3. Pernyataan ini didukung oleh hasil
pengukuran kapasitas panas serbuk Al
99,999% sebagai matriks dan serbuk U3Si2
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2,
dimana dari hasil analisis tersebut diperoleh
bahwa matriks aluminium mempunyai
kapasitas panas yang jauh lebih besar
dibanding serbuk U3Si2l sehingga pada saat
pengukuran besaran kapasitas panas serbuk
U3Si2-AI variasi TMU dominan dipengaruhi
oleh sifat-sifat kandungan Al'1'2'. Berkurangnya
kandungan Al di daiam serbuk U3Si2-AI
menyebabkan daya ikat antar logam Al dan
U3Si2 akan menjadi berkurang^1 sehingga
menyebabkan penyerapan panas dalam
bahan bakar tersebut menjadi menurun.

B. Penentuan Konduktivitas Panas
(k = W/cm°C)

Konduktivitas panas serbuk U3Si2-AI
dengan TMU 3,6 ; 4,2 ; 4,8 dan 5,2 g/cm3

ditentukan dengan perhitungan melalui
konversi nilai kapasitas panas yang diperoleh
dari analisis dengan DSC ke nilai

konduktivitas panas dengan menggunakan
rumus:

k = Cp a p

Difusivitas panas dan densitas U3Si2-AI
sebagai fungsi suhu diperoleh dari literatur121

dan nilai konduktivitas panas hasil perhitungan
tersebut ditunjukkan pada Tabel-2.

Dari hasil perhitungan, pada suhu
yang sanna diperoleh bahwa konduktivitas
panas serbuk U3Si2-AI menurun dengan
naiknya TMU seperti yang terlihat pada
Gambar 3. Penurunan konduktivitas panas
U3Si2-AI sangat dipengaruhi oleh kandungan
fraksi volume matriks Al[2'31 di dalam bahan
bakar tersebut. Selain dipengaruhi oleh matriks
Al, konduktivitas panas U3Si2-AI juga
dipengaruhi oleh porositas seperti terlihat
pada Gambar 4, dimana terlihat konduktivitas
panas U3Si2-AI menurun dengan naikknya
jumlah porositas. Banyaknya porositas pada
bahan bakar U3Si2-AI dengan variasi TMU
telah dianalisis oleh peneliti sebelumnya
dengan hasil sebagai berikut141:

TMU (g/cmJ)
3,6
4,2
4,8
5,2

Porositas (%)
4,90 - 5,53
6,25 - 6,75
7,90 - 8,66
9,33 - 9,83
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Dari hasil analisis tersebut, dapat dinyatakan
bahwa semakin tinggi TMU semakin kecil
kandungan matriks Al di dalam bahan bakar
yang menyebabkan jumlah porositas menjadi
bertambah besar sehingga berpengaruh
kepada konduktivitas panas bahan U3Si2-AI.
Hal ini disebabkan karena kandungan matriks
Al di dalam bahan bakar U3Si2-A! sangat
berperan dalam menentukan konduktivitas
panas bahan bakar151, karena matriks Al
terdistribusi secara merata diantara partikel
bahan bakar U3Si2 dan dapat mengurangi
porositas. Disamping itu, matriks Al
mempunyai daya hantar panas tinggi [2'3A5)

sehingga jelas terbukti bahwa semakin
tinggi TMU semakin kecil konduktivitas panas
U3Si2-AI karena mempunyai kandungan Al
semakin kecil. Hal ini dapat dijelaskan bahwa
dalam penentuan konduktivitas panas U3Si2-AI
pada TMU tinggi , partikel Al semakin sedikit
berperan karena kontak singgung antar muka
matriks Al dengan U3Si2 lebih kecil sehingga
konduktivitas panas yang terukur juga
bertambah kecil.

C. Penentuan Entalpi (AH = J/g)

Pengukuran panas reaksi (AH = J/g)
dilakukan terhadap serbuk U3Si2-AI dengan
variasi TMU 3,6 ; 4,2 ; 4,8 dan 5,2 g/cm3

dengan TG- DTA'92, pada kondisi operasi
30°C hingga 1700°C dengan kecepatan
pemanasan 10°C/menit dan daiam media gas
Argon. Serbuk U3Si2-AI relatif lebih stabil
terhadap termal sampai di bawah suhu lebur
matrik Al. Hal ini terlihat dengan tidak adanya
perubahan aliran panas di bawah pemanasan
600°C, seperti ditunjukkan pada Gambar 5
dan 6. Serbuk U3Si2-AI mengalami reaksi
terma! pada suhu 639°C yang ditunjukkan
oleh puncak endotermal yang menyatakan
terjadinya peristiwa peleburan matrik Al yang
diikuti oleh suatu puncak eksotermal yang
menyatakan terjadinya peristiwa reaksi matriks
Al dengan U3Si2 membentuk senyawa
U(AI,Si)x [2i5>61. Rea'ksi termal pada puncak
eksotermal yang berdekatan dengan puncak
endotermal, terjadi karena adanya interaksi
lelehan Al secara cepat dengan serbuk U3Si2.
Pengikatan tersebut terjadi sangat cepat
karena serbuk U3Si2 mempunyai kontak antar
muka dengan gaya gerak yang lebih besar
sehingga ikatan intermetalik lelehan Al dengan
U3Si2 terjadi secara simultan dengan reaksi
peleburan matriks Al. Jumlah panas yang
diserap dan yang dilepaskan dalatn melakukan
reaksi endotermal dan reaksi eksotermal ini
makin kecil dengan naiknya TMU. Hal ini
disebabkan oleh kandungan Al di dalam bahan

bakar tersebut bertambah kecil dengan
naiknya TMU, seperti ditunjukkan dalam
Tabel 3.

Pada suhu pemanasan antara 660°C
hingga 1300°C tidak terlihat adanya
perubahan aliran panas membentuk puncak
eksotermal maupun endotermal. Peristiwa ini
menunjukkan bahwa serbuk U3Si2-AI stabil
terhadap termal hingga suhu pemanasan
1300°C. Tetapi pada suhu 1400°C diperoleh
suatu puncak endotermal dengan luasan
puncak bertambah dengan naiknya TMU.
Terbentukya puncak endotermik pada suhu
1400°C menunjukkan terjadinya pengikatan
dan pembentukan senyawa U-AI dan U-Si
dari senyawa U(Al,Si)3

I1-6J dengan jumlah
panas yang dibutuhkan bertambah besar
dengan bertambahnya TMU. Meningkatnya
panas reaksi (AH =J/g) yang dibutuhkan untuk
melakukan pembentukan U-AI dan U-Si dari
U(AI,Si)3 menunjukkan bahwa semakin tinggi
TMU semakin banyak uranium yang bereaksi
dengan matriks Al membentuk senyawa UAI3
dan USi3

I1f5|6). Adanya senyawa U(AI,Si)3 dan
UAIX sebagai hasil pemanasan telah dibuktikan
dengan XRD, seperti ditunjukkan pada
Gambar 7.

Pada proses pendinginan pada suhu
1349°C diperoleh satu puncak eksotermal
yang menyatakan terjadi reaksi solidifikasi
yang reversibel dengan puncak endotermal
pada reaksi pembentukan senyawa UAIX.
Reaksi solidifikasi UAIX ini terjadi semakin
kecil dengan naiknya TMU. Serbuk U3Si2-AI
dengan TMU 3,6 g/cm3 selain mengalami
reaksi solidifikasi pada suhu 1349°C juga
mengalami reaksi solidifikasi pada suhu
610°C, yang di indentifikasi sebagai reaksi
solidifikasi matriks Al. Ha) ini terjadi karena
pada suhu 1349°C matriks Al di dalam serbuk
U3Si2-AI dengan TMU 3,6 g/cm3 tidak
seluruhnya bereaksi membentuk senyawa
UAIX, sehingga pada proses pendinginan
kelebihan matriks Al mengalami proses
solidifikasi pada suhu 610°C seperti terlihat
pada Gambar5.

SIMPULAN

Variasi TMU dan matriks Al sangat
mempengaruhi kapasitas panas, konduktivitas
panas dan entalpi serbuk U3Si2-AI. Serbuk
U3Si2-AI mempunyai kapasitas panas dan
konduktivitas panas bertambah besar dengan
naiknya suhu tetapi mengalami penurunan
dengan naiknya TMU. Sedangkan hasi!
analisis entalpi, terjadi reaksi peleburan
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matriks Al pada suhu 639°C yang diikuti
secara simultan oleh interaksi lelehan Al
dengan serbuk U3Si2 membentuk senyawa
U(AI,Si)3 pada suhu 650°C. Panas peleburan
matriks Al dan panas pembentukan U(AI,Si)3

menurun dengan naiknya TMU, dan pada
suhu 1400°C terjadi pembentukan senyawa
UAIX dan USi dengan entalpi bertambah besar
dengan naiknya TMU. Pada proses
pendinginan terjadi reaksi solidifikasi senyawa
UAIX pada suhu 1349°C dan solidifikasi matrik
Al pada suhu 610°C. Data termal serbuk
U3Si2-AI ini dapat digunakan oleh fabrikator
bahan bakar reaktor riset jenis silisida dalam
merancang bahan bakar dengan tingkat muat
uranium yang lebih tinggi untuk menunjang
keselamatan operasi reaktor.
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TANYA JAWAB

Indro Yuwono
• Ada perbedaan data entalpi dengan

penelitian Saudara Tumpal
Pandiangan. Data entalpi mana yang
digunakan dalam disain bahan bakar.

• Dalam gambar 3 antara suhu 200-
300°C ada fenomena yang berbeda
yaitu 2(dua) grafik atas lengkung ke
bawah, 1(satu) grafik lengkung ke
atas dan 1(satu) linier. Mohon
dijelaskan fenomena tersebut.

Siti Amini
• Data entalpi mempunyai

kecenderungan yang sama. Pada
praktisnya data pelat akan lebih
terpakai untuk desain elemen bakar.
Walaupun demikian data entalpi
serbukpun tidak dapat diabaikan
untuk mempertimbangkan ~ desain
pelat bahan bakarnya.

• Konduktifitas yang tertampil pada
grafik adalah hasil perhitungan Cp.
Seharusnya secara teoritis,
konduktifitas serbuk dengan TMU
juga fungsi dengan arah proporsional
terhadap temperatur. Jadi arahnya
tidak cenderung naik. Hal ini dibahas
dari pengaruh parameter porositas
dan homogenitas.

Utaja
• Bagaimana kesimpulan mengenai

sifat U3Si2-AI dari segi keamanan.
Demikian pula kesimpulan sifat
U3Si2-AI apabila dibandingkan
dengan tingkat rriuat uranium yang
sudah ada.

Siti Amini
• Dari segi keamanan, U3Si2-AI dengan

TMU tinggi diperkirakan akan lebih
rentan dibandingkan pada U3Si2-AI
dengan TMU rendah.
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Gambar 1. Kapasitas Panas Serbuk U3Si2-AI

dengan Variasi TMU

Gambar 2. Kapasitas Panas Matrik Al

99,99% dan Serbuk U3Si2

Jo.42

• TM U 3,6 g/cm3

• TM U 4,2 U/CTII3

A TM U 4,8 B/cm3

X TM U 5,2 u/cm3
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SUHU ("C)

Gambar 3. Konduktivitas Panas Serbuk

U3Si2-AI dengan Variasi TMU
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Gambar4. Kurva Konduktivitas Panas
dengan % Porositas

Tabel 2. Konduktivitas Panas Serbuk

Uranium -Silisida-Aluminium

Bahan

Matrik

Al

99,99%

*)

Serbuk

U3Si2-AI

Zfiglcm*

4,2

4,8

5,2

Suhu

100

200

300

400

100

200

300

400

100

200

300

400

100

200

300

400

100

200

300

400

Den

sitas

(gW)

2,71

6,598

6,554

6,509

6.463

6,519

6,485

6,470

6,434

6,513

6,469

6,478

6,424

6,518

6,465

6,437

6,459

Difusi

vitas

Panas

(cm2/sec)

0,9792

0,8746

0,8550

0,8086

0,2187

0,2138

0,2091

0,2046

0,2187

0,2138

0,2091

0,2046

0,2187

0,2138

0,2091

0,2046

0,2187

0,2138

0,2091

0,2046

Kapa-

sitas

Panas

(J/g°K)

0 8843

0,9484

0,9608

0,9817

0,3364

0,3621

0,3692

0,3884

0,3308

0,3602

0,3667

0,3849

0,3140

0,3274

0,3426

0,3661

0,2982

0,3114

0,3308

0,3514

Konduk-

tivltas

Panas

W/cm°K)

. 2.3466

2.2478

2.2262

2.1512

0,4850

0,5074

0,5025

0 5136

0,4773

0,5047

0,4991

0,5089

0,4531

0,4587

0,4663

0,4841

0,4303

0,4363

' 0,4502

0,4647

Dari Literatur diperoleh harga konduktivitas
panas U3Si2, (k) = 12,7 W/m°K151
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Tabel: 3. Data Entalpi Serbuk U3Si2-AI Variasi TMU

TMU

g/cm3

3,6

4,2*)

4,8

5,2

Puncak

T(°C)

639,10

633,70

633,70

635,77

I

AH(J/g)

-87,0

-39,6

-37,0

-16,8

Puncak

T(°C)

661,63

652,47

647,80

651,53

II

AH(J/g)

154,23

147,67

138,32

102,13

Puncak III

T(°C)

1350,43

1372,27

1339,57

1347,23

AH(J/g)

-315

-510,89

-365,25

-420,44

*) Perlu penyamplingan kembali

I SETARAM
TGOTA £2

Fig . : Ssaple: SiTDUK U3S1Z-A1 TH U3.B,30-lBBSC, 15C/»in
10-08-88 R.CMf*l Carbufc WClZi.1 THU31C.30-1C06C. lCC/»ln ta-18-97)

B9.34 ag
Cln: Alualna

H£AT PUOW (inicrovl

6 0 A Exo

.„..J . I .

>Pananasin

TEMPERATURE (0 ,
300 400 bOO 600 700 B00 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1B00 1700 ;

Gambar 5. Termogram DTA Serbuk U3Si2-AI dengan TMU 3,6 g/cm3
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Gambar 6. Termogram DTA Serbuk U3Si2-AI dengan TMU 5,2g/cm3

Gambar 7. Grafik Identifikasi Senyawa U3Si2-AI dengan Difraksi Sinar-X

160



ID0200018

ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

PENGARUH KENAIKAN TINGKAT MUAT U3Si2 TERHADAP
KARAKTERISTIK PELAT ELEMEN BAKAR U3Si2-AI
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* Pusat Penelitian Sains Materi, BATAN

** Pusat Elemen Bakar Nuklir, BATAN
*** Lab. Metalurgi, Institut Teknologi Bandung

ABSTRAK

PENGARUH KENAIKAN TINGKAT MUAT U3Si2 TERHADAP KARAKTERISTIK PELAT
ELEMEN BAKAR U3Si2-AI. Karakterisasi pelat elemen bahan bakar LbSi^-AI berbagai tingkat
muat U3SJ2 dalam mariks aluminium yaitu : 3,6; 4,2; 4,8, dan 5,2 gU/cm3 telah dilakukan. Sampel
hasil fabrikasi sebagian dikenai dan sebagian lain tidak dikenai perlakuan panas. Perlakuan
panas pada sampel dilaksanakan pada suhu kamar hingga suhu 700°C dengan dua kali
pengulangan dengan kisaran suhu antara 600 hingga 700°C pada tekanan atmosfer dalam
kondisi yang sama. Hasil karakterisasi pada sampel yang dikenai pemanasan menunjukkan
terjadi reaksi antara U3SJ2 dengan Al; yang membentuk U(AI,Si)3. Parameter kisi U(AI,Si)3
menurun dengan naiknya tingkat muat yaitu : 4,2326; 4,2292; 4,1788, dan 4,2174 A. Data
tersebut menunjukkan terjadi peningkat-an jumlah Si yang bersubstitusi menggantikan Al pada
U(AI,Si)3 untuk tingkat muat yang lebih besar. Hasil perbandingan jumlah atom Si terhadap Al
adalah : 0,104; 0,146 dan 0,125 berturut-turut untuk tingkat muat : 3,6; 4,2; dan 4,8 gU/cm3.
Entalpi reaksi U3Si2 dengan Al adalah : (315 ±15)J/g, (222 ±29)J/g, (173 ±44)J/g, dan (257 ± 24)
J/g, berturut-turut untuk tingkat muat : 3,6; 4,2; 4,8 dan 5,2 gU/cm3. Entalpi reaksi tersebut
menurun dengan naiknya tingkat muat. Sampel pelat yang tidak dipanaskan dikarakterisasi
dengan alat difraksi Sinar-X, SEM/EDS, dan uji kekerasan. Pada tingkat muat yang lebih tinggi
yaitu : 4,8 dan 5,2 gU/cm3 terdapat fasa baru pada antarmuka U3Si2 dengan Al. Sampel tersebut
meningkat kekerasannya, yaitu : 743; 824; 824, dan 894 VHN berturut-turut untuk tingkat muat:
3,6; 4,2; 4,8 dan 5,2 gll/cm3 .

ABSTRACT

THE EFFECTS OFINCREASING U3Si2 LOADING ON THE CHARACTERISTICS OF THE U3Si2-
Al FUEL PLATE. The characterization of the I/3S/2-A/ fuel plate with toad/ng variation of U3S/2 in
aluminum matrix of: 3.6; 4.2; 4.8, and 5.2 gU/cm3 have been done. Some fabricated samples
were heat-treated and some ofthem were not The heat treatment was carriec/ ouf in the range of
room temperature to 70(fC and then continued within the range of 600°C to 70<fC in two
repetition in atmospheric pressure. The result of characterization on the heat-treated samples
showed that the reaction between U3S/2 and At were occurred and formed U(AI, Si)3. The lattice
parameter of U(AI,Si)3 decreased by increasing U3S12 ioading such as 4.2326; 4.2292; 4.178, and
4.2174 A. This data showed that there was the increasing of Si amount which substituted the Al
atoms in U(AI,Si)3 for higher loading. The comparison between Si atom to AS was: 0.104; 0.146;
and 0.125 for loading of 3.6; 4.2; and 4.8 gU/cm3, respectively. The reaction enthalpy of UsSh
with Al were: (315±15)J/g, (222±29)J/g, (173±44)J/g, and (257±24) J/g for the respective loading
of: 3.6; 4.2; 4.8 and 5.2 gU/cm3. This reaction enthalpy decreasea by increasing U3S12 loading.
The unheated plate samples characterized by means of X-ray Dilfraction, SEM/EDS, and
hardness testing. At higher loading level of: 4.8 and 5.2 gU/cm3, a new phase on the interface of
U3S/2 and Al was obtained. The hardness of these samples increased such as 743; 824; 824; and
894 VHN for respective loading of: 3.6; 4.2; 4.8, and 5.2 gU/cm3.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, Pusat Elemen Bakar
Nuklir (PEBN) BATAN masih terus mengupa-
yakan untuk meningkatkan waktu pakai pelat
elemen bakar (PEB) U3Si2-AI di dalam reak-
tor111. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan meningkatkan tingkat muat
U3Si2 dalam matriks aluminium. Dengan
dicapainya tingkat muat yang lebih tinggi,
berarti dapat menjanjikan nilai tambah secara

ekonomi. Namun, untuk mencapai tujuan
tersebut ada beberapa kendala antara lain,
kompatibilitas antara matriks aluminium de-
ngan bahan dispersi U3Si2 dan mendapatkan
distribusi U3Si2 yang homogen dalam matriks
Al. Pada tingkat muat yang tinggi ada
kemungkinan terjadi reaksi antara matriks
dengan dispersan yang menghasilkan fasa
baru. Distribusi U3Si2 yang tidak homogen
dalam matriks Al akan memperburuk sifat
mekanik dan sifat integritasnya . PEBN telah
memfabrikasi PEB tersebut dengan variasi
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tingkat muatyang menaik yaitu : 3,6; 4,2; 4,8
dan 5,2 gU/cm3.

Pelat elemen bakar U3Si2-AI dibuat
dengan mendispersikan serbuk U3Si2 beru-
kuran 125 (.im dan 40 (.im pada matriks ser-
buk Al berukuran 10 j.tm. Sementara paduan
U3Si2 dibuat dengan cara peleburan U dan Si
pada komposisi 7,62 % Si. Elemen bakar ini
dirakit dengan kelongsong AIMg2, kemudian
dirol sampai ketebalan sekitar 1,4 mm.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh kenaikan tingkat muat
U3Si2 dalam matriks Al terhadap sifat meka-
nik, mikrostruktur, struktur kristal dan sifat
termal PEB. Tingkat muat yang relatif tinggi
dalam matriks Al, akan dapat menimbulkan
pertambahan tekanan pada saat dirol panas
yang akan berpengaruh pada reaksi antara
partikel U3Si2 dengan matriks aluminium.

Sifat mekanik dari hasil reaksi
matriks Al dengan partikel U3Si2 sangat mem-
pengaruhi sifat mekanik makro dari hasil
pengerolan tersebut. Sifat mekanik tersebut
dipengaruhi kinetika dan termodinamika
reaksi. Secara teori ada beberapa kemung-
kinan hasil reaksi antara sejumlah Al
"stoikiometri" dengan 1 mol U3Si2 yaitu '3|41:

U3Si2 6AI

2. U3Si2 + 9AI

3UA!2

3UAI3

3. U3Si2 + 12AI -> 3UAL,

4. U3Si2 + 14/3AI -> 7/3UAI2

2Si

2Si

2Si

2/3Usi3

5. U3Si2 7AI 7/3UAI3 + 2/3USi3

6. U3Si2 + 28/3AI -> 7/3UAI4 2/3USi3

Dari keenam persamaan reaksi,
menunjukkan kemungkinan hasil reaksi yaitu
UAI2, UAI3l UAI4 dan bersamaan dengan itu
terbentuk Si bebas, U3Si, dan Si yang tersub-
stitusi dalam UAI3. Substitusi ini membentuk
U(Al,Si)3. Gambar 1 I5 ] menunjukkan bahwa
konstanta parameter kisi U(AI,Si)3, kemung-
kinan dapat berada di antara lebih kecil dari
4,270 A dan lebih besar dari 4,035 A. Apabila
persentasi Si terhadap Al semakin besar,
maka parameter kisi akan mengecil dan akan
mempengaruhi sifat mekanik hasil reaksi.
Untuk mengetahui besar parameter kisi hasil
reaksi, maka sampel diuji dengan XRD,
sedangkan untuk pengamatan mikrostruktur

diuji dengan alat SEM/EDS. Sifat mekanik
dan sifat termal dari berbagai tingkat muat di
atas diuji dengan metoda DTA dan Uji
kekerasan.

10 ?0 30 40 50 60 70 USij

Gambar 1. Parameter Kisi U(AI,Si)3
[5).

TATA KERJA

Peralatan :
1. Micro hardness tester
2. STA TAG 24 Setaram (buatan Perancis),
3. XRD(Jeol200)
4. SEM/EDS (Phillips 500)
5. PEB U3Si2-AI berbagai tingkat muat

Bahan :
1. Kertas polish,
2. Larutan etsa, terdiri dari: 72 cm3 HNO3p

+ 70cm3 H2O + 1cm3 48% dan 3,4 gram
asam sitrat.

Cara kerja :

Sampel berupa potongan PEB U3Si2-
Al dengan berbagai tingkat muat : 3,6; 4,2;
4,8, dan 5,2 gU/cm disiapkan dengan
ukuran sekitar 1,5cm x 1,5 cm x 0,14 cm.
Sampel tersebut dipanaskan dari suhu kamar
hingga 700°C dengan kecepatan pemanasan
30°C/menit dan kemudian dua kali pengu-
langan pada kisaran suhu antara 600 hingga
700°C dengan kecepatan 2°C/menit. Semua
sampel dipanaskan dalam kondisi alirari gas
Argon UHP 99,9999% pada tekanan
atmosfer. Setelah itu, dilakukan pengamatan
mikrostruktur dengan alat SEM/EDS, tetapi
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sebelumnya, sampel diamplas dengan ting-
kat kekasaran muiai dari ukuran 400 sampai
1500. Sampel kemudian dietsa dengan
larutan campuran dari: 72 cm3 HNO3 pekat +
70cm3 H2O + 1cm3 HF 48% dan 3,4 gram
asam sitrat. Uji kekerasan dilakukan dengan
alat Hardness Tester dengan sampel yang
telah dipoles tetapi belum dietsa. Sampel
hasil pemanasan dari berbagai tingkat muat
tersebut diuji dengan difraksi sinar-x.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil karakterisasi uji mekanik yakni
kekerasan inti elemen bakar sampel yang
belum mendapat perlakuan panas diperoleh:
743; 824; 824 dan 894 VHN pada tingkat
muat 3,6;4,2;4,8; dan 5,2 gU/cm3. Data
tersebut menunjukkan peningkatan kekeras-
an di inti elemen bakar akibat peningkatan
tingkat muat uranium (lihat Gambar 3.a grafik
hubungan tingkat muat dengan kekerasan
sampel).

Gambar 2. Mikrostruktur Inti Elemen Bakar Tingkat Muat 4,8 gLJ/cm3.

Tabe

Titik

A

B

C

D

I.U

F

1. Analisis

U

2,37

24,31

52,88

24,58

0,38

26,07

<omposisi

Si

42,89

5,34

42,59

19,63

0,83

4,33

Gambar 2 (% atom)

Al

4,74

70,35

4,53

55,79

98,79

69,10

K e t e r a n g a n

Butir (putih), U3Si2

Retakan (abu-abu), U(AI,Si)3

Butir (putih), U3Si2

Antar muka, U(AI,Si)3

Matriks (hitam), Al

Retakan (abu-abu), U(AI,Si)3

Gambar 2. di atas adaia'n mikro-
struktur inti elemen bakar tingkat rnuat
4,8 gU/crn3, yang diambil dengsn SEM
menggunakan back scattering datecior,
rnenunjukkan partikel U3Si2 berwama putih
berukuran sekitar 80 um yang pecah. Dari
hasil analisis uji komposisi dengan EDS
(Tabe! 1.) pada titik B, clan F yang berwama
sbu-abu temyata adalah fass U(AI,Si)3 yang
merupakan hasii reaksi antara U3Si2 dengan

Al. Pada tingkat muat yang lebih rendah fasa
tersebut tidak ditemukan.

Hasil difraksi sinar-x terhadap sam-
pei yang dipanaskan dari temperatur kamar
hingga 700°C pada tekanan atmosfer (lihat
Lampiran i. Pola difraksi sinar x sampel
U3Si2-AI) menunjukkan terjadinya reaksi ania-
ra lJ3Si2 dengan matrik alurninium memben-
tuk fasa U(A!,Si)3. Hasil perhitungan parame-
ter kisi fasa U(A!,Si)3 tersebut adalah 4,2326,
4,2292, 4,1788, dan 4:2174 A masing-masing
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berturut-turut untuk tingkat muat 3,6; 4,2; 4,8
dan 5,2 gU/cm3. (lihat Gambar 3.b grafik
hubungan tingkat muat dengan parameter
kisi U(AI,Si)3). Parameter kisi tampak
menurun terhadap pertambahan tingkat
muat, tetapi sedikit meningkat untuk tingkat
muat 5,2g U/cm3. Hal tersebut terjadi akibat
peningkatan persentasi Si terhadap Al yang
tersubsitusi dalam U(AI,Si)3.

Semakin besar persentasi Si pada
U(AI,Si)3, semakin kecil pula harga parameter

kisinya, karena diameter Si relatif lebih kecil
dibandingkan dengan diameter Al. Apabila
semua Al telah digantikan kedudukannya
o!eh Si maka terbentuklah USi3 dengan
parameter kisi secara teori yaitu sekitar
4,01 A. Pernyataan meningkatnya persentasi
atom Si pada tingkat muat yang lebih tinggi
juga didukung oleh hasil SEM/EDS yang
dijelaskan hanya untuk tingkat 3,6 dan
4,8 gU/cm3saja.

KEKERASAN
(VHN)

1000

750

500

250

I

PARAMETER ENTALPI
KISI [A]

• AL/9]

-'-4,250 -1-400

I I
I
--4,225 -j-300

I '
y-4,200 —200

-f-4,175 --100

I

TiNGKAT MUAT [gU/cm3]

Gambar 3. Grafik hubungan tingkat muat dengan a). Kekerasan, b) parameter kisi,
dan c). entalpi

grafik hubungan antara tingkat muat terhadap kekerasan inti elemen bakar

grafik hubungan antara tingkat muat terhadap parameter kisi fasa U(Al,Si)3

__ . grafik hubungan antara tingkat muat terhadap entalpi reaksi U3Si2dengan Al

Dari hasil analisa uji termogram DTA
diperoleh penurunan besaran entalpi reaksi
yaitu : (315 ± 15)J/g, (222 ± 29)J/g, (173 ±
44)J/g dan (257 ± 24) J/g berturut-turut untuk
tingkat muat : 3,6; 4,2; 4,8 dan 5,2 gU/cm3

(lihat Gambar 3c. Grafik hubungan tingkat
muat terhadap entalpi reaksi U3Si2 dengan
Al). Hasil itu terjadi karena kemungkinan
besar U3Si2 tidak dapat bereaksi seluruhnya

secara sempurna dengan Al yang disebab-
kan adanya pengelompokan U3Si2 dalam
matriks Al dan tingkat muat yang semakin
besar. Keadaan ini menurunkan sifat meka-
niknya, misalnya mudah patah, karena ke-
kuatan integritasnya berkurang akibat adanya
penumpukan U3Si2. Dengan kata lain luas
permukaan U3Si2 yang berkontak dengan Al
akan berkurang karena pengelompokan
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tersebut dan mengakibatkan berkurangnya
entalpi reaksi tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil karakterisasi yang telah
dilakukan pada PEB U3Si2-AI hasil fabrikasi
PEBN-BATAN dapat disimpulkan sebagai
berikut:

Pada tingkat muat yang tinggi
(4,8 gU/cm3) terjadi reaksi antar muka U3Si2
dengan matriks Al akibat pengerolan panas
yang menghasilkan fasa U(AI,Si)3. Pada
sampel yang dipanaskan sampai 700°C, juga
terdapat hasil reaksi yang sama, tetapi
persentase Si terhadap Al diperoleh lebih
besar yang ditunjukkan dengan semakin
kecilnya parameter kisi fasa U(AI,Si)3.
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TANYA JAWAB

IndroYuwono
• Saran judul, agar karakteristik pelat

elemen bakar lebih dispesifikasikan
karena yang diteliti belum semua
parameter yang masuk dalam
karakteristik diteliti.

Tumpal Pandiangan
• Terima kasih atas sarannya.

Utaja
• Apakah U3Si2-AI tingkat muat tinggi tidak

berbahaya apabila dipakai sebagai
bahan bakar mengingat terjadi
ketidakhomogenan.

• Karakteristik apa yang Saudara teliti.

Tumpal Pandiangan
• Ketidakhomogenan U3Si2 dalam matriks

Al akibat kenaikan tingkat muat dapat
memperburuk sifat mekaniknya, sifat
integritasnya dan menjadi pertimbangan
untuk pemakaian pelat elemen bakar
tersebut.

• Karakteristik yang diteliti adalah
karakteristik termal, karakteristik mekanik
dan struktur kristal.
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Gambar 4. Pola difraksi sinar-x sampel U3Si2-AI setelah dipanaskan dari 30 hingga 700°C dan
dua kali pengulangan dari 600 hingga 700°C untuk tingkat muat: 3,6; 4,2; 4,8 dan
5,2 gU/cm3.
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KARAKTERISASI TERMAL ZIRCALOY-2 TERKOROSIIODIUM DENGAN DTA

Sugondo, Aslina Br. Ginting, Dian Anggraini
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

KARAKTERISASI TERMAL 2IRCALOY-2 TERKOROSI IODIUM DENGAN DTA. Karakterisasi
zircaloy-2 terkorosi iodium dilakukan dengan skaning termal diferensial (Differential Thermal
Analysis/DTA) antara suhu 250-1000 °C. Sampel zircaloy-2 yang direaksikan dengan iodium
pada suhu 300 °C memberikan puncak-puncak termal endotermis pada suhu 305, 381, dan 460
°C. Puncak endotermis ini tidak terjadi pada zircaloy-2 yang tidak terkorosi dengan iodium. Hasil
analisis menunjukkan bahwa pada puncak termal 305 °C terjadi kesetimbangan antara zirkonium
triiodida dengan zirkonium tetraiodida. Puncak pada suhu 381 °C terjadi kesetimbangan
zirkonium diiodida dengan zirkonium tetraiodida-logam zirkonium. Puncak pada suhu 460 °C
terjadi kesetimbangan antara zirkonium triiodida dengan zirkonium tetraiodida-diiodida. Zircaloy-
2 yang direaksikan dengan iodium pada suhu 600 °C tidak terjadi puncak endotermis seperti
halnya sampel yang direaksikan pada suhu 300 °C. Fakta ini mengindikasikan bahwa tidak
terjadi endapan zirkonium iodida pada saat sampel direaksikan pada suhu 600 °C. Dengan
demikian maka dapat disimpulkan bahwa zircaloy-2 reaktif dengan iodium pada suhu antara
300-400 °C.

ABSTRACT

THERMAL CHARACTERIZATION OF IODIUM CORRODED ZIRCALOY-2 BY DTA.
Characterization performed by Differential Thenval Analysis (DTA) in temperature range between
250 - 1000 °C. Zircaloy-2 was reacted with iodium at temperature 300 °C which produces peaks
of endothermics at 305, 381, and 460 °C. The endothenvics peaks do not appear on iodium
uncorroded zircaloy-2. Results of analysis show that the peak a( 305 °C is due to equillibrium
between zirconium triiodide and zirconium tetraiodide, at 381 °C is that ofzirconium diiodide and
zirconium tetraiodide-zirconium metal, and at 460 °C is that of zirconium triiodide and zirconium
tetraiodide-diiodide. The endothermics peaks do not appear on zircaloy-2 which was reacted
with iodium at 600 °C, this fact indicates that zirconium iodides are not deposited as zircaloy-2 is
reacted with iodium at 600 °C. So that it is concluded that zircaloy-2 is reactive with iodium at
temperature in between 300-400 °C.

PENDAHULUAN

Korosi kelongsong zircaloy-2 dengan
iodium sudah dipelajari sebelumnya(1>. Hasil
observasi metalografi dari penelitian tersebut
menunjukkan adanya kerusakan yang lebih
berat pada sampef yang direaksikan pada
suhu 300°C dibandingkan dengan sampel
yang direaksikan pada suhu 600°C. Fakta ini
mengindikasikan bahwa sampel yang
direaksikan dengan iodium pada suhu 300°C
mempunyai kandungan iodium atau senyawa
zirkonium iodida lebih banyak. Konsentrasi
iodium yang terendapkan dalam zircaloy-2
dari hasil perhitungan difusi memberikan
kecenderungan saturasi pada suhu antara
300-400°C(2T dan pada suhu 600°C, laju
difusi sangat besar dan laju deposisi kecil.(2)

Sehubungan dengan penelitian
tersebut kemudian dilanjutkan analisis untuk
mempelajari karakteristik zircaloy-2 yang
mengalami korosi iodium, yaitu untuk
memahami interaksi iodium dengan zircaloy-2
pada suhu rendah antara 300-400°C dan
suhu tinggi yaitu lebih besar 500 °C. Suhu ini

dipilih mengingat suhu luar kelongsong
reaktor daya antara 350-390°C dan suhu sisi
dalam kelongsong antara 500-600°C. Untuk
analisis ini digunakan metoda Analisis termal
diferensial (Differential Thermal Analysis-
DTA). Diagram dari metoda tersebut ialah
kurva panas atau berat terhadap suhu. Jika
iodium lebih reaktif pada suhu antara 300-
400°C dibandingkan dengan suhu antara
500-600 °C, maka sampel yang direasikan
dengan iodium pada suhu 300°C akan
memberikan puncak lebih tinggi intensitasnya
dibandingkan sampel yang direaksikan pada
suhu 600°C. Sebab intensitas tersebut
merupakan respon termodinamik reaksi kimia
yang tergantung pada jenis dan kandungan
senyawa.

DASAR TEOR!

Analisis termal adalah suatu metoda
untuk mengukur sifat fisis termal secara
kontinyu sebagai fungsi suhu. Sedangkan
suhu didefinisikan sebagai keadaan bahan
saat menerima atau melepas panas<3>. Pada
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metoda ini suhu sampel dibandingkan
dengan suhu standar yang tidak mengalami
transformasi dalam interval suhu pengukuran.
Perbedaan suhu (AT) antara sampel dengan
standar diplotkan dengan suhu dan
menghasilkan kurva termal sampel.
Karakteristik kurva termal sampel tergantung
pada perubahan atau proses yang terjadi,
misal: perubahan fisis, kimiawi, dan mekanis.

Parameter termodinamis yang
berhubungan dengan perubahan termal ialah
entalpi (AH), energi bebas (AG), dan entropi
(AS). Korelasi ketiga parameter tersebut
diformulasikan oleh Gibb's dan Helmholtz
pada persamaan-1.

4 Zrl3 o 3 Zrl4 + Zr
2Zrl3 o Zrl4 + Zrl2

(4)
(5)

(AG)T=(AH), -T(AS)T (D
Entalpi (AH)T ialah panas laten karakteristik
yang dimiliki oleh suatu bahan atau senyawa
pada suatu keadaan dan suhu tertentu.
Entropi (AS)T ialah panas yang dissrap
senyawa atau unsur secara isotermal dan
reversibel dibagi suhu absolut. Energi bebas
(AG) T ialah perubahan energi akibat suatu
proses yang ekivalen dengan kerja reversibel.

Pada pemanasan paduan,
kemungkinan proses yang terjadi ialah
perubahan fasa, transformasi, pelelehan,
reaksi kima, kenaikan suhu dan kelarutan.
Proses ini juga terjadi pada sampel zircaloy-2-
iodium yang dipanaskan pada interval suhu
antara 250°C-1000°C, yaitu interval suhu DTA
untuk sampel ini.

lodium di dalam zircaloy-2 dapat
berdiri bebas dan juga membentuk senyawa
zirkonium iodida, yaitu : zirkonium diiodida
(Zrl2), zirkonium triiodida (Zrl3), dan zirkonium
tetraiodida (Zrl4). lodium dan iodida sensitif
terhadap perubahan suhu, disebutkan
bahwa'3':
1. Pembentukan zirkonium tetraiodida

optimum pada interval suhu antara 250-
300°C.

2. Pada suhu 310-400°C Zri4 terurai
menjadi Zrl3

3. Pada suhu 560°C Zrl3 terurai menjadi
Zrl2.

4. Pada suhu 430°C terjadi kesetimbangan
Zrl2 dengan Zrl4

2Zrl2 o Zr + Zrl4 (2)
5. Pada suhu 500°C terjadi kesetimbangan

Zrl2 dengan Zrl4
2Zrl3 » Zrl4 + Zrl2 (3)

6. Pada suhu 320°C terjadi kesetimbangan
sebagai berikut:

Reaksi gas oksigen, nitrogen,
hidrogen, dan karbon monooksida terjadi
pada suhu antara 550-750 °C, dengan reaksi
sebagai berikut:

Zr+02oZr02
Zr+1/2H2=ZrH
Zr+2CO=ZrO+2ZrC

(6)
(7)
(8)

Suatu bahan menyerap sejumlah
energi tertentu untuk menaikkan suhu
sebelum suatu proses akibat termal
berlangsung. Perbandingan panas yang
diserap (AQ) terhadap perubahan suhu (AT),
disebut kapasitas panas ( C ) dan kapasitas
panas per satuan massa disebut kapasitas
panas spesifik (Cp-pada tekanan konstan).
Menurut Dulong dan Petit(4), nilai kapasitas
panas tnolar spesifik untuk bahan padat pada
suhu di atas suhu Debye (transmisi super
konduktor - normal konduktor) adalah sama
yaitu sekitar enam, kecuali karbon. Teori ini
menunjukkan bahwa jika panas diberikan
pada bahan padat maka selalu diikuti
kenaikan suhu, kecuali terjadi perubahan
fasa atau perubahan kimiawi.

Dengan demikian jelas bahwa jika
senyawa zirkonium iodida berada dalam
zircaloy-2 maka saat T dinaikkan secara
kontinyu maka didapat penyimpangan AT
pada saat T tertentu dan menghasilkan
entalpi karakteristik. Jadi adanya senyawa
zirkonium iodida di dalam zircaloy-2 dapat
diidentifikasi dengan DTA.

TATA KERJA

Penyiapan Sampel

Disiapkan pipa zircaloy-2 dengan
komposisi kimia sebagai berikut: krom
0,11%, besi 0,18%, campuran krom dan besi
0,36%, timah 1,154%, nikel 0,067%, dan
oksigen 0,125%. Dimensi satnpel: diameter
luar 13,25 mm, tebal 0,46 mm, dan panjang
500 mm. Salah satu ujung pipa ditutup
dengan tutup ujung(end cap) yang dilas pada
atmosfir inert.

Pipa zircaloy-2 salah satu ujungnya
ditutup, diisi dengan kristal iodin yang
dimasukkan ke daiam ampul. Selanjutnya
ujung pipa yang masih terbuka ditutup
dengan tutup ujung.
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Pipa yang telah berisi iodin
dimasukkan ke dalam kapsul baja kemudian
dipanaskan dalam ruang bakar pada variasi
suhu antara 200-600 °C selama 2 jam.

Uji DTA

Sampel zircaloy-2 dipotong menjadi
ukuran 3x2x1 mm. Disiapkan dua buah
cawan kosong alumina. Masing-masing
cawan digunakan sebagai wadah sampel
zircaloy-2 dan sebagai pembanding (blank).
Cawan yang berisi sampel dimasukkan ke
dalam tungku pemanas TG-DTA dan
divakumkan sampai tekanan pirani gauge
10'1 mbar. Ruang tungku TG-DTA dialiri
argon dengan tekanan 2,5 mbar. Skaning
analisis termal dilakukan antara suhu 30°C
sampai dengan 1000°C dengan laju
pemanasan 10 °C/menit.

HASIL DAN BAHASAN

Diperoleh hasil luaran DTA,
ditunjukkan pada TabeI-1 dan Gambar 1.a,
b,c. Korelasi antara aliran panas versus suhu
ini karakteristik untuk masing-masing bahan.
GambaM.a untuk sampe! zircaloy-2 tanpa
mengalami perlakuan, GambaM.b
direaksikan dengan iodium pada suhu 300°C,
dan GambaM.c direaksikan dengan iodium
pada suhu 600°C. Dalam analisis, kurva
dibagi menjadi tiga daerah yaitu daerah
pertama antara suhu 250-600°C, ke-ll antara
suhu 600-750°C, dan ke-III antara 700
sampai dengan 1000°C.

Kurva daerah pertama (250-600°C),
GambaM.a, untuk sampel yang tidak
mengalami perlakuan, mengalami kenaikan
entalpi sesuai dengan formula panas laten
sebagai berikut:

AH=mCpAT (9)

Keterangan, AH = entalpi, m = massa, Cp =
kapasitas panas jenis, dan AT = kenaikan
suhu. Kapasitas panas spesifik zirkonium
sebagai fungsi suhu sebagai berikut'3':

Zr(a) Cp = 6,83 + 1,12 x 10'3T - 0,87 x 105T2

(298-1135 K)(3> (10)

Zr(P)Cp=7,27(1135-1400K)<3)
(11)

Entalpi (panas laten) antara suhu 400-1400 K
sebagai berikut:

Zr(a)AH = 6,83 T +0,56 10"3T +0,87 x106r1 ( 3 ) (12)

Zr(0A=7,27 T - 1163 (1135 - 1400 K)(3) (13)

Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel-2

Kurva daerah pertama (250-600°C ),
GambaM.b. sampel direaksikan dengan
iodium pada suhu 300°C. Pada daerah ini
kurva mempunyai puncak endotermis pada
suhu 305, 381, dan 460°C. Jika disesuaikan
dengan persamaan reaksi-4 dan 5 maka
pada suhu 305°C terjadi kesetimbangan
antara zirkonium triiodida dengan zirkonium
tetraiodida, zirkonium diiodida dengan
zirkonium tetraiodida dan logam zirkonium.
Pada suhu 460°C terjadi kesetimbangan
antara zirkonium triiodida dengan zirkonium
tetraiodida dan zirkonium diiodida
(persamaan reaksi-2).

Kurva daerah pertama 250-600°C),
Gambar 1.c. sampel direaksikan dengan
iodium pada suhu 600°C. Pada kurva ini
tidak terjadi puncak kurva endotermis seperti
pada Gambar 1.b., hal ini disebabkan bahwa
pembentukan senyawa zirkonium iodida
terjadi pada suhu antara 300-400°C.

Kurva daerah dua (600-750°C),
Gambar 1,a., entalpi tidak mengalami
kenaikan antara suhu 650-750°C. Jika
dibandingkan dengan persamaan reaksi-6,
7,dan 8, maka di daerah ini terjadi
kesetimbangan reaksi antara logam
zirkonium dengan gas pengotor seperti
oksigen, nitrogen dan karbon monoksida.
Akibat kesetimbangan ini terjadi puncak-
puncak endotermis kecil pada suhu 604°C
dan 755°C.

Kurva daerah dua (600-750 °C ),
Gambar 1,b., entalpi mengalami penurunan.
Di daerah ini tidak terjadi kesetimbangan gas
pengotor dengan zirkonium. Kemungkinan
gas pengotor disubtitusi dengan atom iodium.
Dari gambar nampak bahwa pada derah ini,
zircaloy-2 sudah mengalami transformasi, jika
dibandingkan dengan Gambar 1.a. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa zircaloy-2
yang menyerap iodium mengalami
pengurangan kompatibilitas pada suhu lebih
besar 500°C dan suhu transformasi menjadi
rendah.

Kurva daerah dua (600-750°C),
Gambar 1.c. terdapat tiga puncak kecil pada
suhu 544°C, 670°C, dan 724°C. Jika
dibandingkan dengan Gambar 1.b maka
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puncak pada suhu 544°C terjadi peruraian
senyawa zirkonium, dan juga adanya reaksi
dengan gas pengotor. Kurva ini
menunjukkan bahwa zirkonium yang
direaksikan dengan iodium pada suhu 600°C
hanya terjadi sedikit reaksi, terlihat adanya
puncak 544°C.

Kurva daerah tiga (700-1000°C),
Gambar I.a.b dan c mengalami penurunan
entalpi. Pada daerah suhu ini terjadi
transformasi pengintian dan dilanjutkan
dengan transformasi dari fase-a menjadi
fase-p mulai suhu 860°C. Energi panas yang
diserap diubah secara perlahan menjadi
energi pengintian butir, pertumbulian butir,
dan restrukturisasi dari fasa-a (struktur
heksagonal) menjadi fasa-B (struktur BCC).

Entalpi dan Kapasitas Panas Jenis

Entalpi dihitung dari kurva aliran
panas versus suhu, grafik sampel non korosi
Gambar-1.a. Contoh perhitungan pada suhu
500 K, diperoleh aiiran panas (Q) sebesar
12 nVs/mg. Faktor sensitivitas(s), Gambar-2
dan Tabel-2 pada suhu 500 K sebesar
0,37 |.iV/mW. Aliran panas dibagi sensitivitas
menghasilkan entalpi dengan formulasi
sebagai berikut:

AH=(Q/e)(BA)(f) (14)
Keterangan:
BA= berat atom zirkonium, f = faktor konversi
dari joule ke kalori (1 J=0,2389 cai).

Dengan memasukkan angka ke
dalam rumus-14 maka diperoleh persamaan-
15 dan hasil perhitungan dapat dilihat pada
Tabel-2.

AH={12(nVs/mg.)(0,2389cal/J)(91g/mol)}/
(0,37nV/mW.)=705cal/mol (15)

Kapasitas panas jenis (Cp) dapat diturunkan
dari entaipi untuk satu mol bahan dan AT dari
suhu kamar maka diperoleh formula-16 dan
hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabe!-2.

Cp=(AH/AT) (16)

Dari Tabel-2 terlihat bahwa entaipi
zircaloy-2 hasil percobaan lebih kecil jika
dibandingkan dengan entalpi zirkonium yang
diperoleh dari acuan. Perbedaan ini mungkin
dapat dimengerti bahwa vibrasi zirkonium
murni lebih besar dari pada vibrasi zircaloy-2.
Perbedaan yang lain ialah entalpi zirkonium
cenderung naik pada suhu 1000°C
sedangkan entalpi zircaloy-2 cenderung turun

pada suhu ini, Gambar-3. Kapasitas panas
spesifik zirkonium murni lebih besar jika
dibandingkan dengan zircaloy-2. Panas jenis
Cp zirkonium cenderung naik dengan suhu,
dan Cp zircaloy-2 cenderung turun pada
suhu 850°C. Dari AH dan Cp dapat
dinyatakan bahwa adanya paduan
menurunkan kapasitas panas zirkonium.

SIMPULAN

1. Zircaloy-2 direaksikan dengan iodium
pada suhu 300°C membentuk senyawa
zirconium iodida dan pada suhu 600°C
tidak membentuk zirkonium iodida.

2. Reaktivitas zirkonium dengan iodium
terjadi pada suhu antara 300-400°C dan
reaksi kesetimbangan zirkonium iodida
sifatnya endotermis.

3. Entalpi dan panas jenis zirkonium
lebih besar jika dibandingkan dengan
zircaloy-2. Entalpi zirkonium cenderung
naik pada suhu 1000 °C dan pada suhu
ini zircaloy-2 cenderung turun. Panas
jenis Cp zirkonium cenderung meningkat
secara linear dengan suhu dan zircaloy-2
cenderung turun pada suhu 850°C.
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TANYA JAWAB

M. Sugiyanto

• Apakah penelitian Saudara pada T =
300 - 700°C dikerjakan pada tekanan (P)
yang sama.

• Mungkinkah percobaan dengan DTA
dilakukan pada P yang berlainan

Sugondo

Tekanan reaksi zircaloy-2 dengan iodium
pada T = 300 - 700°C pada tekanan tetap
gas inert 1 atm.
Ruang bakar DTA mempunyai spesifikasi
tertentu yaitu vakum dapat dikondisikan
dengan atmosfir O2, udara, H2 dan gas
inert. Jadi variasi tekanan di ruang bakar
DTA tidak dapat dilakukan.

LAMPIRAN

Tabel-1: Panas reaksi dan entalpi maksimum zircaloy-2 dan zircaloy-2 terkorosi dengan iodium

SAMPEL

Zircaloy-2, tanpa

iodium

Zircaloy-2,

direaksikan dengan

iodium pada 300°C

Zircaloy-2,

direaksikan dengan

iodium pada suhu

600 °C

SUHU

PUNCAK, °C

604

755

305

381

460

544

670

724

ENTALPI

PUNCAK, cal/mol

7 171

1645

-171 453

-231 091

-186 897

1 371

-1 610

-6 613

SUHU MAX, °C

650-760

550-620

550-620

ENTALPI MAX,

cal/mol

2 808

1 812

2 174

Tabel-2 : Entalpi dan kapasitas panas jenis zircaloy-2 berdasarkan skaning analisis termal
diferensial

SUHU,
K

500

600

700

800

900

1000

1200

SENSITIVITAS,
(H V/mW)

0,37

0,34

0,30

0,27

0,24

0,21

0,19

ALIRAN
PANAS,Q,
(n Vs/mg)

12

17

23

28

31

31

24

ENTALPI
Zry-2,

percobaan
AH,(cal/mo!)

705

1086

1667

2255

2808

3209

2746

ENTALPI Zr,
acuan

AH,(cal/mol)

1350

2065

2800

3550

4315

5095

7560

Cp Zry-2,
(cal/mol K)

3,49

3,60

4.15

4,49

4,66

4,57

3,04

CpZr,
(cal/mol K)

6,68

6,84

6,97

7,07

7,17

7,26

8,38
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ENTALPI VS SUHU

o
s

O

i

8000 T "
7000'
6000 • >
5000 • <
4000'
3000'
2000 +
1000-

0>

y{Zry-2) = 107.2x2 + 78.274x + 1362.1
=2 = 0.9747

y (Zr)= -58.274x* + 869.65x - 234.14
R2 = 0.9434

500 600 700 800

SUHU, K

900 1000 1200

Gambar-3: Perubahan entalpi zirkonium dan zircaloy-2 terhadap suhu
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Gambar-4: Perubahan panas jenis (Cp) zirkonium dan zircaloy-2 terhadap suhu
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PENGARUH PERLAKUAN PANAS PADA PERGESERAN SUHU TRANSISI
ULET-GETAS ZIRCALOY-2

Budi Briyatmoko, Asli Purba, Nusin Samosir, Rohyaman, Isfandi
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH PERLAKUAN PANAS PADA PERGESERAN SUHU TRANSISI ULET-GETAS
ZIRCALOY-2. Telah dilakukan pengamatan adanya perubahan suhu transisi dan fraktografi
pada sampel zircaloy-2 hasil perlakukan panas yang diuji patah pada suhu antara -37 °C dan
230 °C untuk mempelajari pengaruh perlakuan panas pada pergeseran suhu transisi ulet-getas
dari zircaloy-2. Pergeseran suhu transisi sampel diuji dengan metode uji takik charpy.
Sedangkan permukaan patahan sampel dilihat dengan hasil gambar scanning electron
microscope. Material yang digunakan pada penelitian ini adalah zircaloy-2 komersial bentuk
silinder pejal berdiameter 8 cm. Pemotongan material dilakukan dengan menggunakan alat
pemotong sehingga diperoleh sampel standar charpy v-notch specimen dengan ukuran 10 mm x
10 mm x 55 mm. Kemudian sampel diperlakukan panas melalui tahapan j3-quenching pada suhu
1030 °C selama 30 menit dan didinginkan mendadak dengan air, dan thenval ageing pada suhu
250 °C, 450 °C, dan 650 °C selama 1 - 2 jam yang kemudian didinginkan didalam tungku
pemanas. Data dari uji takik menunjukkan bahwa suhu ulet-getas dari sampel standar (sampel
asli) adalah sikitar - 60 °C pada acuan tenaga 41 joule. Setelah quenching, suhu transisi sampel
berubah menjadi sekitar 79 °C. Dengan thermal ageing setelah quenching, pergeseran suhu
transisi naik sampai sekitar 190 °C. Makin besar suhu ageing akan makin tinggi suhu transisi
sampel. Tetapi pada sampel yang d\-ageing pada 650 °C selama 1 jam, suhu transisi sampel
turun sampai pada 107 °C. Data yang diperoleh dari pengamatan fraktografi secara umum
menunjukkan bahwa bentuk patahannya adalah transgranular dimple fracture. Pemanasan pasca
pendinginan cepat tidak merubah bentuk patahan tetapi hanya merubah ukuran dan kedalaman
dimple. Pada suhu uji rendah, bentuk patahannya adalah campuran dimple dan cleavage.
Sedangkan pada suhu uji tinggi, bentuk patahannya adalah lebih don(iinan dimple. Khusus untuk
sampel yang dipanaskan pada suhu 250 °C selama 2 jam, pada suhu uji tinggi bentuk
patahannya lebih dominan intergranular cleavage.

ABSTRACT

EFFECT OF THERMAL AGEING ON DUCTILE-BRITTLE TRANSITION TEMPERATURE
SHIFT OF ZIRCALOY-2. Ductile-brittle transition temperature shift and fractographic
examination were made on thermal aged zircaloy-2 specimens fracture tested at temperature
befween -37 °C and 230 °C, to study the effect of thermal ageing on ductile-brittle transition
temperature shift of zircaloy-2. The transition temperature shift of the specimens were tested by
Charpy Impact Testing Method. While the fracture surface of the specimens were obsen/ed by
scanning electron micrography. The original material used in this study was commercial zircaloy-2
rod with diameter of 8 cm. Sectioning was done using cutting machine to make standard Charpy
V-notch specimen with dimension of 10 mm x 10 mm x 55 mm. After sectioning the specimens
were thermal aged with the following steps are /3-quenching at 1030°C during 30 minute then
quenched by water, and thermal ageing at 250°C, 450°C, and 650°C during 1-2 hour then
fumace cooling. The data from Charpy impact test indicated that the ductile-brittle transition
temperature ofstandard specimen (as received specimen) was about - 60°C at reference energy
of 41 joule. After quenching, the transition temperature of the specimenwas shifted to about
79 °C. By thermal ageing following the quenching, the transition temperature shift was increased
up to 190°C. The greater the ageing temperature, the greater the transition temperature of
specimen. But at 650°C and 1 h thermal aged specimen, the transition temperature 'was
degreased to 107°C. The resulted data from fractographic observation generally show that the
type of fracture mode is transgranular dimple fracture. Ageing after quenching is do not change
the 'fracture mode but it changes only the size and depth of dimple. At low temperature testing,
the fracture mode is mixed of dimple and cleavage. But at high temperature testing, the fracture
mode is dominantly by dimple. Especially for aged sample at 250°C for 2 hours, at high
temperature testing, the fracture mode is dominantly by intergranular cleavage.
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PENDAHULUAN

Zircaloy-2 maupun zircaloy-4 banyak
digunakan sebagai material penyusun
elemen bakar pada reaktor nuklir. Logam
paduan yang terkandung didalam paduan
zirconium diantaranya adalah Cr, Ni, Fe, dan
Sn. Meskipun kandungan logam - logam
tersebut tidak lebih dari 2 % berat namun
dapat menaikkan ketahanan korosi
zirconium. Karena rendahnya daya larut
logam paduan tersebut dalam a-zirconium
maka endapan stabil dan meta stabil dapat
terbentuk pada suhu operasi reaktor.'1'
Timbulnya endapan sebagai fungsi suhu
tersebut tentunya akan mempengaruhi sifat
mekanik material. Oleh karenanya perlu
dipelajari perubahan karakteristik sifat
mekanik akibat perlakuan panas pada
zircaloy-2. Endapan yang ada dalam
zircaloy-2 umumnya adalah Zr(Fe,Cr)2 dan
Zr2(Fe,Ni).m Pada zircaloy-4 hasil
pendinginan cepat dari fasa-p dihasilkan
endapan metastabi! Zr4(Fe,Cr) yang
kemudian berubah menjadi Zr(Fe,Cr)2 akibat
perlakuan panas pada 750 °C.'21 Banyak
peneliti yang mempelajari pengaruh
perlakuan panas pada perubahan mikro
struktur, namun masih sedikit yang
mempelajari pengaruh tersebut pada
perubahan sifat mekanik. Pada penelitian ini'
dipelajari pengaruh perlakuan panas pada
perubahan sifat keuletan zircaloy-2-.
Perubahan sifat keuletan tersebut ditandai
dengan terjadinya pergeseran suhu transisi
ulet-getas hasil uji takik. Pengamatan
fraktografi dengan menggunakan scanning
electron microscope diperlukan untuk
mempelajari karakteristik bentuk patahah
hasil uji takik zircaloy -2.

TEORI
Perlakuan panas sangat mempengaruhi
karakteristik material/ bahan hasil uji takik.
Perlakuan panas yang berbeda akan
menghasilkan pengaruh yang berbeda pada
hasil uji takik. Perlakuan panas pada proses
normalisasi bahan dapat menaikkan
kekuatan takik dari baja rol.'31 Pada tingkat
kekerasan yang sama, pendinginan cepat
dan perlakuan panas tempering akan
meningkatkan kekuatan takik melebihi nilai
yang diperoleh dari proses normalisasi. Mikro
struktur yang dihasilkan dari perlakuan panas
tertentu akan menghasilkan kekuatan takik
tertentu. Tempered martensite menunjukkan
nilai energi tertinggi dan suhu transisi

terendah dari semua mikro struktur. Besi baja
dengan butiran halus memiliki keuletan lebih
tinggi dari pada besi baja dengan butiran
kasar. Besi cor mempunyai keuletan lebih
tinggi dari pada besi tempa.
Perlakuan panas juga dapat menyebabkan
terjadinya perubahan mikro struktur bahan.
Mikrostruktur zircaloy-2 yang mengalami
pendinginan cepat dari fasa-p mengandung
elemen super jenuh Fe dan Cr yang berupa
partikel fasa kedua Zr(Cr,Fe)2, Zr(Fe,Ni)2 dan
Zr2(Ni,Fe). Selain itu, zircaloy -2 tersebut juga
mengandung partikel SnNi yang lebih halus,
namun pada pemanasan sampai suhu 790°C
dan waktu 20 jam partikel SnNi hilang.141

Beberapa fenomena yang terjadi pada matrik
zircaloy saat pendinginan cepat dari fasa-p
adalah:121

• Terjadi transformasi fasa dari fasa-p ke
fasa-a bila didinginkan rnelalui suhu
transisi fasa (p -> cc + p) pada sekitar
965°C.

• Terbentuk endapan Zr-Fe-Cr pada batas
butir.

• Terjadi penjenuhan matrik dari Fe dan Cr
serta vakansi.

Dengan demikian jelas bahwa perlakuan
panas sangat mempengaruhi sifat mikro
struktur dan mekanik. Salah satu sifat
mekanik yang sangat penting untuk diketahui
adalah sifat keuletan bahan/ material.
Keuletan bahan sangat tergantung pada
suhu. Uji mekanik yang biasa dipakai untuk
menentukan keuletan material (material
toughness) dalam kisaran suhu yang luas
adalah Charpy V-notch impact test. Data
hasil uji impak yang dapat langsung diperoleh
adalah besamya energi absorbsi bahan saat
patah untuk variasi suhu pengujian. Dari data
tersebut dapat diplotkan grafik hubungan
antara energi dan suhu. Untuk menentukan
suhu transisi ditetapkan besaran energi
absorbsi tertentu untuk dipotongkan pada
grafik sehingga dapat diketahui suhunya.
Besamya energi absorbsi yang dapat dipakai
untuk menetapkan suhu transisi tergantung
pada jenis material dan kebutuhannya.
Berdasarkan acuan yang dipakai untuk
persyaratan material tangki bertekanan
besarnya energi untuk menentukan suhu
transisi adalah 41 Joule (30 ft-lb) atau biasa
ditulis T41J.

161 Dibawah suhu transisi bahan
tersebut bersifat getas sehingga kalau patah
mempunyai karakteristik patah getas (brittle
fracture). Sedangkan diatas suhu transisi
bahan tersebut bersifat ulet sehingga bila
bahan tersebut patah, jenisnya adalah patah
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ulet {ductile fracture). Suhu transisi penting
untuk diketahui karena dapat dipakai sebagai
batasan suhu operasional sistem yang
menggunakan bahan tersebut. Suhu T41J

juga dapat dipakai sebagai perkiraan
kemungkinan terjadinya patah getas pada
suhu tersebut. Kemudian, untuk mengetahui
kemungkinan terjadinya patah ulet yaitu
patah di daerah antara elastis dan plastis
dapat diprediksi dari nilai upper shelf energy
atau biasa disingkat USE. Nilai USE
minimum yang umum dipakai sebagai margin
keselamatan untuk mencegah terjadinya
patah ulet adalah 68 Joule (50 ft-lb).[7)

Biasanya terjadinya kegetasan
(embrittlemenf), ditandai oleh adanya
pergeseran suhu transisi ulet - getas dan
penurunan USE.

HIPOTESA

Zircaloy-2 bila dilakukan perlakuan panas
akan terbentuk endapan yang dapat
mempengaruhi perubahan sifat mekanik
khususnya pergeseran suhu transisi ulet -
getas.

TATA-KERJA

Material yang digunakan pada penelitian
ini adalah zircaloy-2 komersial bentuk
silinder pejal berdiameter 8 cm. Pemotongan
material dilakukan dengan menggunakan
alat potong sehingga diperoleh sampel
standar charpy v-notch specimen dengan
ukuran 10 mm x 10 mm x 55 mm. Ketnudian
sampel diperlakukan panas melalui
tahapan /3-quenching dan thermal ageing.
j3-quenching dilakukan setelah bahan
mengalami pemanasan pada suhu 1030°C
selama 30 menit kemudian didinginkan
mendadak dengan air. Thermal ageing
dilakukan pada suhu 250°C, 450°C, dan
650°C selama 1 - 2 jam kemudian
didinginkan di dalam tungku pemanas.
Setelah sampel mengalami perlakuan panas,
dilakukan uji takik pada suhu -37°C, -15°C,
25°C, 100°C, 200°C, dan 230°C. Dimensi
sampel dan metode pengujian mengacu
pada ASTM E23.I5) Permukaan patahan
sampel hasil uji takik diamati dengan
scanning electron microscope.

HASIL DAN BAHASAN

I. Pergeseran Suhu Transisi Ulet - Getas.
Telah dilakukan uji takik zircaloy-2 dengan
kondisi quench, age 250°C/ 1 jam,
250°C/ 2 jam, 450 °C/ 1 jam, 650 °C/ 1 jam
dan sampel standar.

a. Pengaruh quenching
Bila dibandingkan antara sampel standar dan
sampel yang mengalami pendinginan cepat
(sampel quench), pada Gambar 1 terlihat
bahwa pada sampel quench terjadi
penurunan energi absorbsi secara
homogen pada setiap suhu sebesar kurang-
lebih 40 Joule.

Gambar 1. Hubungan antara energi absorbsi
dan suhu pengukuran terhadap
Zry-2 standar dan quench.

Penurunan tersebut adalah akibat dari
pendinginan cepat dari fasa-p. Akibat dari
pendinginan cepat tersebut juga
menyebabkan terjadinya pergeseran suhu
transisi pada T41J dari -60 °C menjadi 79 °C.
Pada Gambar 1 tersebut juga terlihat adanya
penurunan energi puncak USE sebesar 37 J
yaitu dari 115 J menjadi 78 J. Terjadinya
penurunan energi. absorbsi dan pergeseran
suhu transisi serta penurunan USE pada
sampel yang telah mengalami pendinginan
cepat dari fasa-p karena timbulnya endapan
yang tidak stabil. Pada zircaloy-4, komposisi
endapan tersebut adalah Zr4(Fe,Cr).t41

Sedangkan pada zircaloy-2 dikatakan dapat
terbentuk endapan Zr(Cr,Fe)2, Zr(Fe,Ni)2 dan
Zr2(Ni,Fe).[4) Tentunya dengan terbentuknya
endapan baik di dalam butir maupun di batas
butir mengakibatkan terhalangnya gerakan
dislokasi saat terjadi pembebanan dinamik
dari uji takik. Hal ini menyebabkan bahan
menjadi lebih getas dan mudah patah,
sehingga energi absorbsi yang dihasilkan
pada uji takik menjadi lebih kecil. Terjadinya
kegetasan tersebut ditandai oleh adanya
pergeseran suhu transisi dan penurunan
USE. Dari hasil fraktografi permukaan
patahan pada suhu kamar (Gambar 5) kedua
kondisi sampel tersebut dapat diterangkan
bahwa permukaan patahan sampel standar
dan sampel quench secara mikroskopis
memiliki mode patahan sama yaitu dimple
fracture tetapi dimple'pada sampel quench
memiliki cekungan yang tidak dalam dan
ukurannya lebih kecil dibanding dengan
dimple pada sampel standar. Adanya ukuran
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dimple kecil menunjukkan endapan, dislokasi
atau cacat-cacat lain pada bahan tersebut
adalah banyak. Sedangkan kedalaman
dimple menunjukkan bahwa bahan tersebut
relatif kurang ulet dibandingkan dengan
bahan yang menghasilkan dimple lebih
dalam.t8'

b. Pengaruh waktu ageing
Bila dibandingkan dengan sampel quench,
sampel yang dipanaskan pada suhu 250 °C
selama 1 jam (Gambar 2) memberikan hasil
suhu transisi lebih besar, yaitu bergeser
berubah dari 79 °C menjadi sekitar 146 °C.
Sedangkan nilai USE menurun dari 78 J
menjadi 47 J.

Gambar 2. Hubungan antara energi absorbsi
dan suhu pengukuran terhadap
zircaloy-2 quench, age 250°C/1J
dan age 250°C/2J.

Terjadinya pergeseran suhu transisi menjadi
tinggi dan penurunan USE pada pemanasan
sampel quench 250°C selama 1 jam
kemungkinan disebabkan oleh bergabungnya
endapan kecil yang terbentuk akibat
pendinginan cepat menjadi endapan besar.
Penggabungan tersebut terjadi karena
bergeraknya endapan kecil akibat adanya
panas. Dengan membesarnya endapan
menyebabkan kekuatan penahanan terhadap
gerakan dislokasi saat terjadinya deformasi
pada uji takik menjadi lebih kuat. Hal ini
menyebabkan bahan menjadi lebih getas
seperti yang ditunjukkan pada terjadinya
kenaikan suhu transisi dan penurunan USE.
Dari hasil pengamatan fraktografi
permukaan patahan sampel (Gambar 5)
terlihat bahwa diameter dan ke dalam dimple
dari patahan sampel yang dipanaskan 250°C
selama 1 jam adalah lebih besar dan lebih
dalarn dibandingkan dimple dari permukaan
patahan sampel quench. Hal ini menunjukkan
terjadinya pengurangan jumlah endapan atau
cacat lain yang ada pada sampel.

Dengan menatnbah waktu pemanasan
menjadi 2 jam pada pemanasan 250°C
diperoleh suhu transisi sekitar 130°C dan
USE lebih dari 125 J. Disini terlihat bahwa
penambahan waktu pemanasan pada suhu
tersebut dapat memperbaiki nilai suhu
transisi dan USE, yaitu terjadinya penurunan
suhu transisi dan kenaikan USE. Terjadinya
penurunan suhu transisi dan kenaikan USE
dengan bertambahnya waktu pemanasan
pada suhu 250°C dapat disebabkan oleh
berkembangnya cacat-cacat kecil hasil
quenching sehingga jumlahnya banyak dan
hilangnya cacat lain yang mengelompok di
batas butir. Dengan waktu pemanasan lebih
lama dapat memberikan kesempatan kepada
endapan atau cacat-cacat kecil lain untuk
saling bergerak mengelompok. Dugaan ini
diperkuat dari hasil pemeriksaan fraktografi
(Gambar 5) yang menunjukkan ukuran
d/mp/enya menjadi lebih kecil dan kurang
dalam dibandingkan pada kondisi sampel
sebelumnya. Dari bentuk dimple tersebut
dapat dimengerti bahwa sampelnya menjadi
lebih getas dari pada sebelumnya. Namun
dengan hilangnya cacat-cacat pada batas
butir menyebabkan material menjadi lebih
ulet. Kemudian dari Gambar 2 untuk sampel
age 250°C/ 2 jam, menunjukkan bahwa
dengan naiknya suhu uji takik memberikan
energi absorbsi lebih tinggi. Artinya pada
tempertur uji tinggi memberikan kesempatan
kepada endapan atau cacat-cacat lain untuk
bergerak bersama bergeraknya deformasi
akibat uji takik. Dengari demikian energi
absorbsi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi
atau bahan menjadi lebih ulet. Karena jumlah
sampel terbatas, data untuk variabel waktu
hanya dapat diperoleh dari hasil pemanasan
suhu 250°C sehingga belum dapat diketahui
pengaruh waktu pemanasan secara lengkap.

c. Pengaruh suhu ageing
Pada suhu pemanasan 450°C dengan waktu
tetap 1 jam ternyata suhu transisinya kembali
bergeser kekanan menjadi 190°C, lebih
besar dari suhu transisi yang diperoleh dari
pemanasan 250 °C dengan waktu sama,
yaitu 146 °C. Sedangkan nilai USE yang
diperoleh menjadi lebih tinggi, yaitu dari 47 J
menjadi 53 J. Disini nampak bahwa
penambahan suhu perlakuan panas dengan
waktu pemanasan tetap masih belum dapat
menurunkan suhu transisi bahan. Artinya,
bahan tersebut masih bersifat getas. Namun
kalau dilihat, hasil USE yang diperoleh
meningkat akibat naiknya suhu perlakuan
panas. Hal ini menunjukkan bahwa pada
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suhu uji takik yang tinggi
sudah mulai bersifat ulet.

bahan tersebut

3 150

8 50

OUENCH
Ai'60014»
• «MCJU

100
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Gambar 3. Hubungan antara energi absorbsi
dan suhu pengukuran terhadap
zircaloy-2 quench, age 250°C/1J,
age 450°C/1 J dan age 650°C/1J.

Dengan naiknya suhu perlakuan panas
menjadi 650°C dengan waktu pemanasan
tetap 1 jam, suhu transisi menjadi bergeser
ke kiri mendekati suhu transisi sampel hasil
pendinginan cepat yaitu sekitar 107°C.
Demikian juga nilai USE yang diperoleh
sudah mendekati nilai USE dari sampel hasil
pendinginan cepat, yaitu sekitar 68 J.
Walaupun nilai tersebut masih jauh
dibandingkan dengan sampel standar,
diperkirakan bahwa pada pemanasan diatas
650°C dan dengan waktu kurang lebih 1 jam
dapat dicapai kondisi material • standar.
Artinya, proses relaksasi tegangan yang
diperoleh dari hasil pendinginan cepat mulai
terlihat pada pemanasan diatas 650 °C
dengan waktu kurang lebih 1 jam. Nilai suhu
transisi dan USE dari semua kondisi
perlakuan panas zircaloy-2 dapat dilihat pada
TabeM.

Tabei 1. Nilai suhu transisi dan USE serta
besaran lain hasil uji takik zircaloy-2

SAMPEL

STANDAR

QUENCH

250C/1J

250C/2J

450C/1J

650C/1J

°c
-60
79
146
130
190
107

T6BJ

°c
0

135
....
175

175

' 0.9mm

°c
31
131

171
230
230

USE
J

115
78
47

>125
53
68

Gambar 4 memperlihatkan hubungan antara
panjang lateral dan suhu uji takik untuk data
dari hasil uji takik sampei zircaloy-2 yang
telah mengalami perlakuan panas. Panjang
lateral merupakan panjang tonjolan yang
timbu! pada sisi sarnpel yang tegak lurus
V-notch akibat deformasi saat dilakukan uji

takik. Makin panjang nilai tersebut makin ulet
bahannya. Dari hubungan antara panjang
lateral dan suhu juga dapat diketahui nilai
suhu transisi suatu material. Besarnya
panjang lateral yang biasa dipakai untuk
menentukan suhu transisi adalah 0,9 mm
atau biasa ditulis T0,9 mm. [7] Dari nilai panjang
lateral 0,9 mm dipotongkan pada curva maka
diperoleh suhu transisi T0,9 mm. Suhu transisi
yang diperoleh dengan cara ini biasanya
dipakai untuk menentukan suhu terjadinya
patah ulet yaitu patah yang terjadi di daerah
elastis - plastis bahan. Nilai yang diperoleh
biasanya dibandingkan dengan hasil yang
diperoleh dengan basis T6s j yaitu suhu
transisi yang diperoleh dengan dasar energi
absorbsi 68 J. Nilai T68 j dan T09 mm yang
diperoleh masing-masing dari Gambar 1,2,3
dan Gambar 4 disajikan dalam Tabel 1.
Dilihat dari kecenderungan kurvanya, kurva -
kurva yang ada pada Gambar 1, 2 dan 3
identik dengan kurva yang ada pada
Gambar 4. Hal ini menunjukkan bahwa data
yang diperoleh tidak menyimpang. Meskipun
kalau dilihat dalam Tabel 1, data suhu
transisi yang diperoleh berdasarkan T68 j dan
To,9 mm masih menunjukkan adanya penyim-
pangan. Penyimpangan ini terjadi pada
pengukuran panjang lateral.

Gambar 4. Hubungan antara panjang lateral
dan suhu uji takik dari sampel
zircaloy-2 yang telah mengalami
perlakuan panas.

I I . Fraktografi

Pada Gambar 5 ditunjukkan bentuk
permukaan patahan hasil uji impak pada
suhu kamar untuk semua kondisi sampel
zircaloy-2. Secara umum bentuk patahannya
adalah dimple. Patah dimple terjadi karena
penggabungan microvoid akibat adanya
deformasi dari beban berlebih.'81 Timbulnya
microvoid dimul.ai dari tempat-tempat
berkumpulnya konsentrasi tegangan seperti
endapan, dislokasi, inklusi, dan cacat-cacat

179



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

ISSN 1410-1998

lain yang ada dalam logam. Pada Gambar 5
tersebut terlihat bahwa untuk material
standar permukaan dimplenya lebar dan
dalam yang menunjukkan bahan tersebut
sangat elastis atau ulet. Kemudian setelah
bahan tersebut didinginkan cepat
menghasilkan permukaan patahan berbentuk
dimple kecil dan dangkal. Artinya bahan
tersebut bersifat getas. Akibat pendinginan
tersebut, jumlah dimplenya menjadi lebih
banyak. Gatnbaran ini menunjukkan bahwa
cacat-cacat seperti endapan atau dislokasi
banyak yang timbul akibat pendinginan
cepat. Timbulnya endapan akibat
pendinginan cepat dari fasa-p sesuai dengan
yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya.1 l4i

Dengan adanya pemanasan pasca
pendinginan cepat, secara umum
karakteristik patahannya sama yaitu
transgranular dimple fracture, yang
membedakan adalah ukuran dan kedalaman
dimple. Karakteristik patahan intergranula
dimple fracture nampaknya mulai terjadi pada
suhu pemanasan 650°C. Fraktografi dari
hasil uji pada suhu rendah (-7°C) dan suhu
tinggi (230°C) ditunjukkan dalam Gambar 6
dan 7. Pada suhu rendah terlihat bahwa
bentuk patahannya nampak seperti
campuran antara dimple dan cleavage.
Khususnya untuk sampel standar dengan ciri
khusus adanya lobang-lobang kecil dan garis
luncur. Sedangkan untuk sampel quenching
lebih dominan menunjukkan adanya patah
c/eavage. Umumnya permukaan patahannya
tidak dalam. Hal ini menunjukkan benda
tersebut bersifat getas. Sedangkan pada
suhu uji tinggi umumnya menunjukkan
permukaan yang lebih dalam dan bentuk
dimple lebih dominan. Artinya pada kondisi
ini sampel menjadi tebih ulet. Namun khusus
untuk sampel yang dipanaskan pada suhu
250°C selama 2 jam, pada suhu uji tinggi
menunjukkan bfentuk patahannya lebih
dominan intergranular cleavage. Itu berarti
bahwa sampelnya lebih bersifat getas.
Seperti diketahui menurut kenampakannya
secara mikroskopis, patahan dapat
dibedakan menjadi dua yaitu intergranular
fracture dan transgranular fracfure.'91 Dugaan
sementara terjadinya kegetasan pada sampel
yang dipanaskan dengan waktu lebih lama
menyebabkan endapan atau cacat lain
pergerakannya sudah sampai batas butir
sehingga embrittlement mulai terjadi.

SIMPULAN
1. Akibat Zry-2 dikenakan quench\ng maka

terjadi penurunan energi absorbsi secara

homogen berkisar sekitar 40 Joule. Suhu
transisinya (T41J) juga mengalami
kenaikan dari suhu -60°C menjadi 79°C.
Dengan naiknya pemanasan dengan
waktu tetap 1 jam menunjukkan
pergeseran suhu transisi ke arah
membesar. Namun pada pemanasan
dengan suhu 650°C terjadi pergeseran
suhu transisi kearah mengecil. Pada
kondisi perlakuan pemanasan sampai
dengan 650°C dengan waktu 1 jam
belum dapat memulihkan nilai suhu
transisi pada nilai standarnya. Hal ini
juga berlaku untuk parameter USE.
Penambahan waktu pemanasan pada
suhu 250°C dapat memperbaiki nilai
suhu transisi dan USE.

2. Secara umum bentuk patahan sampel
zircaloy-2 adalah transgranular dimple.
Mekanisme patah dimple tersebut
disebabkan oleh adanya penggabungan
microvoid yang diduga timbul pada
endapan atau cacat-cacat lain. Dengan
adanya pemanasan pasca pendinginan
cepat, secara umum karakteristik
patahannya sama yaitu transgranular
dimple fracture. Yang membedakan
adalah ukuran dan kedalaman dimple.
Pada suhu uji rendah terlihat bahwa
bentuk patahannya nampak seperti
campuran antara dimple dan c/eavage,
khususnya untuk sampel standar dengan
ciri khusus yaitu adanya lobang - lobang
kecil dan garis luncur. Untuk sampel
quenching lebih dominan mervjnjukkan
adanya patah cleavage. Pada suhu uji
tinggi umumnya menunjukkan
permukaan yang lebih dalam dan bentuk
dimple lebih dominan. Khusus untuk
sampel yang dipanaskan pada suhu
250°C selama 2 jam, pada suhu uji tinggi
menunjukkan bentuk patahannya lebih
dominan intergranular cleavage.
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TANYA JAWAB

Masrukan

• Kenapa pada proses aging terjadi
perubahan suhu transisi.

• Berdasarkan proses aging dan kaitannya
dengan pemakaian untuk reaktor. Mana
perlakuan panas paling baik yang
berkaitan dengan suhu transisi tersebut.

Budi Briyatmoko

• Perlakuan panas {aging) pasca
pendinginan mendadak menyebabkan
fasa kedua dari unsur-unsur pemadu Fe,
Cr dan Ni dalam zircaloy membentuk
endapan (presipitat) Zr(Fe, Cr)2 dan
Zr2(Fe, Ni). Presipitat tersebut akan
menghambat laju deformasi yang dialami
bahan saat menerima beban impak.
Dengan demikian menyebabkan bahan
menjadi lebih getas yang ditandai
dengan adanya pergeseran suhu transisi
yang besarnya tergantung pada
perlakuan.

• Dalam penelitian ini belum mencari
kondisi perlakuan panas yang paling baik
untuk zircaloy-2. Hanya melihat sejauh
mana pergeseran temperatur transisi
terjadi akibat perlakuan panas. Dari hasil
penelitian terlihat makin tinggi perlakuan
panas rmakin tinggi pula pergeseran suhu

.. transisinya. Tetapi suhu tersebut masih
jauh di bawah suhu operasi reaktor yaitu
sekitar190°C.
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(a) .

(c)

(b)

(d)

(a)

Gambar 5. Gambar permukaan patahan hasil
uji takik pada suhu ruangan untuk
sampel :
(a) standar, (b) quench,
(c) age 250°C/1J, (d) 250°C/2J,
(e) 450°C/1 J, (f) 650°C/1 J.

(a)

(c)

(e) (f)

(b)

(e)

(d)

(f)

Gambar 7. Gambar permukaan patahan hasil
uji takik pada suhu 230°C untuk
sampei :
(a) standar, (b) quench,
(c) age 250°C/1 J, (d) 250°C/2 J,
(e) 450°C/1 J, (f) 650°C/1 J.

Gambar 6. Gambar permukaan patahan hasil
uji takik pada suhu -37°C untuk
sampel:
(a) standar, (b) quench,
(c) age 250°C/1 J, (d) 250°C/2 J,
(e) 450°C/1 J, (f) 650°C/1 J.
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PENGARUH KONSENTRASI PELAPISAN
GRAFIT DAN SUHU PEMANASAN TERHADAP

KEKERASAN DAN MIKROSTRUKTURZIRCALOY-2

Sri Moedjajati, Abdul Latief, Eddy Indarto
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH KONSENTRASI PELAPISAN GRAFIT DAN SUHU PEMANASAN TERHADAP
KEKERASAN DAN MIKROSTRUKTUR ZIRCALOY-2. Telah dilakukan pelapisan grafit pada
Zircaloy-2 dengan konsentrasi : 0,80; 0,83; 0,85; 0,88 dan 0,90 gram/cm3. Pengeringan lapisan
dilakukan pada suhu 90°C, selama 30 menit diianjutkan pada suhu 400°C selama 4 jam dan
dipanaskan ulang pada suhu 300°C, 400°C, 500°C, 600°C, dan 700°C, selama 6 jam. Hasil
pemanasan pada suhu 300-500°C terhadap Zircaloy-2 yang dilapisi grafit berkonsentrasi
0,80-0,90, dapat menurunkan kekerasan, kemudian kekerasan meningkat sejalan dengan
naiknya suhu pemanasan (700°C) . Sedangkan logam Zircaloy-2 tanpa lapisan grafit yang
dipanaskan pada suhu 300 C-700°C, kekerasannya bahkan menurun. Kenaikan kekerasan
Zircaloy-2 yang dilapisi grafit dikuti dengan bertambah banyaknya fasa kedua/butir dan untuk
Zircaloy-2 tanpa grafit mengalami pembesaran butir. Lapisan grafit dapat menurunkan kekerasan
(sampai C=0,85) kemudian naik (sampai C=0,90) dengan naiknya suhu pemanasan.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GRAPHITE COATING CONCENTRATION AND HEATING
TEMPERATURE ON HARDNESS AND MICROSTRUCTURE OF ZIRCALOY-2, Graphite
coating on zircaloy-2 has been conducted at concentrations :of 0,80; 0,83; 0,88 and 0,90 g/cm3.
Drying for coating is carried out at 90°C, followed by drying at 400°C for 4 hours and reheating at
300°C, 400°C, 500°C, 600°C and 70O°C. The heating of Zircaloy-2 coated with graphite at
concentration 0,8-0,9 at temperatures 300-50(fC can decrease tlie hardness, then the hardness
increases with heating temperature (700°C). However, the hardness for Zircaloy-2 without
graphite coating at temperatures of 300-700° C decreases. The increase in hardness ofZircaloy-2
coated with graphite is accompanied by higher amount of the second phase, whilst for Zircaloy-2
without graphite coating, there is an increase in the grain size. The graphite coating can reduce
hardness (until C= 0,85), then the hardness increases (until C = 0,90 ) for increasing of the
heating temperature.

PENDAHULUAN

Kelongsong bahan bakar reaktor
daya berfungsi untuk mengungkung bahan
bakar UO2 dan gas hasil belah, agar tidak
terlepas ke lingkungan. Jenis bahan
kelongsong bermacam-macam, tergantung
pada reaktornya. Reaktor jenis LWR (Light
Water Reactor), terutama tipe BWR (Boiling
Water Reactor) dan reaktor HWR (Heavy
Water Reactor), khususnya tipe Cirene,
memakai kelongsong zircaloy-2.m

Kelongsong tipe Cirene bagian dalamnya
dilapis dengan grafit, yang berfungsi sebagai
pelumas bahan bakar-kelongsong dan
menjaga agar kelongsong-bahan bakar tidak
bersinggungan langsung sehingga dapat
meningkatkan ketahanan korosi kelongsong
oleh gas hasil belah (lodin)121.

Pada saat operasi reaktor, kenaikan
suhu operasi memungkinkan terjadinya
reaksi antara kelongsong (zircaIoy-2) dengan

grafit atau bahan bakar grafit. Dampak dari
keadaan tersebut diatas dapat
mengakibatkan perubahan sifat mekanik,
mikrostruktur, ketahanan korosi dan
menimbulkan penggetasan logam zircaloy-2[3'.
Penggetasan dapat diakibatkan oleh
masuknya grafit kedalam zircaloy-2 dalam
bentuk endapan atau fasa kedua.
Banyaknya endapan dan fasa kedua
tergantung pada besarnya grafit yang
terdifusi kedalam zircaloy-2 dan suhu
pemanasan'31. Oleh karena itu perlu suatu
kajian atau penelitian tentang sejauh mana
pengaruh kansentrasi pelapisan grafit dan
suhu pemanasan terhadap kekerasan dan
mikrostruktur zircaloy-2.

Kekerasan dan mikrostruktur logam
zircaloy-2 sangat erat kaitannya. Artinya,
kekerasan logam zircaloy-2 dapat dilihat
hanya dengan melihat mikrostrukturnya atau
sebaliknya™. Ada beberapa cara
pengerasan logam, diantaranya pengerasan
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dengan pengalusan butir, karburasi dan
pengerasan endapan atau pengendapan fasa
kedual4l Peningkatan atau penurunan
kekerasan sangat dipengaruhi oleh
temperatur, waktu pemanasan dan adanya
unsur kedua (grafit). Pada suhu dan waktu
yang cukup, grafit dapat terdifusi ke dalam
logam zircaloy-2 membentuk larutan padat,
atau fasa kedua yang berada di dalam/di
batas butir. Banyaknya endapan atau fasa
kedua dapat merintangi gerakan dislokasi
sehingga logam menjadi lebih keras l4l5).
Penurunan kekerasan dapat diakibatkan oleh
naiknya suhu pemanasan karena terjadi
pembesaran butir141.

, Banyaknya grafit (besarnya
konsentrasi grafit dalam lapisan)
berpengaruh terhadap banyaknya jumlah
atom C yang terdifusi kedalam logam.
Sedangkan naiknya suhu pemanasan
meningkatkan laju difusi atom sehingga
memperbesar jumlah atom C yang bereaksi
dengan Zr121. Besarnya jumlah C dalam
logam akan akan memperbesar fasa kedua
yang terbentuk sehingga logam menjadi
keras dan diikuti dengan perubahan besar
butir. Untuk mengetahui perubahan
kekerasan sebagai akibat perubahan
konsentrasi C dan suhu pemanasan maka
dapat dilakukan uji kekerasan dengan Micro
Hardness Vickers Number dengan beban
200 gram. Perubahan Mikrostruktur yang
terjadi (besar dan bentuk butir) diamati
dengan mikroskop optik.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan cuplikan zircaIoy-2 (bahan
struktur reaktor Cirene) tebal 0,6 mm
dipotong-potong dengan ukuran 1 5 x 7 mm2,
dicuci dengan ultrasonik dan dikeringkan.
Cuplikan yang sudah kering dilapis grafit
dengan cara mencelupkan logam ke dalam
larutan grafit berkonsentrasi : 0,80; 0,83;
0,85; 0,88 dan 0,90 g/cm3 dan waktu
pencelupan 7 detik. Cuplikan yang telah
dilapis grafit dipanaskan dengan udara
panas pada suhu 90°C, serta dilanjutkan
pemanasan dalam tungku hampa (10'5 tnbar),
suhu 400°C dan waktu 4 jam. Hasil
pemanasan pada 400°C, dipanaskan ulang
pada suhu 300°C, 400°C, 500°C, 600°C dan
700°C, dalam waktu 6 jam dalam lingkungan
gas inert (argon).

Pengujian terhadap cuplikan
dilakukan dengan uji kekerasan (Micro

Vickers Hardness Tester) beban 200 gram.
Pemeriksaan mikrostruktur dilakukan dengan
photo mikroskop optik dengan pembesaran
200 x dan perhitungan besar butir dilakukan
dengan metoda Heyn. Hasil uji kekerasan
dan mikrostruktur dianalisis keterkaitannya,
terutama pengaruh suhu pemanasan dan
konsentrasi grafit.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil penelitian tentang pengaruh
konsentrasi pelapisan grafit, suhu
pemanasan terhadap kekerasan dan
mikrostruktur zircaloy-2 dapat dilihat pada
Tabel 1 dan 2 dan Gambar 1,2,3 dan 4. Dari
Tabel dan Gambar tersebut diatas (dalam
lampiran) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1 menunjukkan bahwa suhu
pemanasan sangat mempengaruhi
kekerasan logam zircaloy-2 yang telah dilapis
dengan berbagai konsentrasi grafit . Pada
konsentrasi antara 0,8 s.d 0,9 g/cm3,
kekerasan iogam meningkat terus sampai
pemanasan 700°C. Tetapi pada saat
pemanasan diatas 500°C, kenaikan
kekerasan logam meningkat sekali dengan
slope yang cukup besar. Kenaikan
kekerasan ini kemungkinan erat kaitannya
dengan difusi atom C ke dalam logam
zircaloy-2 yang bereaksi dengan unsur
pemadu (larut padat dengan Zr, Sn, Cr, Fe).
Peningkatan difusi atom C pada suhu diatas
500°C sangat nyata, yaitu diketahui dengan
peningkatan kekerasan logam. Logam
zircaloy-2 tanpa lapisan apabila dipanaskan
dari 300°C-700°C terjadi penurunan
kekerasan sampai 159,3 VHN (700°C).
Sedangkan pada suhu yang sama, zircaloy-2
lapis grafit 0,88 mempunyai kekerasan
411,33 VHN. Penurunan kekerasan zircaloy-2
tanpa grafit ini disebabkan oleh
membesarnya butir akibat pemanasan
(terjadi pertumbuhan butir), sehingga batas
butir mengecil, mempermudah gerakan
dislokasi (lihat Gambar 3a, b, c, d, dan e).

Gambar 2, menunjukkan bahwa suhu
pemanasan sangat mempengamhi ukuran
butir zircaloy-2 pada berbagai konsentrasi
pelapisan. Kenaikan suhu pemanasan
pada berbagai konsentrasi pelapisan grafit
(0,8 - 0,90 g/cnr) menyebabkan terjadinya
pembesaran butir, yang meningkat setelah
suhu 500°C. Semakin tinggi suhu
pemanasan terjadi peningkatan besar butir
dan fasa kedua yang terbentuk dalam batas
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butir semakin banyak (Gambar 3f, g, h, i
dan j). Fasa kedua tampak jelas pada
pemanasan 700°C untuk konsentrasi
0,88 g/cm3 grafit. Pemanasan dapat mem-
percepat pertumbuhan butir (bandingkan
Gambar 3 e dan Gambar 3 j). Peningkatan
pertumbuhan butir terbesar terjadi pada
konsentrasi grafit 0,88 dan 0,90 g/cm3setelah
dipanaskan pada suhu diatas 500°C, karena
pada konsentrasi tersebut lapisan grafit lebih
tebal sehingga memungkinkan C yang
terdifusi kedalam logam zircaloy-2 semakin
banyak.

Apabila dikaitkan korelasi antara
kekerasan dan mikrostruktur zircaloy-2 yang
dilapis grafit/tanpa grafit yang dipanaskan
pada suhu 300°C-700°C dapat dilihat pada
Gambar 1, dan 3. Zircaloy-2 tanpa lapisan
grafit yang dipanaskan pada suhu 300°C-
700°C mengalami penurunan kekerasan
yang diiringi pembersaran ukuran butir.
Besarnya ukuran butir dapat memperkecil
jumiah batas butir sehingga logam menjadi
lunak. Untuk logam zircaIoy-2 yang dilapis
grafit berkonsentrasi 0,80 - 0,90 g/cm3 dan
dipanaskan pada suhu 300°C - 700°C
mempunyai kekerasan yang meningkat
sejalan dengan kenaikan suhu dan ukuran
butir membesar disertai semakin banyak
fasa kedua yang terbentuk pada batas butir
(Gambar 3 j). Fasa kedua tersebut mampu
menahan gerakan dislokasi dan logam
meningkat kekerasannya.

Gambar 4 menginformasikan bahwa
logam zircaloy-2 yang dilapis grafit
berkonsentrasi 0,80 - 0,90 g/cm3 dan
dipanaskan pada suhu 400°C mempunyai
ukuran butir yang sedikit bervariasi. Semakin
besar konsentrasi C, maka ukuran butir
logam sedikit meningkat (Tabel 2). Hal ini
disebabkan pada konsentrasi grafit yang
tinggi terjadi difusi C ke dalam logam
yang cukup besar sehingga mempercepat
pertumbuhan fasa kedua/ butir dan
mempunyai kekerasan yang lebih
tinggi (196,2 VHN pada zircaloy-2 yang
dilapis 0,9 C, Tabel 1).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian zircaloy yang
dilapisi C dapat disimpulkan bahwa :
1. Suhu pemanasan dan konsentrasi lapisan

grafit dapat mempengaruhi kekerasan
dan ukuran butir logam zircaloy-2

2. Suhu pemanasan 500°C-700°C terhadap
zircaloy-2 yang dilapis berbagai konsen-

trasi grafit, kekerasannya meningkat
dengan slope yang lebih besar.

3. Kenaikan konsentrasi lapisan grafit (0,88
dan 0,90 g/cm3) dapat meningkatkan
kekerasan dan ukuran butir logam
zirca!oy-2.

4. Peningkatan suhu pemanasan dapat
memperbanyak fasa kedua yang terdapat
pada batas butir dan dapat meningkatkan
kekerasan (700°C).
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TANYA JAWAB

Saeful Hidayat
• Berapa ketebalan pelapisan terbaik yang

tidak mempengaruhi unjuk kerja zircaloy-
2 di dalam reaktor.

Sri Moedjajati
• Ketebalan pelapisan terbaik yang

diperoleh dari penelitian adalah ± 5 |.im
yang terlapis secara merata.

Djibun Sembiring
• Apakah grafit sebagai pelapis

kelongsong tidak akan mempengaruhi
kinerja kelongsong apabila ditinjau dari
segi neutronik.

Sri Moedjajati
• Grafit sebagai pelapis kelongsong tidak

mempengaruhi kinerja kelongsong
apabila ditinjau dari segi neutronik. Hal
ini disebabkan lapisan grafit sangat tipis
yaitu ± 5 jam.
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Tabel 1 Pengaruh suhu pemanasan terhadap kekerasan zircaloy-2 pada berbagai konsentrasi
pelapisan C

SUHU.°C

300
400
500
600
700

KEKERASAN (HVN) PADA BERBAGAI KONSENTRAS! C
0,80

164,00
174,60
181,50
226,84
344,70

0,83
165,3
169,17
162,33
266,67
300,7

0,85
164,00
188,00
175,67
227,00
239,17

0,88
177,67
152,84
179,83
193,50
411,33

0,90
183,50
196,20
190,10
213,00
364,00

HVN
TANPA C

190,88
188,30
176,33
161,70
159,30

Tabel 2 : Pengaruh suhu pemanasan terhadap ukuran butir zircaloy-2 pada berbagai konsentrasi
pelapisan C

SUHU.°C

300
400
500
600
700

UKURAN BUTIR (mm) PADA BERBAGAI KONSENTRASI
0,80

0,01748
0,01852
0,01879
0,02252
0,02315

0,83
0,01577
0,01634
0,01852
0,01894
0,02066

0,85
0,01524
0,01562
0,01701
0,01786
0,01938

0,88
0,01592
0,01623
0,01786
0,02101
0,03165

0,90
0,01761
0,01786
0,01798
0,02206
0,02525

Mm
TANPA C

0,014880
0,014925
0,015975
0,016611
0.019685

450 i

150

100

y - 0.0034x - 2.8634x + 744.47

R1 - 0.9234

y - O.0022x! - 1.8051 x + 542.52

R! = 0.9051

y - O.O0I8x! - 1.3932x + 427.09

II1 - 0.9739

y - 0.0012x - 0.8567« + 310.43

R! = 0.9037

y •= 0.0003x - 0.0964x + 169.81

R1- 0.8628

1 - -2E-05x2 - 0.0733x + 216.4

R1» 0.9441

400 500 600

Temperatur (°C)

700 800

Gambar 1. Pengaruh temperatur pemanasan terhadap kekerasan zircaloy-2 pada berbagai

konsentrasi pelapisan C
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0.035 T

y = 2E-07x2 - 0.0001x + 0.0389

R2 = 0.9749
X

y = 7E-08x2 - 5E-05x + 0.0266

R2 = 0.974

y =^E-08x2 - 4E-06x + 0.0168

• R2 = 0.9159

y = 4E-09x'1 + 9E-06x + 0.0127

R2 = 0.9624

= 4E-08x2 - 3E-05x + 0.02

R2 = 0.9699

y = 1E-08x2 - 2E-06x + 0.0146

0.015

0.01
300 400 500 600 700

Temperatur (°C)

800

Gambar 2. Pengaruh temperatur pemanasan terhadap ukuran butir zircaloy-2 pada
berbagai pelapisan C
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a. p = 0, T = 300°C f. p = 0,88; T = 300°C

b.p = 0, T = 400°C g. p = 0,88; T = 400°C

d. p = 0; T = 600°C i. p = 0,88; T = 600°C

Gambar 3. Pengaruh suhu pemanasan terhadap microstruktur zircaloy-2 pada berbagai
pelapisan C.
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a. p = 0,8 ; T = 400°C d. p = 0,88 ; T = 400°C

b. p = 0,83 ; T = 400°C c. p = 0,90 ; T = 4()0"C

c. p = 0,85; T = 400°C

Gambar4. Pengaruh konsentrasi pelapisan C terhadap mikrostruktur zircaloy-2 pada
suhu 400°C
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PENGARUH PERLAKUAN PELARUTAN PADAT DAN ROL
DINGIN TERHADAP SUHU REKRISTALISASI PLAT ZIRCALOY-4

Futichah, Asiina Br. Ginting
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH PERLAKUAN PELARUTAN PADAT DAN ROL DINGIN TERHADAP SUHU
REKRISTALISASI PLAT ZIRCALOY-4. Perlakuan panas dan rol dingin zircaloy-4 akan
mempengaruhi sifat termal bahan tersebut akibat terbentuknya tegangan sisa dan cacat-cacat
struktur seperti cacat titik dan dislokasi. Cacat struktur dan tegangan sisa merupakan energi
dalam yang tersimpan, dan menjadi gaya penggerak pada proses pemulihan dan rekristalisasi.
Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini ialah bahwa proses pelarutan padat dan rol
dingin akan menghasilkan energi dalam, yang berpengaruh terhadap energi dan suhu
rekristalisasi plat zircaloy-4. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh proses pelarutan
padat fasa-p dan rol dingin terhadap sifat termal, khususnya suhu rekristalisasi plat zircaloy-4.
Plat zircaloy-4 yang sudah dipanaskan selama 2 jam pada suhu 1100°C dan didinginkan cepat
dalam air, dirol dingin secara bertahap dengan regangan (s) 0,1; 0,51; 0,80; 1,03; 1,39; dan
1,62. Pada setiap tahap pengerolan plat dipotong untuk dianalisis sifat termalnya dengan DTA
pada temperatur operasi 200°C sampai dengan 800°C dalam suasana gas argon. Dari hasil
analisis termal diperoleh hubungan antara derajat deformasi dengan suhu rekristalisasi dan
energi rekristalisasi. Dengan pendekatan matematis diperoleh persamaan Y = -0,7QQ7>? +
EJ.JSiyS/2 - 47,558x + 701,4 untuk korelasi antara derajat deformasi (regangan) dan suhu
rekristalisasi, serta Y = 1,1 S^S)^ - 11,894x + 33,74 untuk korelasi antara derajat deformasi dan
energi rekristalisasi. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi derajat
deformasi rol dingin plat zircaloy-4 yang telah mengalami perlakuan pelarutan padat fasa-p,
suhu dan energi rekristalisasi semakin turun. Data ini dapat memberikan informasi daerah kerja
proses perlakuan panas zircaloy-4 pada proses fabrikasi bahan struktur.

ABSTRACT

EFFECTS OF SOLID DISSOLUTION AND COLD ROLLING TREATMENTS TO THE
TEMPERATURE RECRYSTALLIZATION OF ZRY-4 PLATE. Heat treatment and cold rolling of
zircaloy-4 will affect the thermal properties of the material due to the formation of residual stress
and structural defects such as point defect and dislocation. Structural defects and residual
stress constitute the stored internal energies, and will become the driving force in the recovery
and recrystallization processes. Hypothesis applicable in this research is that the solid
dissolution and cold rolling processes will generate intemal energies that affect the
recrystallization energies and temperature of the zircaloy-4 plate. The objective of this research
is to analyse the effects of dissolution process at phase-fi and cold rolling to the thermal
properties, particulariy the recrystallization temperature of the zircaloy-4 plate. The zircaloy-4
plate that has been heated for 2 hours at temperature of 1100°C and rapidly cooled down in to
wateris cold rolled gradually with a strains of (e) 0. 1; 0.5 1; 0.80; 1.03; 1.39; and 1.62 in each.
In every step of rolling, the plate is cut to be analyzed its thermal properties with DTA af the
operating temperature between 200°C and 800°C under argon gas atmosphere. From the
results of thermal analysis, a relation between deformation degree and recrystallization
temperature, and recrystallization energy are obtained. Using mathematical approach, the
equation of Y = -0.7667x3 + 9.9179x - 47.558x + 7014 is for the correlation between
deformation degree (strain) and recrystallization temperature, while Y = 1.1893x2 - 11.894x +
33.74 is for the correlation between deformation degree and recrystallization energy. From
these results, it can be concluded that fhe higher the defonvation degree of the cold rolling in
which the zircaloy-4 plate treated with solid dissolution ofphase-fi, the lowerthe recrystallization
temperature and energy. This data provides information ofthe working region forhot treatment
process ofzircaloy-4 during the fabrication ofstnictural materials.

PENDAHULUAN bahan struktur, khususnya zircaloy-4
sebagai bahan kelongsong pada reaktor air

, Kegiatan penelitian dan bertekanan (PWR), agar diperoleh bahan
pengembangan bahan bakar nuklir untuk struktur yang sesuai dengan bahan bakar
reaktor daya yang dilakukan perlu diimbangi hasil penelitian dan pengembangan yang
dengan penelitian dan pengembangan diperoleh.
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Zircaloy-4 yang merupakan bahan
kristal apabila mengalami suatu bentuk
pengerjaan atau perlakuan panas akan
mengubah sifat mekanik, fisik dan termal
bahan. Perubahan sifat termal akan
berpengaruh pada parameter proses
perlakuan panas. berikutnya. Proses
pemanasan yang dilanjutkan pendinginan
secara tiba-tiba akan menimbulkan cacat-
cacat strtiktur, akibat tidak adanya
kesempatan struktur bahan untuk menyusun
kembali ke struktur yang stabil. Disamping
itu, kerapatan dari cacat titik serta dislokasi
meningkat apabila menerima deformasi
dingin dengan derajad deformasi tertentu
pada suhu di bawah 0,4 Tm.m Seluruh cacat
struktur mempunyai energi regangan yang
berkaitan dengan cacat, sehingga bahan
yang mengalami deformasi plastis
mempunyai energi bebas yang lebih besar
daripada bahan tanpa deformasi atau yang
telah dianil. Antara 1% sampai 15% dari
kerja deformasi tetap tersimpan di dalam
bahan dalam bentuk cacat-cacat mikro.
Dalam pustaka12'3"41 disebutkan bahwa
hubungan antara energi yang tersimpan
(AGd) dengan panjang cacat garis atau
dislokasi (L) yang terbentuk dapat ditulis
sebagai berikut:

AGd = - (a/L)kT ln(3A/a2) •(1)

Dalam persamaan ini AGd = energi bebas
yang tersimpan
a = ukuran kisi (kubik)
L = panjang dislokasi
k = konstanta
T = suhu
A = luas kisi
Energi yang tersimpan ini menjadi gaya
penggerak untuk proses pemulihan dan
rekristalisasi selama proses pemanasan.

Proses rekristalisasi merupakan
proses pengintian dan pertumbuhan kristal-
kristal baru bebas regangan pada logam
induk (matriks) yang telah mengalami
pengerjaan dingin. Ada beberapa
pandangan tentang mekanisme proses
pengintian pada rekristalisasi dan
pandangan yang paling akhir diterima ialah
yang diusulkan oleh Hu [2]. Hu menyatakan
bahwa proses pengintian selama
rekristalisasi adalah terjadinya penyatuan
atau penggabungan sub butir di daerah
micro-band yang terletak diantara pita
deformasi utama atau di dekat batas butir-
batas butir induk. Penyatuan progresif sub-

sub butir di dekat batas butir sudut tinggi (a)
mengakibatkan terbentuknya inti bebas
regangan pada batas butir tersebut (b, c dan
d), seperti yang di lukiskan skemanya pada
Gambar 1(2f.

Gambar 1. Gambaran secara skematik
pembentukan inti rekristalisasi
o!eh penggabungan sub butir

Kinetika pengintian sederhana atau
pengintian homogen pada larutan padat
lewat jenuh, bila diterapkan pada pengintian
kristal baru selama rekristalisasi, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
- Terbentuknya volume (V) fasa baru bebas

regangan menyebabkan penurunan energi
bebas volumetrik.V.Ag (Ag adalah energi
bebas per satuan volume) dan karena
tidak ada perubahan struktur kristal selama
rekristalisasi, maka penurunannya
semakin besar.

- Dengan asumsi bahwa energi antar muka
kristal-kristal bebas regangan dengan
kristal-kristal yang mengalami deformasi
adalah isotrop (sama ke semua arah),
maka terciptanya suatu luas antar muka SA

akan memberikan kenaikan energi sebesar
SA.cj, CT adalah energi permukaan spesifik
antar muka inti hasil rekristalisasi dengan
matriks persatuan luas.

Pada umumnya volume yang ditransformasi
tidak cocok secara sempurna dengan ruang
yang mula-mula ditempati oleh matriks, hal
ini menghasilkan energi regangan misfit AGs
persatuan volume partikel baru. Pada proses
rekristalisasi nilai ini relatif kecil dan dapat
diabaikan karena tidak ada perubahan fasa
maupun struktur kristal (AGs = 0).
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Jadi perubahan energi bebas yang menyertai
partikel-partikel baru dari produk pengintian
adalah sebagai berikut:

AGhom = - V.Ag + SA. o - V. AGS

dengan harga AGS » 0 maka-:

AGhom = - V.Ag + SA. o

..(2)

•(3)

Ketika pengintian mulai terbentuk,
energi sistem bertambah atau energi
permukaan (SA. a) lebih dorminan. Pada
harga (SA. o) maksimum, energi volumetrik
(V.Ag) tepat saling mengimbangi dan setelah
itu (V.Ag) menjadi dominan. Karena (V.Ag)
negatif maka terjadi penurunan kontinyu
energi sistem.

Pada pengintian heterogen, banyak
lokasi-lokasi yang mempunyai perbedaan
energi bebas yang cukup tinggi, misalnya
daerah vakansi berlebihan, dislokasi, batas
butir, tepi butir, sudut butir, salah susun,
inklusi dan permukaan bebas. Semua ini
merupa'kan energi bebas bahan. Jika
terbentuknya suatu inti menghasilkan
destruksi cacat maka sebagian energi bebas
akan dilepaskan (AGd) sehingga
menurunkan atau bahkan menghilangkan
ibarierenergi pengintian.

AG* = AGhom - AGd
AG* = - V. Ag + SA. c - AGd •(4) [2,4)

Jika driving force (gaya penggerak)
bertambah, yaitu bertambahnya Ag dan AGd
dalam sistem, maka harga AG* semakin
menurun.

Dalam teori klasik, proses pengintian
didefinisikan sebagai penambahan satu atom
pada suatu partikel ukuran kritis sedemikian
sehingga menjadi superkritis. Menurut
statistik Maxwell-Boltzmann, perkiraan jumlah
inti ukuran kritis dalam logam induk ialah :

N* = Nt. exp (-AG* / kT) •(5)

dengan:
N* adalah inti berukuran kritis yang

terbentuk dengan energi AG*
Nt adalah partikel total yang ada dalam

sistem
sebagai barier pengintian (Nucleation
barier)
adalah konstanta Boltzmann (1,38 x

AG*

K

T
10'23J/inti.K)
adalah temperatur rekristalisasi (K)

Jadi dari persamaan (5) dapat
diketahui bahwa bila harga AG* semakin
turun, maka pengintian (N*) mudah
terbentuk. Seteiah proses pengintian, untuk
selanjutnya terjadi proses pertumbuhan inti
yang tidak banyak dipengaruhi oleh energi
yang tersimpan dalam bahan. Pada proses
pertumbuhan primer pengaruh fluktuasi
termal dari luar (proses pemanasan) lebih
dominan daripada energi yang tersimpan
(energi dalam). Fenomena yang terjadi
adalah migrasi batas butir. Oleh karena itu
fenomena proses pengintian lebih dominan
daripada pertumbuhan primer selama
rekristalisasi bila dikaitkan dengan
keberadaan energi dalam (regangan) pada
bahan.

Karena data mengenai perubahan
entalpi selama rekristalisasi lebih mudah
diperoleh dibanding perubahan energi Gibbs,
maka penyederhanaan berikut seringkali
digunakan :

AG*
AH(To-T)

To
AH(AT)

To
(6) [2,3,5]

dengan:
T adalah suhu rekristalisasi
AH adalah perubahan entalpi per satuan

volume inti rekristalisasi yang
terbentuk

AT adalah derajat undercooling/
supercooling

To adalah suhu kesetimbangan

Dari fenomena tersebut di atas,
maka hipotesa yang dapat diajukan ialah
bahwa proses pelarutan padat dan rol dingin
akan menghasilkan perubahan energi dalam,
yang berpengaruh terhadap' energi dan suhu
rekristalisasi plat zircaloy-4. Tujuan dalam
penelitian ini ialah menganalisis pengaruh
proses pelarutan padat fasa-p dan rol dingin
terhadap sifat termal khususnya suhu
rekristalisasi plat zircaloy-4, serta
menentukan korelasi antara derajat rol dingin
dan suhu serta energi rekristalisasi.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan:
Bahan untuk penelitian berupa lembaran
zircaloy-4 standar nuklir tebal 2,32 mm, yang
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diperoleh dari IAEA (International Atomic
Energy Agency) . melalui IWGFPT
(International Working Group Fuel
Performance and Technology) atau
kerjasama riset antara lAEA-PEBN (BATAN)
tahun 1992. Kondisi bahan terekristalisasi.

Tata Kerja
Lennbaran zircaloy-4 dipotong

menjadi ukuran 100 mm x 20 mm. Benda
kerja dipanaskan pada suhu fasa-(3 1100°C
selama 2 jam dalam tungku anil dengan
media gas argon, kemudian didinginkan
dengan cepat dalam air. Benda kerja yang
telah mengalami perlakuan panas tersebut
selanjutnya dirol dingin secara bertahap
dengan regangan (e) 0,1; 0,51; 0,80; 1,03;
1,39; dan 1,62. Pada setiap tahap
pengerolan (masing-masing regangan) plat
dipotong untuk dianalisis sifat termalnya
dengan DTA (Differential Thermal Analysis)
pada temperatur operasi 200°C sampai
dengan 800°C dalam media gas argon.

HASIL DAN BAHASAN

Analisis termal terhadap zircaloy-4
hasil pelarutan padat dan rol dingin dengan
berbagai derajat deformasi dilakukan dengan
menggunakan alat DTA pada daerah operasi
200°C hingga 800°C dengan kecepatan
pemanasan 10°C/menit dalam media gas
argon. Dari analisis tersebut diperoleh
bahwa zircaloy-4 segar (tanpa pengerolan)
mengalami proses rekristalisasi pada suhu
665°C yang ditunjukkan oleh puncak
endotermik pada Gambar 2. Jumlah
panas yang dibutuhkan untuk melakukan
proses rekristalisasi adalah sebesar 23,5 J/g
yang dinyatakan oleh luasan puncak
endotermik tersebut. Analisis termal untuk
zircaloy-4 yang telah dirol dingin dengan
derajat deformasi (s) 1,39 ditunjukkan oleh
Gambar 3, puncak endotermik yang
menunjukkan suhu rekristalisasi yaitu pada
613°C dengan jumlah panas yang
diperlukan sebesar 8 J/g. Untuk analisis
termal zircaloy-4 dengan regangan yang lain
hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5.

Pada Gambar 4 tampak koreiasi
antara derajat deformasi (e) dan suhu
rekristalisasi (°C). Pada tingkat deformasi
terendah (e = 0,1) diperoleh suhu
rekristalisasi 665°C, sedangkan pada
deformasi tertinggi (s = 1,62) diperoleh suhu
rekristalisasi sebesar 609°C, yang berarti
turun sekitar 9% dari suhu rekristalisasi pada

derajat deformasi terendah. Pada Gambar 4
dapat dilihat bahwa semakin tinggi derajat
deformasi, suhu rekristalisasi semakin turun.
Dengan pendekatan matematis diperoleh
persamaan

Y = -0,7667x2 + 9,9179x2 -47,558x + 701,4 (7)

dengan:
Y = suhu
x = derajat deformasi

Derajat deformasi meningkat, energi
rekristalisasi semakin turun, seperti tampak
pada Gambar 5. Dengan pendekatan
matematis diperoleh persamaan

Y = 1,1893x2-11,894x+33,74 (8)

dengan:
Y = energi rekristalisasi
x = derajat deformasi

Penurunan energi rekristalisasi yang
dibutuhkan adalah akibat makin tingginya
energi dalam yang tersimpan pada bahan
sesuai dengan peningkatan regangan yang
diberikan. Derajat deformasi (e) memberikan
kontribusi pada harga AGd yaitu, semakin
besar derajat deformasi dingin (s) yang
diberikan pada bahan akan meningkatkan
jumlah atau panjang dislokasi (L).[11 Jumlah
dislokasi yang semakin meningkat akan
memperbesar harga AGd, yaitu energi
bebas yang dilepaskan pada saat destruksi
cacat akibat terbentuknya suatu inti beoas
regangan.12'3'51 Bertambahnya harga AGd
akan menurunkan barier energi nukleasi
AG*, sehingga pengintian pada proses
rekristalisasi akan semakin mudah
terbentuk.[2|3A5]

Suhu rekristalisasi turun merupakan
indikasi adanya penurunan energi
rekristalisasi yang dibutuhkan. Penurunan
suhu rekristalisasi tidak selalu diikuti
penurunan energi rekristalisasi. Hal ini dapat
dilihat pada Gambar 4 dan 5 yaitu, pada
regangan 1,39 suhu rekristalisasi turun
menjadi 613°C, tetapi pada regangan yang
sama energi naik menjadi 8 J/g. Regangan
yang meningkat seharusnya diikuti pula oleh
penurunan energi rekristalisasi seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya. Lonjakan
energi ini banyak sekali faktor yang
mempengaruhinya dan sangat kompleks.
Bila peningkatan energi tersebut bukan
karena kesalahan pengukuran maka diduga
bahwa faktor yang paling dominan adalah
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adanya jumlah kekosongan dalam kisi yang
berlebihan serta berdifusi membentuk
aglomerasi kekosongan. Beberapa butir di
daerah kekosongan yang tinggi tersebut,
mempunyai kesempatan tumbuh terlebih
dahulu setelah pengintian. Pertumbuhan inti
ini terjadi karena tidak banyak mendapat
hambatan dari inti di sekitarnya (mikrostruktur
dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7),
sehingga menyerap energi yang lebih tinggi
untuk pertumbuhannya. Pertumbuhan inti
lebih banyak menyerap energi dari luar
(pemanasan) dibanding dengan energi dalam
(energi yang tersimpan). Anomali tersebut
perlu penelitian lebih lanjut.

SIMPULAN

Dari hasi! penelitian dapat disimpulkan
bahwa:
1. Semakin tinggi derajat deformasi (rol

dingin) pada plat zircaloy-4 yang telah
mengalami perlakuan pelarutan padat
fasa-p, suhu rekristalisasi semakin turun
dengan korelasi Y = -0,7667x3+ 9,9179x2

-47,558x + 701,4
2. Semakin tinggi derajat deformasi (rol

dingin) pada plat zircaloy-4 yang telah
mengalami perlakuan pelarutan padat
fasa-p, energi rekristalisasi semakin
turun dengan korelasi Y= 1,1893x2 -
11,894x +33,74

3. Proses pelarutan padat yang dilanjutkan
pendinginan cepat serta rol dingin pada
plat zircaloy-4 menghasilkan cacat
struktur dan energi dalam. Jumlah cacat
struktur dan energi dalam yang
terbentuk sangat tergantung pada
derajad deformasi yang diberikan dan
berpengaruh terhadap energi dan suhu
rekristalisasi plat zircaloy-4.
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TANYA JAWAB

AC. Prasetyawati
• Titik temperatur rekristalisasi ditunjukkan

pada data termogram DTA. Apakah
sudah pasti merupakan titik rekristalisasi.
Apakah bukan titik temperatur recovery.

Futichah
• Titik puncak endotermik tersebut adalah

temperatur rekristalisasi, bukan
temperatur recovery atau pengintian. Hal
ini disebabkan temperatur recovery dan
pengintian adalah jauh di bawah 700°C
(setengah dari temperatur lelehnya). Di
samping itu, kecepatan pemanasan DTA
adalah 10°C/menit sampai dicapai 800°C
berarti pemanasan berlangsung selatna
1,5 jam. Untuk proses recovery dan
pengintian sekitar 1 jam sebelumnya
(sebelum T = 600°C). Hal ini terbukti
dari data mikrostrukturnya (Gambar 7)
yang menunjukkan mikrostruktur
terekristalisasi.

Nurdin Effendi
• Dalam penelitian ini apakah diukur energi

rekristalisasi dalam eksperimen ini
sehingga apabila diplot terhadap suatu
parameter tertentu dapat disimpulkan
menurun atau menaik. Dalam penelitian
ini apakah diukur parameter-parameter
seperti A G, A H.

• Bagaimana cara mengetahui energi
dalam. Cacat struktur jenis mana yang
berkorelasi dengan energi dalam.
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Futichah
Energi rekristalisasi secara praktis
(teknis) sulit ditentukan, tetapi dengan
mengukur gejalanya lewat perubahan
entalpi dengan DTA jauh lebih mudah.
Oleh karena itu, menurut beberapa
literatur [2, 3, 5] terdapat hubungan yang
setara antara energi rekristalisasi dengan
entalpU sehingga analogi perubahan
entalpi sebagai perubahan energi
rekristalisasi dapat digunakan. Jadi kurva
yang ditunjukkan pada Garnbar 5 adalah
sudah menunjukkan korelasi antara
en.ergi rekristalisasi dengan suatu
parameter yaitu derajat deformasi (e).

Untuk mengetahui berapa energi dalam
(kuantitatif) adalah sangat sulit, lebih-
lebih untuk mengetahui atau
mengidentifikasi cacat struktur. Cacat
struktur di sini hanya menunjukkan
tempat-tempat berkumpulnya energi
dalam. Dalam makaiah ini hanya
mengukur gejala yang diakibatkan oleh
adanya energi dalam dan cacat struktur
tersebut yaitu besarnya perubahan
entalpi.

Eric Johneri
• Hubungan antara hipotesis dan tujuan

penelitian kurang mengena. Hipotesa ini
merupakan kejadian normal.

• Mohon dijelaskan mengenai A G.

Futichah
• Latar belakang hipotesis yang dibuat

adalah berdasarkan teoritis memang
demikian kejadiannya tetapi apakah juga
berlaku pada logam zircaloy-4. Ternyata
hasi! penelitian yang diperoleh benar dan
juga berlaku untuk zircaloy-4. Jadi
hipotesis diterima. Sedang latar belakang
tujuan yang dimaksud pada makalah ini
adalah untuk menjawab pertanyaan
mengapa terjadi demikian.

• A G pada kesimpulan yang diperoleh
adalah analog dengan A H (entalpi) dari
hasil analisis dengan DTA (dapat dilihat
pada persamaan 6).
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Gambar 2. Termogram DTA plat zircaloy-4 yang mengalami proses pelarutan padat dilanjutkan
pendinginan cepat dalam air tanpa deformasi dingin (segar)
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Gambar 3. Termogram DTA plat zircaIoy-4 yang mengalami proses pelarutan padat dilanjutkan
pendinginan cepat dalam air dan rol.dingin dengan derajat deformasi 1,39
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Gambar 4. Korelasi antara derajad deformasi (rol dingin) dan suhu rekristalisasi plat zircaIoy-4
hasil pelarutan padat.
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Gambar 5. Korelasi antara derajad deformasi (rol dingin) dan energi rekristalisasi plat zircaloy-4
hasil pelarutan padat.
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Gambar 6. Mikrostruktur plat zircaloy-4 yang mengalami proses pelarutan padat dilanjutkan
pendinginan cepat dalam air dan rol dingin dengan derajat deformasi 1,39.

Gambar 7. Mikrostruktur plat zirca!oy-4 yang mengalami proses pelarutan padat dilanjutkan
pendinginan cepat dan rol dingin dengan derajat deformasi 1 ••39 serta anil pada suhu
750°C.
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PENGARUH KOMPOSISI DAN PERLAKUAN PANAS LOGAM PADUAN BESI
DAN NIKEL TERHADAP MIKROSTRUKTUR DAN KEKERASAN

Saeful Hidayat, Tatang M., Guntur D.S.
Pusat Penelitian Teknik Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH KOMPOSISI DAN PERLAKUAN PANAS LOGAM PADUAN BESI DAN NIKEL
TERHADAP MIKROSTRUKTUR DAN KEKERASAN. Paduan Fe-Ni berbentuk ingot kancing,
didapat dari hasil peleburan menggunakan arc furnace. Khrom sebagai unsur pemadu
ditambahkan pada paduan tersebut sebanyak 10 %. Kombinasi persen berat paduan dibuat pada
lima komposisi, dengan persen berat khrom yang tetap. Logam paduan tersebut mendapat
perlakuan panas pada suhu pemanasan sebesar 1000°C, 1050°C, 1100°C, 1150°C selama 45
menit dan dilanjutkan dengan proses celup cepat ke dalam air. Struktur logam paduan hasil
peleburan berstruktur tiendrite pada daerah permukaan ingot, dan berstruktur acicular pada
daerah tengah ingot, sedangkan kekerasannya relatif sama pada komposisi mulai dari
kandungan 35% Fe dan 55% Ni sampai dengan 50% Fe dan 40% Ni, sedangkan pada
kandungan 55% Fe, 35% Ni kekerasannya mulai menurun sekitar 3% dari kekerasan pada
komposisi yang lain. Perlakuan panas menghasilkan fasa dasar austenit dengan bentuk struktur
butiryang columnar untuk semua suhu pemanasan yang d'coba. Kekerasan logam paduan hasil
perlakuan panas meningkat sampai 20% dibanding dengan kekerasan logam paduan sebelum
mendapat perlakuan panas. Besarnya kandungan persen berat unsur Fe dan Ni dalam paduan
yang telah diperlakukan panas, mempengaruhi tingginya kekerasan logam paduan tersebut.

ABSTRACT

THE EFFECT OF COMPOSITION AND HEAT TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURE
AND HARDNESS FORIRON AND NICKEL ALLOY. Iron and Nickel metal alloy has shape ingot
bufton which was resulted from melting arc furnace. A 10% Chrom as the alloying element was
added to the alloy. The combination of the weight percent alloying were made at five different
compositions, with constant weight percent of chrom. The heating temperatures in the process of
the heat treatment ofmetal atloy are 1O00°C, 1050°C, 1100°C, 1150°C for 45 minutes each and
followed by quenching in water. The structures of the melting metal alloy show the shape of
dendrite structure at the top of the ingot and that of acicular structure at the center of the ingot.
The hardness of the metal alloy was relatively equal at the composition from beginning 35% Fe
and 55% Ni until 50% Fe and 40% Ni, while at the composition of 55% Fe and 35% Ni the
hardness reduces about 3%. The hardness of the heat treated metal alloy increase until 20%
compared to that before heat treatment. The heat treatment produce austenite phase based on
the shape of the columnar grain structure for all heating temperature that has been done. The
percentage of Fe and Ni alloying elements in the heat treated metal alloy influences to the
increasing of hardness of metal alloy.

KEY WORDS: Fe-Ni allloy, Microstnicture, Hardness.

PENDAHULUAN

Pengembangan dan penguasaan
teknologi pembuatan logam-logam paduan
suhu tinggi, khususnya untuk penyediaan
bahan struktur reaktor daya dan peralatan
energi, perlu dilakukan. Hal tersebut
diperlukan untuk mendukung pengembangan
teknologi nuklir di Indonesia dan banyaknya
penggunaan bahan tersebut pada industri di
Indonesia, dan sampai saat ini belum dapat
diproduksi di Indonesia. Di pasaran dunia
dikenal beberapa paduan dengan bahan
dasar besi, nikel dan kobal ditambah dengan
beberapa unsur pemadu, diantaranya
aluminium, khrom dan lain-lain, yang dikenal

dengan nama Superallo^. Penggunaan
paduan dengan bahan dasar unsur Fe, Ni
dan Co pada peralatan energi adalah karena
ketahanannya pada suhu tinggi. Besi
dengan titik leleh 1535°C tahan untuk
dioperasikan pada suhu 750°C pada
pembebanan 10000 KN/cm2, nikel dengan
titik leleh 1450°C dapat dioperasikan sampai
suhu 1050°C dan Co dengan titik leleh
1445°C dapat dioperasikan pada suhu
1000°C[1]. Untuk hal tersebut diatas maka
dicoba dilakukan penelitian dasar
pengembangan dan pembuatan paduan suhu
tinggi sesuai dengan peralatan yang ada.
Untuk tahap awal, dilakukan penelitian
mengenai pengaruh komposisi unsur paduan
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Fe-Ni-Cr dan karakteristiknya. Paduan yang
dicoba dibuat dan diteliti adalah paduan
dengan unsur dasar Fe dan Ni ditambah
unsur pemadu Cr pada beberapa komposisi.

Unsur Fe dan Ni di dalam suatu
paduan Fe-Ni-Cr merupakan unsur penguat
berbentuk larutan padat. Selain itu Ni juga
merupakan unsur yang akan meningkatkan
ketahanan paduan pada cyclic oxidation [2].
Unsur khrom di dalam suatu paduan Fe-Ni-Cr
merupakan unsur pemadu yang
meningkatkan ketahanan korosi dengan
membentuk lapisan Khrom Oksida ^'3l.
Paduan Fe-Ni-Cr berdasarkan struktur
metalurginya, bisa berbentuk feritik,
martensitik atau austenitik, tergantung persen
komposisinya. Fasa ferit bersifat lunak,
lemah dan liat pada suhu tinggi, martensit
tidak stabil, sedangkan austenit kuat dan
relatif kokoh Pl.

Proses peleburan untuk men-
dapatkan paduan, akan menghasilkan logam
paduan dengan struktur yang kasar dan
kemungkinan adanya segregasr^5\ Keadaan
tersebut akan berpengaruh pada kekuatan
logam paduan. Untuk mengatasi hal tersebut,
salah satu cara yang biasa dilakukan adalah
dengan proses perlakuan panas, karena
perlakuan panas akan membantu
menghomogenisasi unsur-unsur paduan dan
dapat mengubah bentuk struktur sesuai
dengan yang diinginkan [4f5'. Untuk itu, logam
paduan Fe-Ni-Cr hasil dari proses peleburan
dicoba diperlakukan panas pada beberapa
suhu pemanasan untuk dilihat pengaruhnya
terhadap logam paduan Fe-Ni-Cr.
Karakterisasi bahan paduan dapat meliputi
karakterisasi fisik, kimia dan mekanik. Pada
penelitian ini karakterisasi masih terbatas
pada pemeriksaan mikrostruktur dan
kekerasan paduan Fe-Ni-Cr hasil peleburan
dan hasil perlakuan panas.

TATA KERJA.

Pembuatan paduan Fe, Ni dengan
unsur pemadu Cr dilakukan menggunakan
Tungku Busur Listrik dengan gas pelindung
argon. Komposisi paduan dibuat berdasarkan
persen berat paduan dengan komposisi (lihat
Tabel 1).

Bahan yang tersedia untuk
pembuatan paduan ini berbentuk serbuk
untuk unsur Fe dan Cr, sedangkan Ni
berbentuk potongan masif. Untuk
memudahkan proses peleburan dan

Tabel 1. Komposisi persen berat paduan

Nomor
Paduan

1
2
3
4
5

Fe
(% wt)

35
40
45
50
55

Ni
(% wt)

55
50
45
40
35

Cr
(% wt)

10
10
10
10
10

mengurangi hilangnya persen berat unsur
pada saat pembuatan paduan, serbuk Fe dan
Cr masing-masing dilebur untuk men-
dapatkan bentuk bahan yang masif,
Selanjutnya masing -masing bahan ditimbang
sesuai dengan persen komposisi paduan
yang akan dibuat. Setiap paduan dibuat
empat paduan, masing-masing diperlukan
untuk proses karakterisasi selanjutnya.
Paduan yang dihasilkan, sebelum dilakukan
proses perlakuan panas, diperiksa
mikrostrukturnya dengan metalografi dan
diuji kekerasannya menggunakan uji
kekerasan Vikers.

Proses perlakuan panas untuk
masing-masing komposisi paduan dilakukan
menggunakan tungku pemanas tahanan
listrik. Suhu pemanasan (solution treatment)
untuk setiap komposisi paduan dilakukan
pada suhu 1000°C, 1050°C, 1100°C,
1150°C selama tiga perempat jam, dan
dilanjutkan dengan proses pencelupan
dalam air. Paduan hasil proses perlakukan
panas diperiksa mikrostrukturnya dan diuji
kekerasannya.

HASIL DAN BAHASAN

Proses pemaduan dengan cara
peleburan menggunakan tungku busur listrik
menghasilkan ingot berbentuk kancing. Hasil
pemeriksaan kimia menggunakan AAS pada
paduan hasil peleburan didapat komposisi
persen berat sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi persen berat
paduan hasil peleburan.

Nomor
Paduan

1
2
3
4
5

Fe
(% wt)

33,47
41,73
45,61
49,97
55,53

Ni
(% wt)

54,95
47,76
43,18
38,39
34,24

Cr
( % wt)

11,11
10,27
10,77
11,09
9,84
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Dari hasil pemeriksaan tersebut
terlihat bahwa komposisi kimia paduan hasil
peleburan tidak sama dengan komposisi
awal. Dari tabel terlihat adanya penambahan
dan pengurangan persen berat unsur dari
persen berat awal yang dipadukan.
Pengurangan tersebut diduga terjadi pada
saat proses peleburan, diantaranya karena
adanya sebagian bahan yang tercecer yang
menempel pada dinding krusibel dan ada
yang membentuk oksida. Sedangkan
penambahan persen berat diduga berasal
dari pengotor yang ada dalam unsur Ni,
karena bahan Ni yang dipadukan tersebut
bukan bahan murni (pa). Dari hasil
pemeriksaan terdeteksi hanya mengandung
91,7 % Ni, dengan pengotor unsur Fe dan Cr
yang cukup tinggi. Hal ini dianggap tidak
terlalu berpengaruh pada maksud penelitian,
karena rentang percobaan kenaikan atau
penurunan unsur komposisi persen berat
unsur yang dipadu dalam hal ini untuk dilihat
pengaruhnya pada sifat fisis dan mekanis
bahan, lebih besar dari kenaikan atau
penurunan persen komposisi bahan paduan
hasil peleburan.

Hasil pemeriksaan metalografi pada
sampel paduan hasil peleburan untuk
setiap komposisi, terdapat struktur
berbentuk dendrite dan acicular. Bentuk
struktur tersebut diperlihatkan pada
Gambar 1 dan 2. Struktur dendrite
berbentuk menyerupai cabang pdhon.
Struktur tersebut terdapat pada daerah
permukaan bagian atas ingot, sedangkan
struktur yang berbentuk acicular terdapat
pada bagian tengah ingot.

Gambar 1 dan 2 memperlihatkan bentuk
mikrostruktur yang sama, walaupun
komposisi paduan berbeda. Keadaan ini
sama untuk komposisi yang lain.

a). b).

Gambar 1. a). Bentuk mikrostruktur ingot
logam paduan Fe-Ni pada
komposisi 55% Fe, 35% Ni, 10%
Cr. Terdiri dari struktur berbentuk
dendrite dan acicular.
b). Struktur dendrite dan acicular
yang diperbesar.

Gambar 2. Bentuk mikrostruktur ingot logam
paduan Fe-Ni pada komposisi
35% Fe, 55% Ni, 10% Cr. Terdiri
dari struktur berbentuk dendrite
dan acicular.

Adanya bentuk struktur yang
berbeda dalam satu bahan paduan yang
sama diduga sebagai akibat dari proses
pembekuan yang berbeda antara permukaan
ingot dengan bagian dalam ingot pada saat
terjadinya proses pembekuan logam cair
menjadi logam beku. Keadaan tersebut dapat
dijelaskan bahwa, proses pembekuan logam
berhubungan dengan proses difusi larutan
dalam cairan ke suatu proses pembekuan
antar muka {solid/liquid), dan proses difusi
tersebut memerlukan kondisi aliran panas
yang sesuai. Apabila aliran panas lebih cepat
dibanding aliran panas pada proses difusi
yang normal, contohnya pada laju
pembekuan yang cepat, maka akan
mengarah ke pembekuan dendrities[e\
Dengan demikian, diduga timbulnya struktur
dendrite pada logam paduan hasil peleburan
ini disebabkan adanya aliran panas yang
terlalu cepat pada saat proses pembekuan,
terutama pada daerah permukaan ingot.
Mekanisme pertumbuhan struktur ini terjadi
dari kristal-kristal dendrite yang tumbuh dari
inti-inti, dan pada saat pembekuan berakhir
dendrite-dendrite tersebut saling bertemu |5 l
Sedangkan struktur ac/cu/ar yang ada pada
paduan tersebut terbentuk pada saat proses
pembekuan, yang mengikuti arah
pembekuan logam dari sisi luar ingot ke arah
bagian dalam ingot, seperti terlihat dari arah
orientasi struktur tersebut. Mengenai
terbentuknya mikrostruktur yang sama pada
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persen komposisi yang berbeda-beda yang
diperlihatkan pada Gambar 1 dan 2,
menunjukkan bahwa komposisi bahan
paduan yang dicoba dibuat tidak
mempengaruhi bentuk struktur yang terjadi
pada bahan paduan hasil peleburan.

Kekerasan logam paduan hasil
peleburan menunjukkan angka yang berbeda
pada daerah berstruktur dendrite dengan
daerah yang berstruktur acicular, dimana
daerah yang berstruktur dendrite mempunyai
kekerasan rata-rata yang lebih cinggi
dibanding daerah yang berstruktur acicular.
Hal ini diduga karena pada daerah struktur
6endrite bila dilihat dari bentuk butir pada
Gambar 1 a lebih banyak batas butirnya
dibanding daerah yang berstruktur acicular.
Keadaan ini dapat dijelaskan dengan teori
dislokasi |7', dimana bahan yang mengalami
proses deformasi akan menggerakkan
dislokasi yang ada pada bahan tersebut.
Pergerakan dislokasi ini akan terhambat
dengan adanya batas butir. Deformasi yang
dilakukan selanjutnya akan semakin sulit,
karena dislokasi yang makin menumpuk
pada batas butir. Bahan yang sukar
dideformasi karena dislokasi yang semakin
sukar bergerak berarti bahan tersebut
mempunyai kekuatan yang tinggi.

Proses perlakuan panas yang
dilakukan pada logam paduan hasil
peleburan, menghasilkan perubahan
mikrostruktur yang relatif sama pada setiap
suhu pemanasan, yaitu dari struktur awal
berbentuk tiendrite dan acicular berubah
menjadi struktur berbentuk columnar. Bentuk
mikrostruktur tersebut diperlihatkan pada
Gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Mikrostruktur logam paduan Fe-Ni
hasil perlakuan panas pada suhu
pemanasan 1000uC untuk
komposisi bahan 40% Fe, 50%
Ni, 10% Cr.

Gambar4. Mikrostruktur logam paduan FeNi
hasil perlakuan panas pada suhu
pemanasan 1100°C, untuk
komposisi 55% Fe, 35% Ni dan
10% Cr.

Dari struktur yang ada pada logam
paduan hasil periakuan panas tersebut
memperlihatkan bahwa proses perlakuan
panas yang dilakukan dapat
menyempurnakan proses difusi antar atom-
atom paduan dan melarutkan kristal-kristal
pembentuk dendrite sehingga struktur
dendrite sudah tidak tampak lagi dalam
paduan, dan proses ini pun mengubah
struktur acicular menjadi struktur dengan
bentuk butir yang columnar yang lebih
merata dan seragam. Pada struktur tersebut
juga terlihat adanya perbedaan warna butir
columnar yang lebih gelap dan lebih terang.
Hal ini disebabkan adanya perbedaan
orientasi butir, yang menyebabkan adanya
perbedaan cahaya yang dipantulkan.
Sedangkan fasa yang ada pada struktur
paduan hasil perlakuan panas tersebut
diduga adalah fasa austenit. Hal ini dapat
dilihat dari diagram kesetimbangan Fe-Ni
pada Gambar 5, bahwa pada semua
komposisi paduan yang dicoba pada
penelitian ini menghasilkan fasa austenit, dan
bila dilihat dari diagram Schaeffer pada
Gambar 6, terlihat bahwa dengan komposisi
%Cr ekuivalen 10 % dan komposisi % Ni
ekuivalen diatas 26 %, dengan menganggap
tambahan unsur yang lain 0%, menghasilkan
fasa austenit. Dari beberapa percobaan suhu
pemanasan yang dilakukan, perubahan
struktur ini mulai terjadi pada suhu
pemanasan 1000°C dan tidak mengalami
perubahan bentuk struktur sampai pada
pemanasan 1150°C.

Hasil pemeriksaan kekerasan logam
paduan sebelum dan setelah mengalami
perlakuan panas diperlihatkan dalam bentuk
grafik pada Gambar 7. Grafik tersebut
memperlihatkan kondisi kekerasan logam
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Gambar 5. Diagram fasa Fe-Ni(10!.

Gambar 6. Diagram Schaeffer untuk menen-
tukan persen fasa dalam paduan[3).

paduan pada beberapa persen komposisi
kandungan unsur Fe dan Ni dalam paduan
dan besarnya suhu pemanasan yang
dilakukan.

Dari grafik terlihat bahwa logam
paduan hasil peleburan sebelum dilaku
panas menunjukkan angka kekerasan yang
relatif sama mulai dari komposisi 35% Fe,
55% Ni sampai dengan 50% Fe, 40% Ni,
sedangkan pada komposisi 55% Fe, 35% Ni
terjadi penurunan kekerasan sekitar 3% dari
kekerasan komposisi yang lainnya. Setelah
dilaku panas, kekerasan logam paduan
meningkat dibanding kekerasan bahan
sebelum dilaku panas untuk semua persen
komposisi, dan kekerasan makin meningkat
dengan meningkatnya suhu pemanasan.
Dari grafik terlihat bahwa logam paduan
yang dilaku panas pada suhu pemanasan
1000°C, kekerasannya meningkat sekitar
6% sampai dengan 13 % dari kekerasan
sebelum dilaku panas, dan pada pemanasan
selanjutnya kekerasan makin meningkat,
dengan kenaikan sekitar 20 % pada suhu
pemanasan 1150°C.

55

Gambar 7. Grafik kekerasan logam paduan
Fe-Ni pada berbagai komposisi
persen berat kandungan Fe dan
Ni dalam paduan, dan pada
beberapa kondisi suhu pema-
nasan dalam proses perlakuan
panas yang dilakukan.

Kenaikan kekerasan tersebut bila
dilihat dari bentuk mikrostruktur bahan,
memperlihatkan bahwa mikrostruktur hasil
perlakuan panas dengan bentuk butir yang
columnar dan seragam pada fasa austenit,
mempunyai kekerasan yang lebih tinggi
dibanding dengan kekerasan mikrostruktur
awal, yang terdiri dari struktur dendrite dan
acicular. Sedangkan keadaan kekerasan
yang makin meningkat dengan makin
tingginya suhu pemanasan, belum dapat
diidentifikasi dengan pasti, karena bila dilihat
dari bentuk struktur yang ada, bentuknya
hampir sama untuk semua suhu pemanasan
yang dicoba. Dari grafik juga terlihat bahwa
untuk bahan yang telah dilaku panas,
kekerasannya cenderung naik dengan makin
meningkatnya kandungan unsur Fe sampai
dengan 50%. Sedangkan makin tinggi
kandungan unsur Ni, kekerasannya menurun.
Hal ini menunjukkan bahwa unsur Fe
berpengaruh pada kenaikan kekerasan
logam paduan yartg mengalami periakuan
panas, sedangkan unsur Ni sebaliknya.
Fenomena tersebut belum dapat diketahui
secara pasti apa penyebab'hya dan
bagaimana mekanismenya.

SIMPULAN

1. Ingot logam paduan Fe-Ni hasil
peleburan menggunakan arc furnace
mempunyai bentuk mikrostruktur
dendrite pada daerah permukaan ingot
dan struktur berbentuk acicular pada
bagian tengah ingot.
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2. Ingot logam paduan Fe-Ni, mempunyai
kekerasan yang relatif sama pada
komposisi 35% Fe, 55% Ni sampai
dengan komposisi 50% Fe, 40% Ni,
sedangkan pada komposisi 55% Fe,
35% Ni kekerasannya turun sekitar 3%
dibanding kekerasan pada komposisi
yang lainnya.

3. Periakuan panas pada logam paduan
Fe-Ni, mengubah bentuk mikrostruktur
awa dendrite dan acicular menjadi
struktur berbentuk columnar pada
suhu pemanasan 1000°C, dan struktur
tersebut tidak berubah pada pemanasan
yang lebih tinggi sampai dengan suhu
1150°C.

4. Kenaikan suhu pemanasan pada proses
perlakuan panas, menaikkan angka
kekerasan logam paduan Fe-Ni untuk
semua komposisi paduan yang dicoba
dibuat. Kenaikan tersebut sekitar 20%
dari kekerasan sebelum dilaku panas
pada pemanasan 1150°C.

5. Logam paduan yang telah mengalami
perlakuan panas, kekerasannya
cenderung meningkat dengan makin
meningkatnya kandungan unsur Fe
sampai dengan 50% Fe, dan turun
kembali pada kandungan 55% Fe.
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TANYA JAWAB

Boru Dwi Sumarna
• Pada spesimen dengan komposisi 50-

55% Fe pada pemanasan 1000 - 1150°C,
nilai kekerasan cukup besar. Mohon
dijelaskan ?

• Mohon dijelaskan adanya kemungkinan
terjadinya perbedaan kecepatan
pendinginan pada perlakuan yang sama.

Saeful Hidayat
• Fenomena kenaikan kekerasan berkaitan

dengan makin tingginya temperatur
pemanasan belum dapat diketahui
secara pasti. Diduga makin tinggi
temperatur pemanasan, homogenitas
logam paduan makin baik akibat proses
difusi antar atom-atom pembentuk fasa
austenit lebih merata dan seragam,
sehingga kekerasan meningkat.

• Kemungkinan perbedaan kecepatan
pendinginan pada perlakuan pendinginan
yang sama diduga tidak mungkin terjadi,
karena proses pendinginan dilakukan
melalui proses celup cepat, dengan
bentuk dan ketebalan cuplikan yang
merata dan relatif kecil, sehingga
perpindahan panas pada saat proses
pendinginan dipastikan merata.
Sedangkan adanya perbedaan
kecepatan pendinginan diduga terjadi
pada saat proses pembentukan paduan,
yaitu pada saat proses pendinginan dari
logam cair ke logam beku, sehingga
logam paduan sebelum mengalami
proses perlakuan panas mempunyai dua
struktur yang berbeda, yaitu struktur
dendrite dan acicular.
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SIMULASI PENGARUH UNSUR BORON
DI DALAM KELONGSONG AIMg2 DENGAN BAHAN BAKAR U3O8

TERHADAP KRITIKALITAS TERAS PERTAMA RSG-GAS

Masrukan *, Zuhair **
* Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN
** Pusat Reaktor Serba Guna - BATAN

ABSTRAK

SIMULASI PENGARUH UNSUR BORON Dl DALAM KELONGSONG AIMg2 DENGAN BAHAN
BAKAR U3O8 TERHADAP KRITIKALITAS TERAS PERTAMA RSG-GAS. Telah dilakukan
simulasi untuk mengetahui pengaruh unsur boron di dalam kelongsong bahan bakar terhadap
kritikalitas teras pertama Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS). Dalam simulasi ini
digunakan paduan AIMg2 sebagai kelongsong bahan bakar U3O8-AI. Konstanta kelompok elemen
bakar dan bahan struktur teras dibangkitkan oleh program IAFUEL sedangkan konsentrasi boron
per posisi grid teras dihitung dengan smearing dalam program sederhana. Program difusi Batan-
2DIFF dalam geometri reaktor X-Y 2-D diekskusi untuk mendapatkan faktor multiplikasi efektif
(ke)r). Dengan mengkompensasi reaktivitas untuk eksperimen sebesar -0,21 %AK/K, kandungan
unsur boron di dalam kelongsong AIMg2 dipilih harus lebih kecil dari 10 ppm agar reaktivitas lebih
yang dibutuhkan untuk siklus operasi teras pertama RSG-GAS dapat dicapai.

ABSTRACT

SIMULATION OF THE BORON ELEMENT EFFECTIN AIMg2 CLADDING WITH U3O8 FUEL ON
RSG-GAS FIRST CORE CRITICALITY. The simulation of the effect of boron element in fuel
cladding material on the first core criticality of Multipurpose Reactor G.A. Siwabessy (RSG-GAS)
was conducted. In this simulation the AIMg2 alloy was used as cladding of U3O3-AI fuel. The group
constants for fuel element and structure materials of reactor core were generated by IAFUEL code
while the boron concentrations per core grid position were calculated by smearing in the simple
program. The diffusion code Batan-2DIFF in 2-D X-Y reactor geometry was executed to obtain the
effective multiplication factor (ken)- By compensating the reactivity for experiment of-0,21 %AK/K,
the boron content in AIMg2 cladding has to be less than 10 ppm in order to achieve the excess
reactivity needed for RSG-GAS first core operation cycle.

PENDAHULUAN

Di dalam reaktor nuklir, reaksi fisi
antara bahan bakar dengan neutron terjadi di
dalam elemen bakar. Elemen bakar reaktor
riset dapat berupa uranium oksida atau
paduan logam uranium silisida yang
dibungkus dengan kelongsong paduan
aluminium membentuk pelat elemen bakar.

Paduan aluminium yang biasanya
digunakan untuk kelongsong bahan bakar
reaktor riset adalah AIMg atau AIMgSM. Pada
pembuatan paduan AIMg atau AIMgSii selain
unsur utama Al murni, biasanya ditambah
unsur pemadu seperti Mg, Si, Cu, Mn, Cr, Zr,
dan B. Unsur pemadu Mg, Si, dan Cu
ditambahkan untuk memperoleh kekuatan
secara langsung dengan terbentuknya
endapan Mg2Si dan CuAI2, sedangkan unsur
Mn, Cr, Zr, dan B untuk memperoleh
kekuatan secara tidak langsung karena unsur
Mn, Cr dan Zr tersebut akan
mempertahankan butir pada saat

rekristalisasi sehingga butir tetap halus.
Unsur Boron berfungsi merangsang
pengintian pada saat pembekuan sehingga
butir yang terbentuk menjadi halus. Dengan
butir yang halus tersebut maka paduan
menjadi kuat. Akan tetapi kandungan unsur
Boron di dalam kelongsong perlu dibatasi
karena Boron mempunyai serapan neutron
besarseperti ditunjukkan dalam Tabel 1 [1iZI.

Tabel 1. Komposisi unsur kelongsong AIMg2
dan tampang lintang serapan
mikroskopik

Unsur
Mq
Si
Fe
Cu
Mn
Cr
Ti
Co
B
Ai

Komposisi (%)
2,04
0,13
0,12

0,003
0,05
0,01
0,05

0,0003
0,0001 *

seimbang

CTa .(barn)

0,063
0,16
2,55
3,79
13,3
3,1
6,1

37,2
759
0,23
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Bila kandungan unsur Boron yang
ada di dalam kelongsong cukup besar, maka
serapan terhadap rieutron oleh kelongsong

menjadi besar melalui reaksi B(n,a) Li. Hal
ini akan menyebabkan populasi neutron di
dalam reaktor menjadi berkurang. Sebagai
konsekuensinya, reaktivitas lebih yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan reaktor
dalam satu siklus operasi menjadi rendah.

Dalam makalah ini dilakukan simulasi
untuk mengetahui pengaruh unsur Boron
di dalam kelongsong AIMg2 terhadap
kritikalitas teras pertama Reaktor Serba Guna
G.A. Siwabessy (RSG-GAS)'31. Program
difusi Batan-2DIFF'41 dalam geometri reaktor
X-Y 2-D digunakan untuk melakukan
perhitungan faktor multiplikasi efektif (keff)
dengan memanfaatkan konstanta kelompok
yang digenerasi oleh program IAFUELlS!.

MODEL PERHITUNGAN NEUTRONIK

Model perhitungan neutronik dalam
analisis ini terdiri dari dua bagian, yaitu
generasi tampang lintang dengan IAFUEL
dan perhitungan kritikalitas dengan Batan-
2DIFF.

Generasi Tampang Lintang

Sistem program IAFUEL untuk
manajemen bahan bakar di teras RSG-GAS
menyediakan tampang lintang yang akan
digunakan untuk perhitungan difusi. Di dalam
IAFUEL, model MONSTRA menggenerasi
konstanta kelompok elemen bakar sebagai
fungsi fraksi bakar. MONSTRA sendiri
terdiri dari rutin MUFT untuk daerah energi
cepat dan epitermal (20 kelompok energi,
0,625 eV - 10 MeV) serta rutin SN multi
kelompok untuk daerah energi termal
(10 keiompok energi). Untuk perhitungan
serapan resonansi sebagai fungsi panas
bahan bakar dikerjakan oleh program
INGAMM3. Kombinasi perhitungan sel yang
berbeda itu membuat MONSTRA secara
otomatis dapat menyediakan konstanta
kelompok untuk setiap langkah fraksi bakar.
Konstanta kelompok reflektor yang
mengelilingi teras dihitung dengan program
SN multi kelompok 1-D IANSN.

Perhitungan tampang lintang
makroskopik ini dikondensasi ke dalam
empat kelompok energi neutron dengan tiga
kelompok energi cepat memiliki rentang
energi 10 MeV-821 keV, 821 keV-5,53 keV,

dan 5,53 keV - 0,625 eV, sedangkan
kelompok energi termal kurang dari 0,625 eV.

Densitas atom Boron (NB, atom/barn-
cm) diperoleh dari hubungan:

N B = -
IB X pAIMg2

O " 2 4 (1)

dimana,

PAIMg2

IB

= densitas AIMg2 (g/cm )
= kandungan unsur Boron

(ppm)
NA = bilangan Avogadro
[B10] dan [Bn] = kandungan unsur B-io dan

unsur Bn di dalam Boron
alam

BA B10 dan BA Bn = berat atom unsur B-io dan
B11.

Perhitungan tampang lintang serapan
neutron makroskopik Boron (Ea,B. cm"1)
dengan berbagai jumlah kandungan unsur
Boron dilakukan dengan smearing dalam
program sederhana menggunakan formula:

VAI
2a,B = xNBXcja,B (2)

Vgrid

dimana,
oa,B

 = tampang lintang serapan mikroskopik
Boron (barn)

VAI = volum Al dalam 21 pelat kelongsong
AIMg2 (cm3)

Vgrid = volum posisi grid teras (cm )

Tampang lintang serapan neutron
makroskopik elemen bakar dengan berbagai
jumlah kandungan Boron (£'a,g, cm" )
menjadi:

S'a,g= 2a,g + 2a,B • (3)

dimana,
Ea,g = tampang lintang serapan makroskopik

elemen bakar hasil generasi IAFUEL.

Perhitungan Kritikalitas

Teras pertama RSG-GAS adalah
teras yang sangat berbeda diantara teras-
teras transisi lainnya karena hanya terdiri dari
12 elemen bakar fresh dan 6 elemen kendali
fresh pada saat awal operasi. Konfigurasi
teras dan karakteristik parametemya
diperlihatkan dalam Gambar 1 dan Tabel 2.
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Gambar 1. Konfigurasi teras pertama
RSG-GAS

Tabel 2. Karakteristik teras pertama
RSG-GAS

Jumlah elemen bakar
Jumlah elemen kendali
Daya reaktor (MW)
Panjang siklus operasi (jam)
Fraksi bakar rerata awal siklus
Fraksi bakar rerata akhir siklus

12
6

10,68
564

%) 0
(%) 8

Perhitungan kritikalitas teras pertama
RSG-GAS dilakukan dengan program difusi
Batan-2DIFF dalam geometri reaktor X-Y 2-
D. Program Batan-2DIFF menyelesaikan
problema nilai pribadi dari difusi neutron multi
kelompok:

M<6=-
1

•Fd> (4)

dimana M dan F masing-masing menyatakan
operator migrasi dan kehilangan neutron dan
operator sumber fisi,

= -VDg(r) V((.g(r) + St,g(r)

G

g'=1
(5)

g'=1
vSf,g.(r) 4>g-(r-).g=1.-G (6)

dimana,
G = jumlah kelompok energi
G = indeks kelompok energi
R = posisi
<f>g = fluks neutron di kelompok g
Dg = konstanta difusi kelompok g

(=1/3Etr.g)
Etr.g = tampang lintang transport

kelompok g
v2f,g = tampang lintang sumber fisi dari

kelompok g
St g = tampang lintang total kelompok g

G
= Za,g

 + S E s,g-»g'
g'=i

Eaig =tampang lintang absorpsi
kelompok g

Ss.g'-^g = tampang lintang hamburan dari g'
keg

Xg = fraksi sumber fisi di kelompok g.
Notasi keff adalah faktor multiplikasi efektif
yang merupakan nilai pribadi dari persamaan
(4). Penyelesaian persamaan di atas
dilakukan dengan metode beda hingga.

Reaktivitas teras (p) didefinisikan
dengan ekspresi,

-1
x100%AK/K (7)p =

sedangkan perubahan reaktivitas dihitung
mengikuti formula:

2 keff1

x100%AK/K (8)
keff

dimana,
keff = reaktivitas teras tanpa kandungan

Boron
keff

2 = reaktivitas teras dengan kandungan
Boron.

Dalam perhitungan teras,-.. buckling
aksial yang digunakan untuk melakukan
simulasi kebocoran neutron dalam arah
aksial diperoleh dari pustaka IAFUEL. Setiap
posisi grid teras untuk elemen bakar, elemen
kendali dan reflektor Berilium (Be) dengan
dimensi 8,1 cm x 7,71 cm dibagi secara
uniform ke dalam 5;x 4 mesh. Dengan lebar
mesh ini hasil perhitungan kritikalitas telah
diperiksa memiliki akurasi yang cukup tinggi.
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Untuk mendapatkan nilai faktor multiplikasi
efektif (ke/f) dengan perubahan jumlah
kandungan unsur Boron, perhitungan
dilakukan sampai kriteria konvergensi
tercapai.

HASIL DAN BAHASAN

Tabel 3 menyajikan hasil perhitungan
generasr tampang lintang empat kelompok
energi neutron oleh IAFUEL untuk elemen
bakar yang akan digunakan dalam
perhitungan difusi. Harga densitas atom
Boron, tampang lintang serapan neutron
makroskopik Boron dan tampang lintang
serapan neutron makroskopik elemen bakar
untuk p.eutron termal (g= 4) sebagai fungsi
kandungan unsur Boron ditampilkan dalam
Tabel 4 dan dilukiskan dalam Gambar2 dan 3.

Tabel 3. Hasil perhitungan tampang lintang
makroskopik elemen bakar oleh
IAFUEL

g
1
2
3
4

g
1
2
3
4

Sr.a
4.852E-4
2,815E-4
4.634E-3
6.136E-2

2s.a->a+2
0.000E+0
0.000E+0
0.000E+0
0.000E+0

1,332E-3
6.880E-4
1.121E-2
1.484E-1

2a.a
8.928E-4
6.254E-4
1.311E-2
8.529E-2

2s.a-Mi+1
7,431 E-2
8.760E-2
8.094E-2
0.000E+0

2.136E+0
1.126E+0
8.353E-1
2,515E-1

Dari Tabel 4 dan Gambar 2 dapat
diamati, semakin tinggi kandungan unsur
Boron maka semakin tinggi pula densitas
atom Boron. Sebagai akibatnya, tampang
lintang serapan neutron makroskopik Boron
dan elemen bakar menjadi semakin besar.
Sebaliknya dengan semakin besar tampang
lintang serapan neutron makroskopik elemen
bakar, nilai faktor multiplikasi efektif (keff)
semakin kecil, seperti ditunjukkan dalam
Tabel 5 dan Gambar 3.

0 S)H]1!DZD2D3D3ED<D4!D9D

Gambar 2. Densitas atom dan tampang
lintang serapan neutron
makroskopik Boron

Tabel 4. Harga densitas atom Boron, tam-pang
lintang serapan neutron makroskopik
Boron dan elemen bakar

Kan-
dungan
unsur
Boron
(ppm)

0
0,1
0,5
0,85

1
5
10
50
100
233
500

0
1.493E-8
7.463E-8
1.269E-7
1.493E-7
7.463E-7
1.493E-6
7.463E-6
1.493E-5
3.478E-5
7.463E-5

Sa,B

0
2,213E-6
1.106E-5
1.881E-5
2,213E-5
1.106E-4
2.213E-4
1.106E-3
2,213E-3
5.156E-3
1.106E-2

^ a . g

8.529E-2
[ 8.529E-2

8.530E-2
8,531 E-2
8,531 E-2
8.540E-2
8,551 E-2
8.639E-2
8.750E-2
9.044E-2
9.635E-2

Dari Tabel 5 dapat dilihat, nilai keff

untuk kelongsong tanpa unsur Boron memiliki
akurasi yang tinggi karena harga
perbandingan antara hasil perhitungan dan
eksperimen (C/E) adalah 0,99951, dengan
kata lain berbeda 0,05 % dari data
eksperimen yang besamya 1,09242 [6]. Ini
berarti model perhitungan yang digun?kan
dengan mengkombinasi IAFUEL dan Batan-
2DIFF memberikan hasil yang cukup akurat.
Dengan berkurangnya nilai ke/f, secara
otomatis nilai reaktivitas lebih teras berkurang
pula (Gambar4).

Gambar 3. Tampang lintang serapan neutron
makroskopik elemen bakar dan keff

Gambar 4. Reaktivitas teras dan perubahan
reaktivitas
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Tabel 5. Nilai ke/y, reaktivitas teras dan
perubahan reaktivitas hasil
perhitungan Batan-2DIFF

Kan-
dungan
unsur
Boron
(ppm)

0
0,1
0,5
0,85

1
5
10
50
100
233
500

keff

1,09189
1,09178
1,09168
1,09159
1,09156
1,09060
1,08941
1,07994
1,06835
1,03879
0,98449

P
(%AK/K)

8,41571
8,40639
8,39797
8,39687
8,38823
8,30773
8,20691
7,40264
6,39812
3,73436
-1,57458

Ap
(%AK/K)

0
-9.31992E-3
-1.77415E-2
-2.48440E-2
-2.74852E-2
-1.07985E-1
-2.08802E-1
-1.01307E+0
-2,01759E+0
-4.68135E+0
-9.99029E+0

Tabel 6. Neraca reaktivitas nominal (%AK/K)
teras pertama RSG-GAS

Ap Hot to cold 0,3
Ap Equilibrium xenon poisoning 3,24

3,54
Ap Burn-up swing 2,65

6,19
Ap ForpartialXe override, flooding

beam tubes, etc. 0,5
Ap For experiment 2,0
Core excess reactivity 8,69

Selanjutnya, berdasarkan neraca
reaktivitas nominal teras pertama RSG-GAS
dalam Safety Analysis Report (lihat Tabe! 6),
dapat dibahas hal-hal sebagai berikut:

Untuk melakukan start-up reaktor,
dibutuhkan reaktivitas sebesar 3,54 %AK/K.
Dari Tabel 5 dan Gambar 4 dapat diamati
harga ini diperoleh pada kandungan Boron
sedikit lebih besar dari 233 ppm. Ini diartikan
reaktor dapat beroperasi bila kandungan
Boron 233 ppm. Dengan mengikut-sertakan
burn-up swing, dibutuhkan reaktivitas
sebesar 6,19 %AK/K. Dari Tabel 5 dan
Gambar 4 dapat dilihat pula, harga ini terletak
pada kandungan Boron sedikit lebih besar
dari 100 ppm. Ini menunjukkan bahwa,
reaktor dapat beroperasi bila kandungan
Boron 100 ppm. Jikalau reaktor digunakan
untuk eksperimen (tetapi tidak sampai akhir
siklus), maka diperlukan reaktivitas sebesar
(0,3+ 3,24+ 0,5+ 2) %AK/K = 6,04 %AK/K.
Dengan kandungan Boron 100 ppm, harga ini

dianggap masih memenuhi. Namun bilamana
reaktor dioperasikan untuk eksperimen
sampai akhir siklus (564 jam), dibutuhkan
reaktivitas sebesar 8,69 %AK/K. Reaktivitas
lebih yang tersedia hasil perhitungan
ternyata hanya 8,42 %AK/K. Kondisi ini
tidak memungkinkan, akan tetapi hasil
eksperimen menunjukkan bahwa nilai ke/f
eksperimen sangat dekat dengan hasil
perhitungan. Oleh karena itu dengan
mengkompensasi reaktivitas untuk eks-
perimen sebesar -0,21 %AK/K, kandungan
unsur Boron di dalam kelongsong AIMg2
dipilih harus lebih kecil dari 10 ppm agar
reaktivitas lebih yang dibutuhkan untuk siklus
operasi teras pertama RSG-GAS dapat
dicapai.

Sebagai tambahan, kelongsong dari
paduan AIMg2 yang diproduksi oleh Nukem
GmbH mempunyai kandungan unsur Boron
sebesar 1 ppm sedangkan kelongsong
AIMgSii (6061) dari Argonne National
Laboratory (ANL) mempunyai kandungan
unsur Boron sebesar 0,85 ppm. Selain itu,
paduan AIMgSii yang ada di pasaran lokal
produksi PT. Alkasa, Jakarta sebagai salah
satu produsen dalam negeri yang diharapkan
bisa menjadi bahan kelongsong alternatif,
memiliki kandungan unsur Boron sebesar
233 ppm [7]. Dengan demikian paduan
AIMgSii produksi dalam negeri tersebut bila
digunakan untuk kelongsong bahan bakar
reaktor, ditinjau dari sifat neutroniknya, tidak
memenuhi persyaratan.

SIMPULAN

Perhitungan faktor multiplikasi efektif
(keff) dengan kombinasi program IAFUEL dan
Batan-2DIFF memberikan hasil yang cukup
akurat.

Semakin tinggi kandungan unsur
Boron di dalam kelongsong menyebabkan
reaktivitas lebih teras semakin rendah. Unsur
Boron di dalam kelongsong memiliki
pengaruh yang sangat signifikan> ..terhadap
kritikalitas teras reaktor.

Pemilihan kandungan Boron di dalam
kelongsong AIMg2 harus lebih kecil dari
10 ppm adalah yang paling baik agar
reaktivitas lebih yang dibutuhkan untuk siklus
operasi teras p^rtama RSG-GAS dapat
dicapai. <
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Karena Boron memiliki sifat dapat
bakar, perlu dilakukan studi lebih lanjut
tentang karakteristik reaktivitas teras dalam
satu siklus operasi sebagai fungsi waktu dan
jumlah kandungan unsur Boron di dalam
kelongsong untuk memperoleh jumlah
optimal Boron yang diizinkan.
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TANYA JAWAB

Lily Suparlina
• Bagaimana cara Saudara dalam

menentukan impuritas boron dan
hubungannya dengan reaktivitas pada
awal siklus dan akhir siklus.

• Harga A p yang dimaksud dihitung untuk
kondisi apa saja.

Masrukan
• Penentuan kandungan unsur Boron

dilakukan dengan alat XRF {X-ray
Fluorescence) di mana setiap unsur akan
memancarkan intensitas sinar.
Penentuannya adalah mengukur sampel
standar A!Mg2 yang konsentrasi tiap-tiap
unsur telah diketahui. Misalnya untuk
unsur B, sampel yang diukur akan
memancarkan sinar ls dan kandungan
yang dicari a ppm, sedangkan sampel
standar memancarkan sinar dengan
intensitas lst dan kandungan unsur b
ppm, maka kandungan unsur B dalam
sampel:

Unsur B = — . b ppm

• Harga reaktivitas dan perubahan
reaktivitas teras dihitung pada kondisi
dingin dan bebas Xe.

Tukiran S.
• Kenapa yang disimulasi teras pertama.
• Apakah pada saat menggunakan

program BATAN 2-DIFF faktor buckling
dimasukkan.

• Kenapa yang disimulasi bukan bahan
bakar silisida.

Masrukan
• Simulasi yang dilakukan saat ini

merupakan studi awal. Pemilihan teras
pertama dalam rangka memanfaatkan
IAFUEL sebagai pustaka tampang lintang
yang sudah baku dan tidak dapat diubah.
Dalam penelitian ini tidak. dibahas
masalah generasi tampang lintang bahan
bakar sebagai fungsi kandungan Boron
dalam kefongsong dengan IAFUEL untuk
berbagai kelas fraksi bakar.
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• Buckling aksial yang dimasukkan ke
dalam input data BATAN 2-DIFF diambil
dari pustaka IAFUEL.

• Untuk jenis bahan bakar silisida, menurut
rencana akan dilakukan pada waktu yang
akan datang.

Nurdin Effendi
• Bagaimana deskripsi dari persamaan-

persamaan yang digunakan dalam
program difusi BATAN 2-DIFF.
Bagaimana model matematisnya. Apakah
menggunakan model optimasi.
Bagaimana fungsi obyektifnya.

Masrukan
• Deskripsi persamaan

adalah persamaan
neutron. Model
digambarkan dalam

BATAN 2-DIFF
kesetimbangan

matematisnya
persamaan (4).

Fungsi obyektif dan konstrainnya adalah
I -1 L. (n) / i, ("-1) i ^ _| 1 - Keff / keff | < 6k

maksimum (r (n-1) ,

di mana ekdan e+ masing-masing menyatakan
kriteria konvergensi untuk faktor multiplikasi
dan fluks neutron kelompok. Untuk lebih
jelasnya dapat dibaca dalam referensi [4].
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ANALISIS TEGANGAN TERMAL BAHAN BAKAR PLAT DENGAN
METODE ELEMEN HINGGA DUA DIMENSI

Utaja
Pusat Perangkat Nuklir dan Rekayasa - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS TEGANGAN TERMAL BAHAN BAKAR PLAT DENGAN METODE ELEMEN
HINGGA DUA DIMENSI. Salah satu besaran yang berpengaruh pada keselamatan bahan
bakar adalah tegangan yang timbul akibat distribusi suhu. Analisis tegangan akibat suhu sulit
dilakukan dengan perhitungan manual biasa. Makalah ini akan menguraikan analisis tegangan
bahan bakar plat akibat distribusi suhu dengan metode elemen hingga {finite elemenf). Elemen
yang dipakai berbentuk segi tiga dengan fungsi parameter linier. Metode elemen hingga ini
dipakai baik untuk penentuan tegangan maupun untuk penentuan distribusi suhu. Beban yang
dikenakan pada bahan bakar plat adalah beban termomekanik dan beban tekanan statik. Dari
analisis didapat bahwa tegangan tertinggi sebesar 177 kg/cm2, sedangkan regangan (strain)
tertinggi sebesar 0.04%. Harga ini masih di bawah harga luluh (yield) yang diijinkan yaitu
sebesar317 kg-/cm2 dan regangan 0.2%.

ABSTRACT

THERMAL STRESS ANALYSIS OF FUEL PLATE USING 2- DIMENSION FINiTE ELEMENT
NIETHOD. One of the influential magnitude on the fuel safety is the existing stress caused by
temperature distribution. The thermal stress analysis is quite tedious work if it is done by hand
calculation. This paper will describe the plate fuel stress analysis caused by temperature
distribution by using the finite element method. The element geometry is triangular with linear
parametric function. The finite element method in this case is used for stress and temperature
distribution determination. The load imposed to the fuel plate is thermal and pressure. The
results of the analysis show that the maximum stress is 177 kg/cm2 and the maximum strain is
0.04%. These value is still below the yieldstress of317kg/cm2 and the allowable strain 0.2%.

PENOAHULUAN

Penentuan tegangan yang diakibatkan
perbedaan suhu pada bahan bakar plat
sangat sulit dilakukan dengan perhitungan
manual. Hal ini disebabkan suhu pada
setiap titik sangat bervariasi mulai dari
sekitar 50 °C sampai 150 °C. Di BATAN
saat ini telah dilakukan penentuan
distribusi suhu dalam bahan bakar plat
dengan pendekatan analitis. Hasil yang
diperoleh masih belum dapat
dipergunakan untuk penentuan tegangan
secara analitis. Oleh karena itu, kini dicoba
dilakukan analisis tegangan akibat
perbedaari suhu .dengan metode elemen
hingga. Analisis dilakukan dalam dua tahap,
tahap pertama adalah analisis untuk
menentukan distribusi suhu dan tahap kedua
analisis tegangan berdasar distribusi suhu
yang diperoleh pada tahap pertama.
Analisis pada kedua tahap tersebut
dilakukan dengan metode elemen hingga,
dengan elemen berbentuk segi tiga dan
fungsi para meter linier. Untuk tujuan ini

telah dikembangkan dua buah program
komputer berbasis elemen hingga, masing
masing untuk penentuan distribusi suhu
dan penentuan tegangan. Pengaruh
pembentukan gas dalam bahan bakar
disimulasikan dengan tekanan dalam
sebesar 0.1 kg/cm2. Dengan metode
elemen hingga ini diharapkan distribusi
tegangan akibat perbedaan suhu dan
regangan maksimum pada bahan bakar
plat dapat diketahui dan dibandingkan
dengan tegangan dan regangan yang
diijinkan.

DASARTEORI ELEMEN HINGGA

a. Elemen hingga untuk analisis tegangan

Analisis dengan metode elemen hingga
dilakukan dengan membagi daerah yang
dianalisis menjadi sejumlah elemen.
Penyelesaian didasarkan pada model
matematik di setiap elemen, yang untuk itu
ditentukan iebih dahulu. Pada elemen
hingga untuk analisis tegangan

215



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

ISSN 1410-1998 '

penyelesaian persamaan tegangan
didasarkan pada energi potensial minimum.
Untuk ini dapat ditulis :

3rt = SUi - 5We = 0 (1) (1)

% = energi potensial total
Ui = energi dalam
We =kerjaluar
d = operator diferensial

Harga ruas kanan persamaan 1) dapat
dituliskan dengan:

SUi = \ {d e)T o dv ...., (2)

SWe= I(3U)Tbdv+I(aU)TdS E(dU)Tfp

s = matriks regangan
CT = matriks tegangan
U = matriks perpindahan
b = matriks gaya enersia masa
S = matriks tegangan permukaan
fp = matriks gaya terpusat

Matrik perpindahan U dan matrik regangan e
dapat dinyatakan dengan:

U = [ u v ] r
eyy

sx y ] (3)

= du/dx; evy = dv/dy; exy= 3v/dx

u = perpindahan pusat elemen ke arah
sumbu X

v = perpindahan pusat elemen ke arah
sumbu Y

e»< = regangan ke arah sumbu X
syy = regangan ke arah sumbu Y
% = regangan geser {shear) di bidang XY

Menurut teori elemen hingga dua dimensi
dengan bentuk elemen segi tiga dan fungsi
parameter linier, matrik perpindahan U dapat
dinyatakan dengan :

U = Nae (4)

N =

ae =

N = fungsi parameter dalam elemen
segi tiga.

N,

0

0

N,

u

Nj

0

i Vj

0

N j

uk

Nk 0

0 Nk

vk]

= vektor kolom perpindahan titik
sudut

= indeks yang menyatakan titik
sudut segi tiga i, j dan k

i i j i k

Ni(x,y)

k(X,y) i3 m 2 3 x + m 3 3 y
nri(ij) = konstanta tergantung kordinat tiga

titik sudut elemen
Uj, Uj, uk = perpindahan titik sudut i, titik sudut

j dan titik sudut k sejajar sumbu X
Vi, Vj, vk = perpindahan titik sudut i, titik sudut

j dan titik sudut k sejajar sumbu Y

Matrik tegangan o dinyatakan
persamaan:

C = D ( S - S O ) + CTO

D = {E / (1-n2)} 0
0

dengan

(5)

(6)

s0 = [ a AT a AT 0 ]

D = matrik elastisitas bahan pada plain
stress

e0 = matrik regangan akibat suhu
a0 = matrik tegangan awal
E = modulus Young
(j, = Poisson ratio
AT = perubaha suhu elemen terhadap suhu

awalnya
a = koefisien muai panjang (1/°C)

Penyelesaian lebih lanjut persamaan (1)
sampai (6) akan memberikan :

Ke ae = f (7)

f

* oo

fb
fp
B

t
A

matrik stiffness
BTDBtA

matrik beban oleh regangan suhu
; matrik beban oleh regangan awal
: matrik beban oleh inersia masa
•• matrik beban oleh tekanan
: matrik untuk mengubah perpindahan

titik menjadi regangan elemen.
: tebal elemen
: luas elemen

Notasi e menyatakan bahwa besaran berlaku
pada elemen. Persamaan (7) berlaku
pada setiap elemen. Untuk seluruh elemen
yang ditinjau (domain yang ditinjau) dapat
dilakukan penggabungan (assemblage).
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Persamaan matrik pada domain yang ditinjau
dapat dituliskan dengan:

Ka = f (8)

Penyelesaian persamaan (8) akan
menghasilkan perpindahan node ke arah x
dan y. Untuk menentukan tegangan yang
timbul dipakai persamaan (5) dan (3).

b. Elemen hingga untuk distribusi suhu

Distribusi suhu steady state pada benda
dinyatakan dengan persamaan :

d/dx{Xt{dT/dx.)}

Qv + Q s=0121

d!dy{X\(dTldy)} - (T-Tf)h

(9)

T = suhu setempat
Qv = panas volumetrik
X = konduktivitas panas
Qs = fluks panas frontal
h = koefisien konveksi
t = tebal benda

Seperti halnya pada tegahgan, pemecahan
persamaan (9) diberlakukan untuk setiap
elemen. Untuk ini suhu T dinyatakan
dengan fungsi parameter dan dituliskan
dengan :

T = Ne ae (10)

Substitusi persamaan (10) pada persamaan
(9) akan memberikan residu R(x,y,T).
Dengan bantuan metode Galerkin, harga
residu R(x,y,T) dapat diusahakan sekecil-
kecilnya. Penyelesaian dengan metode
Galerkin akan menghasilkan persamaan :

j) dA

jNTQvt dA +
(11)

l{dUr/dx)Xt (5T/9x) dA
+ JNthTdA + jNThbT tdC=
jNThbTbt dC + |NThT f dA
jNTQsbt dC + }NTQsdA

Dengan substitusi persamaan
persamaan (11) akan didapat:

(10) ke

(12)

Me = MB
XX + Me

yy +
F° = Fe
r — r

cvb

Me
cv

F qsb

+ M cvb

Qv +

a = matrik kolom suhu pada node
Qv

Harga rinci Me dan Fe

Lampiran 1 di belakang.
dapat dilihat pada

Seperti halnya persamaan (7), persamaan
(12) ini berlaku untuk satu elemen. Untuk
seluruh elemen dilakukan assemblage.
Persamaan matrik untuk seluruh domain
dapat dituliskan dengan:

Ma = (13)

Penyelesaian persamaan (13) akan meng-
hasilkan distribusi suhu yang kemudian
dipakai sebagai beban suhu pada
persamaan (5) dan (7). Timbulnya gas
dalam bahan bakar plat (sebagian hasil
belah berupa gas) disimulasikan dengan
tekanan di bagian dalam cladding sebesar
0,1 kg/cm2.

PROGRAM KOMPUTER

Penyeiesaian persamaan matrik pada
persamaan (13), menyangkut penyediaan
data serta proses matematik yang cukup
besar, sehingga untuk itu diperlukan
program komputer. Untuk itu telah
disiapkan dua buah program komputer
yaitu program untuk penyelesaian distribusi
suhu dan program untuk penyelesaian
tegangan. Masing masing program terdiri
atas tiga komponen program yaitu program
untuk pembentukan elemen ( finite element
generating = PREPROCESSOR), program
pengolah (PROCESSOR = SOLVER) dan
program untuk interpretasi hasil (POST
PROCESSOR). Semua program tersebut
ditulis dalam bahasa BASIC dan dikompile
dengan POWER BASIC 3.0PI. Program
PROCESSOR hanya akan diuraikan secara
garis besar.

Alur logika program [flow chart) dapat
dilihat pada Lampiran 2 di belakang. Proses
dimulai dengan pemasukan nama file data
hasil POST PROCESSOR dan nama file
untuk menampung hasil PROCESSOR.
Selanjutnya dilakukan optimasi penyimpanan
matrik stiffness K atau M dan optimasi waktu
untuk run time. Program kemudian
diarahkan untuk pembacaan data, meliputi
data koordinat node, data matenal tian data
elemen. Selama pembacaan data elemen
dilakukan pembentukan matrik K atau M dan
proses assemblage. Setelah pembentukan
matrik K atau M selesai, kemudian
diianjutkan dengan pemberian beban serta
syarat batas. • Selanjutnya dilakukan
penyelesaian matrik. dengan metode
langsung (LU decomposition) dan penulisan

217



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

ISSN 1410-1998

hasil. Pada program penyelesaian distribusi
suhu, hasil berupa•''data suhu pada setiap
node, sedang pada program penyelesaian
tegangan hasil berupa data perpindahan
node, tegangan pada eiemen dan tegangan
pada node. Data suhu yang diperlukan
oleh program penyelesaian tegangan
dibaca dari hasil distribusi suhu yang
didapat, ,dari program penyelesaian suhu.
Oleh sebab' itu program penyelesaian suhu
harus dieksekusi (execute) lebih dahulu
untuk mendapatkan distribusi suhu.

HASIL DAN BAHASAN

Untuk eksekusi program penyelesaian
suhu dan tegangan disiapkan model dan data
bahan bakar berikut:

a) Model geometri bahan bakar

3 3

S1C

38

B

0.54 0.3J

1

300

1

A = cladding (AIMg)
B = meat dari U3O8-AL (ukuran dalam mm)

Gambar 1. Penampang lintang bahan
bakar.

b). Data bahan bakar (4 ) .

- cladding
konduktivitas panas : 0,007 (kkal/m.det.°C)
modulusYoung : 6,9 E10 (kg/cm2)
Poisson's ratio : 0,35
koefisien muai suhu : 2,4E-5 / °C

- meat
: konduktivitas panas : 0,0087(kkal/m.det.°C)
: modulus Young : 6,9 E9 ( kg/cm2)
: Poisson's ratio : 0,35
: koefisien muai suhu : 2.4E-5 / °C

c) Pada daerah 1-1 terbangkitkan panas
maksimum 1,56x106 kkal/m3.det, sedangkan
antara daerah 1-1 dan 2-2 terbangkitkan
panas dengan distribusi cosinus.

d) Pada cladding antara 1-1 dan 3-3 terdapat
konveksi paksa yang bervariasi antara
10,20 kkal/m2.det.°C sampai 8,86 kkal/m2.det.°C,
dengan suhu fluida bervariasi dari 72,8°C
sampai 96,4 °C.

e) Cladding dibagi menjadi 288 elemen dan
meat dibagi menjadi 256 elemen. Eksekusi
program penyelesaian distribusi suhu
memberikan hasil distribusi suhu dari model
seperti terlihat pada Gambar 2. Tampak
pada Gambar 2, suhu maksimum sebesar
143°C. Data suhu pada Gambar 2 dipakai
sebagai beban suhu pada program
penyelesai tegangan.

t, lA_Aj„».„»

Gambar 2. Distribusi suhu dari model geo-
metri Gambar 1.

Hasil eksekusi program penyelesaian
tegangan dengan beban suhu seperti
Gambar 2 dan simulasi gas hasil belah
dengan tekanan 0,1 kg/cm2 tampak seperti
Gambar 3 dan Gambar 4. Pada Gambar 3
tampak • superposisi node, yaitu
perbandingan antara posisi mula-mula
dengan posisi oleh pengaruh beban suhu
dan tekanan. Pada daerah 1-1 timbul
perubahan ukuran sebesar 0,003 mm
membesar. Ini berakibat memperkecil
ukuran gap saluran pendingin sebesar
0.16%. Perubahan ini tidak banyak
mempengaruhi jumlah aliran pendinginan.
Pada Gambar 4 tampak kontur tegangan
pada plat bahan bakar. Dari Gambar 4,
tegangan maksimum terdapat pada titik 1 di
daerah cladding sebesar 177 kg/cm2.
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Tegangan maksimum ini masih di bawah
tegangan yield sebesar 351 kg/cm2,
sehingga tegangan akibat beban suhu dan
tekanan 0,1 kg/cm2 masih cukup aman.
Regangan maksimum yang didapat dari
kontur tegangan Gambar 4 sebesar 0,04%.
Regangan ini masih jauh di bawah regangan
yang diijinkan sebesar 0,2%. Secara
keseluruhan hasil eksekusi kedua program
memberikan informasi bahwa pembebanan
suhu dan tekanan 0,1 kg/cm2 masih cukup
aman.
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termohidrolik. Pemakaian metode elemen
hingga pada langkah berikutnya dapat
diarahkan untuk mengamati sifat tekuk
(buckling ), getaran dan sifat retak (crack)
pada bahan bakar plat.

SIMPULAN

Dari hasil analisis yang digambarkan pada
Gambar 2, 3 dan 4, dapat diambil beberapa
kesimpulan berikut:
1. Tegangan akibat distribusi suhu dan

tekanan 0,1 kg/cm2 pada bahan bakar
plat di daerah hot channel masih di
bawah tegangan yield, yang berarti masih
cukup aman.

2. Perubahan ukuran bahan bakar akibat
distribusi suhu masih memberikan
tingkat keamanan yang cukup pada
luasan pendinginan.

3. Metode elemen hingga dapat dipakai
untuk menyelesaikan modeling bahan
bakar plat guna mendapatkan informasi
tegangan, regangan, getaran dan sifat
retak.

Gambar 3. Superposisi node pada elemen
akibat pembebanan suhu dan
tekanan 0,1 kg/cm2

Gambar 4. Distribusi tegangan akibat pem-
bebanan suhu dan tekanan
0,1 kg/cm2

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terima kasih kepada
KPTF PPNR yang telah membantu
menyempurnakan makalah kami ini.

PUSTAKA

[1]. STASSA, F.L., et all, Applied Finite
Element Analysis for Engineers, CBS
College Publishing, New York, USA
1985.

[2]. UTAJA, Progam Komputer Berbasis
Elemen Hingga Untuk Menyelesaikan
Distribusi Suhu, PPNR BATAN, 1997.

[3]. POWER BASIC INC, Reference Guide,
Spectra Publishing, Brentwood, USA,
1990

[4]. ARBI B, Diktat Teknologi Pemanfaatan
MPR30, PUSDIKLAT BATAN, 1985.

Implikasi Hasil Litbang

Hasi! analisis bahan bakar plat dengan
metode elemen hingga dapat dipakai untuk
memberikan informasi balik pada disain
bahan bakar plat dari segi keamanan.
Selain itu juga dapat dipakai untuk
meng'amati sifat akibat perubahan geometri
pada dinamika lain misal pada sifat

TANYA JAWAB

Widjaksana
• Efek perubahan struktur material akibat

fragmen fisi. Apakah kondisi ini
dipertimbangkai).

• Apakah program ,yang dibuat mampu
mengakomodasikan efek perubahan itu
secara iteratif.
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Utaja
• Efek fragmen fisi belum diperhitungkan.

Kalau terjadi perubahan sifat dapat
diakomodasikan dengan mengubah data
material.

• Program yang sekarang belum dapat
mengakomodasikan efek tersebut, tetapi
program ini mudah dimodifikasi untuk
dapat d\'run secara iteratif.

Lampiran 1.

f£0 = |BTDs0dv

f o0 = I BT<jodv ;

f b = JNTbdv;

f p =2 NTsdS

Bambang Herutomo
• Bagaimana model transfer panas antara

meat bahan bakar dengan kelongsong
mengingat antara meat bahan bakar
dengan kelongsong terdapat
diskontinuitas.

Utaja
• Untuk analisis ini, model transfer antara

meat bahan bakar dengan kelongsong
belum ditinjau. Antara bahan bakar dan
kelongsong masih dianggap terjadi
konduksi panas seperti terjadi pada
konduksi kontinyu. Kalau data cukup
tersedia, permasalahan tersebut dapat
disimulasikan dengan lapisan tipis antara
meat dan kelongsong.

Suwardi
• Bagaimana model mekaniknya dan

kenapa dipilih dimensi tebal dan lebar,
sedangkan panjang dan lebar lebih
dominan.

Utaja
• Tujuan utama penelitian ini adalah

menentukan tegangan tarik dan defleksi
ke arah aliran pendingin guna
mengetahui seberapa jauh pengaruhnya.
Sedangkan pengamatan arah lebar dan
panjang ditujukan untuk mengetahui
kondisi tekuk (buckling).

Me
xx = I(3NT/ax)A.t (SN/3x) dA

Me
yy = f(3NT/ay)M (SN/dy) dA

Me
cv = jNThN dA

M' cvb = jNThbtTbdC

Fe
cv = {NThT t dA

Fe
cvb = lNThbtTb dC

Fe
Qsb = JNTQsbt dC

Fe
Qv = JNTQvt dA

Fe
Qs = lNTQsdA
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Lampiran 2.

c MULAI )
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ANALISIS DISAIN PENYISIPAN ELEMEN BAKAR SILISIDA
FULL SIZE DENGAN TINGKAT-MUAT 4,8 g U/cm3 dan 5,2 g U/cm3

Dl TERAS RSG-GAS: ASPEK TERMOHIDROLIKA

Endiah Puji Hastuti
Pusat Reaktor Serba Guna - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS DISAIN PENYISIPAN ELEMEN BAKAR SILISIDA FULL SIZE DENGAN TINGKAT
MUAT 4,8 g U/cm3 dan 5,2 g U/cm3 Dl TERAS RSG-GAS: ASPEK TERMOHIDROLIKA.
Telah dilakukan analisis disain aspek termohidrolika terhadap rencana penyisipan empat
kandidat elemen bakar silisida, yang mempunyai densitas 4,8 g U/cm3 dan 5,2 g U/cm3 di teras
RSG-GAS. Analisis perpindahan panas menggunakan paket program COOLOD-N dengan
memperhitungkan faktor puncak daya dan pembangkitan panas pada setiap kandidat elemen
bakar, serta distribusi laju alir di posisi radiasi maupun posisi elemen bakar di seluruh teras.
Analisis batas keselamatan terhadap ketakstabilan aliran dan daya maksimum yang diijinkan
menunjukkan bahwa, apabila kandidat elemen bakar tipe A (3 pelat silisida diapit 18 Al dummy)
disisipkan di posisi iradiasi, daya maksimum reaktor adalah sebesar 12 MW. Konfigurasi
elemen bakar yang terdiri dari 3 pelat oksida yang diapit oleh 18 pelat oksida (tipe D)
memberikan marjin keselamatan dan daya maksimum 25 MW, apabila disisipkan untuk
menggantikan salah satu posisi elemen bakar. Ditinjau dari daya maksimum yang
dibangkitkan, tipe D lebih kompetitif dibandingkan dengan tipe B dan C.

ABSTRACT

DESIGN ANALYSIS OF FULL SIZE SILICIDE FUEL ELEMENTINSERTION HAVING 4,8 g
U/cm3 AND 5,2 g U/cm3 LOADING DENSITYIN RSG-GAS CORE: THERMALHYDRAUUCS
ASPECT. Design analysis of thermalhydraulics aspect of silicide fuel element insertion has
been carried out. The heat transfer analysis of four-silicide fuel candidates consisted of 4.8 g
U/cm3 and 5.2 g U/cm3 has been done using COOLOD-N computer code. In this analysis
power peaking factor, heat production in each fuel element, and flow rate distributions in core
were considered- Flow instability and reactor power is used as the safety margin. From
analysis results it's shown that the silicide fuel element type A (3 silicide plates and 18 dummy
Al plates) that is inserted in irradiation position produce maximum power of 12 MW, and has
enough safety margin. Another option i's the type D (3 silicide plates and 18 oxide p/afesj that
is inserted as fuel element position replacement, give a maximum safety margin and maximum
power of 25 MW. As the power generation is considered, type D is more competitive than B
and C type.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pengembangan
elemen bakar reaktor riset tipe MTR (pelat)
dengan bahan uranium silisida bermuatan
tinggi dibutuhkan data pendukung, yaitu
unjuk kerja pelat dan perangkat elemen
bakar tersebut selama mengalami
pembakaran (iradiasi) di dalam teras untuk
peningkatan jaminan kualitas dan jaminan
keselamatan.

Untuk mendapatkan data unjuk
kerja pelat dan perangkat elemen bakar
tersebut, PEBN (Pusat Elemen Bakar Nuklir)
merencanakan untuk melakukan uji iradiasi
pelat bahan bakar dan elemen bakar silisida
bermuatan tinggi (4,8 dan 5,2 g U/cm3)
dengan ukuran sebenarnya (full size) di teras
RSG GAS, dan selanjutnya diteruskan

dengan program pengujian pasca iradiasi
secara merusak dan tak merusak.

Sebelum pelaksanaan penyisipan
elemen bakar uji tersebut perlu dilakukan
pengkajian dan desain elemen bakar uji
terutama tentang interaksinya dengan teras
reaktor tempat pengujian iradiasi dilakukan.
Pengkajian ini bertujuan untuk memperoleh
jaminan keselamatan baik .;dari aspek
neutronik maupun termohidrolika dengan
adanya penyisipan elemen bakar uji di dalam
teras reaktor. Untuk mendukung program
pengembangan tersebut PRSG (Pusat
Reaktor Serba Guna) telah melakukan
kajian dan analisis neutronik dan
termohidrolika beberapa kandidat desain
elemen bakar. Pada laporan ini akan
dipaparkan hasil pengkajian dan analisis
aspek termohidrolika dan keselamatan

223



Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

ISSN 1410-1998

setelah diperoleh hasil kajian neutronik
terhadap kandidat elernen bakar yang
dimaksud. Tingkat-muat meat uranium
silisida yang akan diuji adalah 4,8 dan 5,2 g
U/cm3. Konfigurasi dan dimensi elemen
bakar uji identik dengan elemen bakar
oksida yang sampai saat ini dipakai di teras
RSG GAS, sedangkan komposisi meat
disesuaikan,, dengan karakteristik elemen
bakar silisiija muatan tinggi tersebut.
Konfigurasi teras RSG-GAS dapat dilihat
pada Gambar 1 sedangkan gambar elemen
bakar oksida RSG GAS pada Gambar 2.

Elemen bakar uji tersebut akan
ditempatkan pada posisi iradiasi {irradiation
position, IP) D-9. Adanya penyisipan stringer
untuk uji iradiasi pelat elemen bakar ini akan
mempengaruhi distribusi laju alir pendingin
yang mengaliri kisi elemen bakar lainnya.
Agar tidak terjadi penurunan nilai batas
keselamatan teras RSG-GAS maka aspek
tertnohidrolika perlu dianalisis terutama nilai
batas keselamatan teras reaktor akibat
penyisipan desain elemen bakar tersebut.
Analisis dilakukan pada masing-masing
densitas dengan menggunakan variasi
jumlah pelat dan faktor puncak daya (FPD)
di dalam posisi iradiasi, dan dilakukan pada
kondisi tunak dengan daya reaktor sebesar
10 s/d 25 MW. Analisis dilakukan dengan
menggunakan paket program COOLOD-N.

Hasil kajian neutronik /1 / .

Hasil kajian dari segi neutronik
merekomendasikan 4 tipe elemen bakar uji
yang akan dianalisis meliputi (masing-
masing untuk dua jenis densitas uranium
silisida):

Tipe-A : 3 pelat elemen bakar uji dan 18
pelat dummy

Tipe-B : 15 pelat elemen bakar uji dan 6
pelat dummy (identik dengan
elemen kendali RSG GAS)

Tipe-C : 21 pelat elemen bakar uji (iden-
tik dengan elemen bakar
standar RSG GAS)

Tipe-D: 3 pelat elemen bakar uji dan
18 pelat elemen bakar oksida
dengan densitas 2,96 g U/cm3.

Penggunaan elemen bakar tipe-D, dimana
pelat elemen bakar uji berdensitas uranium
tinggi didampingi oleh pelat bahan bakar
standar berdensitas uranium rendah dapat
menurunkan pembangkitan daya pada pelat
bahan bakar uji. Namun demikian
penggunaan elemen bakar tipe-D (termasuk
juga tipe-B dan C) dengan jumlah muatan

uranium-235 yang besar akan meningkatkan
reaktivitas lebih teras secara mencolok.
Selanjutnya dilakukan analisis terhadap nilai
batas keselamatan reaktor dari aspek
termohidrolika apabila masing-masing
kandidat elemen bakar uji yang
direkomendasikan dari kajian neutronik ini
disisipkan ke teras RSG GAS. Gambar
kandidat elemen bakar uji untuk masing-
masing tipe dapat dilihat pada Gambar 3 s/d
Gambar6.

TEORl
Pembangkitan dan Pengambilan Panas di
dalam Elemen Bakar Uji.

Sifat material yang dominan
memberikan pengaruh terhadap perubahan
karakteristik termohidrolika teras reaktor,
dengan digunakannya bahan bakar silisida,
adalah konduktivitas panas, panas jenis dan
pembangkitan energi. Pembangkitan panas
tota! kandidat elemen bakar uji berasal dari
panas hasil pembelahan uranium dalam
pelat elemen bakar dan panas gamma
dari lempeng pelat Al masif yang mengapit
pelat elemen bakar tersebut. Perhitungan
pembangkitan panas oleh panas gamma
diperhitungkan untuk operasi daya 30 MW
dengan fluks netron termai 1x10 n/cm2 det.,
panas gamma untuk material Al adalah
sebesar 5,77 W/g 121. Panas gamma
tersebut merupakan fungsi massa
aluminium di dalam. Pembangkitan panas
ini harus dapat dipindahkan oleh pendingin
yang mengalir melalui elemen bakar uji, dan
tidak menyebabkan terlampauinya batas
keselamatan yang diijinkan.

Prakiraan Laju Alir dan Penurunan
Tekanan di Dalam Elemen Bakar Uji.

Dengan adanya penyisipan elemen
bakar uji ini, jumlah stringer yang digunakan
di dalam teras RSG-GAS menjadi 6 buah,
yaitu 4 buah stringer produksi radioisotop (2
buah di CIP + 2 buah di IP) dan 2 buah
stringer di IP. Distribusi laju alir di dalam
posisi elemen bakar dan stringer di teras
RSG-GAS adalah sebagai berikut:

1. Laju alir rerata di dalam kisi elemen
bakar tanpa adanya penyisipan stringer
(semua posisi iradiasi disumbat dengan
elemen dummyl JD), dihitung dengan
memperhitungkan laju alir sistem
pendingin primer. Pendinginan teras
berasal dari kombinasi 2 buah pompa
primer (laju alir sistem JE01 CF811 +
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laju alir KBE01 CF003) sebesar 3269
+/- 49 m3/jam. Laju alir rerata di dalam
elemen bakar tanpa adanya
penyisipan stringer adalah 48,63 m3/jam
(13,40 kg/det).

2. Laju alir rerata di dalam elemen bakar
dengan adanya penyisipan stringer.
Penurunan maksimum laju alir dalam
elemen bakar terjadi apabila 6 posisi
iradiasi yang semula berisi sumbat
(elemen dummylJD) diganti dengan
stringer yang masing-masing berisi
1 buah kapsul. Penurunan minimum laju
alir di dalam sebuah elemen bakar yang
terjadi apabila keenam posisi iradiasi
diisi stringer adalah sebesar 3,49 %
terhadap laju alir rerata semula, atau
terjadi pengurangan laju alir sebesar
1,48 m3/jam di setiap elemen bakar 131.
Jika laju alir ke teras terbagi untuk
mendinginkan 40 elemen bakar dan 8
batang kendali serta 8 IP., maka laju alir
di dalarm setiap stringer kurang lebih
adalah sebesar:
(3,49 % x 13,40 kg/det x 48) / 8 IP
= 3,75 kg/det. Hasil perhitungan laju alir
di dalam stringer ini selanjutnya
digunakan sebagai tebakan awal dalam
perhitungan perpindahan panas di dalam
elemen bakar uji.

Seperti telah dijelaskan pada
pendahuluan bahwa dimensi luar dan
plenum masukan dan luaran elemen bakar
uji tidak berbeda dengan dimensi pelat
elemen bakar, oleh karena itu perhitungan
penurunan tekanan di bagian tersebut juga
tidak •mengalami perubahan. Penumnan
tekanan di dalam kanal-kanal pendingin
elemen bakar akan dihitung sendiri oleh
program sesuai dengan luasan hidrolikanya.

Penurunan tekanan di dalam elemen
bakar uji ini erat kaitannya dengan laju alir
yang melalui stringer dan besarnya
penurunan tekanan ini akan sama dengan
penurunan dari pendingin yang melalui
elemen bakar.

Batasan Keselamatan Terhadap
Ketakstabilan Aliran.

Analisis keselamatan penyisipan
elemen bakar uji berdensitas tinggi dilakukan
pada kondisi terburuk yang mungkin terjadi
(worstcase condition). Analisis keselamatan
pada kondisi ini dilakukan pada hot spot,
dimana faktor-faktor kesalahan teknis

{engineering) pembuatan elemen bakar, limit
operasi reaktor dan faktor puncak daya
nuklirtelah diperhitungkan.

Faktor puncak daya nuklir terdiri dari
faktor puncak daya aksial dan faktor puncak
daya radial. Faktor puncak daya
menyatakan perbandingan pembangkitan
daya dari posisi elemen yang ditinjau dengan
pembangkitan daya rerata teras. Faktor
puncak daya aksial diperoleh dari
perhitungan neutronik 3 dimensi, meng-
gunakan paket program BATAN-3 DIFF
yang menyelesaikan persamaan diffusi
neutronik 3 dimensi dengan geometri XYZ.
Dari setiap posisi batang kendali tersebut
dipilih FPD aksial tertinggi 14/. Faktor
puncak daya radial dihitung dengan paket
program yang sama dan dipilih faktor puncak
daya radial tertinggi.

Batas keselamatan pengoperasian
reaktor dari segi termohidrolika seperti yang
disyaratkan di dalam Safety Analysis Report
RSG-GAS adalah batas keselamatan
terhadap ketidak stabilan aliran. Adanya
penyisipan elemen bakar uji ke dalam teras
harus diperhitungkan telah memenuhi syarat
batas tersebut.

Ketakstabilan aliran menggambar-
kan perubahan mendadak aliran pendingin
melalui kanal yang dipanasi. Perubahan ini
terjadi karena adanya transisi karakteristik
penurunan tekanan dari aliran fase tunggal
ke aliran dua fase atau sebaliknya. Batas
keselamatan terhadap ketidak stabilan aliran
tnerupakan fenomena yang berkaitan
dengan watak pembangkitan gelembung uap
pada permukaan bidang yang dipanaskan
secara pendidihan subcooled. Parameter
pelepasan gelembung dikorelasi-kan dengan
persamaan /5/.

(1)
Q"(z)

dengan:

Ts = suhu jenuh (saturasi) pendingin,
°C

Tc = suhu pendingin campuran (bulk),
°C

V = kecepatan pendingin, cm/det.
Q"(z) = fluks panas, W/cm2

z = jarak aksial dari sisi bawah kanal
pendingin, crn

Parameter TI tersebut mengontrol apakah
gelembung uap masih menempel atau telah
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terlepas dari dinding kanal. Laju alir di
daiam kanal akarf stabil jika parameter
tersebut pada setiap titik di sepanjang kanal
pendingin melampaui harga r|c. Nilai r|c
diperoleh dari data statistik berdasarkan
eksperimen yang dilakukan oleh Bowring /6/
pada kanal persegi. Nilai r\c untuk kanal
pendingin elemen bakar RSG-GAS dengan
kecepatan pendingin antara 2,7 m/det.
sampai 3,B m/det. adalah 22,1 cm K/W.det.
Harga ketidak stabilan aliran (S) dinyatakan
dengan :

(2)

dengan :

= parameter pelepasan gelembung
posisi aksial yang ditinjau.

= parameter pelepasan gelembung
kritis.

di

Pengaruh pengurangan laju alir
sebagai akibat adanya stringer yang berisi
elemen bakar uji, diusahakan minimum
terhadap pengurangan distribusi laju alir ke
seluruh elemen bakar. Untuk meng-
upayakan hal tersebut maka dilakukan
simulasi perhitungan dengan mem-
pertahankan agar delta P sepanjang kanal
elemen bakar uji sama dengan penurunan
tekanan yang terjadi di sepanjang kanal
elemen bakar.

Langkah pemodelan dan
perhitungan termohidrolika yang dilakukan
untuk masing-masing kandidat elemen bakar
uji secara ringkas dapat dilihat pada diagram
alir di bawah ini.
Data masukan yang digunakan adalah
sebagai berikut.

Harga (S) ini pada rated power adalah
sebesar3,38 /4/.

PEMODELAN DAN PERHITUNGAN

Perhitungan karakteristik termo-
hidrolika pelat elemen bakar di dalam
stringer pada kondisi terburuk yang mungkin
terjadi, dilakukan dengan menggunakan
program perhitungan COOLOD-N.
COOLOD-N adalah program yang
digunakan untuk menganalisis
termohidrolika reaktor riset dengan elemen
bakar tipe pelat. Program COOLOD-N yang
dibuat oleh Japan Atomic Energy Research
Institute (JAERI) ini berkemampuan
menganalisis pendinginan konveksi bebas.
COOLOD-N telah diverifikasi dengan data
eksperimen teras 1, teras 2, teras 3 dan
teras 10 RSG-GAS dengan hasil baik /71.
Pada analisis termohidrolika akan dianalisis
perpindahan panas secara tunak konveksi
paksa baik di dalam elemen bakar uji
maupun di seluruh teras RSG GAS.
Perhitungan dilakukan pada daya antara
10 MW s/d 25 MW. Delta P (AP) sepanjang
elemen bakar pada masing-masing tingkat
daya yang ditinjau, dan luas perpindahan
panas pada setiap tipe elemen bakar yang
berisi bahan bakar (meaf) ditunjukkan dalam
T a b e l l

Tentukan/hitungpembangkitan panas di dalam
clemen bakar uji

Hitung penurunan tekanan di dalam elemen
bakar pada teras Oksida

RSG GAS

Hitung laju alir minimum di dalam EB uji
dengan cara iterasi hingga penurunan tekanan di
dalam EB uji = penurunan tekanan di dalam EB

teras Oksida.

_L
Hitung seluruh paranieter termohidrolika di

dalam EB uji.

_L
Tentukan nilai batas keselamatan minimum dan

daya reaktor yang diijinkan

Tidak

S mm. dan Daya max. jika:
AP EB uji = AP EB standar dan

S min = S min ratedpower
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Tabel 1.: Data masukan perhitungan elemen bakar uji di teras RSG GAS / 1 / .

No.

1.
2.

3.

4.

5.

Parameter

Suhu masuk ke teras, °C
Tekanan masuk ke teras, kg/cm'
AP teras Oksida sebagai fungsi daya
12 MW
20 MW
25 MW
Luas perpindahan panas elemen bakar uji, cm'2:
• 3 pelat elemen bakar uji (tipe A)
• 15 pelat elemen bakar uji (tipe B)
• 21 pelat elemen bakar uji (tipe C dan D)
Sifat material PEB uji dengan densitas 4,8 g/cmJ

• konduktivitas panas, VV/cm.K
• porositas, %
Sifat material PEB uji dengan densitas 5,2 g/cm3

• konduktivitas panas, W/cm.K
• porositas, %
Faktor-faktor kenaikan suhu :
F cool =
F film =
FHfbc =

Nilai

44,5
2,036

0,6152
0,6146
0,6142

5,1472
23,7362
36,0307

0,42
0,083

0,30
0,090

1,167
1,260
1,200

HASIL DAN BAHASAN

Pengoperasian RSG-GAS dibatasi
oleh kriteria batas keselamatan terhadap
ketakstabilan aliran (S). S merupakan
perbandingan antara nilai parameter
pelepasan gelembung minimum lokal kanal
aksial dan nilai kritisnya. Pengoperasian
reaktor pada kondisi tunak {steady state)
pada rated power dibatasi oleh harga (S)
minimum sebesar 3,38 /5/. Selain itu laju
alir minimum pada posisi elemen bakar
maupun posisi iradiasi juga harus
diperhitungkan. Analisis ini akan dilakukan
berdasarkan batasan-batasan tersebut.

Hal yang perlu dicermati dalam
analisis terhadap penyisipan kandidat
elemen bakar silisida berdensitas tinggi,
seperti yang direkomendasikan dari analisis
perhitungan neutronik adalah FPD radial
sebagai fungsi konfigurasi pelat elemen
bakar uji dan densitas uranium yang
digunakan.

Tabel 2 di bawah ini merangkum
hasil perhitungan termohidrolika elemen
bakar uji dari tipe A, B, C dan D dengan
densitas 4,8 g/cm3. Pemilihan kandidat
elemen bakar silisida yang akan disisipkan

erat kaitannya dengan daya yang
dibangkitkan pada elemen bakar uji dan
interaksinya dengan teras RSG GAS. Kaitan
antara FPD dan konfigurasi pelat elemen
bakar dimana dalam sebuah perangkat
elemen bakar terisi pelat U3Si2AI dengan
variasi jumlah pelat 3, 15 dan 18 pelat
silisida yang diapit oleh pelat-pelat Al,
adalah penyebab terjadinya perubahan nilai
faktor puncak daya radial. Densitas uranium
silisida elemen bakar uji yang relatif tinggi
dibandingkan dengan densitas uranium
oksida teras RSG GAS menyebabkan FPD
elemen bakar uji untuk seluruh kasus pada
umumnya jauh lebih tinggi dari angka 1 dari
FPD elemen bakar teras RSG GAS.
Selanjutnya, semakin sedikit jumlah pelat
elemen bakar uji dalam satu elemen bakar
uji menyebabkan semakin tinggi faktor
pembangkitan daya pada pelat ,§lemen
bakar uji tersebut. Disebabkan tiriggfnya
perbandingan daya antara pelat berisi
elemen bakar terhadap pelat dummy
(aluminium). Hal ini terbukti dari analisis
perhitungan pada penyisipan elemen bakar
uji tipe A di posisi iradiasi seperti terlihat
pada Tabel 2. Pembangkitan daya reaktor
menunjukkan daya terendah.diantara ketiga
tipe lainnya. Besarnya distribusi laju alir
pendingin yang melalui kanal elemen bakar
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uji ditunjukkan oleh _AP elemen Bakar uji ~
AP elemen Bakar. .Selanjutnya dengan
kriteria batasan kesefamatan yang ada,
maka daya maksimum reaktor yang
diijinkan hanya 12 MW.

Pada kasus penyisipan elemen
bakar uji tipe B dan C, dengan jumlah pelat
yang seijiakin banyak maka tingkat
pembangkitan daya reaktor yang diijinkan
menjadi semakin tinggi. Laju alir pendingin
yang diperlukan untuk mendinginkan
pernbangkitan panas pelat-pelat elemen
bakar uji tersebut menjadi semakin besar
pula. Berdasarkan kecukupan distribusi laju
alir di dalam setiap kisi teras reaktor, maka
penyisipan elemen bakar uji tipe B dan C
yang membutuhkan laju pendingin sebesar
11,24 kg/det. dan 14,07 kg/det, tidak dapat
ditempatkan pada posisi iradiasi melainkan
dilakukan dengan cara mengganti salah satu
elemen bakar.

Pada kasus penyisipan elemen bakar uji tipe
D, FPD tipe D menjadi lebih besar dari tipe C
karena adanya campuran dengan 18 pelat
oksida. Pembangkitan daya reaktor dapat
mencapai 25 MW dengan laju pendinginan
di dalam kanal-kanal pendingin elemen

bakar uji berdasarkan AP sepanjang elemen
bakar adalah sebesar 14,07 kg/det. Laju
pendingin yang diperlukan " untuk
mendinginkan perangkat elemen bakar uji ini
lebih besar dari posisi lainnya (13,40 kg/det.)
seperti yang telah disebutkan dari data
dukung pengukuran distribusi laju alir
teras 10. Walaupun demikian dari aspek
keselamtan termohidrolika seperti yang
ditunjukkan oleh nilai S di dalam Tabel 2,
masih mencukupi.

Hasil perhitungan termohidrolika
elemen bakar uji dengan densitas 5,2 g U/cm3

dirangkum dalam Tabel 3. Analisis
perangkat elemen bakar uji untuk seti-ap tipe,
identik dengan elemen bakar uji dengan
densitas 4,8 gU/cm3, sehingga yang perlu
dicermati di sini adaiah karakteristik
termohidrolika dari perbandingan kedua
densitas tersebut.

Dapat dimengerti bahwa dari
perbandingan antara dua densitas uranium
menunjukkan pembangkitan panas relatif
lebih tinggi apabila densitas uranium
yang digunakan semakin besar. Dampak
tingginya densitas elemen bakar uji adalah
fluks panas yang relatif besar, selanjutnya

TABEL 2. Hasil Perhitungan Termohidrolika Elemen Bakar Uji densitas 4,8 g U/cm3

PARAMETER

Pembangkitan Daya
Daya Reaktor (MW)
Daya/EIemen Bakar uji, MW
Faktor Puncak Daya
Suhu, °C
T/n/e(

Toutlet

T kelongsong

' meat

Kecepatan Air Pendingin
Kecepatan {velocity), m/det
Laju alir (Flow rate), kg/det.
Tekanan air pendingin,
kg/cm2

P/n/ef

Poutlel

AP Total Elemen Bakar uji
AP Elemen Bakar
Batasan Keselamatan

^lminimum

S = T | /T)C

TIPEA

12,00
0,0775
4,325

44,5
79,74
143,97
156,15

5,64
2,83

2,036
1,505
0,614
0,615

87,5
3,96

TIPEB

20,00
0,491
2,818

44,5
78,02
140,10
150,15

4,89
11,24

2,036
1,505
0,612
0,615

98,6
4,42

TIPEC

20,00
0,661
2,657

44,5
81,48
141,83
150,94

4,02
14,07

2,036
1,501
0,615
0,614

88,8
4,02

TIPED

- 25,00
0,568
2,884

44,5
79,03
139,06
147,56

4,02
14,07

2,036
1,501
0,615
0,614

98,1
4,4

228



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desembar 1998

suhu keluaran pendingin, suhu kelongsong
dan suhu meat menjadi lebih tinggi.
Kenaikan suhu permukaan kelongsong
mengakibatkan intensitas pendidihan
meningkat, sehingga nilai parameter
pelepasan gelembung menjadi lebih kecil.
Marjin keselamatan elemen bakar uji dengan
densitas uranium 5,2 g U/cm3, lebih rendah
dibandingkan dengan elemen bakar uji

dengan densitas uranium 4,8 g U/cm3,
seperti terlihat pada Gambar 7 dan Gambar
8 yang masing masing mewakili tipe A dan
tipe D.

Rangkuman hasil perhitungan
termohidrolika elemen bakar uji untuk setiap
tipe dengan densitas uranium 4,8 g U/cm3

dan 5,2 g U/cm3 dapat dilihat pada Tabel 4.

TABEL 3. Hasil Perhitungan Termohidrolika Elemen Bakar Uji densitas 5,2 g U/cm

PARAMETER

Pembangkitan Daya
Daya Reaktor (MW)
Daya/Elemen Bakar uji, MW
Faktor Puncak Daya
Suhu, °C

T/ntef

Toutfef

' kelongsong

' meal

Kecepatan Air Pendingin
Kecepatan {velocity), m/det
Laju alir (Flow rate), kg/det.
Tekanan air pendingin,
kg/cm2

Pinfe(

Poutlet

AP Total Elemen Bakar uji
AP Elemen Bakar
Batasan Keselamatan

Tlminimum

S = T|/r|C

TIPEA

12,00
0,0775
4,5036

44,5
83,40
148,49
165,43

5,66
2,85

2,036
1,505
0,615
0,615

75,2
3,40

TIPEB

20,00
0,531
2,884

44,5
81,56
144,49
158,49

4,90
11,30

2,036
1,505
0,613
0,615

85,1
3,85

TIPEC

20,00
0,716
2,722

44,5
85,54
145,89
158,61

4,02
14,07

2,036
1,501
0,615
0,615

75,7
3,42

TIPED

25,00
0,568
3,0132

44,5
81,21
141,54
152,91

4,02
14,07

2,036
1,501
0,615
0,614

89,8
4,06

Tabel 4. Batas keselamatan S dan daya reaktor max. yang diijinkan / 1 / .

Nama
Perhitungan

MINI-02.OUT

MINI-04.OUT

MINI-05.OUT

MINI-06.OUT

M1NI-07.OUT

MINI-08.OUT

MINI-10.OUT

MINI-11.OUT

Pinbb
uji/ Pin
dummy

3/18

15/6

21/0

3/18

15/6

21/0

3/18 S

3/18 S

Densitas
uranium
gU/cm3

4,8

4,8

4,8

5,2

5,2

5,2

4,8

5,2

S muatan
U-235 (g)

57,83

289,1

404,8

62,64

313,2

438,5

57,83

62,64

Laju alir
kg/det.

2,83

11,24

14,07

2,85

11,30

14,07

14,07

14,07

Nilai S
minimum

3,96

4,46

4,02

3,40

3,85

3,42

•••• 4 , 4 4

4,06

Daya
reaktor

max.(MW)

12

20

18

12

20

20

25

25
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Hasil analisi.s termohidrolika eletnen
bakar uji silisida bermuatan tinggi
berdasarkan batas ' keselamatan terhadap
harga S, sesuai dengan rekomendasi
kandidat elemen bakar dari analisis
neutronik adalah sebagai berikut:
• Tipe-A: daya reaktor maksimum

yang boleh dioperasikan sebesar ~13 MW
untuk densitas 4,8 g U/cm3 dan 12 MW
untuk densitas 5,2 g U/cm3.

• Tipe B: daya reaktor maksimum
yang boleh dioperasikan adalah 20 MW.
Dengan persyaratan bahwa mengingat
laju alir yang diijinkan di dalam posisi IP
terbatas maka sebaiknya stringer tidak
diletakkan di posisi IP melainkan di
posisi elemen bakar.

• Tipe C : daya reaktor maksimum yang
diijinkan sebesar 18 MW untuk densitas
4,8 g U/cm3 dan 20 MW untuk densitas
5,2 g U/cm3, dengan persyaratan sama
dengan Tipe-B.

• Tipe-D : daya reaktor maksimum yang
diijinkan sebesar 25 MW, dengan
persyaratan sama dengan Tipe-B.

SIMPULAN

Simpulan terhadap analisis
termohidrolika pada berbagai kandidat
elemen bakar silisida sesuai dengan
rekomendasi hasil perhitungan neutronik
adalah :
1. Dengan batasan-batasan keselamatan

reaktor dari segi termohidrolika
ditunjukkan bahwa daya maksimum
yang boleh dioperasikan dengan
adanya penyisipan elemen bakar silisida
tipe A dengan densitas 4,8 g U/cm3

dan 5,2 g U/cm3 di posisi iradiasi
masing-masing adalah sebesar~13 MW
dan 12 MW.

2. Reaktor GA Siwabessy dapat
dioperasikan hingga melebihi daya
25 MW dengan batas keselamatan yang
mencukupi apabila konfigurasi elemen
bakar tipe D disisipkan dengan cara
menggantikan salah satu posisi elemen
bakar.

3. Ditinjau dari daya reaktor yang
dibangkitkan maka tipe B dan C yang
digunakan sebagai pengganti salah satu
posisi elemen bakar, kurang kompetitif
dibandingkan dengan tipe D.
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TANYA JAWAB

Suwardi
• Bagaimana prosedur pemilihan kandidat

elemen bakar sampai lolos untuk
analisis termohidrolik ke tingkat-tingkat
keadaan analisis neutronik iiingga
ekonomis.
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Endiah Puji Hastuti
• Prosedur pemilihan kandidat elemen

bakar:
a) dilakukan analisis neutronik 3

dimensi dengan program BATAN-3
DIFF sehingga diperoleh
kemungkinan-kemungkinan
konfigurasi kandidat elemen bakar
uji.

b) analisis termohidrolik dilakukan
terhadap kandidat-kandidat yang
diusulkan dengan memperhatikan
batasan keselamatan yang ada dan
keleluasaan penggunaan reaktor.

Bambang Herutomo
• Bagaimana hubungan antara faktor

keselamatan, S, dengan temperatur
operasi bahan bakar.

• Apabila S lebih besar dibandingkan
batas keselamatan, apakah dapat
dikatakan bahwa temperatur operasi
bahan bakar juga berada dalam batas
keselamatan.

Endiah Puji Hastuti
• Nilai batas ketidakstabilan aliran

merupakan fenomena yang berkaitan
dengan watak pembangkitan gelembung
uap pada permukaan bidang yang
dipanaskan secara pendidihan
subcooled. Agar operasi reaktor masih
berada dalam batas keselamatan, maka
temperatur operasi bahan bakar harus
berada di bawah batas temperatur
operasinya.

• Pendapat Saudara benar.
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Gambar 3 : Gambar kandidat elemen bakar silisida tipe A. Gambar 4 : Gambar kandidat elemen bakar silisida tipe B
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Gambar 5 : Gambar kandidat elemen bakar silisida tipe C. Gambar 6. Gambar kahdidat elemen bakar silisida type D

r •<

Daya (MW)
Gambar 7. Grafik marjin keselamatan S sebagai
fungsi daya pada o.b. tipe A di poslsi iradiasi.

Daya (MW)
Gambar 8. Grafik marjln keselamatan S sebagal

fungsi daya pada e.b. tipe D di posisi elemen bakar.
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PROSPEK BAHAN BAKAR MAJU U-Mo BERDENSITAS TINGGI
SEBAGAI BAHAN BAKAR REAKTOR RISET

M. Husna Al Hasa
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PROSPEK BAHAN BAKAR MAJU U-Mo BERDENSITAS TINGGl SEBAGAI BAHAN BAKAR
REAKTOR RISET. Paduan U-Mo berdensitas tinggi dikembangkan untuk digunakan sebagai
bahan bakar maju reaktor riset untuk masa mendatang. Pengembangan bahan bakar U-Mo ini
diarahkan guna meningkatkan tingkat muat U dan kandungan U-235 dengan fraksi volume
tetap tanpa ada perubahan desain bahan bakar. Selain itu, kandungan U-235 pada bahan
bakar U-Mo ini masih berada dalam batas LEU {low-enriched uranium), yaitu di bawah 20 %.
Makalah ini memuat kajian mengenai analisis fasa, perhitungan densitas, tingkat muat U, berat
U-235, jarak antar bidang dan sudut difraksi 29. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa
persentase fasa 8 semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kadar Mo dalam
paduan. Pada kadar 16,2 % Mo terbentuk fasa 5 seluruhnya (100 % fasa 8). Densitas paduan
U-Mo menurun seiring dengan meningkatnya kadar Mo. Paduan U-Mo hasil quenching dari
suhu fasa y menghasilkan struktur fasa y metastabil hingga pada suhu kamar. Hasil
perhitungan memperlihatkan bahwa tingkat muat U dan kandungan U-235 pada U2M0 relatif
lebih tinggi daripada U3Si2 pada setiap fraksi volume. Ketahanan paduan U-Mo terhadap
pengaruh iradiasi, seperti perubahan struktur dan dimensi akibat pengaruh thenval-cycling
growth relatif baik dan stabil.

ABSTRACT

THE PROSPECT OF ADVANCED HIGH-DENSITY U-MO FUEL AS RESEARCH REACTOR
FUEL. High-density U-Mo alloy is considered to be used as advanced fuel for research reactor
in the future. The development of this fuel type is carried out in order to increase uranium
loading and U-235 content at a constant volume without any fuel dimension changes. The
U-235 content is still within LEU (low-enriched uranium) level, that is below 20 %. This paper
de.scribes evaluation on phase analysis, density calculation, U-loading, U-235 content, plane-
spacing calculation and 2&-angle diffraction. The results show that the percentage of 5-phase
increases along with an increase in Mo content in the alloy. When the content ofMo is 16,2%,
a complete (100 %) S-phase is formed. The density of U-Mo alloy reduces since Mo content
rises. U-Mo alloy was quenched at y-phase temperature to produce metastable y-phase
structure at room temperature. The results of the calculation indicate that U-loading and U-235
content of U2M0 were relatively higher than those of W3S/2 af every volume fraction. U-Mo alloy
has good resistance under irradiation effect. Structural and dimensional changes due to
thermal-cycling growth vsas relatively stable.

PENDAHULUAN

Pengembangan bahan bakar silisida
sebagai salah satu bahan bakar maju
berdensitas tinggi dan stabil terhadap iradiasi
terus dilakukan. Pusat Elemen Bakar Nuklir
(PEBN)-BATAN pada dekade ini telah
mampu meiakukan penelitian pengembangan
(litbang) terhadap bahan bakar silisida (U3Si2)
menggunakan bahan matriks Al dengan
tingkat rmuat mencapai 5,2 gU/cm3.
Sementara itu, fihak CERCA Perancis telah
mampu melakukan litbang terhadap bahan
bakar dispersi ikSi^-Al dengan tingkat muat
hingga 6 gU/cm . Pengembangan ke arah
tingkat muat yang lebih tinggi terhadap bahan
bakar silisida terus dilanjutkan oleh para

peneliti di dalam negeri dan luar negeri.
Namun, penelitian yang telah dilakukan oleh
berbagai fihak, seperti CERCA terhadap
bahan bakar silisida dengan tingkat muat di
atas 6 gU/cm3 menunjukkan hasil yang
kurang memuaskan. Kondisi kekurangpuas-
an ini terbukti dengan hasil pelat elemen
bakar (PEB) hasil proses fabrikasi y'a'ng tidak
memenuhi kualitas spesifikasi sebagaimana
yang dipersyaratkan. Hal ini dikarenakan
fabrikasi terhadap bahan bakar silisida
dengan tingkat muat di atas 6 gU/cm3

mengakibatkan timbulnya permasalahan
pada PEB, seperti -dogboning, white point
dan porositas yang relatif tinggi. Dengan
demikian, pengembangan terhadap bahan
bakar silisida memiliki keterbatasan tertentu,
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sehingga pengembangan ke arah tingkat
muat lebih tinggi tidak dapat ditingkatkan lagi.
Berbagai fihak berkeinginan mencari solusi
dari permasalahan di atas dengan berupaya
mengkaji bahan bakar maju berdensitas
tinggi yang mampu menghasilkan PEB
berkualitas baik tanpa menimbulkan
permasalahan baru yang tidak dikehendaki
akibat dampak fabrikasi. Selain itu,
diupayakan pula bahan bakar tersebut
memiliki ketahanan yang tinggi terhadap
pengaruh iradiasi. Bahan bakar berupa
uranium dengan unsur pemadu utama yang
menghasilkan daerah fasa y relatif besar
memungkinkan memiliki ketahanan yang
tinggi terhadap dampak yang ditimbulkan
oleh pengaruh iradiasi.

Beberapa kandidat bahan bakar
berdensitas tinggi yang memiliki
kecenderungan membentuk fasa gamma
antara lain.U-Cr, U-Zr, U-Ti, U-V, U-Re,
U-Ru, U-Nb dan U-Mo[2l Paduan yang
relatif memiliki daerah fasa gamma lebih
besar diantara bahan bakar tersebut adalah
U-Mo. Selain itu U-Mo memiliki penampang
serapan neutron yang relatif rendah.
Kelebihan yang dimiliki oleh paduan U-Mo ini
mendorong kita untuk memprioritaskan
pengkajian terhadap paduan U-Mo untuk
dipilih sebagai kandidat utama bahan bakar
maju reaktor riset.

Paduan U-Mo

Paduan U-Mo terdiri dari uranium (U)
dan molybdenum (Mo) sebagai unsur
pemadu utama yang diperoleh melalui
tahapan proses tertentu hingga membentuk
paduan logam U-Mo.

Logam U bernomor atom 92, berat
atom 238 dan berdensitas 19,1 g/cm3 serta
temperatur titik cairnya adalah 1133 °C.
Uranium memiliki tiga fasa alotropi dengan
struktur a, p dan y. Fasa a ber-sel satuan
ortorombik yang terbentuk pada daerah suhu
kamar sampai suhu 660 °C, fasa p ber-
selsatuan tetragonal mulai terbentuk pada
daerah suhu 660 - 775 °C, dan fasa y ber-sel
satuan kubus, yaitu kubus pusat badan
(BCC) yang mulai terbentuk pada daerah
suhu 575-1285 °C. Densitas masing-masing
fasa tersebut berbeda, yaitu fasa a berkisar
=19,04 g/cm3, fasa p =18,11 g/cm3 dan fasa
y =18,06 g/cm3. Logam U memiliki radius
atom sebesar 0,138 nm.

Logam Mo bemomor atom 42 dan
berat atom 95,94 yang berdensitas
10,2 g/cm3 dengan temperatur titik cairnya
2622 °C, sedangkan suhu rekristalisasi
logam Mo adalah berkisar 900 °CI3!. Logam
Mo berstruktur kristal BCC (body centered
cubic) atau kubus pusat badan dan memiliki
jari-jari atom sebesar 0,136 nm'31. Sementara
itu, logam Mo memiliki tampang lintang
serapan neutron (ca) relatif rendah, yaitu
2,65 barn. Logam Mo sebagai unsur pemadu
sangat besar kontribusinya terhadap
peningkatan kekerasan, kekuatan,
ketangguhan, ketahanan korosi, ketahanan
creep pada suhu tinggi dan memperhalus
ukuran butir14'. Selain itu, logam Mo dalam
paduan uranium berpotensi memperluas fasa
y, mempertahankan/menstabilisasi fasa y
guna mencegah terjadinya perubahan
dimensi (dimensional instability), meningkat-
kan ketahanan bahan bakar uranium
terhadap pengaruh thermal-cycling growth
selama operasi reaktor̂ 51.

Paduan U-Mo memiliki tampang
lintang serapan netron relatif rendah,
temperatur titik cair tinggi dan dapat
dikondisikan pada keadaan padat tidak
mengalami perubahan fasa akibat perubahan
suhu. Paduan U-Mo mempunyai densitas
relatif tinggi, konduktivitas panas tinggi,
kekuatan mekanik baik dan relatif mudah
difabrikasi. Keunggulan lain yang dimiliki oleh
paduan U-Mo antara lain, yaitu;'2'5'6'
• Daerah fasa gamma (y) relatif besar
• Fasa y dapat dipertahankan pada suhu

kamar, selama fabrikasi dan iradiasi
• Kompatibilitas termal dengan matrik Al

relatif baik
• Stabilitas mikrostruktur pada fasa y relatif

baik
• Irradiation swelling relatif rendah,

meskipun pada burnup tinggi
• Pengaruh thermal-cycling growth

terhadap perubahan dimensi relatif
rendah

Diagram Fasa Paduan U-Mo

Diagram fasa U-Mo merupakan
sistem biner, seperti ditunjukkan pada
Gambar 1. Sistem biner U-Mo
memperlihatkan bahwa senyawa atau fasa
yang terbentuk sangat tergantung pada
komposisi dan suhu paduan. Selain itu,
pembentukan dan perubahan fasa sangat
dipengaruhi oleh kadar Mo dalam paduan.
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Gambar 1. Diagram Fasa Paduan
U-Mo I51

Daerah komposisi 0-16,2 % berat Mo
di bawah suhu 575 °C terbentuk fasa cc+5.
Fasa ini merupakan hasil transformasi dari
fasa y yang mengikuti reaksi fasa eutectoid,
yaitu y -> a+8. Besarnya fasa a dan 5 sangat
dipengaruhi oleh kadar Mo sebagai unsur
pemadu. Kadar Mo semakin tinggi
mengakibatkan semakin memperbesar
jumlah fasa 5 dalam paduan. Suhu di atas
575 °C hingga 668 °C pada daerah komposisi
0,5-11 % berat Mo terbentuk fasa a+y dan di
atas suhu 668 °C hingga 776 °C pada daerah
komposisi 0,5-4 % Mo terbentuk fasa p+y.
Sementara itu, pada daerah suhu di atas
575 °C sampai 600 °C dengan komposisi
mulai dari 11-16,2 % Mo terbentuk fasa y+5.
Fasa y merupakan fasa yang memiliki luas
daerah yang relatif besar dan mempunyai
batas kemampuan larut padat (solid
solubility) dalam uranium (y-U) sebesar
22,5 % Mo pada suhu 1285 °C. Pada suhu

1125 °C hingga 1285 °C merupakan daerah
pengintian fasa y dalam liquid seiring dengan
kenaikan kadar Mo hingga mencapai
22,5 % dalam bentuk fasa L+y. Pengintian
fasa y mulai terjadi pada suhu 1285 °C
dengan komposisi 22,5 % Mo. Pemben-
tukan fasa y dalam bentuk padat terjadi di
bawah suhu 1285 °C hingga suhu 575 °C dan
ini sangat berkaitan dengan persentase
kadar Mo. Pembentukan fasa y ini terjadi
pada suhu terendah, yaitu suhu 575 °C
dengan komposisi 11 % Mo dan suhu
tertinggi 1285°C dengan komposisi 22,5 %
Mo. Fasa y ini merupakan hasil transformasi
dari fasa L+s yang mengikuti reaksi peritektik,
yaitu L+e -» y. Suhu di bawah 600 °C pada
daerah komposisi 16,2-17,2 % Mo terbentuk
fasa 8, yaitu U2Mo dan pada daerah
komposisi 17,2-100 % Mo terbentuk fasa S+e
atau 5+Mo. Suhu di atas 600 °C hingga
1285 °C dengan komposisi Mo di atas 17,2 %
dan di bawah 92 % terbentuk fasa y+e.

Penelitian ini dimaksudkan untuk
melakukan pengembangan bahan bakar
U-Mo sebagai kandidat bahan bakar reaktor
riset berdensitas tinggi. Pengembangan
bahan bakar U-Mo ini terutama mengarah
kepada peningkatan tingkat muat uranium
dan kandungan U-235 dengan volume meat
bahan bakar tetap tanpa mengubah desain
atau dimensi yang berarti. Peningkatan
tingkat muat U dan jumlah berat U-235 pada
bahan bakar U-Mo ini tetap masih berada
dalam batas pengkayaan uranium rendah
(low-enriched uranium), yaitu di bawah 20 %
yang mengacu kepada program RERTR
(Reduced Enrichment for Research and Test
Reactors) sesuai perjanjian NPT {Non
Proliferation Treaty).

Kajian terhadap paduan U-Mo yang
dilakukan pada penelitian awa! ini dibatasi
pada struktur fasa dan analisis terhadap
prospek bahan bakarnya, yang meliputi
analisis fasa, densitas fasa, perhitungan
tingkat muat U yang hanya ditinjau pada
U2Mo berdensitas 16,4 g/cm3, berat U-235,
pembentukan fasa y metastabil dan
identifikasi fasa.

TATA KERJA

Bahan bakar maju berdensitas tinggi
yang dikembangkan sebagai kandidat bahan
bakar reaktor riset bertingkat muat tinggi
merupakan paduan logam U-Mo yang terdiri
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dari uranium (U) dan molibdenum (Mo)
sebagai unsur pemadu utama.

Metoda

Kajian terhadap paduan U-Mo
dilakukan dengan menganalisis fasa beserta
persentasenya berdasarkan diagram
kesetimbangan U-Mo pada kadar komposisi
antara 2-16,2 % Mo serta diikuti dengan
perhitungan densitas fasa pada setiap kadar
komposisi, seperti ditunjukkan padaTabel 1.

Perhitungan tingkat muat U dan berat
U-235 yang diperlihatkan pada Tabel 2
dilakukan pada masing-masing fraksi volume
bahan bakar U2Mo dan (U3Si2 sebagai
pembanding) dengan mengacu kepada
volume meat bahan bakar yang tetap
berkisar 19,20 cm3, seperti ditunjukkan pada
Gambar2.

Gambar 2. Bentuk meat bahan bakar beserta dimensinya

Peningkatan ketahanan paduan
U-Mo terhadap pengaruh iradiasi dapat
dilakukan dengan membentuk dan
mempertahankan fasa y menjadi fasa y
dalam kondisi metasta-bil pada suhu kamar
melalui proses quenching menggunakan
media pendingin air, yaitu dengan cara
sebagai berikut. Paduan U-Mo dipanaskan di
dalam tungku pemanas pada suhu y berkisar
850 °C, kemudian dilakukan pendinginan
cepat {quenching) dengan tnencelupkan
spesimen tersebut ke dalam air pendingin.

Identifikasi fasa y dianalisis berdasar-
kan perhitungan jarak antar bidang dan sudut
28 paduan U-Mo dengan menggunakan
persamaan BRAGG [7\ seperti ditunjukkan
pada Tabel 3 dan kemudian dibandingkan
dengan pola difraksi fasa y paduan U-A/lo
hasil quenching menggunakan metoda
difraksi sinar x [8'.

HASIL DAN BAHASAN

Analisis struktur fasa serta densitas
fasa yang mengacu kepada diagram
keseimbangan U-Mo pada komposisi 2-16,2
% berat Mo ditunjukkan pada Tabel 1.
Pengaruh kadar Mo terhadap pembentukan
fasa a dan 8 diperlihatkan pada Gambar 3,
sedangkan hubungan densitas terhadap

kadar Mo dalam paduan diperlihatkan pada
Gambar 4. Perhitungan tingkat muat U dan
berat U-235 pada masing fraksi volume
bahan bakar ditunjukkan pada Tabel 2 dan
hubungan tingkat muat U dan berat U-235
terhadap fraksi volume bahan bakar
ditunjukkan pada Gambar 5 dan 6. Hasil
perhitungan jarak an-tar bidang (d) dan sudut
difraksi 2 9 terhadap fasa y, a dan 5
ditunjukkan pada Tabel 3. Pola difraksi
paduan U-Mo hasil proses quenching
ditunjukkan pada Gatnbar 8.

Fasa dan persentase fasa serta
besar densitasnya sebagai fungsi komposisi
kadar persentase berat Mo yang terbentuk
dalam paduan U-Mo diperlihatkan pada
Tabel 1. Pembentukan dan perubahan fasa
beserta persentasenya sangat dipengaruhi
oleh persentase kadar Mo yang dipadukan,-
Suhu di bawah 668 °C hingga 575 °C pada
daerah komposisi 0,5-11 % Mo terbentuk
fasa a+y dan pada daerah komposisi 11-16,2
% Mo terbentuk fasa y+8. Pada daerah
komposisi 0,5-11 % Mo tampak bahwa fasa y
semakin meningkat dan fasa a semakin
menurun seiring dengan semakin tingginya
kadar Mo, sedangkan pada komposisi di utas
11-16,2 % Mo terlihat bahwa fasa y semakin
berkurang dan fasa 5 semakin bertambah.
Pada suhu di bawah 575 °C terbentuk fasa
cc+8 dan fasa 8 ini merupakan hasil
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transformasi dari fasa y. Kadar Mo sebagai
unsur pemadu utama dalam paduan sangat
berpengaruh terhadap pembentukan dan
perubahan fasa, seperti ditunjukkan pada
Gambar 3. Gambar 3a dan 3b masing-
masing memperlihatkan bahwa persentase
fasa a semakin menurun dan fasa 8 semakin
meningkat dalam paduan seiring dengan
semakin tingginya kadar Mo. Hal ini karena
pada komposisi 0,5-11 % Mo fasa y yang
bertransformasi membentuk fasa ct semakin
berkurang dan yang bertransfor-masi menjadi
fasa 8 semakin bertambah. Kondisi ini
dimungkinkan karena pembentuk-an fasa y
semakin meningkat dengan semakin
tingginya kadar Mo dan pada kadar 11 % Mo
seluruhnya terbentuk 100 % fasa y, sehingga
fasa Y yang bertransformasi membentuk fasa
8 semakin besar pula. Pada suhu di bawah

120-

575 °C fasa y tersebut seluruhnya
bertransformasi membentuk fasa a+5, yaitu
fasa a sebesar 33,1 % dan fasa 8 sebesar
66,9 %, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
Sementara itu, pada kadar Mo di atas 11 %
pembentukan fasa 8 hasil transformasi fasa y
semakin meningkat yang diikuti dengan
semakin berkurangnya fasa y dan a seiring
dengan semakin tingginya kadar Mo dalam
paduan. Hal ini seperti diperlihatkan pada
Gambar 3b bahwa semakin tinggi kadar Mo
dalam paduan mengakibatkan semakin
meningkatnya pembentukan fasa 8 yang
berasal dari hasil transformasi fasa y dan
akhirnya pada kadar 16,2 % Mo terbentuk
satu fasa, yaitu seluruhnya berubah menjadi
fasa 8 (100% 8).

120 -j

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Kadar Mo Pada Paduan U-Mo, %

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Kadar Mo Pada Paduan U-Mo, %

Gambar 3. Pengaruh kadar Mo terhadap pembentukan fasa a dan 8

Gambar4 memperlihatkan hubungan
densitas dengan kadar Mo. Dari Gambar 4
tampak bahwa semakin tinggi kadar Mo
menyebabkan semakin menurun densitas
paduan. Hal ini karena fasa 8 yang terbentuk
semakin besar dan fasa a semakin
berkurang seiring dengan semakin tinggi
kadar Mo. Fasa 8 berupa senyawa U2Mo
dengan bentuk struktur sel-satuan tetragonal
mempunyai parameter kisi relatif lebih besar
daripada fasa a. Dengan demikian fasa 8
memiliki volume relatif lebih besar
dibandingkan dengan fasa a berstruktur
sesatuan orthorhombic. Sebagai akibatnya
densitas paduan U-Mo mengalami penurun-
an dengan semakin tingginya kadar Mo
dalam paduan.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Kadar Mo Pada Paduan U-Mo, %

Gambar 4. Hubungan densitas terhadap
kadar Mo pada paduan U-Mo

Prospek Paduan Logam U-Mo

Paduan U-Mo memiliki prospek
sebagai bahan bakar baru reaktor riset untuk
masa mendatang. Hal ini karena bahan bakar
U-Mo mempunyai densitas yang relatif tinggi
dibandingkan dengan bahan bakar oksida
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tnaupun bahan bakar silisida. Dengan
densitas tinggi ini bahan bakar U-Mo mampu
meningkatkan tingkat muat U dan berat
U-235 pada fraksi volume bahan bakar yang
sama, seperti ditunjukkan pada Gambar 5
dan 6 serta Tabel 2 (lampiran). Gambar 5
memperlihatkan bahwa bahan bakar U2Mo
dan U3Si2 memiliki perbedaan tingkat muat
pada volume yang sama, dan semakin tinggi
persentase fraksi volume semakin tinggi pula
perbedaan tingkat muatnya. Tingkat muat
bahan bakar sangat dipengaruhi oleh
densitasnya. Tingkat muat bahan bakar
U2Mo lebih besar dari U3Si2 karena densitas
U2Mo relatif tinggi daripada densitas U3Si2.
Densitas yang tinggi berdampak terhadap
kenaikan berat serbuk U2Mo dan sekaligus
meningkatkan berat uranium (U). Dengan
berat U yang meningkat tnenghasilkan
tingkat muat U yang tinggi pula. Gambar 6
memperlihatkan kandungan U-235 bahan
bakar U2Mo relatif tinggi daripada bahan
bakar U3Si2 pada setiap fraksi volume yang
sama. Hal ini terjadi karena densitas U2Mo
lebih tinggi daripada U3Si2, sehingga
berakibat terhadap peningkatan jumlah berat
uranium yang sekaligus berdampak pula
terhadap peningkatan berat U-235.
Berdasarkan analisis di atas menunjukkan
bahwa peranan densitas sangat dominan
terhadap perubahan tingkat muat U dan
U-235. Dengan demikian tingkat muat U dan
kandungan U-235 dapat ditingkatkan jauh
lebih tinggi melebihi tingkat muat U2Mo
dengan menggunakan densitas fasa yang
relatif lebih tinggi daripada U2Mo, seperti fasa
Y berdensitas 18,06 g/cm3. Kondisi seperti ini
sudah barang tentu memberi dampak
keuntungan terhadap fihak fabrikator bahan
bakar dan fihak pengguna bahan bakar.
Keuntungan yang diperoleh akibat
peningkatan tingkat muat dan jumlah
kandungan U-235 antara lain, yaitu bahan
bakar menghasilkan fluks neutron relatif
besar dan burn-up nya semakin tinggi,
sehingga masa pemakaian bahan bakar
selama pengoperasian di reaktor relatif
menjadi lebih lama. Selain itu, bagi fihak
fabrikator memberi dampak keuntungan
antara lain, yaitu dapat melakukan fabrikasi
bahan bakar dengan memanfaatkan
peralatan fabrikasi yang tersedia dan tidak
memerlukan perubahan sistitn proses
fabrikasi tersebut, namun mampu
menghasilkan bahan bakar bertingkat muat
tinggi tanpa ada perubahan dimensi yang
berarti.
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Gambar 5. Tingkat Muat U bahan bakar
U2Mo dan U3Si2
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Gambar6. Berat U-235 bahan bakar U2Mo
dan U3Si2

Ditinjau dari segi ketahanan bahan
bakar U-Mo terhadap pengaruh iradiasi
adalah relatif baik. Kondisi ini dimungkinkan
karena logam Mo dalam paduan uranium
berpotensi memperluas daerah fasa y,
menstabiiisasi fasa y, menghaluskan'ukuran
butir yang mengakibatkan terjadinya
penurunan efek anisotropi. Sebagai
akibatnya berdampak terhadap peningkatan
ketahanan terhadap pengaruh irradiation
creep dan termal-cycling growth. Gambar 7
memperlihatkan paduan U-Mo hasil
quenching dari suhu fasa y relatif stabil
terhadap perubahan dimensi, dan semakin
tinggi kadar Mo semakin meningkatkan
stabilitas paduan tersebut terhadap
perubahan dimensi dan struktur akibat
pengaruh termal-cycling growth[S\ Hal ini
dapat terjadi karena fasa j quenching
menghasilkan mikrostruktur fasa y dalam
kondisi metastabil sampai pada suhu kamar,
sehingga berdampak terhadap penurunan
perbedaan koefisien ekspansi termal butiran
dengan diiringi berkurangnya efek anisotropi
dan mengakibatkan perbedaan tegangan
antar butiran menjadi relatif kecil. Di samping
itu, peningkatan kadar Mo dalam paduan
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yang semakin tinggi mengakibatkan antara
dua butir yang terdekat tidak memiliki
perbedaan koefisien ekspansi termal dan
set.ap butir memiliki tegangan yang relatif
sama'51. Selain itu, fasa y paduan U-Mo
tersebut berstruktur sei-satuan BCC yang
bidang-bidang atomnya memiliki kerapatan
atom rendah dan pemutusan ikatan atom
relatif sulit terjadi karena jarak bidang-bidang
atom terhadap satu sama lainnya
berdekatan, sehingga fasa y tersebut sukar
mengalami slip atau pergeseran atom. Hal ini
karena logam bersel-satuan BCC tidak
memiliki bidang slip tunggal yang jelas/pasti,
yaitu bidang dengan kerapatan atom tinggi
yang jarak bidang-bidang atom satu sama
lainya berjauhan. Dengan demikian fasa y
bersel-satuan BCC akan relatif stabil
terhadap pengaruh iradiasi mengingat bidang
{110} dengan arah slip <111> bukanlah

Z.A

bidang susunan rapat yang memiliki
kerapatan atom yang paling tinggi terhadap
bidang lainnya. Slip tersebut adalah suatu
proses pergeseran atau perpindahan atom ke
posisi baru yang merupakan mekanisme
utama yang mengakibatkan terjadinya
deformasi mikro maupun makro. Pergeseran
atom dapat timbui bila terjadi pemutusan
ikatan atom dan hal ini sangat mungkin
terjadi pada bidang-bidang atom yang relatif
mudah bergeser, yaitu pada bidang-bidang
atom yang jarak satu sama lainnya
berjauhan. Bidang-bidang atom tersebut
memiliki kerapatan atom tinggi dan bidang ini
merupakan bidang slip yang relatif mudah
terjadi pergeseran atom. Bidang slip ini
berpotensi memacu memberi dampak
terhadap perubahan dimensi dalam suasana
iradiasi, seperti pada keadaan siklus panas-
dingin.

SO 100 2 0 0 " 300 100 500

Jumlah siklus, N
600

Gambar 7. Pengaruh peningkatan kadar Mo dalam paduan U-Mo hasil quenching dari fasa y
terhadap stabilitas dimensi akibat thermal-cycling growth[5]

Ketahanan paduan U-Mo terhadap
dampak thermal-cycling growth dan
irradiation creep adalah relatif baik seperti
telah dijelaskan di atas. Selain itu, paduan
U-Mo memiliki temperatur titik cair yang
tinggi, sehingga dampak yang diakibatkan
oleh irradiation creep cukup kecil karena
proses creep berlangsung pada suhu antara
(0,2-0,3) temperatur titik cair.

Perubahan dimensi baik secara
mikro maupun makro akibat pengaruh
iradiasi dapat dicegah dan diperkecil
sebagaimana yang telah dikemukakan di
atas. Hal ini dimungkinkan karena paduan
U-Mo dapat dikondisikan pada keadaan
padat tidak mengalami perubahan fasa akibat

perubahan suhu, yaitu dengan
mempertahankan struktur fasa y sampai pada
suhu kamar melalui proses quenching.
Argumentasi ini didukung dengan
pembuktian berdasarkan analisis terhadap
sudut difraksi 29 struktur fasa y hasil
perhitungan menggunakan persamaan
BRAGG^1 yang ditunjukkan pada Tabel 3.
Kemudian sudut difraksi 29 hasii perhitungan
tersebut dibandingkan dengan pola difraksi
paduan U-Mo hasil quenching yang
diperlihatkan pada Gambar 8 I8l Gambar 8a
dan 8b memperlihatkan bahwa paduan U-Mo
hasil quenching dengan kadar 2 % Mo dan
10 % Mo berturut-turut menghasilkan struktur
fasa y.
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Pada Tabel 3 ditunjukkan masing-
masing jarak antar bidang (d) dan sudut
difraksi 29 dari fasa y berstruktur sel-satuan
BCC[5'91, fasa cc berstruktur sel-satuan
orthorhombic'5'91 dan fasa 5 berstruktur sel-
satuan tetragonal'5'101. Berdasarkan hasil
perhitungan jarak antar bidang menggunakan
panjang gelombang (Xcu)=1,542 dengan
persamaan BRAGG atas data spektrum fasa
y, diperoleh puncak-puncak fasa y untuk
masing masing bidang (hkl) yang berada
pada sudut difraksi 29 antara 36°-98°, seperti
ditunjukkan pada Tabel 3. Tabel 3
memperlihatkan bahwa fasa y memilki sudut
29 sebesar 36°, 52°, 66°, 76°, 90° dan 98°
pada masing-masing bidang hkl, yaitu 110,
200, 211, 220, 310 dan 222. Sementara itu,
Gambar 8 memperlihatkan pola difraksi
paduan U-2Mo dan U-10Mo yang
menghasilkan puncak-puncak pada sudut 29
berkisar antara 36°, 52°, 66°, 76° dan 90°.
Besaran sudut 29 pada Gambar 8 tampak
relatif sama dengan besaran sudut 29 pada
bidang hkl 110, 200, 211, 220 dan 310 yang
ditunjukkan pada Tabel 3. Pola difraksi yang
menampilkan lima puncak pada Gambar 8
tersebut diperkirakan berada pada bidang hkl
110, 200, 211, 220 dan 310 dengan jarak

antar bidang 2,49 A, 1,76 A, 1,43 A, 1,25 A
dan 1,10 A. Gambar 8a memperlihatkan pola
difraksi memiliki empat puncak yang tampak
jelas dan pada Gambar 8b tampak pola
difraksi menampilkan lima puncak. Gambar
8b menunjukkan bahwa paduan U-Mo
dengan kandungan Mo semakin tinggi
menghasilkan intensitas semakin besar yang
akan berdampak terhadap pola difraksi. Hal
ini ditandai dengan semakin tingginya
puncak-puncak pada sudut 29 dan semakin
tampak jelas puncak pada bidang hkl lain,
seperti pada bidang 220. Berdasarkan
analisis dan kondisi di atas menunjukkan
bahwa pola difraksi yang tampak pada
Gambar 8 terbukti merupakan puncak fasa y
paduan U-Mo.

Dengan demikian menunjukkan
bahwa paduan U-Mo hasil proses
pemanasan dan quenching menggunakan
media air, yaitu dengan melakukan
pemanasan hingga suhu y sekitar 850 °C dan
kemudian dilakukan pendingin cepat dengan
air mampu menghasilkan paduan berfasa y
yang metastabil sampai pada suhu kamar.

Tabel 3. Jarak antar bidang (d) dan sudut difraksi 29
fasa y, g dan S hasil perhitungan.

Fasa
y (BCCf'91

Parameter kisi:
a=3,524 A

hkt
110
200
211
220
310
222

d,A
2,49
1,76
1,43
1,25
1,10
1,02

29
36
52
66
76
90
98

a (ortorombic)119'
Parameter kisi:

a=2,8537, b=5,8695,
c=4,9548 A

h k l
011
020
121
022
031
222

d,A
2,47
1,43
1,34
1,24
0,93
1,14

29
36
65
70
77
112
85

5 (tetragonalf'101

Parameter kisi
a=3,427, c=9,834 A

h k l
101
002
112
202
103
222

d,A
3,24
4,92
2,17
1,62
2,37
1,18

29
28
18
42
57
38
82

3

J.4

0.1

0

U

. . . w . - , - A , i , A . , L ,

n

....jj

: r-U

i •

0.2

20 A0 60 60 100

Sudut difraksi, 29
a

Sudutdifrnksi,29 •
b

Gambar 8. Pola difraksi paduan U-Mo hasil quenching[*\, a) paduan U-2Mo
b) Paduan U-10Mo
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SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa
kandidat bahan bakar U-Mo dengan
pengkayaan rendah di bawah 20 % mampu
meningkatkan tingkat muat U dan jumlah
kadar U-235 pada volume meat bahan bakar
(19,20 cm3) tanpa perubahan disain atau
dimensi bahan bakar. Dampak peningkatan
tingkat muat U dan jumlah kadar U-235
berpotensi menghasilkan fluks neutron
menjadi lebih besar dan burn-up nya
semakin tinggi. Kondisi seperti ini akan
berdampak pula terhadap peningkatan usia
pemakaian bahan bakar selama
pengoperasiannya di dalam teras reaktor.

Tingkat muat U sangat dipengaruhi
oleh densitas dari fasa yang akan digunakan
sebagai kandidat bahan bakar, yaitu
densitas yang semakin tinggi makin
memperbesar tingkat muat U dan berat U-
235. Densitas sangat dipengaruhi oleh kadar
Mo sebagai unsur pemadu. Kadar Mo
semakin rendah mengakibatkan densitas
fasa 'semakin tinggi. Demikian pula
sebaliknya semakin tinggi kadar Mo
mengakibatkan menurunnya densitas fasa.

Paduan U-Mo berpotensi
menghasil-kan struktur fasa y yang mampu
mempertahankan keberadaan-nya sampai
pada suhu kamar dalam kondisi fasa y
metastabil. Kondisi seperti ini dapat
diperoleh melalui proses quenching, yaitu
dengan melakukan pemanasan terhadap
paduan U-Mo hingga suhu y sekitar 850 °C
dan kemudian dikenai pendinginan cepat
dengan mencelupkannya ke dalam media
air pendingin.

Ketahanan stabilitas bahan bakar
U-Mo terhadap pengaruh iradiasi, seperti
perubahan struktur dan dimensi akibat
pengaruh thermal-cycling growth dapat
ditingkatkan dengan proses pengkondisian
fasa y menjadi fasa y metastabil.
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Lampiran :

Tabel 1. Pembentukan fasa beserta persentasenya pada komposisi
kadar % berat Mo

%
Berat
Mo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16,2

Daerah
Komposisi

0,5-11 %Mo
suhu di atas
575°C-668°C
a, %

85,7

76,2

66,7

57,1

47,6

38,1

28,6

19

9,5

0
-

-

-

-

-

Y ,%

14,3

23,8

33,3

42,9

52,4

61,9

71,4

81

90,5

100
-

-

-

-

-

Daerah
Komposisi

11-16,2 %Mo
suhu di atas
575°C-600°

Y , %

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

80,8

61,5

42,3

23,1

-

5,%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,2

• 38,5

57,7

76,9

100

Fasa
yang terbentuk
pada suhu di
bawah 575°C

a , %

90,4

84,1

77,7

71,3

65

58,6

52,2

45,8

39,5

33,1

21,6

12,5

5,9

1.8
-

5,%

9,6

15,9

22,3

28,7

35

41,4

47,8

54,2

60,5

66,9

78,4

87,5

94,1

98,2

100

Reaksi

Fasa

Eutectoid

Y ->-a+S

Y-»a+8

Y —>a+S

Y->a+8

Y -»a+8

Y ->a+8

Y -»a+8

Y ->a+8

y-»a+5

Y - M X + 5

y - M X + 8

y ->a+8

Y - H X + 8

Y-»a+8

Y —>a+5

P

g/cm3

18,8

18,6

18,5

18,3

T8,1

17,9

17,7

17,6

17,4

17,3

16,9

16,8

16,5

16,4

16,4

Tabel 2. Berat Serbuk Bahan Bakar dan Tingkat Muat U

Hasi!
Perhitungan

Vs BB, cm3

Bs BB, g

Btotai U, g

B. U-235, g

TMU, gU/cm3

Fraksi Volume Bahan Bakar, %
25, %

U3Si2

4,80

58,56

54,46

10,84

2,84

U2Wlo

4,80

79,68

66,38

13,21

3,46

30, %
U3Si2

5,76

70,27

65,35

13,00

3,40

U2M0

5,76

95,62

79,66

15,85

4,15

35, %
U3Si2
6,72

81,98

76,24

15,17

3,97

U2WI0

6,72

111,55

92,93

18,49

4,84

40, %
U3Si2

7,68

93,70

87,14

17,34

4,54

U2Mo

7,68

127,49

106,21

21,14

5,53

45, %
U3Si2

8,64

105,41

98,03

19,51

5,10

U2NI0

8,64

143,42

119,49

23,78

6,22

50, %
U3Si2

9,60

117,12

108,90

21,67

5,67

U2M0

9,60

159,36

132,76

26,42

6,91
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TANYA JAWAB

Bambang Herutomo
• Apakah ada alasan lain daiam pemilihan

fasa-y selain untuk mendapatkan
densitas bahan bakar yang tinggi.

M. Husna Al Hasa
• Pemilihan fasa-y selain untuk

mendapatkan densitas bahan bakar yang
tinggi juga akan berdampak
meningkatkan ketahanan terhadap
pengaruh iradiasi, stabilitas dimensi dan
volume relatif baik dan stabilitas
mikrostruktur pada fasa-y relatif baik. Di
samping itu, pemilihan fasa-y dapat
menaikkan tingkat muat U dan
kandungan U235 relatif tinggi sehingga
bahan bakar akan menghasilkan fluks
neutron dan burn-up yang semakin
tinggi.

Sigit
• Mohon dijelaskan prospek penggunaan

U-Mo sebagai calon pengganti U-Si ?
• Bagaimana karakteristik pra dan pasca

iradiasi U-Mo ?

M. Husna Al Hasa
• Prospek U-Mo sebagai bahan bakar

akan mampu meningkatkan tingkat muat
U tanpa mengubah desain volume bahan
bakar, mampu meningkatkan jumlah U235

dalam kondisi masih dalam batas LEU di
bawah 20%, menghasilkan fluks neutron
yang relatif besar dan burn-up yang
iinggi serta usia pakai bahan bakar di
dalam reaktor relatif lebih lama.

• Karakteristik U-Mo pra iradiasi antara lain
adalah densitas tinggi, sifat termal baik,
kompatibilitas baik dan ketangguhan
bahan baik. Karakteristik U-Mo pasca
iradiasi antara lain adalah stabilitas
dimensi dan stabilitas volume baik.

Triyanto Hadilukito
• Apakah cara pembuatan U-Mo sama

seperti cara pembuatan U-Si yang telah
diiakukan di PT. BATEK ? Apakah
diperlukan peralatan tambahan ?

• Bagaimana cara melakukan quenching
pada perlakuan panas paduan U-Mo
untuk mendapatkan struktur kristal BCC

M. Husna Al Hasa
• Pembuatan U-Mo pada prinsipnya tidak

jauh berbeda dengan cara pembuatan
U-Si, meskipun pada proses pembuatan
U-Mo ada modifikasi. Masalah peralatan
tambahan yang diperlukan untuk proses
pembuatan U-Mo perlu dikaji lebih lanjut.

• Proses quenching dilakukan dengan cara
memanaskan paduan U-Mo sampai
mencapai suhu fasa-y, ditahan dalam
waktu tertentu, kemudian didinginkan
cepat dengan cara mencelupkan paduan
U-Mo ke dalam media air pendingin.
Hasil proses tersebut akan diperoleh
paduan U-Mo dengan fasa-y yang
mempunyai struktur kristal BCC.
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ANALISIS SENSITIVITAS DEPRESI DAYA RADIAL DAN FAKTOR DAYA
AKSIAL PADA BATANG ELEMEN BAKAR REAKTOR DAYA TERHADAP

DISTRIBUSI SIFAT TERMAL DAN TEMPERATUR

Suwardi
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS SENSITIVITAS DEPRESI DAYA RADIAL DAN FAKTOR DAYA AKSIAL PADA
BATANG ELEMEN BAKAR REAKTOR DAYA TERHADAP DISTRIBUSI SIFAT TERMAL DAN
TEMPERATUR. Geometri teras reaktor dan batang elemen bakar yang silindris menimbulkan
distribusi netronik dan pembangkitan panas dalam batang elemen bakar secara aksial dan radial.
Dia mempengaruhi distribusi perubahan suhu dan struktur mikro bahan bakar dan tentunya
berpengaruh pada sifat fisis dan mekanis dan perpindahan panas termasuk distribusi temperatur
dan sifat yang terkait. Penelitian ini mempelajari pengaruh distribusi radial dan aksial pada
distribusi porositas dan derajat bakar pada konduktivitas panas secara interaktif dengan
temperaturnya. Dibuat model termal pada kondisi tunak menggunakan data masukan geometri
elemen bakar dan pengoperasian reaktor berdasarkan korelasi antara konduktivitas panas urania
dan parameter yang cukup berpengaruh seperti : suhu, porositas, derajat bakar, densitas,
perbandingan U/O. Dengan model itu dilakukan analisis sensitivitas distribusi daya terhadap
porositas, konduktivitas termal dan distribusi temperatur aksial dan radial. Disajikan pengaruh
pendiskritan terhadap suhu pusat silinder untuk memilih ketelitian perhitungan. Simulasi untuk
mendapatkankan sensitivitas secara kuantitatif dari distribusi daya pada perilaku termal telah
dilaksanakan. Secara kualitatif dapat disimpulkan informasi distribusi daya perlu diperhitungkan
pada model perilaku.

ABSTRACT

SENSITIVITY ANALYSES OF RADIAL POWER DEPRESSION AND AXIAL POWER FACTOR
ON FUEL PIN TO TEMPERATURE AND THERMAL PROPERTY'S DISTRIBUTION. Reactor
core and fuel pin geometry of cylindrical pin arise heterogeneity of power generation along both
axial and radial spaces. It influences the temperature and microstructures change distribution
across the fuel and related properties. The present paper deal with sensitivity analyses of
temperature and thermal property distribution by the axial and radial power distribution. A thermal
model is developed for processing simulation using the given data. The analyses are performed
using the model for power distribution effect on fuel properties and temperature distribution. The
numerical result is resumed and presented. Qualitatively, the sensitivity is too important to be
omitted in performance model.

PENDAHULUAN

PEBN telah membuat modul termal
untuk perilaku elemen bakar dalam PRTF.
Penelitian ini melibatkan pengembangan mo-
dul termal dengan melibatkan dimensi L/D
besar (L/D > 200, untuk LWR) dan diskonti-
nuitas sifat bahan bakar untuk menampung
parameter depresi daya. Prediksi ini dilaku-
kan agar mendapatkan gambaran perilaku
termal elemen bakar nuklir yang merupakan
variabel tak bebas yang berpengaruh sangat
kuat terhadap proses dan fenomena lain,
seperti kimiawi, metalurgi, termodinamik, fi-
sik, dan mekanik. Proses-proses tersebut
umumnya saling terkait, tetapi pengaruh ter-
mal ke fenomena lainnya itu relatif lebih kuat,
sehingga pengaruh balik fenomena lain ke
perilaku termal hanya sebagian kecil saja
yang dominan. Oleh sebab itu, cukup wajar

bila perilaku termal amat penting baik untuk
prediksi perilaku menyeluruh maupun perila-
ku lain secara individual yang mendasarkan
pada model mekanistik.

Hal yang diperhitungkan pada model
ini adalah:

« Distribusi daya aksial dan radial

• Keterkaitan konduktivitas termal dengan
temperatur untuk kelongsong, bahan
bakar dan celah.

« Keterkaitan konduktivitas termal bahan
bakar dengan porositas, dipengaruhi oleh
distribusi daya

• Distribusi pembangkitan termal

Sebagai modul regim tunak, umpan
balik dari fenomena lain ditangani sebagai

247



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

ISSN 1410-1998

masukan statis, ia meliputi : konduktansi ce-
lah yang secara inklusif memuat informasi
distribusi pori, relokasi.ekspansi termal dan
radiatif serta pelepasan gas hasil belah.
konduktivitas termal yang dipengaruhi oleh
distribusi pori sebagai fungsi derajat bakar,
derajat bakar fungsi radius , dan temperatur.

Geometri ruang dimodelkan sebagai
silinder panjang. Pendiskritan arah aksial de-
ngan elemen lagrangian linear, untuk memu-
dahkan memperhitungkan informasi lokal
densitas daya, fluks, prositas, burnup, dan
lain lain. Pendiskritan arah aksial untuk me-
nampung faktor daya yang akan berpe-
ngaruh pada distribusi aksial, terutama
temperatur kelongsong dan pusat silinder
sepanjang batang. Pendiskritan aksial men-
dasarkan pada SATURN FS1. Geometri
batang ebn ialah silinder aksisimetris dengan
pelet dan kelongsong koaksial dengan celah
radial terbuka. Distribusi arah aksial diperhi-
tungkan berdasar informasi distribusi daya
secara linear.

Atas dasar informasi faktor daya
menurut arah vertikal, data tekanan dan
temperatur pendingin saat masuk kanal
pendingin, ditentukan distribusi temperatur
pendingin {bulk) sepanjang kanal.

Selanjutnya temperatur permukaan
dinding luar sampai dinding dalam kelong-
song. Distribusi arah radial memperhitungkan
depresi rapat daya volumetrik, simetri radial,
transport daya melalui, hantaran termal dari
pelet, gas pengisi celah termasuk kontak
pelet-kelongsong, dinding kelongsong, lapis
antarmuka fluida-permukaan kelongsong ke
fluida pendingin yang rmengalir dengan suhu
tertentu. Selain variabel tak bebas suhu,
termasuk tekanan untuk gas pengisi celah,
parameter yang diperhitungkan adalah
hantaran panas.

WIETODOLOGI

1. Model Distribusi daya radial dan aksial

Daya aksial sebagai fungsi kosinus,
semisal berikut:

[ R ( z ) o 5 i - f—- 0.251 1 — sinfn-l i
3L

•qO
(1)

Depresi daya radial sebagai fungsi polinom,
berdasarkan data, dilakukan pengepasan
fungsi mengikuti SATURN FS1 m .

Bentuk fungsi sebagai berikut:

Power(xr) = p . v(xr), dengan

P = 0,22

0,410

dan ,(*) =

1

c 1 2

v - 2 4 ,

(2)

2. Model geometri

Bahan bakar terdiri atas tumpukan
pelet yang berbentuk silinder. Tumpukan
pelet ditempatkan dalam kelongsong yang
koaksial dengan celah antar keduanya.
Ujung-ujung tumpukan pelet disediakan
ruang untuk gas: Kedua ujung kelongsong
ditutup kedap gas dan antara tutup dan pelet
disangga pegas yang menjaga kekompakan
dan stabilitas mekanik tumpukan pelet.

3. Model bahan

Menurut arah radial, bahan terdiri
beberapa lapis kontinum : UO2, gas dalam
celah dan kelongsong dari logam dan lapis
tipis kerak yang tergantung pada derajat ba-
kar untuk lingkungan dan bahan yang sama.
Lingkungan sistem adalah fluida pendingin
mengalir sejajar dinding batang. Sifat bahan
tergantung dari suhunya dan untuk fluida
tergantung dari komposisi atau tekanan total.
Selain itu, masing-masing juga tergantung
dari parameter lain utamanya, derajat bakar
dan komposisi.

Model konduktivitas kelongsong
mengikuti temperatumya.

Konduktivitas bahan bakar k(x) seba-
gai fungsi suhu (x) mengikuti persamaan (3a)
berdasar pustaka [2], atau (3b) berdasar
pustaka [3]. Faktpr porositas (fp) terhadap
porositas 5% bagi konduktivitas pelef mengi-
kuti persamaan (4), sedangkan distribusi
radial porositas menuruti persamaan (5).

kref(x) = (0,0375 + 2,165.

4,715.109

fP

' +6,12,10'13.x3

402,4 + x

1,1316(l-por)

(3a)

(3b)

(4)
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por(y) =

0,05
Poweiiy)

0,375

0,05Powe '(yK(y-0,8). 1,6 if0,8Sy£0,9
0,375 (5)

0,375
6 if 0,9<y<0

Koreksi terhadap burnup, sudah termasuk
dalam koreksi pori:

4. Model perpindahan panas

Perpindahan panas ditinjau pada
arah radial karena perbandingan dimensi
arah aksial/radia! sangat besar (>300). Gra-
dien fluks termal aksial arah aksial disebab-
kan oleh daya linear yang dibangkitkan dan
temperatur lingkungan bergantung pada posi-
si aksial. LHGR sebagai fungsi posisi aksiat
dapat diekspresikan sebagai fungsi cosinus.
Demikian pula dengan distribusi temperatur
fluida pendingin sepanjang kanal pendingin
dengan konisi batas suhu masuk dan suhu
keluar tertentu.

Kenaikan temperatur pendingin se-
panjang kanal setara dengan daya termal
yang dibangkitkan sepanjang batang bahan
bakar dibagi debit pendingin. Distribusi suhu
pendingin itu merupakan akumulasi dari suhu
awal dan integral daya termal yang dibangkit-
kan sepanjang kolom/debit pendingin.

Bila ty = tipe reaktor, 1 = LWR, 2 =
PWR, Qmw = debit massa fluida pendingin
per batang, cpw = kapasitas panas pendingin,
dan Tin = temperatur pendingin pada masuk
kolom pendinginan.

Tcool(z) =
•.\qr{z) 6z if ty =

T
sal

(6)
if ty=2

Ditentukan loncatan suhu dari rerata fluida
peningin ke dinding kelongsong, berdasar
konduktansi film pendingin hc_x.

2-7T-hc_x /7)

Temperaturdinding luarkelongsong menjadi

(8)

Pada masa awal iradiasi (Beginning of Live)
koreksi oleh hambatan kerak dapat diabai-
kan. Lingkup tebal kelongsong dengan
variabel rc:

. Rco-Rci
rc = Ra + Rco

nc — \
Temperatur dalam kelongsong dihitung dari
persamaan difusi, -2.p.r.lcl.dT/dr = q0,
menjadi:

Tc(rc) =
2.7i.Xcl{Tc) Rc'

(9)

Tc(rc) temperatur kelongsong pada jejari rc,
Rco temperatur permukaan luar kelongsong,
Acl konduktivitas keiongsong. Untuk ketelitian
persamaan (9) dilakukan iterasi untuk T yang
implisit.

Selisih temperatur antara dinding
dalam {Rci) dan dinding luar adalah :

«7*0

2,n.XcHJc) Rci'
= Tc{Rci)-Tc{Rco)

(10)

Sampai disini dapat dihitung temperatur dari
fluida pendingin sampai dengan permukaan
dalam dinding kelongsong, untuk seluruh
panjang batang elemen bakar.

Loncatan suhu dari dinding dalam
kelongsong ke permukaan pelet, atas ma-
sukan konduktivitas termal dari celah ,lgap:

(11)
™ 2x.Rf.Xgap{T)

Untuk setiap nilai z neraca perpin-
dahan panas dalam bahan bakar dalam
satuan tebal silinder dapat dituliskan sebagai
berikut:

(12)

Untuk dimensi ruang r pada persa-
maan (12), dilakukan pendiskritan radial
menjadi nr elemen, menggunakan elemen
lagrangian dimensi 1 orde 1. Temperatur T(r)
pada elemen didekati sebagai fungsi r dan
parameter koordinat simpul A>, Ot+j dan
temperatur pada kordinat-kordinat itu Tk, Tk+1,
seperti pada persamaan-13 :

-r)+7i+1.(r-/i) , (13)

Sedangkan untuk panas yang dibangkitkan
bahan bakar silindris berjari-jari r persatuan
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panjang silinder, qr(r), didekati menggunakan
persamaan pendekatan SATURN-FS111', bila
p merupakan fraksi densitas volumetrik daya,
dengan persamaan -14:

qr[r)= (14)

Qv sebagai densitas volumetrik rerata pem-
bangkitan panas dihitung, bila q0 = qr(Rp),
yalah qr pada permukaan luar pelet dengan
diameterDp, dengan persamaan-15:

(15)
0,25. n.Dp1

Menggunakan variabel lain R,Ai, Bi seperti
persamaan- 16 sampai persamaan -18
berturut-turut. :

(16)
nR

A,=
1(T

£ , =

,-610

-in+

i = nR

(17)

(18)

maka persamaan -14 dapat ditulis untuk titik
k menjadi persamaan-19:

Neraca panas (13) dengan metoda beda
hingga dapat dituliskan menjadi persama-
an-20 :

A(T{r),por{r))

dengan D pada simpul i seperti (22)

Pemisahan Tk secara eksplisit akan
mendapatkan persaman-21 :

(21)

(22)

Substitusi qr dari persamaan (13) dan
menggunakan definisi persamaan 16, 22 dan
dengan ekspresi 23 sampai 26 berurutan
berikut :

10~2 ifi = nR

ifi * nR

G,-

A>=

io-8

12 rfi+l+rfi

io-s

12 ifM+r/i

nR-i
z ^ZMi-PP +

7=1

-fc6+l -ffif ifi*nR

Bj.pm)

= FnR.j. pp + GnR.j. pm

(23)

(24)

(25)

(26)

mendapatkan persaman-27 :

Tk = 7 V + 1 + Dk.- -\Qv.R.{ (27)

D„R-iU\i + A„R_hpm)+ Bl:}

Dengan temperatur batas, pada permukaan
pelet, dihitung dengan persamaan-11b, maka
dapat diselesaikan temperatur simpul k,
berturut-turut simpul yang berdekatan, hingga
keseluruhan.

Dengan melakukan perhitungan
menggunakan distribusi daya radial maupun
aksial homogen, dan perhitungan dengan
menggunakan data distribusi aksial persama-
an-1 maupun radial seperti pada model
material yang telah disebutkan pada persa-
maan : 12 - 14, akan diperoleh oerbandingan
itu. *

HASIL DAN BAHASAN

Pendiskritan arah aksial membagi
panjang batang bahan bakar (~ 400 cm)
menjadi 20 bagian berukuran seragam. Ini
merupakan batas atas dari rentang 10-20
elemen yang umumnya dilakukan'1'1 Penga-
ruh pendiskritan arah radial (jejari ~ 0.5 cm)
telah dilakukan sehingga ralat relatif maksi-
mum sudah dibawah 0.001 (simpul > 120)
untuk pelet. Gambar-1 menyajikan perubah-
an temperatur maksimum oeh penidiskritan,
beserta maksimum dari ralat relatif. Kehalus-
an pendiskritan aksial mengunakan "kriteria
gradien temperatur kelongsong. Pada kel-
ongsong pendiskritan radial cukup dengan
6-10, karena hanya konduksi panas yang
terjadi dengan konduktansi dipengaruhi suhu.

Profil distribusi suhu sepanjang ba-
tang disajikan pada Gambar-2a, untuk
pendingin, dinding luar dan dinding dalam
kelongsong, serta profil daya linear. Gam-
bar-2b menyajikan profil aksial kenaikan suhu
relatif posisi dasar teras dari pendingin,
dinding kelongsong luar dan dalam disertai
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profil daya linear. Profil menunjukkan posisi
titik terpanas yang menjadi kriteria dalam
analisis keselamatan. Titik temperatur terting-
gi pada batang diperoleh dari posisi ini.

Tipe distribusi suhu arah radial pada
pelet disajikan pada Gambar-3. Pengaruh
depresi daya pada distribusi suhu disajikan
pada Gambar-4. Depresi daya ini berubah
dengan naiknya derajat bakar111, yang dise-
babkan antara lain oleh difusi dan terkonsen-
trasinya Pu hasil fisi ke bagian permukaan
pelet yang akumulasinya sebanding dengan
derajat bakar. Distribusi temperatur dan
derajat bakar berpengaruh pada distribusi
porositas pelet bahan bakar. Data profil
porositas yang mirip dengan profil distribusi
daya dalam model telah dikaitkan langsung.
Gambar-5 menjukkan profil aksial daya,
porositas, dan faktror koreksi konduktivitas
termal oleh porositas. Maka faktor koreksi
konduktivitas akan berubah dengan burnup.
Profil konduktivitas termal sepanjang jejari
yang dipengaruhi oleh profil temperatur dan
faktor porositas disajikan pada Gambar-6.
Kenaikan konduktivitas oleh suhu rendah di
dekat permukaan diperlunak dengan turun-
nya faktor koreksi porositas.

• Gambar-4 tersebut memuat 3 (tiga)
profil radial beda suhu antara perhitungan
dengan menggunakan densitas volumetrik
daya dibangkitkan tetap sepanjang jejari dan
yang merupakan fungsi jejari. Tiga kurva
pada Gambar itu untuk densitas daya reiatif
dengan nilai 0.9, 0.9375, dan 1. Nilai
rata-rata dari densitas daya relatif acuan
adalah 0.9375. Gambar-4a menunjukkan be-
da suhu pada pusat siiinder (r=0,z) berturut-
turut mendekati 1, 100, 150 C.

Gambar-7 menunjukkan profil tempe-
ratur radial dari pusat sampai dengan kolom
fluida pendingin yang berguna untuk evalu-
asi kinerja termal.

SIMPULAN

Telah disajikan analisis sensitivitas
distribusi daya terhadap perilaku termal
batang elemen bakar reaktor daya. Profil
distribusi temperatur kelongsong cukup
sensitif terhadap profil daya linear aksial,
perlu diperhitungkan dalam analisis termal.
Analisis ini menunjukkan depresi daya atau
lebih rinci densitas volumetrik pembangkitan
panas pada arah radial berpengaruh pada
distribusi suhu. Keterkaitan ini dimodelkan
melalui keterkaitan burnup pada distribusi
daya, porositas sebagai fungsi burnup. Pada

akhimya konduktivitas termal sebagai fungsi
porositas sudah banyak diteliti. Dengan
model keterkaitan yang menggunakan data
eksperimen, telah ditunjukkan bahwa penga-
baian depresi daya ini dapat mengakibatkan
kesalahan relatif ~ 0.7% atau sekitar 100 °C
pada pusat pelet sehingga perlu diperhitung-
kan depresi daya arah aksial pada analisis
termal.

Untuk tahap awal koneksi modular
dengan modul mekanik, perlu mengintegrasi-
kan modul hantaran termal celah pelet-
kelongsong secara interaktif.
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G a m b a M a . Hubungan antara suhu maksi -
mum (°C) hasil perhitungan dan
jumlah elemen pendiskritan
radial yang digunakan.
LHGR=47 W/cm.
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G a m b a M b . Hubungan antara suhu maksi-
mum (°C) hasil perhitungan dan
daya linier LHGR (W/cm)
menggunakan nel 120.

.0

Gambar-2. Hubungan antara Distribusi daya
-Tempera tu r (C) pendingin, per-
mukaan kelongsong, dan kena-
ikan suhunya sepanjang batang
elemen bakar (cm).

1500 1500

piiooo -

500

Gambar-3. Profil distribusi temperatur (°C)
sepanjang jejari yang dibagi men-
jadi 200 penggal.

0.9375,

• 0.9000,
1500 - - > ;

1.0000,

1000 -

.590.

Gambar-4a. Distribusi temperatur (°C) se-
panjang jejari (cm) pada 4
kasus. Indeks temperatur T
menunjukkan nilai faktor koreksi
porositas pada konduktivitas
sepanjang jejari, sedang pr ri
untuk faktor yang tergantung rT

t200

Gambar-4b. Distribusi beda suhu dari 3 kurva
pada Gambar-4a terhadap kurva
dengan faktor koreksi kondukti-
vitas sebagai fungsi r (T_pr_ri)*\

*) Perubahan indeks dari Gambar-4a => Gambar-4b :
0.9735 => m_ri; 0.9000 => 0.9_ri; 1.0000 => 1_ri
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900
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1.0

Gambar-5. Distribusi densitas volumetrik
daya relatif, porositas, dan faktor
koreksi pori pada konduktivitas
termal, sepanjang jejari = 1
satuan

500

0.45

.6.00683.?

hx.

M.

.2.39154 „

——*

0

0

1

1
100

i

/

200

200

Gambar-6. Distribusi konduktivitas pelet
(W/K/M) sepanjang 200 penggal
jejari. Konduktivitas sebagai
fungsi temperatur lokal saja kxi
dan kffi, menggunakan (3a) dan
(3b), sedangkan kxi dikoreksi
dengan porositas lokal menjadi
kri.

Gambar-7a. Distribusi radial (cm) temperatur
(°C) dari pusat batang elemen
bakar reaktor cepat sampai
kolom pendingin.

.530.78.

0

Gambar-7b. Pembesaran Gambar-7a pada
daerah sekitar kelongsong

TABEL-1. DATA TEKNIS BATANG ELEWIEN BAKAR SEBAGAI STUDl KASUS.

Batang Bahan Bakar:
panjang
vol plenum
gas pengisi

Kelongsong :
Bahan
Do
Di
Kekasaran

366 mm
10.75 mm
95%He, 10% Ar

Zry-4
10.75 mm
9.30 mm

0,7 jitn

Bahan bakar UO2 :
Diameter
Densitas
Pengayaan U-235
Ukuran butir
Kasar permukaan
Tinggi tumpukan

Iradiasi:
Fluks netron
Koef transf panas-

9.08 mm
0.94 TD
3%
10 (.im
2 (.tm
321 mm

1.2*1011 n/cm2-s

kelongsong-pendingin 6 W/rrVVK
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Tabel-2. Daftar Notasi

Urut

I
2
3
4
5
b
1
8
<)
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3'l
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Mulai
persamaan

1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
6
6
6
6

6

7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
19
20
23
24
25
26
27

Simbul

qR(Z)
z
L
q0
Powcr(xr)

P
v(xr)
kid'(x)
X

kf(x)
fp(por)
por
por(y)
T cool(z)
Qmw
cpw
ly
iITlilm

qz.O
hc x
Tcool
Tclo
Tc(rc)
rc
lcl
Rco
DTcl
Rci
DTgap

Igap(T)
Rf
TRI'
I(Tr,por)
ilT/clr
T(r)
Tk
r
rk
qrfr)
pk
Dp
R
rf nr
rf 0
nR
Ai
Bi
pm, pp
qrk
Dk
Fi
Gi
R
Al
Bl

Arti

pembangkitan daya persatuan panjng silinder pada posisi z
posisi aksial dari dasar balang
panjang batang
rerata pembangkitan daya persatuan panjng silinder
densitas daya volumetrik pada posisi radial xr
vcktor konstanta polinom Power(xr)
vektor variabel polinom Power(xr)
koiulnkliviins aouau lormnl scbagai fimgsi temperatur x
varnibct 'duivmw'
koiulukliviias ncimn tcrmal sebagai fungsi tcmperaturx
l'aktor korcksi konduktivitas tennal scbagai fungsi porositas por
variabcl 'dutnmy'
porositas sebagai fungsi variabel y
empcratur pendingin sebagai fiingsi posisi aksial z
dcbit massa pcndingin
kapasilas tcrmal pada tckanan tctap dari pendingin
tipc reaklor: 1= PWR, 2 =PWR
loncalan sulm mclalui lapisan (ipis antarmuka koloni pcndingin-dinding
kolongsong
fluks termal radial pada pada permukaan silinder
konduktansi lapisan antarmuka fluida-dinding
temperatur pendingin lokal
temperatur permukaan luar kelongsong
Temperatur kelongsong sebagai fungsi posisi radial rc
vnriabcl radial 'dummy'
konduklivitas termal kelongsong sebagai fungsi suhu Tc
Jcjari Itiar kelongsong
loncalan tcmpcratur melalui tebal kelougsong
Jejari dalam kclongsong
loncatan temperatur melalui celah antara pelet-kelongsong
konduktansi celah sebagai fungsi suhu T
jejari pclct balian bakar
suliu pcrmukaan pclct =T(Rf)
konduktivilas lcnnal pclct scbagai fungsi temperatur Tr dan porositas por
gradicn tcmpcralur .scbagai lbngsi
lcnipcralur .scbagai fuiigsi jcjari r
Suhii pacla indeks (= nomor siinpul) k
variabel dari T(r)
nilai r pada indeks (= nomor simpul) k
densitas volumetrik pembangkitan daya pada simpul k
faktor densitas volumetrik pembangkitan daya pada simpul k
diameter pelet
variabel pada persamaan 14 &19
nilai jejari padasimpul nomor rf
nilai jejari pada simpul nomor 0
jumlah penggalan / pendiskritan jejari pelet
nilai A pada simpul i menurut persamaan-19
nilai B pada simpul i menurut persamaan-19
nilai Power(xr) sesuai persamaan-2
nilai qrpersaam-14 padasimpul k
nilai D pada persamaan-22 padasimpul k
definisi F pada persamaan 28
definisi G pada persamaan 28
defmisi R pada persamaan-28
definisi Al pada persamaan 28
definisi Bl pada persamaan 28
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TANYA JAWAB

Utaja
• Mohon dijelaskan penyelesaian perhi-

tungan dengan menggunakan metoda
elemen hingga dan metoda beda hingga.

Suwardi
• Temperatur dan densitas volumetrik daya

dalam pelet dihitung dengan mengguna-
kan aproksimasi elemen hingga linier.
Sedangkan persamaan diferensial dari
neraca panas dalam pelet bahan bakar,
suku diferensial (spacial difference) di-
selesaikan dengan pendekatan beda
hingga.

Eric Johneri
• Berasal dari mana hasil perhitungan

dengan beda 100 °C. Bagaimana per-
bandingan hasil perhitungan ini dengan
metoda perhitungan lainnya.

Suwardi
• Beda 100

adalah dari
'C hasil perhitungan tersebut

a) densitas daya volumetrik sebagai
fungsi radial adalah daya terdepresi
apabila semakin masuk ke pelet.

b) densitas daya volumetrik konstan
adalah rerata densitas daya volume-
trik fungsi radial.

Perhitungan ini belum dibandingkan
dengan perhitungan lain, sesuai judul
dengan kata kunci sensitivitas depresi
daya dan faktor daya.
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PREDIKSI PERILAKU SWELLING AKIBAT IRADIAS! BAHAN BAKAR
DISPERSI SILISIDA U3Si2

Basuki Agung P., Bambang H., Haryono S. W.
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

PREDIKSI PERILAKU SWELUNG AKIBAT IRADIASI BAHAN BAKAR DiSPERSI SILISIDA
U3SI2. DART (D/spers/on Analysis Research Tool). Suatu pemodelan termomekanik untuk
memprediksi swelling karena produk fisi pada bahan bakar dispersi aluminium, telah digunakan
untuk memprediksi perilaku swelling akibat produk fisi pada bahan bakar dispersi silisida, U3Si2.
Perhitungan dilakukan terhadap bahan bakar (pelat) silisida U3SJ2 3,5 g/cm , pengayaan 20%,
porositas 4,5% pada empat suhu iradiasi yang berbeda, yaitu 373 K, 473 K, 573 K dan 673 K.
Fenomena yang diteliti ialah pengaruh produk fisi padat dan gas serta suhu iradiasi terhadap
perilaku swelling bahan bakar. Hasil-hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan fenomena
swelling yang menarik. Secara umum, perilaku swelling-nya serupa, yaitu mula-mula berjalan
merambat linier dengan gradien swelling yang kecil, kemudian gradien naik cukup besar mulai
densitas fisi tertentu. Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa bahan bakar mengalami
swelling yang relatif stabil terhadap iradiasi, khususnya pada suhu iradiasi 373 K {mampu
sampai fraksi bakar sekitar 98%). Selain itu, diperoleh pula bahwa swelling bahan bakar
merupakan fungsi linier terhadap densitas fisi sampai suatu densitas fisi masksimum tertentu
tercapai. Swelling akibat produk fisi padat relatif stabil dan rendah pada keempat suhu iradiasi
yang diamati. Sedangkan swelling akibat produk fisi gas berlangsung relatif cepat dan besar.
Semakin tinggi suhu iradiasi, semakin cepat dan besar swelling yang terjadi. Rekristalisasi
terjadi pada densitas fisi yang berbeda-beda untuk suhu iradiasi yang berbeda.

ABSTRACT

THE PREDICTION OF IRRADIATION-INDUCED SWELLING BEHAVIOR IN U3SI2
DISPERSION FUEL. DART (Dispersion Analysis Research Tool). A thermomechanical
model for the prediction of fission-product-induced swelling in aluminum dispersion fuels has
been applied to predict the fission-product-induced swelling behavior of U3S12 dispersion fuel.
The calculations were done for C/3S/2 3,5 g/cm3, 20% enriched, 4,5% porosity fuel plate at four
fuel irradiation temperatures, i.e., 373 K, 473 K, 573 K and 673 K, respectively. The interested
phenomena were focused on the solid and gas fission products and irradiation temperature
eftects on fuel swelling behavior. The results were shown interested phenomena. Generally,
they have very similar swelling behavior. inUiatly, the swelling increases slowly, with a relatively
small swelling gradient, then rapidly increase at certain fission density. Nevertheless, it might be
assumed that the fuel swells stable under irradiation, especially for 373 K irradiation
temperature (was able to reach 98% fuel bum- up). Moreover, it has been found that until
certain fission density, the fuel swelling was a linear function of fission density. Swelling due to
solid fission product was relatively stable and small at four irradiation temperatures, while
swelling due fo gas fission product was running fast and large. The swelling becomes faster and
larger with increasing in irradiation temperature. Fuel recrystallization was observed at different
fission density for different irradiation temperature.

PENDAHULUAN

Swelling atau penggembungan pada
bahan bakar merupakan permasalahan
yang serius bagi keselamatan operasi
reaktor, terutama reaktor tipe MTR, ditinjau
dari kemungkinan pelepasan produk-produk
fisi ke lingkungan. Oleh karena itu,
pemahaman fenomena dan perilaku swelling
perlu dikuasai benar agar permasalahan
dapat diselesaikan dengan tepat. Di sisi iain,
pengujian dan eksperimen iradiasi dan pasca
iradiasi bahan bakar bukan merupakan
persoalan yang sederhana. Pada
pelaksanaannya, pengujian dan eksperimen
tersebut memiliki tingkat kesulitan yang

tinggi, serta memerlukan waktu, tenaga dan
biaya yang besar, sehingga selalu diusaha-
kan suatu cara sederhana yang mampu
menyelesaikan persoalan tersebut.
Pemodelan komputer merupakan salah satu
cara sederhana yang dapat dipakai untuk
mencapai tujuan tersebut. Salah satu model
komputer yang dapat digunakan untuk
memprediksi fenomena dan perilaku swelling
pada bahan bakar dispersi silisida ialah
Dispersion Analysis Research Tool {DART).

DART, merupakan suatu model
termomeksnik untuk memprediksi swelling
karena produk fisi pada bahan bakar dispersi
aluminium. Model menghitung swelling
akibat produk fisi padat dan gelembung gas
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fisi sebagai suatu fungsi morfologi bahan
bakar. Model menghitung perilaku pelat
bahan bakar selama terjadi penutupan pori,
yang dalam selang waktu tersebut swelling
maka partikel bahan bakar diakomodasikan
oleh matrik aluminium dengan cara
mengalirkannya ke porositas yang ada.
Untuk menghitung suatu sistem, model
melakukannya dengan menggunakan
beberapa pendekatan dan asumsi, antara
lain partikel bahan bakar dianggap berbentuk
bulat yang dikelilingi oleh bulatan matrik
pembungkus yang terikat dengan pem-
bungkus luar kelongsong aluminium.
Pendekatan ini memperlakukan bulatan
sebelah dalam sebagai bagian yang meng-
alami deformasi mekanik dan bulatan
pembungkus sebagai bagian yang meng-
alami deformasi plastis sempurna. Beberapa
asumsi yang dipakai antara lain selama
operasi reaktor dianggap tidak terjadi
swelling pada matrik aluminium; partikel
bahan bakar dianggap berukuran sama dan
memiliki bentuk seragam, yaitu bulat (sperik);
tidak ada perubahan kekuatan tarik pada
aluminium; serta pengaruh mulur pada bahan
bakar dan matrik tidak dimasukkan ke dalam
perhitungan.

Pada penelitian ini akan dibuat
perhitungan swelling untuk bahan bakar
dispersi silisida U3Si2 (berbentuk
pelat)dengan densitas 3,5 g/cm3, diperkaya
20%, dengan porositas fabrikasi 4,5% pada
berbagai suhu iradiasi, yaitu 373 K, 473 K,
573 K dan 673 K.

TATA KERJA

Pada penelitian ini dilakukan
perhitungan dengan program komputer
DART untuk bahan bakar dispersi siiisida
U3Si2 (pelat) 3,5 g/cm3, pengayaan 20% dan
porositas 4,5%. Perhitungan dilakukan pada
berbagai suhu iradiasi, yaitu 373 K, 473K,
573K dan 673K, daya linier 0,16588 kW/ft,
dan fraksi bakar bahan bakar sampai di atas
90%. Perhitungan dilakukan secara transien.

Urutan langkah kerja yang dipakai
pada penelitian ini meliputi:
1. Pemilihan dan penentuan parameter

penelitian representatif yang akan diteliti
dan dievaluasi, yaitu fenomena dan
perilaku swelling bahan bakar silisida
tersebut akibat produk fisi padat dan gas
sebagai fungsi parameter suhu iradiasi
dan densitas fisi.

2. Penyusunan parameter dan batasan-
batasan ke dalam input program DART.

3. Kompilasi, linking dan eksekusi program
DART terhadap input yang diberikan.

4. Evaluasi, data akusisi dan analisis.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil perhitungan dengan DART
menunjukkan fenomena swelling yang
menarik. Gambar 1 memperlihatkan
perubahan densitas fisi sebagai fungsi waktu
pada berbagai suhu iradiasi. Sedangkan
Gambar 2 sampai Gambar 5. menunjukkan
fenomena swelling bahan bakar pada empat
suhu iradiasi yang berbeda, yaitu 373 K,
473 K, 573K dan 673 K. Gambar 2 mem-
perlihatkan swelling bahan bakar akibat
produk fisi padat yang terbentuk selama
iradiasi berlangsung. Sedangkan Gambar 3
menunjukkan fenomena swelling karena
pengaruh produk fisi gas. Gambar 4
menunjukkan swelling bahan bakar karena
pengaruh produk fisi padat dan gas yang
dihasilkan selama iradiasi berlangsung.
Gambar 5 memperlihatkan swelling bahan
bakar sebagai fungsi densitas fisi pada
keempat suhu iradiasi tersebut di atas.

t.o
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0.5

nn /

• Rssk>nOens«y(673K0

OFisslotiDenslly(5?3K)

oFisslonDensrt/(<73K)

A Flsslon Denslty (373 K)

Waktulracfasi(hsri)

Gambar 1. Densitas fisi bahan bakar silisida
U3Si2 3,5 g/cm3

Dari Gambar 1, tampak densitas fisi
yang dihasilkan semakin membesar dengan
lamanya waktu iradiasi, namun relatif (sedikit)
menurun dengan naiknya suhu iradiasi.
Kenaikan temperatur mempertinggi kecepat-
an neutron dan menurunkan penampang
serapan neutron, sehingga menurunkan
probabilitas serapan neutron oleh bahan fisil
dan menurunkan probabilitas fisi yang terjadi.
Kondisi ini menyebabkan jumlah fisi yang
dihasilkan juga menurun. Walaupun
demikian, tampak gradien densitas fisi relatif
tidak besar (hampir sama), sehingga boleh
dikatakan densitas fisi relatif tidak berubah.
Hal ini menunjukkan pula laju produk fisi
relatif konstan.
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Gambar 2. Fue/ meaf swelling bahan bakar
Silisida U3Si2 3,5 g/cm3, pengaya-
an 20 %,porositas 4,5 % pada
berbagai suhu radiasi

Pada Gambar 2 tampak swelling
akibat produk fisi padat menunjukkan
kecenderungan dan nilai yang relatif sama.
Persentase swelling membesar dengan
lamanya waktu dan sedikit menurun dengan
naiknya suhu iradiasi. Namun demikian,
gradien swelling-nya tidak tinggi. Hal ini
sesuai dengan fenomena dalam Gambar 1,
yaitu densitas fisi bertambah dengan waktu
dan sedikit menurun dengan kenaikan suhu
iradiasi. Adanya kenaikan densitas fisi ini
berarti pula adanya kenaikan pada jumlah
produk fisi padat. Produk fisi padat ini
menjadi impuritas di dalam bahan bakar dan
mulai mengisi porositas yang ada. Selama
porositas masih mampu menampung produk
fisi padat tersebut, maka swelling masih
terkendali. Dari hasil perhitungan nampak
bahwa porositas yang tersedia cukup
menampung produk fisi padat tersebut,
sehingga sweiling yang dihasilkan relatif
rendah. Di sisi lain produk fisi padat yang
mengisi porositas tersebut meningkatkan
besar konduktivitas panas bahan bakar,
sehingga swelling yang dihasilkan masih
dapat terkendali. Namun sampai batas
densitas fisi tertentu kemudian konduktivitas
bahan bakar menurun, sehingga hal ini turut
mempengaruhi besar swelling yang terjadi
pada proses berikutnya, yaitu swelling yang
diakibatkan oleh produk fisi gas, seperti yang
nampak pada Gambar 3. Pengaruh iradiasi
terhadap besar konduktivitas bahan bakar
silisida dapat dilihat pada Gambar 6. Dari
Gambar 2, dapat dikatakan bahwa produk fisi
padat sampai densitas fisi tertentu memberi
pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap
swelling bahan bakar. Di pihak lain, tampak
produk fisi gas memberi pengaruh yang
besar terhadap swelling bahan bakar. Selain
itu, tampak pula pengaruh suhu iradiasi
terhadap besar swelling yang diakibatkan

oleh produk fisi gas. Pengaruh ini diakibatkan
oleh menurunnya konduktivitas panas bahan
bakar dengan naiknya temperatur.
Fenomena dan perilaku swelling-nya seperti
yang diperlihatkan pada Gambar 3.

o Gas Bubble Swelling (673 K)
o Gas Bubble Swelling (573 K)
o Gas Bubble Swelling{473 K)
« Gns Bubble Swulling (373 K)
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Gambar 3. Gas bubble swelling bahan bakar
silisida U3Si2 3,5 g/cm3, pengaya-
an 20 %, porositas 4,5 % pada
berbagai suhu radiasi

Dari Gambar 3 tampak semakin lama
waktu iradiasi dan semakin tinggi suhu
iradiasi, swelling yang diakibatkan oleh
pengaruh produk fisi gas semakin membesar.
Fenomena dan perilaku swelling-nya relatif
serupa, yaitu mula-mula berjalan melandai
untuk beberapa waktu (densitas fisi tertentu),
kemudian naik sangat tajam dengan naiknya
suhu iradiasi. Di sini tampak untuk suhu
iradiasi yang lebih rendah, swelling-nya
berjalan lebih lambat. Kenaikan swelling
karena produk fisi gas ini sesuai dengan
fenomena yang terkait, yaitu adanya
penurunan konduktivitas panas bahan bakar,
kenaikan tekanan yang diakibatkan oleh gas
fisi tersebut, pertumbuhan gelembung yang
cepat dan membesar. Penurunan konduk-
tivitas panas dengan naiknya temperatur
iradiasi disebabkan oleh terbentuknya
aluminida. Semakin tinggi temperatur,
semakin cepat aluminida terbentuk.
Aluminida yang terbentuk ini memiliki
densitas yang lebih rendah dari densitas
U3Si2, sehingga konduktivitas panas bahan
bakar menjadi lebih rendah dari konduktivitas
semula m . Di samping itu, semakin tinggi
temperatur, tekanan gas fisi semakin
membesar yang berarti menaikan tegangan
dan regangan bahan bakar. Ketika tahanan
terhadap tekanan ini terlewati maka bahan
bakar mengalami swelling. Pada sisi lainnya,
tekanan ( tekanan intragranular ) yang
membesar ini membuat pertumbuhan
gelembung-gelembung semakin besar dan
cepat, sehingga memperbesar swelling yang
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terjadi m . Selain itu, kondisi ini juga
dipengaruhi oleh pori yang tersedia sudah
dipenuhi oleh produk fisi padat, sehingga
akumulasi tekanan dan produk fisi gas
menyebabkan swelling bahan bakar
membesar.

o Fool Sweling (673 K)

0 Fuel Swellng (573 K)

o Fucl Swsling (473 K)

t, Fuel Swclfng (373 K)

WaMu Iradiasi (hart)

Gambar 4. Swelling bahan bakar silisida
U3Si2 3,5 g/cm3, pengayaan 20 %,
porositas 4,5 % pada berbagai
suhu radiasi

Gambar 4. menunjukkan swelling
bahan bakar akibat akumulasi dari produk fisi
padat dan gas. Perilaku swelling yang
diperlihatkan nampak serupa untuk berbagai
suhu iradiasi tersebut. Namun, kecepatan
dan besar swelling-nya berbeda. Besar
swelling yang terjadi pada keempat suhu
iradiasi tersebut masing-masing ialah pada
suhu iradiasi 373 K sebesar 37%, suhu
iradiasi 473 K sebesar 40%, suhu iradiasi
573 K sebesar 50% dan pada suhu iradiasi
673 K sebesar 67%. Dari hasil perhitungan
ini, nampak bahwa bahan bakar silisitia
pengayaan rendah relatif stabil terhadap
iradiasi pada suhu 373 K.
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Gambar 5. Fuel meat swelling bahan bakar
silisida U3Si2 3,5 g/cm3, pengaya-
an 20 %,porositas 4,5 % sebagai
fungsi fission density pada ber-
bagai suhu radiasi

Gambar 5 menunjukkan besar
swelling bahan bakar sebagai fungsi densitas
fisi. Tampak perilaku yang ditunjukkan
serupa dengan hasil pada Gambar 4. Dari

Gambar 5, diperoleh informasi bahwa bahan
bakar mengalami rekristalisasi pada densitas
fisi yang berbeda-beda. Untuk suhu iradiasi
373 K, rekristalisasi terjadi pada densitas fisi
sekitar 3,25x1021 cm"3 (sekitar 98% fraksi
bakarnya). Sedangkan untuk suhu iradiasi
473 K pada densitas fisi sekitar 2,31 x 1021

cm"3, suhu iradiasi 573 K sekitar 1,83 x 1021

cm'3, dan suhu iradiasi 673 K sekitar 0,93 x
1021 cm"3. Rekristalisasi mulai terjadi ketika
energi per inti cukup untuk mengimbangi
pembentukan permukaan-permukaan batas
butir dengan membuat suatu volume yang
bebas-regangan, dengan hasil akhir berupa
penu-runan energi bebas material.
Restrukturisasi ini menyebabkan
terbentuknya suatu jaringan yang rapat pada
batas-batas sub-butir. Pada jaringan ini,
gelembung-gelembung gas menginti
(berhimpun) dan kemudian berkembang
dengan cepat. Dengan cepatnya
pembentukan dan semakin panjangnya
jaringan (besamya gelembung), maka hal ini
mempercepat dan memperbesar swelling
yang terjadi pada bahan bakar.
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Gambar 6. Konduktivitas panas fuel meat
pada berbagai suhu radiasi

SIMPULAN

Dari hasil perhitungan dapat di-
simpulkan beberapa hal berikut:

1. Bahan bakar dispersi silisida U3Si2
3,5 g/cm3, pengayaan 20%,
porositas 4,5% mengalami
swelling yang relatif stabil terhadap
iradiasi, khususnya pada suhu
iradiasi 373 K (mampu sampai
fraksi bakar sekitar 98%).
Swelling bahan bakar merupakan
fungsi linier terhadap densitas fisi
sampai suatu densitas fisi
maksimum tertentu tercapai.
Swelling akibat produk fisi padat
relatif stabil dan rendah pada

2.

260



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

keempat suhu iradiasi yang
diamati,

4. Swelling akibat produk fisi gas
berlangsung cepat dan besar.
Semakin tinggi suhu iradiasi,
semakin besar swelling yang
terjadi.

5. Rekristalisasi terjadi pada densitas
fisi yang berbeda-beda untuk suhu
iradiasi yang berbeda.

PUSTAKA

[1]. REST, J., The DART Dispersion Analysis
Research Tool: A Mechanistic Model for
Predicting Fission-Product-lnduced
Swelling of Aluminum Dispersion Fuels,
Argonne National Laboratory, ANL-95/36,
Argonne, lllinois, 1995.

[2]. REST, J. and S.A ZAWADSKL,
FASTGRASS: A Mechanistic Model for
The Prediction ofXe, I, Cs, Te, Ba and Sr
Release from Nuclear Fuel under Normal
and Severe Accident Conditions,
NUREG/CR-5840, Argonne National
Laboratory Report ANL-92/3, Argonne,
lllinois, 1995.

[2]. SNELGROVE, J.L., R.F., DOMAGALA,
etall, The Use of U3Si2 Dispersed in
Aluminum in Plate-Type Fuel Elements
for Research and Test Reactors,
ANL/RERTE/TM-11, Argonne National
Laboratory, Argonne, lllinois, 1987.

[4]. COPELAND.G.L, R.W. HOBBS, , G.L
HOFMAN and J.L. SNELGROVE,
Performance of Low-Enriched U3Si2-
Aluminum Dispersion Fuel Elements in
The Oak Ridge Research Reactor,
ANURERTR/TM-10, Argonne National
Laboratory, Argonne, lllinois, 1987.

TANYA JAWAB

Futichah
• Apakah model yang digunakan sudah

baku atau membuat sendiri.
• Apakah program DART juga berlaku

untuk material strukturnya.

Bambang Herutomo
• Hasil-hasil yang disajikan dalam makalah

ini merupakan hasil perhitungan paket
program DART dari ANL (USA)

• Program DART hanya digunakan untuk
menghitung pembengkakan akibat
akumulasi hasil belah baik padat maupun

gas dari bahan bakar dispersi Aluminium
seperti U3O8-AI dan U3Si2-AI.
Pembengkakan akibat iradiasi terhadap
material struktur (Al) tidak dimodelkan
dalam DART (diabaikan).

Siti Amini
• Pada prediksi dengan DART terlihat

banyaknya pengabaian-pengabaian
antara lain bentuk partikel, perubahan
konduktivitas panas dan lain-lain,
padahal dalam kenyataan terdapat
faktor-faktor tersebut. Bagaimana
Saudara mengantisipasi koreksi terhadap
faktor-faktor tersebut.

• Apakah hasil prediksi dari Gambar 2.3
dapat ditunjukkan rumusan matematis
yang dapat berlaku untuk setiap jenis
elemen bakar atau merupakan fungsi
spesifik bagi setiap model elemen bakar
atau hanya berlaku untuk U3O8-AI dan
U3Si2-AI.

Bambang Herutomo
• Dalam DART, bentuk partikel bahan

bakar (U3Si2 ) diasumsikan mewakili
ukuran yang seragam dan berbentuk
bola. Pada kenyataannya, ukuran partikel
bahan bakar tidak seragam dan
berbentuk tidak teratur {irregular). Oleh
karena bentuk yang tidak teratur sangat
sulit memodelkan dan menyelesaikan
persamaan matematisnya, dan karena
orientasi partikel adalah acak maka
asumsi partikel bahan bakar bentuk bola
dengan ukuran seragam dapat diterima.
Dalam perhitungan yang dilakukan,
ukuran partikel diambil nilai reratanya,
sedangkan koreksi terhadap hasil
perhitungan DART dapat dilakukan
dengan membandingkan hasil
eksperimen yang merupakan rencana
selanjutnya.

• Hasil-hasil perhitungan DART merupakan
fungsi spesifik bahan bakar yang ditinjau
(material dan mikrostruktur) dan kondisi
operasi reaktor (temperatur dan daya
linier). Hasil prediksi yang disajikan
dalam makalah ini hanya berlaku untuk
bahan bakar dispersi U3Si2-AI bentuk plat
lurus dengan kondisi operasi tertentu.

• Pembengkakan bahan bakar dipengaruhi
oleh temperatur dan densitas fisi.
Semakin tinggi temperatur, laju reaksi
U3Si2-AI semakin besar. Laju
pertumbuhan gelembung gas di dalam
butir juga semakin cepat (proses
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rekristalisasi). Sedangkan densitas fisi
berpengaruh langsung terhadap besar
pembengkakan yang dihasilkan dalam
arti semakin tinggi densitas fisi maka
semakin besar pembengkakan yang
terjadi.

b)

Fathurrachman
• Mengapa dalam

digunakan satu
perhitungan hanya

tingkat saja yaitu

c)

Bahan bakar U3Si2-AI dengan tingkat
muat 3,5 g/cm merupakan kandidat
terbaik saat ini sebagai substitusi
bahan bakar U3O3-AI yang digunakan
Reaktor Serbaguna G.A Siwabessy
saat ini.
Apabila tingkat muat 6,0 g/cm3

diperkirakan swelling akan lebih
besar. Kepastian ini perlu diperiksa
lebih lanjut dengan DART.

3,5 g/cm . Bagaimana seandainya tingkat
muat itu dinaikkan hingga 6,0 g/cm3.

Bambang Herutomo
• Alasan digunakan tingkat muat 3,5 g/cm3

dalam perhitungan adalah :
a) untuk memeriksa apakah program

dari mesin komputer yang digunakan
dapat melakukan perhitungan
dengan benar.
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EVALUASI KESELAMATAN KERJA IRM
ATAS DASAR DATA LAPANGAN DAN RANCANG BANGUN

IndroYuwono
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

EVALUASI KESELAMATAN KERJA IRM ATAS DASAR DATA LAPANGAN DAN RANCANG
BANGUN. Telah dilakukan evaluasi keselamatan kerja di Instalasi Radiometalurgi (IRM) yang
meliputi keselamatan radiasi, keselamatan umum dan sistem Ventilation and Air Condition
(VAC). Desain dasar sistem keselamatan IRM dalam laporan analisis keselamatan awal
didasarkan pada perhitungan. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada beberapa bagian
yang tidak sesuai antara data lapangan dan desain dasar sistem keselamatan, tetapi masih
memenuhi ketentuan keselamatan yang berlaku di BATAN. Penerimaan dosis radiasi ekstema
sebesar 13,44% dari Nilai Batas Dosis (NBD), paparan radiasi di daerah operasi sebesar 0,004
mSv/jam (daerah non aktif), tingkat kontaminasi udara sebesar 18,26% dari batasan dan 0,32%
untuk kontaminasi permukaan kerja. Pola aliran udara sesuai ketentuan BATAN tetapi untuk
harga tekanan negatif berbeda dengan desain dasar. Pelepasan gas buang selama
beroperasinya IRM hanya sebesar 1,5 bagian per juta dari batasan baku mutu lingkungan.

ABSTRACT

WORKING SAFETY EVALUATION OF RMI BASED ON THE FIELD DATA AND DESIGN.
Working safety evaluation of Radiometalurgy Instalation (IRMj consist of radiation safeiy,
general safety and VAC system have been done. Safety basic design of RMI on the preliminary
safety analysis report was based on the calculation. The results of the field data evahiation
showed that there were some discrepancies between the safety basic design and field data, but
the figures were still within the safety range of BATAN regulation. External radiation dose
received was 13.44% from the limit dose. Dose rate in the operation area was 0.004 mSv/li
(non active area), whilst air contamination and surface contamination were 18.26% and 0.32%
from the limitation respectively. Air flow system followed the BATAN regulation but the negative
pressure value was not in agreement with the basic design. Air release concentration was only
1.5 ppm from the environmental standard limit.

PENDAHULUAN

Instalasi Radiometalurgi (IRM)
dirancang untuk melakukan kegiatan
penelitian elemen bakar bekas pasca
iradiasi. Disain dasar rancang bangun dan
sistem keselamatan oleh GCNF Germany,
dikembangkan dan dikonstruksi oleh
kontraktor lokal. Sesuai dengan ketentuan
dan kondisi di Indonesia kemungkinan
dijumpai beberapa revisi sistem keselamatan
baik yang menyangkut keselamatan umum
maupun keselamatan radiasi.

Setnua kegiatan yang menyangkut
elemen bakar bekas atau bahan lain yang
telah diiradiasi dilakukan didalam bilik panas
[hot cell) yang semuanya berjumlah 12 buah
terdiri dari 3 bilik beton berat dan 9 bilik baja.
IRM dirancang mampu menangani elemen
bakar bekas dalam satu batch kegiatan
adalah 6 elemen bakar bekas tipe MTR-30

atau 1 elemen bakar bekas tipe Biblis A,
setara dengan sekitar 1 juta Curie.'11

Disamping potensi radiasi yang cukup tinggi
di IRM juga terdapat potensi bahaya lain
yang bersifat non radiasi yaitu adanya bahan
kimia dan bahaya kebakaran. Oleh sebab itu
gedung dan sistem peralatan dukung
keselamatan disesuaikan dengan potensi
bahaya yang ada tersebut. Jenis dan tebal
dinding sel panas yang terbuat dari beton
berat maupun baja SS telah diperhitungkan,
demikan halnya dengan bahan-bahan yang
terkait dengan potensi bahaya kebakaran.

Sistem pendukung lain yang cukup
penting adalah sistem Ventilasi atau dikenal
dengan Ventilation and Air Conditioning
system (VAC). Berbeda dengan sistem VAC
umum, dalam sistem VAC instalasi nuklir
selain diperhitungkan suhu udara juga harus
diperhitungkan pola aliran udara,
kelembaban udara dan pola buang gas ke
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lingkungan. Kondisi ini selain mempengaruhi
kegiatan proses pengujian juga merupakan
persyaratan dalam kaitannya dengan
penyebaran zat radioaktif ke lingkungan kerja
atau lingkungan sekitar instalasi serta sistem
pencegahan kebakaran.

Bahasan dalam tinjauan ini mengacu
pada data-data fisik administrasi yang ada
selama konstruksi dan pada data hasil
pantauan penerimaan dosis radiasi pekerja,
paparan daerah kerja serta pelepasan
radionuklida kelingkungan serta data lain
yang terkait dengan keselamatan. Data-data
diperoleh dari pemantauan rutin yang
dilakukan di lingkungan IRM. Dari hasil
evaluasi akan diketahui sejauh mana
penyimpangan antara data desain dan data
lapangan serta pemenuhan terhadap
ketentuan di BATAN.

DISAIN DASAR KESELAMATAN.

Dalam menelaah desain dasar IRM
akan digolongkan menjadi tiga bagian
tinjauan sistem keselamatan yaitu :
1. Keselamatan Radiasi
2. Keselamatan non radiasi atau

keselamatan umum
3. Sistem ventilasi (VAC).

Keselamatan Radiasi.

Keselamatan radiasi ditujukan untuk
menekan serendah mungkin adanya bahaya
radiasi karena kegiatan penggunaan bahan
radioaktif, seperti direkomendasikan oleh
International Commission of Radiation
Protection (ICRP). Tiga hal yang berkaitan
dengan keselamatan radiasi yang akan
dibahas ialah :
a. Keselamatan pekerja radiasi yang

berkaitan dengan penerimaan dosis
radiasi.

b. Keselamatan daerah kerja, meliputi
udara dan tempat kerja.

c. Keselamatan lingkungan berkaitan
dengan pelepasan gas buang.

Dalam keselamatan pekerja radiasi,
pembatasan dalam desain dasar dilakukan
dengan pembagian daerah kerja atau zoning,
ketahanan perisai radiasi/ shielding bilik
panas dengan dukungan sistem VAC.
Spesifikasi dinding bilik panas beton adalah,
bahan cor beton berat dengan densitas
3,6 g/cm3, tebal dinding sisi operasional
120 cm, tebal langit-langit 95 cm dan tebal
lantai 100 cm.'1) Sedangkan untuk bilik baja
digunakan bahan SS dengan densitas
7,8 g/cm3 .Batasan radiasi dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perkiraan paparan radiasi dan batasan daerah kerja di IRM.

Daerah

Non aktif
Radiasi rendah
Bebas kontm'si
Radiasi sedang

Konst<1/10 MPC
Radiasi tinggi

Konst>1/10MPC

•Zona ' -

Zona I
Zona II

Zona III

Zona IV

Batasan,
r Paparan

(D)mr/j

0,75 < D <
2,5

2,5 D< 300.

D>300

'. - .* Koritaminasi nci/cmz

- • A l a t . '

<10"b(cc)
<10"4(B)

10'5~104(a)
10""~10-3(p)

>10-4 (a)
>10'3(p)

Pakaian

<10"5(a)
<10"4(p)

10"5~10"*(a)
10"4~10"3(p)

>10-4(a)
>10"3(p)

Kulit

<10"6(p)
<10-5(p)

lO^-IO-^a)
lO^- IO'3^)

>10-4(a)
>10'3(p)

Perkiraan emisi gas buang ke lingkungan disampaikan dalam Tabel 2

Keselamatan umum.

Disain dasar keselamatar» umum
diutamakan terhadap bahaya kebakaran atau
bahaya api. Klas api yang mungkin timbul di
IRM meliputi:
1. Klas A, kertas, papan kertas, kayu,

plastik (PVC), polietilin, karet, tekstil.

2. Klas B, kerosin, tributil phospat, aseton,
etanal, minyak roll

3. Klas C, metana, propana, asetilin,
hidrogen.

4. Klas D, uranfum, aluminium, kalsium

Sebagai sumber api diidentifikasi
antara lain, hubungan pendek, electrostatical

264



ISSN 1410-1998 Pmsiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

charging, kontak dengan hot area, lampu,
pembakaran sendiri, gesekan mekanik.
Dalam sistem keselamatan kebakaran atau

bahaya api di lRM diterapkan sistem
perlindungan api pasif dan sistem
perlindungan api aktif.

Tabel 2. Pelepasan Radionuklida tahunan ke lingkungan dari IRM

.Radionuklida
H3

Kr85
Sr90
Y90
Zr95
Nb95
Ru106
Rh106
Ag IIOM
Sb125

Te 125M
Te127

Te127 M
1131

Xe131 M
Cs134
Cs137

Ba 137 M
Ce144
Pr144
Eu154
Eu155
U238
Pu238
Pu239
Pu240
Pu242
Am241
Am243
Cm242
Cm243
Cm244

Aktivitas spesifik >.•• ,
2. 48E+10
3. 85 E + 11
3.01 E+12
3.01 E+12
1.88E+13
3. 24E+13
2. 18E + 13
2. 18E + 13
1.87E + 11
6. 25 E + 11
1. 47 E + 11
3. 12E+11
3.19E+11
6. 22 E + 09
3. 40 E + 09
7. 59E + 12
4. 62 E + 12
4. 37E + 12
3. 55E + 13
3. 55E + 13
5. 51 E+ 11
3. 51 E + 11
1.17 E + 07
1.37 E +11
1.333E+ 10
2.10 E+ 10
1.05 E +08
9.47 E + 09
1.28 E +09
1.65 E +12
1.40 E + 09
1.90 E +11

Total pelepasan
7.00 E + 09
1.20 E+ 13
1.20 E +05
1.26 E +05
7.90 E + 05
1.36 E +06
9.16 E +05
9.16 E +05
7.85 E + 03
2.63 E + 04
6.17 E +03
1.31 E + 04
1.34 E +04
4.50 E + 08
1.43 E +02
3.19 E +05
1.94 E +05
1.84 E + 05
1.49 E + 06
1.49 E + 06

. 2.31 E + 04
1.47 E +04
4.91 E-01
5.75 E + 03
5.59 E + 02
8.82 E + 02
4.41 E + 00
3.98 E + 02
5.38 E +01
6.93 E + 04
5.88E + 01
7.i'8 E + 03

Sistem perlindungan api pasif.

Sistem perlindungan api pasif
dimaksud-kan untuk mengurangi
kemungkinan timbulnya api dan menghindari
pertumbuhan api meliputi gedung, alat-alat
mekanik dan komponen elektrik.
Perlindungan terhadap api secara pasif
dapat dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu :
1. Sistem konstruksi
2. Sistem elektrik
3. Sistem ventilasi.

Dalam konstruksi harus dijamin
adanya stabilitas gedung berbasis api misal
dengan bahan tahan api. Beberapa elemen
didisain dengan bahan tahan api, adanya
penghalang api, penutup dalam sejauh
mungkin digunakan bahan tak terbakar.

Demikian halnya dengan instalasi listrik dan
mekaniknya

Daerah api merupakan bagian dari
bangunan dengan ketahanan api tertentu,
digunakan bahan ketahanan api F 90 (DIN)
untuk saluran pipa udara buang. Batasan
yang digunakan dalam pembagian daerah
api adalah sebagai berikut:
• Grouping ruangan yang didefinisikan

sebagai daerah api bersamaan dengan
konstruksi.

• Mempertimbangkan rute keluar.
• Rute keluar dibatasi dengan bahan tahan

api.

Sitem elektrik, kanal dan ducting diusahakan
dibuat dari bahan tahan api, pembagian
kanal umumnya maksimal setiap 8 meter.
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Penentuan daerah bebas rokok dekat
peralatan listrik dan kabel perlu
dipertimbangkan. Khusus ruang baterai
harus dilengkapi dengan sistem ventilasi
khusus untuk menghindari kelebihan gas.
Peralatan elektrik lain yang termasuk
perlindungan api antara lain

• Sistem pentanahan dan penyangga.
• Kabel yang digunakan hanya sepanjang

yang diperlukan.
• Kelengkapan dan kesesuaian sekering

pada tiap peralatan.
• Kelengkapan sistem penangkal petir

yang benar.

Sistem ventilasi, karena sistem
konstruksi yang tertutup dan sistem ventilasi
tersentral maka peralatan/kelengkapan
berikut dapat berfungsi sebagai perlindungan
api preventif.
1. Daerah api sebaiknya terpisah dengan

sistem VAC yang penting dengan
sambungan tahan api.

2. Daerah kerja dengan penghunian tetap
dilengkapi dengan pasok udara segar.

3. Pemisahan udara masuk (supply) dan
udara keluar (exhaust) tak perlu dipisah.

Sistem perlindungan api aktif

Dalam sistem perlindungan api aktif
dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu :
1. Sistem pendeteksian {the fire detection).
2. Sistem pencatatan (the fire recording).
3. Sistem alat/sarana pemadam api {the fire

fighting).

Sistem pendeteksian api umumnya
terdiri dari 2 (dua) macam sistem yaitu
otomatis dan manual (break glass). Adanya
api dapat diketahui secara dini dengan
adanya alarm kebakaran yang terhubung ke
tempat supervisor. Penempatan sistem
manual diatur sehingga dengan mudah dapat
dijangkau oleh pekerja. Detektor api
memudahkan pendeteksian secara cepat
lokasi kebakaran. Dalam masing-masing
grup mungkin digunakan jenis detektor api
yang berbeda tergantung titik api sesuai
fenomena yang terjadi. Ada tiga jenis
detektor yang dapat digunakan yaitu :
1. Detektor asap optik
2. Thermo diferensial detektor
3. Detektor api (flame detector)

Sarana pemadam api berupa
pemadam kebakaran dipersiapkan untuk
jenis yang mudah bergerak. Lokasi
penempatan pemadam kebakaran secara
manual ditangga, koridor atau di daerah kerja
harus diletakkan pada daerah /titik rawan di
sepanjang jalur api. Agar dapat melakukan
pemadam yang efektif maka penyediaan dan
pemakaian alat pemadam kebakaran harus
sesuai dengan bahan yang akan
dipadamkan. Alat pemadam kebakaran lain
adalah tersedianya hydrant di luar dan di
dalam instalasi khusus pada bagian
perkantoran.

Khusus untuk sistem pemadam
kebakaran di dalam bilik panas disediakan
deretan tabung pemadam gas CO2 yang
bekerja secara otomatis bila tombol ditekan
dan dihubungkan langsung ke dalam bilik
panas.

Sistem Ventilasi

Sistem ventilasi di IRM dimaksudkan
untuk menekan serendah mungkin terjadinya
penyebaran debu/partikel udara dari zona
radiasi tinggi ke radiasi rendah. Peralatan
sistem ventilasi yang digunakan memiliki
redundansi 2 x 100 %. Pemasukan udara
dengan blower. Apabila terjadi
kegagalan/darurat maka salah satunya akan
dioperasikan.

Sistem ventilasi di IRM terdiri dari 2
sistem yang terpisah yaitu sistem ventilasi
untuk perkantoran dan sistem ventilasi untuk
laboratorium.

Sistem ventilasi untuk perkantoran
lebih sederhana dibandingkan untuk
laboratorium. Udara bersih didistribusikan ke
tiap ruangan kantor melalui pengatur volume
dan termostat. Penurunan suhu udara (yang
berasal dari udara luar) dengani koil
pendingain berisi air pada suhu 9 - 10°C
{chilled water). Udara masuk ke perkantoran
juga malayani supplai udara ke cold
laboratory. Sistem ventilasi di laboratorium
terdiri dari:
- sistem udara masuk
- sistem udara keluar dari lemari asap
- sistem udara keluar dari ruang laboratorium
- sistem udara keluar dari bilik panas
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Kdara masuk dan keluar instalasi
terlebih dahulu selalu dilewatkan filter, untuk
udara masuk melalui pre-filter sedangkan
uclara keluar dilewatkan HEPA filter. Sistem
uclara keluar dari ruang laboratorium
dipisahkan menjadi 2 saluran, masing-
masing dari zona I dan zona II dan III. Udara
dciri zona I tanpa lewat sistem filter,
sedangkan yang berasal dari zona II & III
dilewatkan pada suatu grup filter sebelum
dibuang ke cerobong.

Sistem udara keluar dari bilik panas
dibuat terpisah dari sistem udara keluar lain,
udara keluar melewati sistem filter.
Komposisi filter terdiri dari 2 filter operasi dan
1 filter cadangan. Dengan 3 filter ini sistem
ventilasi bilik panas dapat berfungsi terus,
walaupun saat penggantian filter operasi
dengan filter cadangan. Semua udara yang
keluar baik dari lemari asap, laboratorium
maupun bilik panas disatukan pada satu
saluran buang dan dilepas ke lingkungan
melalui cerobong setinggi 60 m.

Pergantian udara didesain
berdasarkan standar IAEA (Safety series No.
30tahun 1981), untuk:
Zona II
Zona III
Zona IV

5-10 kali/jam
lebih dari 5 kali /jam
10-30kal i / jam

Aliran udara mengalir dari daerah
yang lebih bersih ke daerah dengan resiko
kontaminasi lebih tinggi, perbedaan tekanan
antara ruangan di IP.M terperinci namun
secara umum dapat dibagi menjadi 4 daerah
tekanan negatif yaitu:
- zona I dengan tekanan : 0 - 50 Pa
- zona II dengan tekanan : 70 -100 Pa
-zona III dengan tekanan :120-150Pa
- zona IV dengan tekanan : diatas 250 Pa

Untuk memperoleh perbedaan
tekanan masing-masing daerah digunakan
Automatic Control Damper. Sedangkan suhu
dan humiditas udara tergantung pada fungsi
masing-masing ruang. Secara garis besar
tingkat suhu dan kelembaban udara pada
ruangan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tempat kerja permanen, laboratorium
dan ruang kontrol 22° - 25°C, 45% -
65 %RH

2. Ruang-ruang operasional / mesin-
mesin listrik : 20° - 35°C, maks.
65 % RH3.

3. Bilik baja : maks 40°C, maks.
60% RH

4. Bilik beton : maks 60°C, maks.
60 %RH

TATA CARA PELAKSANAAN

Dalani kajian atau evaluasi sistem
keselamatan kerja secara umum baik
keselamatan radiasi maupun non radiasi
dilakukan tahapan - tahapan kegiatan
sebagai berikut:
1. Inventarisasi sistem keselamatan atas

dasar disain dasar, preliminary safety
analysys report IRM meliputi
keselamatan radiasi, non radiasi dan
sistem VAC.

2. Inventarisasi dan analisis sistem
keselamatan dari Laporan Analisis
Keselamatan (LAK) IRM Rev.3

3. Inventarisasi dan pengambilan data uji
lapangan selama konstruksi

4. Analisis hasil pengujian bilik panas beton
berat secara gridding

5. Pengambilan data keselamatan radiasi
untuk:

a) Personil dengan TLD, analisis
urin dan WBC

b) Paparan radiasi daerah kerja
sesuai ketentuan dalam LAK
dengan survey meter.

c) Tingkat kontaminasi udara
dengan pencuplik udara dalam
daerah kerja.

d) Tingkat kontaminasi permukaan
kerja dengan cara tes usap.

e) Distribusi aerosol dalam daerah
kerja dan luar instalasi dengan
baterai difusi untuk mengetahui
kemungkinan adanya paparan
radiasi interna karena inhalasi.

f) Pemantauan dan analisis
pelepasan gas buang ke
lingkungan melalui cerobong.

6. Pengamatan lapangan berkenaan dengan
sistem keselamatan kebakaran.

7. Pengamatan berkenaan dengan sistem
keselamatan VAC daerah operasi
maupun bilik panas.

Dari data keselamatan dan kondisi
lapangan yang diperoleh tersebut kemudian
dikaji dan dianalisis atas dasar sistem
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keselamatan dalam rancang bangun atau
disain dasar IRM dengan mengacu pada
ketentuan keselamatan yang berlaku di
BATAN.

HASIL PENGAWIATAN DAN BAHASAN

Hasil pengamatan dan pembahasan
digolongkan dalam tiga bagian yaitu :

1. Keselamatan radiasi
2. Keselamatan umum, khususnya sistem

kebakaran
3. Keselamatan sarana dukung yaitu sistem

VAC

Keselamatan Radiasi

Untuk mengetahui ketahanan beton
berat terhadap radiasi di bilik panas
dilakukan pengujian dengan gridding.
Pengujian dilakukan dengan sumber Co-60
sebesar 58 Ci. Dari hasil pengujian ini
terdapat bagian yang kurang homogen
dalam pengecoran, sehingga ada semacam
sabuk/fae/f. Dengan analisis lebih lanjut
diketahui bahwa kondisi ini tidak
membahayakan. Disamping letaknya 1 m di
atas daerah operasi juga paparan radiasi di
daerah ini secara teoritis hanya sekitar
0,0155 mSv/jam untuk sumber radioaktif
sebesar 1.000.000 Ci.|2]

Secara praktis belum diketahui
karena dianggap saat ini aktivitas maksimum
bahan bakar bekas yang pernah ada dalam
bilik panas sebesar 37.000 Ci dan ini tidak
menyebabkan kenaikan paparan radiasi
yang berarti di depan bilik panas tersebut.

Dari hasil pantauan yang meliputi
penerimaan dosis radiasi dengan TLD
Analisis Uranium dan WBC diperoleh hasil :'3'

1. Dosis ekivalen seluruh tubuh (DEST)
tertinggi = 1,68 mSv.

2. Untuk hasil dengan analisis urine dan
WBC tidak terdeteksi adanya radio
nuklida dalam tubuh.

Hasil tertinggi pantauan daerah kerja
yang meliputi tingkat radioaktivitas udara,
tingkat kontaminasi radiaoaktif permukaan
kerja / lantai dan paparan radiasi adalah : w

1. Tingkat radioaktivitas udara
: 3,6535 Bq/m 3

2. Permukaan kerja
: 11,9919 Bq/m 2

3. Paparan radiasi
: 0,0040 mSv/jam

Dari hasil pengukuran distribusi aerosol di
lingkungan IRM di daerah kerja / ruangan
yang dinilai berpotensi mempunyai tingkat
kontaminasi udara tertinggi serta di luar
gedung instalasi, diperoleh hasil :'5'
1. Diameter partikel semua < 0,5 \xm maka

digunakan satuan AMTD [Activity Median
Thermodynamic Diameter)

2. Diameter di R. 143 adalah 11,7 nm
(AMTD).

3. Diameter di R.140 adalah 350 nm
(AMTD).

4. Diameter di luar instalasi adalah 350 nm
(AMTD).

Aktifitas tertinggi dalam gas buang
sejak adanya zat radioaktif di IRM (bilik
panas) disampaikan dalam Tabel 3.t6)

Tabel 3. Data radioaktivitas udara tertinggi dari cerobong udara buang IRM

1.
2.

3.

4.

' Tahun ^ , .

1993
1994

1995

1996

Aktivitas (aV W.>
(10"12Ci/mV""'

30,30
38,35

121,90

210,00

Aktivitas (|JV / -« ; l
(10'12Ci/mT •%."

77,83
33,02

229,50

300,00

1 buah pelat U3O8
1 buah pelat U3OB
1 buah pelat UsSi2
target Zr / U /AL
target Zr / U / U02

target Zr / U / mg
targetZr/U/Zr
target Zr / Ni - U / SS

Zr/U/SS
Zr/CU-U-Cu/SS
Zr/Ni-U-Ni /AL
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Dari data kondisi lapangan tersebut
diatas dapat diketahui bahwa secara umum
sistem keselamatan radiasi di instalasi ini
masih memenuhi ketentuan yang berlaku di
BATAN maupun yang direkomendasikan oleh
ICRP.

Penerimaan dosis radiasi eksterna
TLD tercatat sebesar 1,68 mSv untuk periode
3 bulanan dengan demikian penerimaan
dosis radiasi pertahun sekitar 6,72 mSv,
harga ini baru mencapai sekitar 13,44 % dari
batasan BATAN dan sekitar 33,6 % dari
batasan ICRP-60. Paparan radiasi didaerah
operasi yang direkomendsikan sebesar
50mSv/tahun (BATAN) dan 20 mSv/tahun
ICRP-60. Sedangkan untuk dosis radiasi
intema dan dosis terikat (HE) tidak terdeteksi.

Untuk tingkat paparan radiasi tercatat
sebesar 0,0040 mSv/jam ini berarti masuk
dalam daerah kerja non aktif yaitu masih
dibawah = 0,0075 mSv/j.

Demikian halnya untuk keselamatan
radiasi yang lain harganya hanya mencapai
sekitar 18,26 % untuk tingkat kontaminasi
udara dan 0,32 % untuk permukaan daerah
kerja terhadap batasan yang berlaku yaitu
20 Bq/m3 udara dan 1O'S Ci/m2 (a) untuk
permukaan.m

Jika ditinjau dari distribusi aerosol di
lingkungan bangunan IRM ternyata semua
partikel berdiameter 0,5 (.im. AMTD, kondisi
ini menyatakan bahan aerosol tersebut bukan
berasal dari kegiatan proses tetapi dari alam /
luar intalasi.Diameter terkecil di R. 143 yaitu
ruang perawatan/perbaikan (setvis area) ,
kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat
kontaminasi paling tinggi diruang R. 143 dan
ini sesuai dengan pola aliran udara yang di
disain.

Data pelepasan gas buang / udara
ke lingkungan sejak tahun 1993 s/d 1996
tertinggi adalah tahun 1996 yaitu
210x10"12 Ci/m3 untuk a dan 300 x10'12 Ci /m3

untuk (3 sesuai dengan aktivitas yang
dilakukan. Mengacu pada batasan
kontaminasi udara sebesar 2 Bq/m3 harga ini
masih dibawahnya dan hanya mencapai
sekitar 0,00095 bpj.(bagian per juta). Dan
bila dianggap campuran radionuklida maka
terdapat batasan hanya mencapai 1,5 bpj %
saja terhadap batasan baku . mutu
lingkungan.18'

Masih rendahnya data yang
ditunjukan berkenaan dengan keselamatan
radiasi kemungkinan juga disebabkan tingkat
radioaktivitas bahan radioaktif yang ada di
IRM masih dibawah tingkat radioaktivitas
bahan radioaktif yang digunakan sebagai
dasar perhitungan sistem keselamatan.

Keselamatan umum.

Keselamatan non radiasi ditekankan
pada keselamatan kebakaran dan sekilas
tentang sistem penyimpanan bahan kimia,
konfigurasi sistem pemadam kebakaran di
IRM disampaikan dalam Gambar 1.

Dari tinjauan perlindungan api pasif
dan perlindungan api aktif, kondisi di
lapangan secara umum masih berpegang
pada dasar sistem keselamatan yang
dirancang. Jumlah tabung pemadam
terpasang sebanyak 170 buah terdiri dari 155
buah tipe PG 12 (serbuk) dan 15 buah tipe
KG (karbon).191 Kondisi ini dari segi jumlah
telah memadai.110"111 Pemadaman api
selain dilakukan dengan tabung pemadam
juga disediakan hydrant. Di dalam instalasi
terdapat 2 buah hydrant, satu posisi kurang
menguntungkan. Kesulitan yang mungkin
timbul adalah untuk pemadam kebakaran
dalam bilik panas, disamping masalah
dekontaminasi juga masalah pengisian ulang
tabung pemadamnya.

Sistem panel dan alarm menjadi
satu, ada dua panel keduanya terletak di
iantai 1 dan dibagi menjadi dua bagian. Bila
terjadi kebakaran yang terdeteksi oleh salah
satu detektor diteruskan ke panel. Lampu
sinyal menyala tnenunjukkan zona/grup
ruang mana yang terjadi kebakaran disertai
alarm kecil dan relatif perlahan. Alarm dapat
diteruskan/terdengar ke seluruh gedung
apabila dibunyikan dari ruang kontrol yang
terletak di lantai 3 dan bekerja secara
manual. Kondisi semacam ini kurang
menguntungkan karena semestinya alarm
secara otomatis berbunyi dan terdengar
keseluruh gedung. Dalam hal ini maka
perubahan berupa sentralisasi sistem alarm
dan paging perlu dilakukan.

Dari sisi keselamatan umum yang
berkenan dengan lemari asam dan
penyimpanan bahan kimia / gudang ada
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
antara lain :
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a) Disain gedung kimia kurang memadai,
sistem ventilasi mestinya terpisah.

b) Tekanan negatif lemari asam kurang
memenuhi persyaratan.

SISTEM VAC.

Sistem VAC di IRM disamping harus
dapat mengatur beda tekanan antara zona
daerah kerja dengan harga tertentu juga
berfungsi mengatur suhu, humiditas serta
penutupan otomatis oleh damper bila terjadi
kebakaran. Pada kondisi lapangan ditemui
hal-hal berikut:
1. Beda tekanan tidak sesuai dengan disain

dan kecenderungannya selalu lebih
besar misalnya dapat mencapai sekitar
400 Pa untuk seharusnya 250 Pa. Beda
tekanan yang terlalu besar antara luar
dan dalam instalasi menyebabkan
sulitnya membuka pintu masuk
laboratorium.

2. Humiditas tidak tercapai seperti
dipersyaratkan kecenderungan
menunjukan selalu lebih besar dari yang
dipersyaratkan.

3. Damper tidak berfungsi secara otomatis.

Pola pertukaran udara atau air
exchange rate kemungkinan besar tidak
terpenuhi seperti desain, namun didalam bilik
panas minimal terjadi pola pertukaran udara
10 kali per jam dan hal ini dapat diterima.
Persoalan yang perlu diperhatikan dalam
pertukaran udara adalah apakah pertukaran
terjadi keseluruh ruangan atau hanya terjadi
semacam channeling

Sistem VAC tidak dilengkapi dengan
redudansi, dengan demikian apabila suplai
listrik utama dari PLN mati atau gangguan
ketidakstabilan voltage maka sistem VAC
akan mati. Dalam kondisi ini berarti
persyaratan keselamatan dalam instalasi
nuklir tak terpenuhi. Dari sisi pola alir udara
telah terpenuhi yaitu dari daerah tingkat
kontaminasi rendah ke tingkat kontaminasi
tinggi, tetapi karena beda tekanan yang
terlalu besar aliran udara ke dalam instalasi
terlalu besar dan berakibat pada sistem
interlock yang ada.

Beberapa faktor yang menyebabkan
tidak terpenuhinya syarat dalam disain dasar
antara lain kemungkinannya adalah:
1. Kurangnya pengalaman pelaksana lokal

dalam menjabarkan disain dasar.

2. Tidak berfungsinya damper yang
serhestinya berfunsi secara otomatis dan
dapat diatur

3. Tingkat humiditas udara luar yang tinggi
sehingga perlu peralatan tambahan agar
dapat mencapai tingkat humiditas yang
diinginkan.

4. Kurang dilaksanakan secara konsekuen
program jaminan kualitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian pembahasan sistem
keselamatan kerja di IRM diperoleh
kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Secara umum sistem keselamatan

radiasi di IRM masih memenuhi batasan
yang dipersyaratkan, walaupun ada
beberapa bagian yang tidak sesuai
dengan desain dasar keselamatan.

2. Dalam sistem keselamatan umum
khususnya sistem kebakaran, sistem
VAC dan lemari asam masih kekurangan
yang perlu pembenahan lebih lanjut.

3. Kemampuan penahanan terhadap radiasi
oleh bilik panas secara praktis belurn
diketahui karena aktivitas maksimum
baru mencapai 37.000 Ci, namun secara
teori mampu menahan sampai dengan
1.000.000 jutaCi.

4. Dalam pelaksanaan konstruksi instalasi
nuklir penempatan jaminan kualitas perlu
ditegakkan dengan sungguh-sungguh.
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TANYA JAWAB

Sigit Asmara Santa

• Bagaimana evaluasi fire alarm system,
fungsi sistem dan terutama komponen
smoke detector-nya yang biasanya
berumur± 5 tahun.

• Safety design basis sistem VAC/HVAC
dalam instalasi nuklir terutama yang
sudah ti\-zoning adalah memerangkap
radioaktif yang mengkontaminasi daerah
tersebut salah satunya dengan secara
otomatis menutup damper-nya. Apakah
ada fungsi ini dan bagaimana uji
sistemnya dilakukan.

Indro Yuwono
• Evaluasi dilakukan secara rutin yaitu 1

(satu) kali per tahun untuk sistem
detektor khususnya smoke detector/heat
detector dan diganti apabila ada
kerusakan.

• Zoning dilakukan dengan pengaturan
tingkat radiasi dan kontaminasi dengan
perbedaan tekanan ruangan. Kondisi ini
kurang dipenuhi dalam konstruksinya.
Damper secara otomatis menutup
apabila VAC mati dan ada bahaya
kebakaran.

Gatot Suhariyono
• Pola aliran udara sesuai dengan

ketentuan BATAN tetapi harga tekanan
negatif berbeda dengan disain dasar.
Apa saran Bapak agar hal ini dapat
ditindaklanjuti dan apa akibatnya apabila
tidak sesuai dengan disain dasar.

• Dari kesimpulan ini dinyatakan bahwa
pelaksanaan konstruksi instalasi nuklir
tidak ditegakkan secara sungguh-
sungguh. Kenapa hal ini terjadi, atau
hanya karena dana sehingga tidak
sesuai rencana BATAN keseluruhan atau
sebab lain.

Indro Yuwono
• Dalam ketentuan BATAN tidak

disebutkan besar tekanan negatif tetapi
pola aliran harus dari daerah kontaminasi
rendah ke daerah kontaminasi tinggi dan
yang lebih penting tidak menyalahi
aturan BATAN.

• Aturan yang kurang ditegakkan adalah
program jaminan kualitas. Hal ini
disebabkan beberapa faktor antara lain
kedisiplinan pelaksanaan dan
pengawasan.
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ANALISIS RADIONUKLIDA UDARA MASUK SISTEM VENTILASI
Dl INSTALASI RADIOMETALURGI

Budi Prayitno, Nur Yulianto D, Darmini, Narko Wibowo
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS RADIONUKLIDA UDARA MASUK SISTEM VENTILASI Dl INSTALASI
RADIOMETALURGI. Analisis kandungan radionuklida di udara masuk sistem ventilasi Instalasi
Radiometalurgi (IRM) dilakukan dengan membandingkan kandungan radionuklida udara masuk
instalasi dengan udara dalam daerah kerja (operating area dan service area). Udara dihisap
dan di filter menggunakan pompa hisap berkapasitas 40 m3/jam dan 90 liter/menit. Cuplikan
udara yang di filter dari udara masuk, ruang operasi (operating area) dan ruang pelayanan
(service area) diidentifikasi radionuklidanya menggunakan spektrometer gamma (MCA) Ortec
berdetektor PT-HPGe. Hasil analisis menunjukkan bahwa radionuklida udara masuk dan
radionuklida dalam ruang kerja jenisnya sama, yaitu mengandung radionuklida berupa : Pb-
212, Pb-214, TI-208, Bi-214, Ac-228 dan K-40 yang berasal dari alam. Dengan demikian tidak
terjadi kebocoran zat radioaktif dalam sistem ventilasi di IRM dan udara masuk sistem ventilasi
bebas dari zat radioaktif buatan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF RADIONUCLIDES OF THE AIR SUPPLY FOR THE VENTILATION SYSTEM
AT RADIOMETALLURGY INSTALATION (RMI). Radionuclides analysis was peifonned by
comparing between the air sample in the inlet of the RMI, and in the service and operating
areas. The airsample was sucked using the suction pumps with the capacity of40 m3/hourand
90 m3/minute. The radionuclides in the form of aerosol captured in filter papers were identified
by gamma spectrometer MCA Ortec-HPGe detector. The results show that botli samples taken
from the air supply of the ventilation system and that from sen/ice and operating areas have
similar radionuclides content such as Pb-212, Pb-214, TI-208, Bi-214, Ac-228 and K-40. Those
radionuclides are naturally available in the environment, These results conclude that the air
supply ofthe ventilation system at RMI does not contain artificial radionuclides which are usually
coming out from the nuclear facility and there is no radioactive leakage from the ventilation
system.

PENDAHULUAN

Instalasi Radiometalurgi (IRM)
terletak diantara dua kegiatan nuklir yaitu
Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) dan
Pusat Produksi Radioisotop (PPR). Sesuai
dengan hasil pemantauan udara yang
pernah dilakukan di IRM ada kemungkinan
zat radioaktif yang bocor dari sistem
ventilasi. Dugaan adanya kebocoran sistem
ventilasi IRM berkurang mengingat ada
beberapa jenis radionuklida yang tak
mungkin timbul dari kegiatan IRM. Adanya
kontaminan zat radioaktif di dalam
laboratorium IRM dapat berasal dari
kegiatan di dalam laboratorium IRM atau
berasal dari luar gedung IRM. Kontaminasi
udara yang berasal dari dalam gedung IRM
dapat terjadi jika adanya kebocoran sistem
ventilasi udara buang di IRM dan tidak
berfungsinya sistem tekanan udara negatif
(negatif pressure). Sedangkan kontaminasi
yang berasal dari luar gedung dapat terjadi

jika udara bersih yang masuk ke dalam
gedung IRM memang sudah terkontaminasi
oleh zat radioaktif dari cerobong buang
kegiatan nuklir di sekitar gedung IRM.
Sebelum pertengahan tahun 1997 tinggi
cerobong udara buang PPR hanya setinggi
gedung IRM (+ 20 meter). Kemudian
pertengahan tahun 1997 udara buang PPR
dibuang melalui cerobong udara buang yang
baru setinggi ± 60 meter. Sebelum cerobong
buang PPR ditinggikan kondisi udara di
dalam laboratorium IRM sering
terkontaminasi zat radioaktif buatan,
dimana kontaminasi tersebut masih
dibawah batasan yang diizinkan dengan
Maximum Permissible Concentration (MPC)
= 20 Bq/m3 m . Namun demikian perlu
diwaspadai dan dianalisis kontaminan
radioaktif tersebut . Sebelum cerobong
udara buang PPR ditinggikan, udara di
dalam laboratorium IRM mengandung zat
radioaktif buatan berupa : Kr-85m, Y-88,
Ba-133, 1-131, 1-133, 1-135, Xe-133, Xe-135,
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Cs-138|21. Dengan keadaan seperti di atas
perlu dilakukan analisis radionuklida udara
bersih yang masuk ke dalam gedung IRM.
Adanya radionuklida buatan ini sangat tidak
diharapkan, karena hampir ke semua
radionuklida tersebut mempunyai potensi
bahaya radiasi interna, namum demikian
aktivitas radioaktif di udara laboratorium
IRM tidak melebihi dari batasan yang
diizinkan. Hasil pantauan aktivitas radioaktif
a, (3 di udara laboratorium IRM untuk daerah
service area (ZG 213), daerah operating
area (ZG 140) dan udara buang {stack
monitor) menunjukkan aKtivitas radioaktif oc,
p di udara makin kecil saat menuju ke
cerobong udara buang. Udara di dalam
laboratorium IRM sebelum dibuang melalui
cerobong buang dilewatkan terlebih dahulu
melalui filter HEPA berefisiensi 99,97 %
untuk partikulet berukuran lebih besar dari
0,3 |.im I3l- Pengambilan cuplikan udara
menggunakan dua jenis pompa hisap. Untuk
kapasitas 40 m3/jam sudah tersedia di alat
a-p Aerosol, sedangkan untuk di kanan-kiri
gedung digunakan Air Sample Portable
dengan kapasitas 90 liter/ menit. Dengan
kapasitas seperti diatas sudah diyakini
bahwa partikulat di udara akan tertangkap
oleh kertas filter yang terdapat di pompa
hisap tersebut. Selanjutnya udara yang telah
difilter dibuang keluar gedung IRM melalui
cerobong yang berdiarneter 2 meter dan
tinggi 60 meter [4]. Hal ini sesuai dengan
Ketentuan Keselamatan bahwa udara
yang dibuang ke lingkungan harus lebih
bersih dari kondisi udara di dalam
laboratorium. Hasil pantauan tahun 1996
aktivitas radioaktif di udara sen/ice
area untuk a berkisar 0,358 Bq/m3, p
berkisar 0,778 Bq/m3 dan aktivitas
radioaktif di udara operating area untuk a
berkisar 0,069 Bq/m3, p berkisar 0,225 Bq/m3

serta aktivitas radioaktif udara buang IRM
untuk a berkisar 0,027 Bq/m3, p berkisar
0,134 Bq/m3[51.

TATA KERJA

Pengambilan sampel udara di-
lakukan di dalam dan di luar gedung IRM,
yaitu di bagian service area, operating area,
suplai udara masuk gedung (Gambar 1),
samping kanan gedung dan samping kiri
gedung. Adapun langkah-langkah kerjanya
adalah sebagai ber/kut:
1. Pengambilan cuplikan udara di dalam

gedung digunakan alat ct p Aerosol

dengan kapasitas hisap 40 m3/jam dan
lama penghisapan ± 30 menit.

2. Pengambilan cuplikan udara di luar
gedung dilakukan dengan cara
meletakkan kertas filter di depan filter
awal (pre filter) udara masuk ke dalarn
gedung.

3. Pengambilan cuplikan udara samping
kiri dan kanan gedung digunakan
air sampler dengan lama pengisapan
+ 30 menit.

4. Alat MCA Ortec detektor PGT - HPGe
siapkan dan kalibrasi puncak tenaganya
dengan Co-60.

5. Lihat spektrum gamma dari cacah latar
selama 600 detik.

6. Debu udara yang tertangkap di kertas
filter dicacah selama 600 detik dilihat
spektrum gamma-nya dan diidentifikasi
jenis radionuklidanya.

HASIL DAN BAHASAN

Data radionuklida udara masuk di
daerah operating area dan service area
sebelum dan sesudah cerobong PPR
ditinggikan disampaikan dalam Tabel 1, 2
dan 3. Dari hasil analisis cuplikan udara
sesudah cerobong buang PPR ditinggikan
untuk di daerah operating area dan service
area dengan bantuan spektrum gamma
terlihat radionuklida alami berupa : Pb-212,
Pb-214, Ti-208, Bi-214, Ac-228 dan K-40
(Gambar 2). Sedangkan untuk udara masuk
sistem ventilasi laboratorium IRM
radionuklida yang teridentifikasi persis sama
(identik) untuk operating area dan service
area (Gambar 4).

Sebelum cerobong PPR ditinggikan
cuplikan udara di daerah operating area
dan sen/ice area terlihat adanya
radionuklida buatan berupa : Kr-85m, Y-88,
BaTi33, 1-131, 1-133, 1-135, Xe-133, Xe-135,
dan Cs-138. Terdapatnya radionuklida
buatan ini cenderung diakibatkan oleh
kegiatan nuklir di luar laboratorium IRM.
Hasil pantauan udara buang Pusat
Produksi Radioisotop menunjukkan
adanya radionuklida buatan antara lain
berupa : 1-131, Cs-138, 1-133, Xe-135, Sb-125,
Cs-137, Tb-160 dan 1-135 (Gambar 3).
Dugaan bahwa radiaonuklida tersebut
berasal dari lepasan cerobong PPR
diperkuat adanya data penanggulangan
kedaruratan nuklir di lokasi BATAN [51

seandainya terjadi kecelakaan terparah di
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Reaktor Serba Guna (RSG-LP) ada sejumlah
radionuklida yang lepas melalui cerobong antara
lain dapat berupa : Xe-131 m, Xe-133, Xe-133 m,
Xe-135, Xe-135 m, Xe-138, Kr-83, Kr-85, Kr-85
m, Kr-87, Kr-88, 1-131, 1-132, 1-133, 1-134, I-
135, Te-132, Te-174, Cs-134, Cs-137. Sedangkan
jika terjadi kecelakaan di Pusat Produksi
Radioisotop (PPR), diandaikan terjadi kegagalan
saat operasi pengambilan Mo-99 dan hasil fisi
lainnya dari U-235 yang telah diiradiasi akan lepas
sejumlah radionuklida buatan melalui cerobong
antara lain berupa : Xe-133, Xe-133m, Xe-135,
Xe-135 m, Kr-83, Kr-85, Kr-85 m, Kr-88, 1-131, I-
132, 1-133, Rb-88, Sr-89, Sr-89, Sr-90, Zr-95, Zr-
98, Nb-97, Nb-97 m, Mo-99,Tc-99 m, Ru-103, Ru-
105, Rh-103 m, Ba-140, La-140, Ce-141. |5) Dari
data elemen bahan bakar bekas tipe pelat hasil
produksi Instalasi Elemen Bakar Reaktor Riset
menunjukkan adanya produk fisi antara lain
berupa : As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc,
Rn, Rh, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd
dan Pm.
Disamping itu hasil pantauan udara di lingkungan
umumnya terdapat radioaktif alami berupa turunan
dari deret U-238 dan deret Torium-232 serta
sumbangan lain dari radioaktif alam lainnya yaitu
K-40 dengan umur paro 1.28.109 tahun yang
sudah ada sejak proses terjadinya alam semesta.
Unsur, simbul dan umur paro dari deret Torium
dan deret uranium 238 disampaikan dalam tabel 5
dan tabel 6. l6) Dari tabel 5 dan 6 terlihat bahwa
radionuklida-radionuklida tersebut berasal dari
alam dengan induk asalnya adalah U-238 dan Th-
232. Sedangkan untuk K-40 sudah ada sejak
proses terbentuknya alam semesta.

Dari data-data dan analisis tersebut di
atas terlihat bahwa setelah cerobong udara buang
PPR dibuat setinggi ± 60 m, kondisi udara di
dalam laboratorium IRM bebas dari radionuklida
buatan, disamping itu diyakini bahwa tidak ada
kebocoran radionuklida dari kegiatan uji pasca
iradiasi di IRM melalui saluran ventilasi
laboratorium IRM.

SIMPULAN

Dari analisis radionuklida udara masuk
sistem ventilasi di IRM dapat diambil beberapa
simpulan antara lain :
1. Udara masuk sistem ventilasi laboratorium

IRM bebas dari radioaktif buatan.
2. Udara masuk sistem ventilasi laboratorium

IRM mengandung radio-aktif alami
diantaranya berupa Pb-212, Pb-214, TI-208,
Bi-214, Ac-228, danK-40.

3. Tidak terjadi kebocoran radioaktif buatan dari
dalam sistem ventilasi laboratorium IRM ke
daerah operating area dan service area.
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TANYA JAWAB

Amil Mardha

• Sebelum pombangunan Instalasi Radio
Metalurgi (IRM), apakah sudah dilakukan
pengukuran udara lingkungan yang
merupakan data dasar.

• Mohon dijelaskan tala cara pengukuran
radionuklida di lRM. Apa sumber standarnya.

Budi Prayitno

• Sebelum pembangunan Instalasi Radio
Metalurgi (IRM) tidak dilakukan pengukuran
udara lingkungan. Data dasar yang digunakan
adalah data dari bahan bakar bekas hasil
produksi IPEBRR yang mengandung produk
fisi antara lain As, Se, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb,
Mo, Tc, Rh, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, La, Ce,
Pr, Nd dan Pm.

• Tata cara pengukuran radionuklida tertera
dalam makalah. Dalam hal ini, tidak
dilakukan kalibrasi efisiensi detektor karena
yang dilihat spektrum energi gamma dari
radionuklida yang tertangkap oleh kertas filter
sehingga yang dilakukan hanya kalibrasi
puncak energinya (nomor kanal dari MCA).

Gatot Suhariyono

• Parameter apa yang digunakan untuk
menentukan tingkat kebocoran radioaktif
dalam sistem ventilasi di IRM.

» Bagaimana dengan radioaktivitas dari Radon
yang secara alami ada di setiap bangunan.
Aps diteliti juga.

Budi Prayitno

• Parameter untuk menentukan tidak terjadinya
kebocoran zat radioaktif buatan di operating
area dan sen/ice area di IRM adalah dengan
melihat ada tidaknya radioaktif buatan di
daerah tersebut. Hal ini disebabkan dalam sel
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panas di IRM dilakukan uji pasca iradiasi
elemen bakar bekas dan di dalam sel panas
terdapat 4 buah elemen bakar bekas. Oleh
karena tidak terdapat radioaktif buatan di
daerah service area dan operating area
diyakini tidak terjadi kebocoran radioaktif
dalam sistem ventilasi di IRM.

• Radioaktivitas dari Radon tidak diteliti. Hal ini
disebabkan selama sistem sirkulasi udara di
dalam laboratorium cukup baik maka tidak
ada masalah dengan Radon

Siti Amini

• Berdasarkan analisis Saudara, dapatkah
disimpulkan bahwa adanya suatu radionuklida
tertentu sebagai pemonitor suatu proses
spesifik. Bagaimana sampai terjadi
kesimpulan tersebut.

Budi Prayitno

• Perlu diketahui bahwa suatu laboratorium
nuklir seperti IRM, khususnya untuk daerah
operasi tidak boleh terdapat radioaktif buatan
cii udara laboratorium tersebut. Jika sampai
tordapat radioaktif buatan di udara di daerah
operasi (daerah radiasi) ber-arti terdapat
sistem yang tidak benar, dapat berasal dari
kebocoran ventilasi atau suplai udara ke
dalam laboratorium sudah terkontaminasi.

Dengan melakukan pemonitoran radionuklida
tersebut dapat diambil kesimpulan tersebut.

Sigit Asmara Santa

• Tipe filter apa yang digunakan. Sebab untuk
menangkap radioaktif iodium harus digunakan
filter charcoal.

• Untuk verifikasi radioaktivitas operating area
dan service area IRM masih dipengaruhi atau
tidak oleh radioaktivitas lepasan cerobong
PPR dan perlu dilakukan pengukuran pada
saat PPR memproses Mo dengan
menggunakan faktor yang cocok.

Budi Prayitno

• Tipe filter yang digunakan glass fibre filter
buatan Schleicher Schuell West Germany.
Untuk menangkap lodium memang digunakan
filter charcoal, namun kenyataan lodium
tersebut dapat tertangkap/terjebak di filter tipe
glass fibre. Hal ini dapat dibuktikan dengan
data dalam Tabel 1 dan 2, bahkan gas mulia
untuk sesaat dapat terjebak ke dalam filter
glass fibre. Untuk melihat besamya aktivitas
lodium tidak dapat digunakan filter tipe glass
fibre, karena lodium tersebut sifatnya hanya
terjebak sesaat di kertas filter tipe glass fibre
tersebut.

• Saran diterima.

Tabel 1. Radionuklida yang terdapat di daerah sen/ice area (ZG 213) sebelum cerobong udara buang
PPR ditinggikan.

Jenis Radionuklida
Xe-133
Kr-85m
Pb-212
Ba-131
Pb-214
Ba-133
Pb-214
Xe-135
1-135

Tenaga (KeV)
81

151,17
238,63
249,44
295,21
302,85
351,92
608,19
1457,56

Cacahan per 10 menit
1104
210
74

2920
94
25
184
69
171

Umur Paro
5,3 hari
4,4 jam

10,64 jam
11,5 hari

26,8 menit
7,5 tahun
26,8 menit
9,13 jam
6,7 jam

Tabel 2. Radionuklida yang terdapat di daerah operating area (ZG 140) sebelum cerobong udara buang
PPR ditinggikan.

Jenis Radionuklida
Ba-133
Ba-131
Pb-214
Pb-214
Cs-138
Kr-85m
1-133

Xe-135
Bi-214
Y-88

Bi-214
1-135
K-40
Y-88

Tenaga(KeV)
81

249,44
295,21
351,92
363,93
151,17
510,57
608,19
609,31
898,02
1120,29
1457,56
1460,75
1836,01

Cacahan per 10 menit
2965
6452

79
154
46
342
49
164
109
256
62
181
142
307

Umur Paro
7,5 tahun
11,5 hari

26,8 menit
26,8 menit
32 menit
4,4 jam
20,8 jam
9,13 jam

19,7 menit
0,28 tahun
19,7 menit

6,7 jam
1,28.10atahun

0,28 tahun
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Tabel 3. Radionuklida yang terdapat di daerah sen'ice area (ZG 213), operating area (ZG 140)

dan udara masuk ke laboratorium IRM setelah cerobong udara buang PPR ditinggikan.

Radionuklida

Pb-212

Pb-214

Pb-214

TI-208

Bi-214

Ac-228

K-40

Energi (KeV)

238,63

295,21

351,92

583,19

609,31

911,07

1460,75

Asal Induk

Th-232

U-238

U-238

Th-232

U-238

Th-232

-

Umur Paro

10,64 jam

26,8 menit

26,8 menit

3 menit

19,7 menit

6 jam

1,28.109tahun

Tabel 4. Radionuklida yang terdapat di udara buang Pusat Produksi Radioisotop (PPR)

Jenis
radionuklida

Pu-239

Pb-212

1-131

Pb-214

Cs-138

1-133

TI-208

Xe-135

Sb-125

Cs-137

Bi-214

Ac-228

Tb-160

1-135

K-40

Tenaga
(KeV)

13,6

238,63

284,29

351,92

363,93

510,57

583,19

608,19

635,90

661,63

719,86

911,07

966,16

1457,56

1460,75

Cacahan
Per 10 menit

305

241

197

178

2220

66

84

162

116

39

41

33

28

353

387

Umur Paro

10,64 jam

8,05 hari

26,8menit

32 menit

20,8 jam

3 menit

19,13jam

2,7 tahun

30 tahun

19,7 menit

6 jam

73 hari

6,7 hari

1,28.109tahun
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Tabel 5. Unsur, simbol dan umur paro deret Torium

Sebutan Unsur

Torium

Meso Torium 1

Meso Torium 2

Radio Torium

Torium X

Toron

Torium A

Torium B

Torium C

Torium C'

Torium C"

Torium D

Simbol

2 3 2Th

? 2 8Ra

2 2 8Ac

2 2 8Th

2 2 4Ra

2 2 0Rn

2 1 6Po

212Rb

212Bi

2 1 2Po

2oeT|

208p b

Umur Paro

1,4 x1010 tahun

7 tahun

6 jam

2 tahun

3,6 hari

50 detik

0,16 detik

10,64 jam

60,5 menit

3x10'7 detik

3 menit

stabil

Zarah yang
dipancarkan

(% dari induknya)

ct

P
P
a

a

a

a

P
ap

a (65%)

p (35%)

Tabel 6. Unsur, simbol dan umur paro dari deret Uranium-238

Sebutan Unsur

Uranium I

Uranium

Uranium X2

Uranium Z

Uranium II

lonium

Radium

Radon

Radium A

Radium B

Radium C

Radium C'

Radium C"

Radium D

Radium E

Radium F

Radium G

Simbol

2 3 8U

2 3 4Th

2 3 4Pa

2 3"Pa

234U

23oTh

2 2 6Ra

2 2 2Rn

2 1 8Po

214p b

214Bi

214PO

210T|

210Rb

210Bi

2 1 0Po

206p b

Umur paro

4,5 x109 tahun

24,1 hari

1,17 menit

7 jam

2,5 x105 tahun

8x104 tahun

1,6 x103 tahun

3,824 hari

30,5 menit

26,8 menit

19,7 menit

164x10"6detik

1,3 detik

22 tahun

5 hari

138,3 hari

stabil

Zarah yang
dipancarkan

(% dari induknya)

a

P
P
P
a

a

a

a

a

P
a, p

a (99,96%) ,

p (0,04%)

P
P
a
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Gambar 1 : Diagram blok sistem VAC laboratorium IRM (Sumber IPS)
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Gambar 2 : Spektrum gamma dari cuplikan debu udara di daerah
Operating area Instalasi Radiometalurgi.
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Gambar 3 : Spektrum gamma dari udara buang Pusat Produksi Radioisotop.
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Gambar 4 : Spektrum gamma dari cuplikan debu udara masuk (air supply)
gedung Instalasi Radiometalurgi.
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EVALUASI SISTEM PEMANTAUAN KECELAKAAN KEKRITISAN
BAHAN FISIL Dl INSTALASI PRODUKSI ELEMEN BAKAR REAKTOR RISET

Sjafruddin
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

EVALUASI SISTEM PEMANTAUAN KECELAKAAN KEKRITISAN BAHAN FISIL Dl
INSTALASI PRODUKSI ELEMEN BAKAR REAKTOR RISET. Kecepatan waktu evakuasi
personil pada saat terjadi kecelakaan kekritisan nuklir pada suatu instalasi pengolah bahan fisil
dapat menurunkan risiko bahaya radiasi yang fatal. Untuk itu dalam rangka meningkatkan
keselamatan radiasi personil dari bahaya tersebut telah dilakukan suatu evaluasi terhadap
sistem pemantau kecelakaan kekritisan bahan fisil pada Instalasi Produksi Elemen Bakar
Reaktor Riset di PUSPIPTEK, Serpong. Evaluasi dilaksanakan dengan cara pengujian kembali
fungsi dari sistem tersebut dengan menggunakan sumber radiasi gamma Cs-137 untuk
memperoleh kinerja pendeteksian dan data laju dosis radiasi dalam membangkitkan tanda
alarm pada Alarm Trip Point (ATP) setinggi 10 mrem/jam. Hasil analisis menunjukkan bahwa
sistem tersebut masih berfungsi secara baik dan waktu respons-nya pada laju dosis kecelakaan
minimum adalah 0,45 detik; 0,40 detik dan 0,38 detik berturut-turut untuk R-22; R-26 dan R-44.
Waktu respons ini telah memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh standar
ANS/ANSI.

ABSTRACT

EVALUATION OF CRITICAUTY ACCIDENTMONITORING SYSTEM OFFISSILE MATERIAL
AT THE RESEARCH REACTOR FUEL PRODUCTION PLANT. Risk of fatal radiation
hazardous d.uring nuclear criticality accident at a nuclear fuel processing plant may be avoided
by rapid evacuation of personnel. In order to improve the radiation safety of personnel against
that risk, an evaluation of criticality accident monitoring system installed at Research Reactor
Fuel Production Plant in PUSPIPTEK, Serpong has been done. The evaluation has been
carried out by means of rechecking function of the system by using gamma radiation source of
Cs-137 to obtain detection performance and radiation dose rate data in producing an alarm
warning at Alarrn Trip Point (ATP) of 10 mrems/hour. Analysis result shows that the system is
still working properly and response times of the system at minimum accident dose rate are
around 0.45 seconds; 0,40 seconds and 0.38 seconds for R-22; R-24 and R-44 respectively.
The response times have fulfilled reguirement recommended by ANS/ANSI Standard.

PENDAHULUAN

Keselamatan kekritisan nuklir telah
menjadi masalah yang penting dalam
program keselamatan kerja di instalasi nuklir
bukan reaktor (non-reaktor) yang menangani
bahan-bahan fisil. Sejarah mencatat bahwa
telah terjadi delapan kali peristiwa
kecelakaan kekritisan nu.klir pada beberapa
instalasi nuklir non-reaktor di dunia dengan
korban dua jiwa akibat menerima dosis
radiasi 'sangat tinggi111. Beberapa orang
lainnya dilaporkan dapat terselamatkan
jiwanya karena mereka sempat melakukan
evakuasi dengan cepat atau karena mereka
terlindung oleh perisai radiasi saat
kecelakaan kekritisan terjadi.

Instalasi Produksi Elemen Bakar
Reaktor Riset (IPEBRR) di kawasan
Puspiptek Serpong merupakan instalasi
nuklir yang juga menangani bahan fisil dalam
jumlah besar berupa U diperkaya hampir

20%. Untuk menangani U dari bahan baku
hingga menjadi elemen bakar, fasilitas
pemroses U di instalasi ini telah dirancang
sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya
kecelakaan kekritisan nuklir. Namun dari
pengalaman menunjukkan bahwa penyebab
kecelakaan kekritisan nuklir bukanlah karena
kesalahan pada rancangan fasilitas
pemroses, tetapi akibat dari terbentuknya
konfigurasi bahan fisil yang tidak aman
(unsafe) yang berhubungan dengan
kegagalan peralatan pemroses, kurangnya
informasi kekritisan dan adanya pelanggaran
prosedur kerja'11. Jadi kemungkinan
terjadinya peristiwa kecelakaan kekritisan
bahan fisil di IPEBRR tetap ada dan setiap
saat harus diwaspadai untuk mencegah
timbulnya kerugian yang lebih parah.

Bilamana peristiwa kecelakaan
kekritisan bahan fisil terjadi di instalasi nuklir
seperti IPEBRR, kerugian yang ditimbuikan
tidak saja hilangnya sumber energi, tetapi
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juga adanya risiko penerimaan dosis radiasi
yang fatal bagi pekerja karena fasilitas-
fasilitas kerja di instalasi seperti ini tidak
memiliki perisai radiasi yang memadai untuk
melindungi pekerja terhadap besamya radiasi
yang dibebaskan dalam peristiwa kecelakaan
seperti itu. Sesuai dengan prinsip proteksi
radiasi, jika tidak ada perisai radiasi yang
cukup maka untuk menghindari/ mengurangi
risiko bahaya radiasi dari peristiwa
kecelakaan ini adalah dengan melakukan
evakuasi yang cepat, yaitu menjauhi sumber
kecelakaan dalam waktu yang sesingkat
mungkin segera setelah diketahui adanya
indikasi kecelakaan kekritisan. Evakuasi
pekerja yang cepat dan terkendali hanya
mungkin bilamana di instalasi tersebut
tersedia alat pemantau kecelakaan kekritisan
nuklir yang dilengkapi dengan tanda
peringatan dini atau alarem {alarm) dan lebih
dikenal sebagai Criticality Accident Alarm
System (CAAS). Tujuan utama pemasangan
CAAS adalah untuk mendeteksi terjadinya
kecelakaan kekritisan bahan fisil dengan
cepat serta memberikan peringatan kepada
pekerja supaya memulai melakukan evakuasi
dengan segera.

Di IPEBRR pada saat ini telah
terpasang CAAS, namun belum pernah
dilakukan evaluasi terhadap kinerja
(performance) dari alat tersebut. Evaluasi
kinerja CAAS-IPEBRR ini dilakukan untuk
memahami lebih luas tentang karakteristik
pendeteksian alat tersebut dalam
memberikan informasi tentang adanya
peristiwa kecelakaan kekritisan bahan fisil
dan membandingkan dengan suatu standar
yang tersedia. Salah satu karakteristik yang
dievaluasi adalah waktu respons dari sistem
tersebut dalam membangkitkan alarem
sebagai tanda dimulainya evakuasi pekerja.
Data waktu respons ini sangat penting
karena penerapannya pada CAAS akan
mengurangi risiko terhadap bahaya radiasi
fatal yang dibebaskan secara spontan, cepat
dan mendadak pada detik-detik awal
terjadinya kecelakaan kekritisan. Hasil
evaluasi kinerja ini juga berguna untuk
maksud perbaikan serta modifikasi alat
tersebut bila diperlukan.

DESKRIPSI DAN EVALUASI KINERJA
CAAS IPEBRR

CAAS yang saat ini telah terpasang di
IPEBRR terdiri dari enam sistem pendeteksi
radiasi untuk memantau radiasi pada enam
lokasi atau daerah kerja. Keluaran (output)

dari keenam sistem tersebut dirangkaikan ke
satu sistem pembangkit alarem. Dengan
demikian bilamana terjadi kecelakaan
kekritisan pada salah satu ruangan yang
dipantau, sistem alarem dapat diaktipkan ke
seluruh ruangan yang personilnya perlu
melakukan evakuasi saat terjadi kecelakaan.
Setiap sistem pendeteksi radiasi berfungsi
untuk memantau kecelakaan kekritisan di
ruangan kerja yang diperkirakan mungkin
terjadi kekritisan bahan fisil. Ruangan-
ruangan di IPEBRR yang dipantau terhadap
kecelakaan kekritisan adalah gudang
Uranium (G), ruang perakitan elemen bakar
(R-22), ruang peleburan (R-26), ruang
pelarutan gagalan (R-44), ruang
kalsiothermik (R-47), ruang filter (F-1) dan
(F-2)'2'. Satu sistem pendeteksi radiasi yang
terdapat pada satu ruangan kerja dilengkapi
dengan dua buah detektor radiasi jenis
Geiger counter buatan Eberline dengan kode
produk DA1-6C model RMS-II untuk
mendeteksi radiasi gamma saja. Derigan
adanya dua buah detektor di setiap lokasi
pemantauan dapat diduga bahwa CAAS ini
dirancang untuk menghasilkan one outoftwo
logic. Maksud dari redudansi ini adalah untuk
menjaga supaya sistem tetap berfungsi
bilamana salah satu dari kedua detektor
mengalami kegagalan. Dari pengujian yang
dilakukan ditemukan bahwa logic module or
dipasang di antara kedua detektor dengan
satu instrumen pencacah. Jadi hanya salah
satu dari kedua detektor yang dipakai
instrumen pencacah untuk memutuskan
apakah telah terjadi kecelakaan kekritisan.
Rancangan .seperti ini berbeda dengan
beberapa CAAS yang telah kami pelajari,
yaitu keputusan adanya kecelakaan
kekritisan adalah berdasarkan hasil
pengukuran radiasi lebih dari satu instrumen
pencacah. Jadi setiap detektor yang
terpasang memiliki instrumen pencacah
tersendiri dan suatu logic module yang
berfungsi memberikan kepUtusan apakah
suatu alarem akan aktip ditempatkan di
belakang instrumen pencacah sebelum
masuk ke instrumen pembangkit alarem.

Detektor radiasi merupakan bagian
paling depan dari suatu CAAS dalam
mendeteksi kecelakaan kekritisan nuklir.
Detektor radiasi gamma biasa dipakai untuk
maksud ini, namun pada beberapa instalasi
nuklir dipakai juga kombinasi detektor radiasi
gamma dan neutron karena dalam peristiwa
kecelakaan kekritisan nuklir memang kedua
jenis radisai tersebut yang utama dibebaskan
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dari sumber kecelakaan. Detektor dipasang
di ruangan-ruangan kerja atau di tempat yang
menampung bahan fisil dan keluarannya ke
instrumen pencacah yang ditempatkan di
ruang. kontrol. Dua buah detektor Geiger
dalam satu sistem pendeteksi radiasi
dipasang berdampingan sehingga jika salah
satu dari detektor tersebut mengalami
kegagalan, detektor yang lain masih mampu
mendeteksi radiasi untuk diteruskan ke
instrumen pencacah radiasi dan seterusnya.
Di antara keluaran kedua detektor dengan
instrumen pencacah radiasi terdapat suatu
rangkaian elektronik logika {logic module)
Boolean "or", artinya detektor yang pertama
kal' menerima pulsa radiasi akan dicacah
oleh instrumen pencacah. Sedangkan pulsa
radiasi yang diterima detektor kedua tidak
diteruskan ke instrumen pencacah. Hal ini
dibuktikan dari hasil pengujian bahwa
penyinaran terhadap salah satu detektor dan
terhadap kedua detektor menghasilkan laju
dosis yang relatif sama.

Instrumen pencacah memperlihatkan
besarnya radiasi yang terdeteksi oleh salah
satu detektor yang terpasang di ruangan
kerja. Instrumen pencacah CAAS-IPEBRR
memiliki rentang sensitivitas antara
0,1mR/jam sampai 10 R/jam (8,74 x 10"2 ~
8,74 x 106 mrem/jam) . Pada instrumen ini
terdapat tombol pengatur posisi batas
ambang laju dosis radiasi gamma untuk
membangkitkan alarem atau biasa disebut
Alarm Trip Point (ATP). Keluaran dari
instrumen pencacah dirangkai ke suatu logic
module Boolean "or" yang menggabungkan
semua (keenam) keluaran instrumen
pencacah yarig tersedia. Dari logic module
yang terakhir ini kemudian dirangkaikan ke
satu instrumen pembangkit alarem. Jadi
bilamana salah satu dari keenam instrumen
pencacah radiasi dapat mendeteksi radiasi
sampai mencapai ATP, pembangkit alarem
akan diaktipkan dan indikator alarem berupa
bunyi dan lampu akan berfungsi di seluruh
ruangan kerja yang dipantau terhadap
kecelakaan kekritisan.

Detektor radiasi, instrumen pencacah,
logic module dan pembangkit alarm
merupakan bagian utama dari suatu CAAS.
Untuk meningkatkan kinerja suatu CAAS
biasanya al.at ini juga dilengkapi dengan
baterai penyalur tenaga yang secara
otomatis berfungsi pada saat penyediaan
listrik utama padam atau dikenal sebagai
Uninteruptable Power Supply (UPS) dan

sebuah komputer untuk mendata tingkat
radiasi setiap saat. CAAS-IPEBRR juga
tersedia UPS dan komputer untuk maksud di
atas, tetapi pada saat penelitian ini dilakukan,
UPS dan komputer CAAS tidak berfungsi.
Walaupun demikian fungsi utama dari CAAS
tidak terganggu. Pada Gambar-1
diperlihatkan blok diagram dari susunan
komponen-komponen CAAS di IPEBRR.

STANDARISASI CAAS

Standarisasi suatu alat CAAS diperlu-
kan agar ada persamaan persepsi dalam
merancang dan mengoperasikan alat
tersebut sehingga kriteria yang disebutkan di
dalam standar tersebut dapat terpenuhi.
Biasanya suatu standar ditetapkan
berdasarkan pengalaman, eksperimen,
perhitungan dan diskusi para pakar yang
tertarik dengan standar tersebut dan
kemudian dibuat suatu konsensus untuk
menghindari pertentangan dan ketidak-
konsistenan. Sampai saat ini kami
mengetahui hanya ada satu institusi yang
membuat standar tentang kriteria suatu
CAAS, yaitu American Nuclear Society /
American National Standard Institute
(ANS/ANSI) dengan penandaan/nama
ANS/ANSI-8.3-1986 (edisi keduaf1. Selain
standar CAAS, institusi ini juga banyak
menerbitkan standar-standar lain yang
berhubungan dengan keselamatan kekritisan
nuklir.

Evaluasi kinerja CAAS, khususnya
terhadap waktu respons yang dikerjaan
dalam penelitian ini adalah didasari pada
ANS/ANSi-8.3-1986. Berikut ini ada
beberapa bagian dari ANS/ANSI-8.3-1986
yang kami cuplik dan sangat penting untuk
mengevaluasi waktu respons CAAS-IPEBRR.

1. Batas ambang radiasi di ruangan kerja
untuk membangkitkan alarem harus diset
cukup tinggi untuk mencegah
kemungkinan alarem dari sumber lain
(misalarm) dan harus pula diset cukup
rendah untuk mendeteksi adanya
kecelakaan kekritisan nuklir sebenarnya
(kecelakaan minimum) yang harus
segera diketahui [item: 4.4.7: Alarm]. Jadi
untuk menghindari misalarm, posisi ATP
hendaknya diset cukup tinggi dari rata-
rata dosis radiasi latar belakang selama
instalasi nuklir beroperasi normal, tetapi
juga cukup rendah untuk mendapatkan
waktu respons yang tercepat.
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2. Kecelakaan minimum adalah kecelakaan
kekritisan terkecil untuk membangkitkan
suatu alarem kekritisan yang
dipersyaratkan dalam pendeteksian
[item: 3.3: Glossary of Terms].

3. Sistem harus dirancang untuk
menghasilkan sinyal/tanda kecelakaan
kekritisan dalam waktu setengah (0,5)
detik pada saat kecelakaan minimum
terdeteksi [item: 5.5: Response Time].
Selang waktu 0,5 detik ini ditetapkan
berdasar-kan waktu tercepat manusia
dalam bereaksi untuk melakukan
evakuasi saat terjadi keadaan darurat141.

4. Tanda alarem harus aktip (dipancarkan)
bilamana laju dosis pada detektor sama
atau melebihi suatu nilai yang setara
dengan 20 rad/menit (1200 rad/jam) pada
jarak 2 meter dari bahan fisil yang
bereaksi [item: 5.6: Detection Criterion].
Dianggap tidak ada perisai radiasi yang
berarti antara bahan fisil yang bereaksi
dengan posisi detektor [Appendix-A].
Laju dosis di atas merupakan laju dosis
kecelakaan minimum yang harus segera
terdeteksi untuk menghasilkan suatu
alarem.

5. Pada saat kecelakaan kekritisan bahan
fisil, perbandingan antara dosis radiasi
neutron dengan dosis radiasi gamtna
yang dipancarkan dalam kecelakaan
tersebut adalah 12 berbanding 1 berlaku
untuk bahan fisil yang tidak termoderasi,
seperti bahan fisil dalam bentuk metal
atau serbuk. Sedangkan untuk bahan fisil
di dalam lingkungan bahan moderator,
misalkan dalam bentuk larutan,
Perbandingan dosis radiasi yang
dipancarkan antara radiasi neutron dan
radiasi gamma adalah 1 berbanding 3
[Appendix-B].

Masih ada banyak item-item penting yang
termuat dalam Standar ANS/ANSI-8.3-1986,
namun dari kelima cuplikan di atas sudah
cukup untuk maksud penelitian ini.

EVALUASI WAKTU RESPONS
CAAS-1PEBRR

Kecepatan memulai evakuasi pada
saat terjadi kecelakaan kekritisan bahan fisil
dapat mengurangi bahaya radiasi yang
dibebaskan selama kejadian kecelakaan

tersebut. Makin cepat seseorang melakukan
evakuasi (menjauhi medan radiasi) maka
makin kecil dia menerima dosis radiasi. Oleh
sebab itu waktu respons suatu CAAS sangat
berperan dalam melindungi personil terhadap
bahaya penyinaran dosis radiasi yang fatal.

Waktu respons suatu CAAS
merupakan selang waktu yang diperlukan
CAAS dalam mendeteksi kecelakaan
kekritisan mulai pada saat detektor
mendeteksi radiasi latar belakang (instalasi
dalam operasi normal) sampai mencapai nilai
dosis radiasi ATP yang ditetapkan. Biasanya
pada suatu CAAS waktu respons yang
diinginkan dapat diatur dengan cara
mengatur posisi ATP. Pada beberapa CAAS
yang telah kami pelajari, posisi ATP
bervariasi antara 40 sampai 100 kali tingkat
radiasi latar-belakang dan waktu respons
yang dihasilkan kurang dari 0,5 detik.

Menurut Standar ANS/ANSI seperti
ditulis pada cuplikan 3 dalam bab terdahulu
bahwa waktu respons (waktu terlama) alarem
suatu CAAS adalah sama atau lebih kecil
dari 0,5 detik. Pada CAAS-IPEBRR yang
dievaluasi, untuk mendapatkan waktu
respons yang diinginkan bisa dilakukan
dengan cara mengatur posisi ATP yang
terdapat pada instrumen pencacah CAAS.
Sebelum alat ini dievaluasi terhadap waktu
respons, posisi ATP berada pada
11,5 mR/jam atau sekitar 10 mrem/jam. Jadi
bilamana suatu sumber radiasi yang
ditempatkan dekat dengan detektor memiliki
laju dosis radiasi sama atau melebihi
10 mrem/jam, maka suatu alarem dapat
dihasilkan. Adapun waktu respons untuk
mencapai laju dosis 10 mrem/jam bergantung
pada besarnya laju dosis radiasi dari sumber
yang dipakai (kuat sumber). Sedangkan laju
dosis latar belakang pada saat operasi
normal di IPEBRR adalah 0,1 mrem/jam121.
Dengan demikian posisi ATP dari CAAS-
IPEBRR pada saat ini adalah 100 kali lebih
besar daripada laju dosis latar belakang.
Namun demikian belum ada evaluasi tentang
perkiraan lamanya waktu respons dari alat
tersebut untuk mencapai ATP (10 mrem/jam)
dalam kondisi laju dosis kecelakaan minimum
yang ditentukan.

A. Metoda Evaluasi Kinerja dan Waktu
Respons CAAS-iPEBRR

Metoda evaluasi guna memperkira-
kan lamanya waktu respons alat CAAS-
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IPEBRR adalah dengan cara menguji
kembali posisi tingkat radiasi pada ATP yang
ada sekarang ini (10 mrem/jam) dengan
menggunakan dua buah sumber radiasi
pemancar gamma Cs-137 yang memiliki
aktivitas berbeda. Sumber radiasi
ditempatkan secara mendadak di permukaan
kotak detektor (3 cm dari detektor) dan
kira-kira 3 cm dari permukaan (kira-kira 6 cm
dari detektor) sampai mencapai laju dosis
tertinggi yang ditunjukkan pada instrumen
pencacah radiasi. Karena dengan cara
penempatan • sumber radiasi tersebut
semuanya dapat menghasilkan tanda alarem
(mencapai ATP), maka waktu yang diperlu-
kan untuk menghasilkan alarem tersebut
digunakan sebagai data waktu respons
CAAS-IPEBRR yang sesuai dengan kuat
sumber untuk tingkat ATP 10 mrem/jam.
Rentang waktu yang diperlukan dari tingkat
radiasi latar-belakang sampai menghasilkan
alarem diukur dengan menggunakan alat
pencatat waktu dengan ketelitian
sepersepuluh detik. Perlakuan seperti di atas
dilaksanakan terhadap tiga dari enam sistem
CAAS yang tersedia, masing-masing di R-22,
R-26 dan R-44. Pengukuran dilakukan
secara berulang terhadap detektor yang
disinari baik secara berpasangan maupun
secara individu dengan cara melepas salah
satu dari kedua detektor dalam satu sistem
pemantauan.

B. Hasil Evaluasi dan Analisis Data

Pengujian yang telah dilakukan
terhadap ketiga sisterm dari CAAS
menunjukkan bahwa CAAS masih berfungsi
dengan baik. Seluruh pengujian dapat
memberikan suatu tanda alarem bilamana
laju dosis radiasi pada posisi ATP yang ada
pada saat ini terlampaui. Tanda alarem bisa
diketahui (dilihat dan didengar) di ruang
kontrol. Rentang waktu respons yang
diperoleh adalah antara 0,5 detik sampai 1,2
detik untuk laju dosis radiasi gamma antara

20 sampai 850 mrem/jam. Jadi waktu
responsnya sangat bergantung pada kuat
sumber yang digunakan untuk maksud
evaluasi ini. Tabel 1 memuat data hasil
pengujian terhadap ketiga sistem yang
dievaluasi. Data pada Tabel 1 kemudian
dipindahkan ke suatu grafik waktu respons
alarem sebagai fungsi dari laju dosis
pengukuran seperti yang diperlihatkan dalam
gambar-gambar 2.a.; 2.b. dan 2.c. untuk
ruang kerja berturut-turut R-22; R-26 dan
R-44. Suatu garis lurus (kurva linear) ditarik
dari titik-titik hasil pengukuran untuk masing-
masing besarnya laju dosis merupakan kurva
waktu respons alarem alat CAAS-IPEBRR
pada ATP= 10 mrem/jam. Selain itu digambar
pula kurva laju dosis kecelakaan minimum
yang dipersyaratkan dengan asumsi bahwa
laju dosis kecelakaan minimum tersebut
(1200 rad/jam) berasal dari dosis radiasi
gamma dan neutron (dengan
mempertimbangkan Appendix-B ANS/ANSI
Standard). Jadi kurva tersebut diambil dari
laju dosis gamma saja karena CAAS yang
dievaluasi saat ini hanya mendeteksi radiasi
gamma. Di samping itu juga diperhatikan
distribusi bahan fisil yang terdapat di ruangan
kerja. Untuk maksud keselamatan, dalam
analisis ini diambil posisi bahan fisil yang
terjauh (8 meter) dari posisi detektor. Adapun
bentuk bahan fisil di ruangan kerja adalah
metal (pelat elemen bakar) untuk R-22 dan
larutan untuk R-26 dan R-44. Lebih lanjut
cara perhitungannya dapat dilihat pada
lampiran dalam tulisan ini.

Kurva waktu respons alarem alat
CAAS pada masing-masing ruangan (R-22,
R-26 dan R-44) diekstrapolasi menuju kurva
kecelakaan minimum sehingga diperoleh
suatu titik potong. Titik potong tersebut
menggambarkan perkiraan waktu respons
alarem dari CAAS-IPEBRR saat terjadi
kecelakaan minimum bilamana posisi ATP
dipasang pada 10 mrem/jam.
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TABEL 1. Data hasil pengukuran waktu respons CAAS-IPEBRR pada
posisi ATP 10 mrem/jam untuk ketiga ruangan.

Ruang

Kerja

R-22

R-26

R-44

'No.--

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

d

(cm)
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3

t

(detik)
1,13
1,10
0,83
0,50
1,00
0,97
0,77
0,60
1,07
1,13
0,77
0,57

LD

(mrem/jam)
40
80

300
850
20
75
225
770
35
85

210
800

A-nominal

(mCn
10
10
100
100
10
10
100
100
10
10

100
100

d adalah jarak sumber terhadap detektor
t adalah waktu respons CAAS-IPEBRR untuk ATP = 10 mrem/jam
LD adalah laju dosis radiasi gamma yang terukur
A-nominal adalah aktivitas sumber Cs-137 yang tertera pada label
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Gambar 2.a. Kurva waktu respons alarem alat CAAS-IPEBRR di R-22 pada
ATP = 10 mrem/jam sebagai fungsi laju dosis radiasi gamma
pengujian. Titik potong ekstrapolasi kurva tersebut dengan
kurva kecelakaan minimum merupakan perkiraan waktu
respons dari alat (0,45 detik) dalam mendeteksi kecelakaan
kekritisan.
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Waktu Respons CAAS R-26 [ATP=10 mrem/jam]
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Gambar 2.b. Kurva waktu respons alarem alat CAAS-IPEBRR di R-26 pada
ATP = 10 mrem/jam sebagai fungsi laju dosis radiasi gamma
pengujian. Titik potong ekstrapolasi kurva tersebut dengan
kurva kecelakaan minimum merupakan perkiraan waktu
respons dari alat (0,40 detik) dalam mendeteksi kecelakaan
kekritisan.

Waktu Respons CAAS R-44 [ATP=10 mrem/jam]
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Gambar 2.c. Kurva waktu respons alarem alat CAAS-IPEBRR di R-44 pada
ATP = 10 mrem/jam sebagai fungsi laju dosis radiasi gamma
pengujian. Titik potong ekstrapolasi kurva tersebut dengan
kurva kecelakaan minimum merupakan perkiraan waktu
respons dari alat (0,38 detik) dalam mendeteksi kecelakaan
kekritisan.
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Hasil evaluasi waktu respons alarem
terhadap ketiga ruangan menunjukkan
bahwa posisi ATP yang ditetapkan pada
saat ini sudah memenuhi standar yang
direkomendasikan oleh ANS/ANSI, yaitu
tidak lebih dari 0,5 detik. Pada gambar 2.a.;
2.b. dan 2.c. diperoleh bahwa waktu respons
alarem adalah sekitar 0,45 detik untuk
CAAS R-22, sekitar 0,40 detik untuk CAAS
R-26 dan sekitar 0,38 detik untuk CAAS
R-44. Gambar berikut ini memperlihatkan
waktu respons CAAS untuk masing-masing
ruangan yang telah dievaluasi.

SIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja dan waktu
respons alat CAAS-IPEBRR untuk ketiga
ruangan yang dievaluasi dapat disimpulkan
bahwa:
1. Komponen-komponen utama dari

CAASrlPEBRR pada saat ini masih
dapat berfungsi dengan baik walaupun
UPS dan komputer tidak berfungsi. Ini
dibuktikan dari hasil pengujian kembali
yang mana dapat memberikan tanda
alarem bilamana sumber radiasi yang
digunakan bisa mencapai laju dosis
radiasi gamma melebihi 10 mrem/jam.

2. CAAS-IPEBRR dirancang untuk maksud
pendeteksian kecelakaan kekritisan
yang didasari pada pendeteksian one
out of two logic yang mana salah satu
logic module or ditempatkan pada posisi
antara detektor dan instrumen pengukur
radiasi. Hal ini tidak biasa digunakan
pada CAAS yang telah kami pelajari,
yaitu biasanya logic module ditempatkan
pada posisi antara instrumen pengukur
radiasi dengan pembangkit alarem.
Dengan kata lain, keputusan suatu
alarem dipancarkan adalah didasari
pada hasil pengukuran laju dosis lebih
dari satu sistem pengukuran yang
mencapai atau melebihi ATP. Biasanya
CAAS dirancang berdasarkan two out of
three logic.

3. Waktu respons dari CAAS-IPEBRR
yang ATP-nya diset pada 10 mrem/jam
sebenarnya telah memenuhi standar
ANS/ANSl-8.3-1986, yaitu tidak lebih
dari 0,5 detik dalam membangkitkan
alaretn. Untuk itu ATP-nya tidak perlu
diubah dan dibiarkan pada posisi
semula.

4. Posisi ATP saat ini cukup tinggi dari
radiasi latar-belakang (100 kali lebih
besar), namun demikian alat ini memiliki
waktu respons yang cepat. Jadi
kemungkinan misalarm dari sumber

radiasi lain (bukan dari kecelakaan)
dapat dihindari. Hal ini dibuktikan dari
pengalaman bahwa tidak ada laporan
yang menyatakan telah terjadi
kesalahan alarem pada alat tersebut
setelah beroperasi cukup lama (sejak
tahun 1991).

PUSTAKA

[1]. Knief,RA, Nuclear Criticality Safety:
Theory and Practice, ANS, La Grange
Park, lllinois, 1985.

[2]. Yuwono, I., Sistem Pemantauan
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Laporan Teknis PEBN 1991/1992,
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[3]. ANSI/ANS-8.3-1986, American
National Standard, Criticality Accident
Alarm System, Am. Nucl. Soc, La
Grange Park, lllinois, 1986.

[4]. Smith, D.R., The Function and
Characteristics of CAAS, Trans. Am.
Nucl. Soc, ANS 39 (1981) p.554.

Lampiran :

Perhitungan untuk menentukan kecelakaan
minimum menurut kondisi ruang kerja di
IPEBRR.

Laju dosis kecelakaan minimum yang
ditetapkan oleh ANS/ANS! Standard adalah
20 rad/menit (1200 rad/jam) pada jarak 2
meter dari bahan fisil yang kritis dengan
anggapan tidak ada perisai/penghalang
radiasi antara bahan fisil dan detektor (di
udara bebas). Dosis yang dideteksi oleh
detektor diasumsikan berasal dari radiasi
neutron dan gamma (Appendix-B ANS/ANSI
Standard), dengan perbandingan :
1. Untuk bahan fisil tidak termoderasi (metal,

serbuk) adalah 12 berbanding 1 untuk
neutron dan gamma. Kondisi ini benaku
untuk R-22 (perakitan bahan bakar).

2. Untuk bahan fisil termoderasi (bahan fisil
dalam larutan) adalah 1 berbanding 3
untuk neutron dan gamma. Kondisi ini
berlaku untuk R-26 dan R-44.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka laju
dosis kecelakaan minimum untuk radiasi
gamma saja adalah :
1. Untuk bahan fisil tidak termoderasi : 1/13

x 1200 rad/jam = 92,31 rad/jam atau
92,31 rem/jam (faktor kualitas gamma
adalah 1).
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2. Untuk bahan fisil termoderasi: 3/4 x 1200
rad/jam = 900 rad/jam atau 900 rem/jam.

Dari pengamatan lapangan terhadap
distribusi bahan fisil di ruangan kerja, posisi
bahan fisil terjauh yang tidak ada
penghalang/perisai apapun adalah sekitar 8
meter dari detektor. Jadi dengan
menggunakan persamaan :

LDi x r,2 = LD2 x r2
2

di mana LD2 dan r2 berturut-turut adalah laju
dosis dan jarak untuk persyaratan
kecelakaan minimum dan rn = 8 meter,
diperoleh perkiraan laju dosis yang diterima
detektor saat terjadi kecelakaan minimum
(LDi) pada jarak 8 meter dari bahan fisil
yang mengalami kekritisan. LD^ untuk bahan
fisil tidak termoderasi adalah sebesar 5,77
rem/jam (5770 mrem/jam) dan LD-i untuk
bahan fisil yang termoderasi adalah sebesar
56,25 rem/jam (56250 mrem/jam).
LD^ merupakan laju dosis kecelakaan
minimurn untuk posisi detektor 8 meter dari
sumber keceiakaan. Jadi untuk lokasi
kecelakaan lebih dekat dari 8 meter, maka
laju dosis akan bertambah tinggi atau waktu
respons akan bertambah cepat.

TANYA JAWAB

Tukiran S.
• Kecelakaan kekritisan bahan fisil akan

menghasilkan neutron, sedangkan
penelitian yang dilakukan dengan sinar-y
dan kesimpulannya sesuai standar
ANS/ANSI. Mohon dijelaskan.

Sjafruddin
• Peristiwa kecelakaan kekritisan bahan

fisil tidak hanya menghasilkan atau
memancarkan radiasi neutron saja,
tetapi juga radiasi lain seperti sinar-y, cc,
(3. Radiasi dominan yang dominan
adalah neutron dan sinar-y. Radiasi y
berasal dari saat fisi terjadi dan hasil fisi
yang juga radioaktif pemancar y. Jadi
kecelakaan dapat dideteksi dengan
detektor sensitif terhadap y saja,
neutron saja atau keduanya. Dari
pengukuran terhadap radiasi-y saja
dengan detektor Geiger-Muller yang
dimiliki CAAS-IPEBRR diperoleh waktu
respons alarm kurang dari 0,5 detik.
Waktu respons telah memenuhi standar
ANSI yaitu waktu respons terlama
adalah 0,5 detik.
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PENURUNAN KADAR URANIUM DALAM LIMBAH FASA AIR
DENGAN PROSES KOAGULASI FLOKULASI

DENGAN GARAM FERRI

. Prayitno, Raharjo, M.E Budiyono*) dan Puji Lestari**)

ABSTRAK

*) Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta - BATAN
**) Alumni Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan

PENURUNAN KADAR URANIUM DALAM LIMBAH FASA AIR DENGAN PROSES
KOAGULASI FLOKULASI DENGAN GARAM FERRI. Pada pemben-tukan flok, diharapkan
akan terjadi penyerapan permukaan dan penyerapan dalam terhadap senyawa-senyawa
uranium yang ada dalam larutan. Percobaan ini dilakukan dengan menambahkan natrium
hidroksida dan ferri khlorida pada volume tertentu terhadap limbah uranium cair dalam jar test.
Diteliti pengaruh pH, kecepatan pengadukan dan lama pengadukan terhadap eflsiensi
pemisahan dan faktor dekontaminasi. Kondisi terbaik dicapai pada pH 9, kecepatan
pengadukan 250 rpm dan lama pengadukan lambat 50 menit, dengan efisiensi pemisahan
98,92 % dan faktor dekontaminasi 92,20.

ABSTRACT

RECOVERY OF URANIUM IN THE AQUEOUS WASTE BY USING COAGULATION DAN
FLOCCULATION PROCESS WITH FERRIC SALT. Adsorption of uranium compounds
contained in the solution are expected to occur during the formation of floc. This experiment
was done by adding sodium hydroxide and certain volume of ferric chloride in the aqueous
phase of uranium waste in jar test. The influence of pH, stirring rate and stirring time on the
separation efficiency and factor of decontamination have been investigated. The best condition
obtained was pH 9, stirhng speed was 250 rpm and stirring time was 50 minutes with the
separation efficiency of 98.92% and decontamination factorof 92,20.

PENDAHULUAN

Limbah uranium fasa air yang
berasal dari laboratorium penelitian masih
mengandung uranium cukup tinggi sehingga
diusahakan untuk memisahkan/menurunkan
kadar uranium dengan salah satu metoda
pengendapan, yaitu menggunakan garam feri
dengan proses koagulasi-flokulasi
(kopresipitasi)

Pengendapan kimia adalah umum
digunakan untuk pengolahan limbah yang
banyak mengandung air dan juga
menguntungkan untuk mengolah limbah
radioaktif dengan radioaktivitas rendah.
Pengolahan awal limbah radioaktif cair
sebelum diolah dengan cara penukar ion,
evaporasi, meskipun FD tidak lebih dari 100
sulit dicapai, maka cara ini tetap dijalankan
(KRAUSE, H., 1986; IAEA, 1964).

Para peneliti telah banyak melakukan
penelitian yang berkaitan dengan proses
kimia limbah cair pemancar alpha ( U, Pu dan
Am) didekontaminasi dengan proses
kopresipitasi dengan menggunakan
hidroksida dan kalsium fosfat pada pH tinggi,
menghasilkan efisiensi pemisahan antara
97,00 - 99,50%.

Dasar pemakaian perlakuan kimia
pada pengolahan limbah cair adalah kecilnya
konsentrasi atau kandungan radionuklida
yang akan didekontaminasi, sehingga
dengan cara pemisahan kimia melalui
pengendapan tidak dapat dilakukan
berhubung hasil kali kelarutannya tidak
terlampaui. Cara pengolahan limbah
radioaktif sangat berbeda dengan cara kimia
biasa karena pengolahan yang 'akan dibuang
ke lingkungan harus memenuhi beberapa
syarat-syarat batasnya adalah harga
konsentrasi tertinggi yang diijinkan (KTD) dari
cara pengendapan biasa akan tidak
memberikan hasil yang diinginkan, karena
hasil kelarutan zat tersebut tidak terlampaui.
Pemisahan/penurunan zat yang sangat kecil
konsentrasinya ini bisa dilaksanakan dengan
penambahan zat pengemban yaitu zat yang
bila diendapkan dapat mengikut sertakan zat
radioaktif yang ada dalam larutan. Salah satu
cara yang ditempuh adalah menggunakan
mekanisme koagulasi-flokulasi dan
kopresipitasi. Setelah melalui proses
penyaringan atau sentrifugasi untuk
mempercepat penyerapan, hasil olah yang
berupa lumpur dan beningan dapat
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dipisahkan. (KRAUSE, H, 1986). Selanjutnya
diteruskan ke proses berikutnya bila
aktivitasnya masih di atas batas aman untuk
dibuang atau didispersi ke lingkungan.

Secara sistematik, reaksi penyerapan
dapat ditulis sebagai berikut : mekanisme
yang berperan, dimana hasil kali kelarutan
(Ksp) untuk elektrolit biner Ap dan Bq yang

terionisasi menjadi pA+ dan qB~ dimana

KSp = [A+]P x [B"]q

Apabila suatu elektrolit sukar larut,
karena hasil kali konsentrasi ion-ionnya
dalam larutan dibuat melampui harga Ksp nya,
misalnya dengan menambahkan suatu garam
yang mengandung ion sejenis dengan ion
yang terdapat dalam larutan, maka sistem
akan menyesuaikan diri ke arah
keseimbangan dengan jalan menghasilkan
endapan garam padatnya sehingga tercapai
harga Ksp, atau jika hal ini tidak mungkin
sampai garam padatnya terlarut. Koagulasi,
flokulasi dan kopresipitasi adalah proses
kimia yang bertujuan untuk mengikut
sertakan unsur-unsur dalam proses
pengendapan kimia. Berbagai macam kation
termasuk juga kation hasil fisi dalam bentuk
senyawa-senyawa hidroksida, fosfat dan
lainnya dengan daya larut sangat rendah
dapat membentuk endapan kimia.

Koagulasi didefinisikan sebagai
penggumpalan butir-butir sol menjadi butir-
butir dispersi dalam media cair. Flokulasi
merupakan tahapan kelanjutan dari
koagulasi, yaitu tahap dimana terjadi
pertumbuhan/perkembangan dari partikel
koagulan ke dalam bentuk flok setelah
mengalami pengadukan lambat, sehingga
memungkinkan partikel-partikel mengadakan
kontak yang cukup diantara partikel-partikel
koagulan tersebut (IAEA, 1968).

Oleh karena kecilnya konsentrasi
radionuklida dalam larutan, maka cara
pengendapan tidak akan memberikan hasil
yang diinginkan, karena hasil kali kelarutan
zat tersebut tidak akan terlampaui.
Pemisahan atau pengambilan zat yang
sangat kecil ini dapat dilaksanakan dengan
penambahan zat pengemban yaitu zat yang
bila diendapkan dapat mengikutsertakan zat
radioaktif (zat yang akan diambil) yang ada
dalam larutan. Mekanisme ini lazim disebut
kopresipitasi (IAEA, 1968). Dan (NYO-1571,
1951) antaralain :

1. Mekanisme reaksi yang terjadi antara flok
dan logam yang dipisahkan akan
dipengaruhi oleh kecepatan terjadinya
tumbukan, atau bahwa semakin cepat
reaksi , makin besar yang dipisahkan,
sehingga efisiensi pemisahan dan faktor
dekontaminasi juga semakin besar.

2. Mekanisme reaksi akan dipengaruhi oleh
kondisi larutan yaitu pH, makin tinggi pH
maka hasil pemisahan semakin besar,
sehingga faktor dekontaminasi semakin
besar.

3. Mekanisme reaksi tersebut juga
dipengaruhi oleh waktu terjadinya reaksi,
atau bahwa semakin lama terjadinya
reaksi maka hasil pemisahan semakin
besar, sehingga faktor dekontaminasi dan
efisiensi pemisahan makin besar.

Perhitungan untuk menentukan
harga-harga faktor dekontaminasi (FD) dan
efisiensi pemisahan (Ef) adalah :

F D -

A o - Ab
Ef= x100% (2)

FD = faktor dekontaminasi
Ef = efisiensi pemisahan
Ao = aktivitas awal limbah sebelum

perlakuan
Ab = aktivitas beningan setelah perlakuan

TATA KERJA

1. Alatdan Bahan
Limbah uranium fasa air
(3,65x10"%iCi/ml)

- FeCI3.6H2O
- NaOH
- Aquadest

Peralatan gelas
Lampu pemanas
Timbangan elektronik
pH meter
Pengaduk/jartfest
Pengukurwaktu
Alat cacah a/p latar rendah

2. Cara Kerja

a. Menentukan pH
Limbah uranium fasa air aktivitasnya
3,65 x 10"4 jaCi/ml, dimasukkan dalam
beker gelas 100 ml dengan volume
masing-masing 50 ml dimana pH
divariasi dari 5 sampai 12 (pH diatur
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dengan menambahkan NaOH
kedalamnya).

- Tiga ratus ppm FeCI3.6H2O dimasuk-
kan dalam 50 ml limbah dicampurkan.
Kemudian larutan diaduk dengan
kecepatan 250 rpm selama 5 menit
setelah itu pengadukan diperlambat
menjadi 30 rpm selama 50 menit dan
diendapkan.
Beningan dan endapan yang terjadi
kemudian dipisahkan dengan meng-
gunakan pipet sedot.
Endapan yang tertinggal disimpan
untuk dilakukan proses pemadatan,
sedangkan beningan masing-masing
diambil sebanyak 1 ml untuk dicacah
dengan menggunakan Alpha/Beta
latar rendah.
Menentukan kondisi terbaik, yaitu
menghasilkan aktivitas terkecil atau
faktor dekontaminasi dan efisiensi
pemisahan.

b. Menentukan kecepatan pengadukan
awal/cepat. Seperti pada penentuan
variabel pH, hanya yang divariasikan
adalah kecepatan pengadukan dari 50-
400 rpm.

c. Menentukan lama pengadukan
awal/cepat. Seperti pada penentuan
pengadukan cepat hanya yang
divariasikan lama pengadukan lambat 10
sampai dengan 80 menit.

d. Beningan dari hasil percobaan b. dan c,
diambil dilakukan dalam planset stainless
kemudian dikeringkan dengan lampu
pemanas.

e. Dilakukan pencacahan menggunakan
alat cc/p latar rendah dengan 3 kali
pengulangan.

HASIL DAN BAHASAN

Pada Gambar 1. terlihat bahwa hasil
yang baik pada pH 9. Penambahan FeCI3 ke
dalam limbah yang disertai dengan
pengaturan pH 7 sampai pH 9 melalui
penambahan NaOH akan terjadi reaksi kimia-
fisika bersama dengan pengendapan
senyawa yang tidak larut. Reaksinya sebagai
berikut:

NaOH±
H20FeCI3 T n2

Fe(OH)31
Fe(OH)3

Fe33+
3H+

OH'
+ Cl"

Apabila hasil kali kelarutan (Ksp)
terlampaui, maka terbentuklah partikel
dispersi endapan (proses nukleasi) dari

Fe(OH)3. Penambahan FeCI3 yang berle-
bihan atau penambahan NaOH menjadi
alkalis akan menghasilkan ion-ion Fe3+

berfungsi sebagai elektron positip dan
negatip pada destabilisasi partikel koloid.
Kelebihan koloid kation dalam larutan akan
menyebabkan perubahan pH perubahan
muatan pada permukaan endapan dan
muatan di dalam inti flok yang terjadi. Hal ini
disebabkan karena kondisi larutan setmakin
alkalis, konsentrasi ion OH"1 semakin besar,
sehingga jumlah inti endapan Fe(OH)34.
secara kualitatif semakin besar. Alkalinitas air
dapat memberikan proses pembentukan flok
dengan peranannya memproduksi ion OH"
dalam reaksi hidrolisa koagulan. Pertam-
bahan jumlah inti pengendap Fe(OH)3 serta
pertumbuhannya akan membuat luas bidang
adsorben semakin besar, sehingga daya
serapnya semakin besar, juga semakin besar
ukuran dan muatan elektrik partikel primer inti
endapan Fe(OH)3 sangat dipengaruhi oleh
konsentrasi ion hidrogen atau hidroksida

Tetapi tidak selamanya peningkatan
harga pH pengolahan akan meningkatkan
harga FD dan EP, sebab pada harga pH
tertentu pengendapan akan mencapai
optimum. Meningkatnya konsentrasi ion-ion
dalam larutan yang akan menambah banyak-
nya butir endapan yang terbentuk pada pH 8
ke pH 9, dimana perubahan muatan elektrik
inti endapan dari positip ke negatip dan
kation-kation tidak lagi terdifusi ke dalam inti
endapan tetapi terserap ke lapisan. Setelah
mencapai harga tertinggi cenderung turun
kembali, karena konsentrasi ion OH' yang
berlebihan akan menempati lapisan difusi
butir-butir endapan sehingga mempertebal
lapisan terluar tersebut. Mekanisme reaksi
yang terjadi tumbukan muatan antar partikel.

12

Gombar 1. Pengaruh pH "Terhadap Efisiensl Pemlsahan don
Faktor Dekontaminasi

Umpan 50 ml limbah uranium aktivitas 3,65x10"4 nCi/ml,
FeCI^ 300 ppm 2 ml, kecepatan pengadukan cepat

250 rpm, 5 menit dan kecepatan pengadukan lambat
30 rpm 50 menit.
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Muatan listrik partikel adalah
merupakan fungsi dari pH larutan, karena
ion-ion hidrogen dan ion OH'dapat diserap
dengan mudah ke dalam inti endapan.
Serapan pada lapisan seluruh butir dipers
cenderung menyebabkan kopresipitasi pada
pH tinggi. Kopresipitasi ini terjadi dengan
sistem rangkap, faktor yang sangat penting
adalah pH dalam larutan, serta kelebihan
berbagai ion yang ada dalam larutan.
Kelebihan kation/anion dalam larutan selain
menyebabkan pH juga sangat penting
perubahan muatan di dalam permukaan
endapan yang terjadi. Dengan demikian
bahwa semakin tinggi pH, maka semakin
besar hasil penurunan kontaminan uranium
dari limbah uranium atau bahwa penurunan
kontaminan uranium yang paling baik pada
pH tinggi. Ternyata hasil pengarnatan dari
Gambar 1. bahwa apabila pH larutan sama
dengan 9 hasil yang diperoleh faktor
dekontaminasi = 92,20 dan efisiensi
pemisahan =98,92 %

100

100 200 500

Kecepatan Pengodukan ( rpm )

400
95

Umpan limbah uranium 50 ml, pH 9, FeCI3 300 ppm,2 ml

pengadukan cepat 5 menit, kecepatan pengadukan
lambat 30 rpm, 50 menit.

Gambar2. Pengaruh kecepatan pengadukan
terhadap efisiensi pemisahan dan
faktor dekontaminasi.

Dari Gambar 2. terlihat bahwa
kecepatan pengadukan cepat 250 rpm
memberikan harga EP dan FD terbaik.
Pengadukan cepat pada dasarnya
merupakan fungsi dari proses koagulasi
bertujuan untuk menstabilkan koloid dan solid
tersuspensi yang halus serta membentuk
mikro flok. Setelah itu dilakukan pengadukan
lambat untuk menstabilkan mikro flok yang
halus menjadi makro flok yang besar-besar
dan stabil. Jika kecepatan pengadukan awal
terlalu lambat, maka menyebabkan
pencampuran bahan koagulan/pengemban
dengan larutan iimbah berlangsung lambat
sehingga kation/anion uranium terlalu kecil

menempel/terikat Bila awal pengadukan
terlalu cepat juga tidak terlalu kuat
membentuk inti flok karena gerakan
ortokinetik/fluida akibat pengadukan terlalu
cepat Untuk itu mengakibatkan waktu
kontak antara kation uranium dengan butir
endapan akan semakin kecil, sehingga koloid
tidak terdestabilisasikan, dan menurunkan
hasil FD dan EP. Akibatnya kation-kation
uranium dalam limbah yang harusnya dapat
terserap ke dalam butir endapan menjadi
tidak terikat dan terlepas. FeCI3 yang
ditambahkan sebelumnya, dan pengadukan
cepat juga berpengaruh terhadap dispersi
dan distribusi NaOH yang ditambahkan ke
dalam limbah. Jika kecepatan pengadukan
lebih rendah NaOH tersebar dengan lambat
sehingga terjadi efek harga pH yang terlalu
tinggi di sekitar penambahan koagulan dan
pH rendah di titik yang lebih jauh. Jika
kecepatan pengadukan lebih tinggi akan
mencegah terkumpulnya ion-ion OH" di
sekitar titik penambahan koagulan dan
mempercepat tersebarnya ion-ion OH"
tersebut ke seluruh volume larutan. Setelah
mencapai harga maksimum pada kecepatan
pengadukan 250 rpm EP dan FD cenderung
turun kembali jika kecepatan pengadukan
ditingkatkan. Tingkat kecepatan yang terlalu
tinggi akan mengurangi kebolehjadian kation-
kation uranium akan terserap ke dalam butir
endapan, serta menyebabkan ukuran butir
endapan yang terbentuk lebih kecil atau butir
koloid yang halus akan pecah kembali
sehingga flok yang mengendap akan
berkurang.

Dari Gambar 3. terlihat bahwa harga
EP dan FD meningkat dengan bertambah
lamanya pengadukan, dan mencapai harga
maksimum pada lama pengadukan selama
50 menit. Sebagai fungsi waktu, maka
semakin lama waktu pengadukan awal
hasilnya semakin besar. Bila lama waktu
pengadukan kurang dari batas optimum,
keboleh jadian pembentukan inti flok tidak
maksimal, karena itu waktu kontak terlalu
singkat. Sebaliknya semakin lama waktu
pengadukan cepat, sehingga sampai
melebihi waktu optimum justru menurunkan
harga FD dan EP, karena inti flok yang telah
terbentuk dapat mulai pecah kembali,
sehingga daya ikatnya terhadap ion-ion
uranium dalam limbah cenderung mulai
menurun
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100

Gambar 3. Pengaruh Loma Pengadukon Terhadap Eflslensl
Pemlsahan dan Foktor Dekontomlnosl

Umpan limbah 50 ml, FeClj 300 ppm, 2 ml kecepatan

pengadukan cepat 250 rpm, kecepatan pengadukan
lambat 30 rpm.

Limbah yang diolah dengan memiliki
kandungan • garam yang cukup tinggi
sehingga memerlukan waktu kontak sekitar
50 menit bagi reaksi pengadukan untuk
menyempurnakan fasa koagulasi. Jika lama
pengadukan cepat kurang dari 50 menit,
tingkat penyerapan uranium ke dalam
endapan lebih rendah karena proses terlalu
cepat dibawa ke fasa flokulasi sebelum fasa
koagulasi selesai sempurna. Selanjutnya
kecepatan pengadukan lambat yang melebihi
kecepatan Harga EP dan FD akan turun jika
pengadukan cepat lebih dari 50 menit,
karena tahap awal dari fasa flokulasi akan
berlangsung dengan tingkat kecepatan tinggi
yang mengakibatkan berkurangnya butir-butir
endapan saling bergabung membentuk flok
endapan

S I M P U L A N

Dari hasil percobaan dan
pembahasan dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut: Pemisahan dan penurunan
kadar limbah uranium dengan cara
pembentukan fiok dapat dilihat hasii yang
cukup baik diperoleh efisiensi pemisahan
dan faktor dekontaminasi pada pH 9,
kecepatan pengadukan cepat 250 rpm, lama
pengadukan lambat 50 menit dan didapatkan
efisiensi pemisahan 98,92 % serta faktor
dekontaminasi 92,20 , dapat menurunkan
aktivitas jenis kontaminan alpha dari 3,65 x4 V
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TANYA JAWAB

Fathurrachman
• Teknologi ini diterapkan kepada U

berpengkayaan rendah atau U alami.
Apabila hanya untuk U alami apa
manfaat penerapan teknologi ini, karena
daya endapnya rendah sekali.

• Bagaimana tindak lanjut teknologi endap
ini, setelah U terikat oleh ferri lalu dipilin,
disimpan/dibuang bersama-sama atau U
dipisahkan lagi dengan ferri khlorida.
Apabila setelah U terikat bukankah akan
menambah limbah baru mengandung
ferri.

• Bagaimana kalau limbah U bercampur
ion Fluor.

10" menjadi 3,96 x
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Prayitno
• Teknologi ini diterapkan pada uranium

fasa air yang banyak mengandung air
dan juga menguntungkan untuk
mengolah litnbah radioaktif cair dengan
aktivitas rendah sebelum diolah dengan
cara penukar ion dan evaporasi. Selain
itu para peneliti lebih suka melakukan
penelitian yang berkaitan dengan proses
kimia limbah cair pemancar oc (U, Pu dan
Am).

• Setelah uranium terikat oleh flok
selanjutnya dilakukan proses pemadatan
dengan semen, vitrifikasi untuk
penyimpanan selanjutnya.

• Untuk penelitian lanjutan akan dicoba
uranium dicampur dengan fluor. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui
seberapa jauh koagulan garam ferri
dapat mengikat uranium dengan
campuran fluor tersebui kemudian
dibandingkan dengan uranium saja.
Dalam hal ini fluor juga ikut terendapkan
bersama-sama dengan uranium dalam
flok ferri hidroksida.

Indro Yuwono
• Mohon dipertimbangkan pemakaian kata

optimum dalam karya ilmiah, karena
optimum harus ditinjau dari segala aspek.

• Mohon dijeiaskan fenomena yang terjadi
dalam grafik yang bentuknya selalu
cembung/melengkung ke atas.

Prayitno
• Saran diterima, optimum akan diganti

hasil yang cukup baik dari penelitian ini.
• Fenomena yang terjadi adalah

meningkatnya FD + EP secara tajam
pada kondisi yang cukup baik, setelah
kondisi tersebut akan mengalami
penurunan FD + EP sebagai akibat
adanya pengaruh pH, pengadukan cepat
dan lama pengadukan setelah kondisi
yang cukup baik. Tercapainya harga
tertinggi kemudian cenderung turun
kembali, karena konsentrasi yang
berlebihan akan menempati lapisan difusi
endapan sehingga mempertebal lapisan
terluar tersebut. Dengan demikian, pH
semakin tinggi akan memperbesar hasil
penurunan dan waktu kontak semakin
iama juga akan menurunkan hasil FD
dan EP.
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PENGARUH BAHAN TAMBAH TERHADAP
STABILITAS KEKUATAN IMMOBILISASI LIMBAH CAMPURAN

URANIUM DAN FLUORIDA AKTIVITAS RENDAH

Supardi, Herry Poernomo, Djoko Sardjono
Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta - BATAN

ABSTRAK

PENGARUH BAHAN TAMBAH (BENTONIT, FELSPAR, ZEOLIT) TERHADAP STABILITAS
KEKUATAN IMMOBILISASI LIMBAH CAMPURAN URANIUM DAN FLUORIDA AKTIVITAS
RENDAH. Telah dilakukan penelitian pengaruh bahan tambah terhadap stabilitas kekuatan
immobilisasi/pengungkungan limbah campuran uranium dan fluorida aktivitas rendah secara
simulasi. Limbah sesunggunya dihasilkan oleh fasilitas fabrikasi elemen bakar nuklir (PEBN) di
Serpong Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kondisi optimal dari hasil
immobilisasi limbah campuran uranium dan fluorida aktivitas rendah yang akrab lingkungan.
Penelitian dilakukan dengan metoda pengungkungan secara sementasi. Limbah campuran
uranium dan fluorida aktivitas rendah ditambah semen, lalu ditambah bahan tambah seperti
bentonit, felspar, dan zeolit secara bergantian. Penelitian mula-mula diatur kondisi
perbandingan berat air/semen = 0,35. Kondisi tersebut di atas, ditambahkan limbah radioaktif
korosif (U dan HF) aktivitas rendah pH = 9, kadar uranium = 1000 ppm dan kadar HF - 600
ppm sebanyak 10 % berat (air + semen) yang digunakan. Kemudian ditambahkan bahan
tambah bentonit, felspar, dan zeolit secara berurutan yang beratnya divariasi dari 5 %, 10 %,
dan 15 % dari berat (semeh + air + limbah radioaktif). Selanjutnya campuran antara semen, air,
limbah, dan aditif seperti diuraikan di atas dimasukkan ke dalam gelas beker 1000 ml, diaduk
dengan alat pengaduk listrik sampai homogen. Adonan dituangkan ke dalam tabung polietilen
sehingga tinggi adonan = garis tengah = 37,8 mm, lalu ditutup rapat kenvjdian diperam selama
28 hari. Padatan hasil sementasi dikeluarkan dari wadahnya dan sampel ini siap untuk uji kuat
tekan dan uji rendam dalam media rendam (air). Alat uji kuat tekan yang digunakan adalah alat
kuat tekan Paul Weber, dan untuk zat uranium dan ion fluorida dianalisis dengan alat Corning
Colorimeter 253. Hasil komposisi padatan optimal dicapai pada perbandingan : semen 60,8 %,
air 19,2 %, limbah 10 % , dan felspar 10 %. Hasi! padatan tersebut di atas kuat tekannya =
24,45 N/mm2, dan kadar U dan F dalam media air lindi pada perendaman selama 150 hari =
0,42C s/d 0,430 ppm dan kadar ion F' dalam media air lindi = 2,00 ppm.

ABSTRACT

THE EFFECT OF ADDITIVES (BENTONITE, FELSPAR, ZEOLITE) TO THE STABIUTY OF
IMMOBILIZATION FOR LOW LEVEL ACTMTY URANIUM AND FLOURIDE MIXTURE
WASTE. The experimental investigation of additives to the stability oflow level activity uranium
and fluoride mixture waste by simulation method has been done. The real waste used was a
liquid waste coming from the fabrication of nuclear fuel element plant at Serpong Jakarta. The
aims of investigation was to obtain an optimum condition of immobilized low level activity
mixture waste containing low level of uranium and fluoride for the sake of a friendly
environmental safcty. The investigation has been carried out using immobilization or
cementation method. The low tevel activity uranium and fluoride mixture waste was added with
additives such as bentonite, felspar, and zeolite in seguence. firstly, the workabie cementpasta
with ihe weight ratio of water to cement = 0.35. The cement pasta was added by low level
activity uranium and fluoride mixture waste containing 1000 ppm of uranium, 600 ppm of HF
with pH = 9 in the amount of10wt% (water + cement). Bentonite, felspar, and zeolite additives
with the weight percsntage varied from 5, 10, and 15wt%ofthe total weight (cement + water +
waste) was further added in sequence. The mixture of cement, water, waste and additives
above was further put into a 1000 ml beaker glass and was homogeneously stirred by an
electric mixer. The homogenous mixture was called the dense pasta. The dense pasta was put
into a polyethylene (PE) tube with its diameter = height = 37.8 mm, and then covered by a PE
lid and cured for 28 days. The immobilized waste was prepared for compressive strength test
us!ng Paui Weber eguipment and uranium as well as fluoride concentration were analysed
using 253 CORNING COLORIMETER. The optimum composition obtained for the immobilized
waste was cement of 60.8 wt %, water of19.2 wt %, waste of 10wt% and felspar of 10wt%.
The compressive strength forthe immobilized waste was 24.45 N/mm2. Forleaching time of 150
days, the leached uranium and fluoride in water rnedium were 0.420-0.430 ppm and 2.00 ppm,
respective'.y.
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PENDAHULUAN

Masalah yang ada dalam proses
pengolahan limbah radioaktif korosif dari
Fabrikasi Elemen Bahan Bakar Nuklir adalah
kandungan uranium dan fluorida yang
dominan. Limbah ini amat mengganggu
terutama terhadap alat dan proses yang
digunakan untuk operasi serta terhadap
lingkungan. Oleh karena itu alat yang
digunakan untuk proses pengolahan harus
dibatasi oleh kadar uranium maksimal yaitu
sekitar 10" ^Ci/ml, dan HF sangat korosif
terhadap alat, disam-ping itu kadar ion F' di
lingkungan harus rendah (sekitar2,00 ppm).

Tujuan penelitian untuk merubah
bentuk limbah cair radioaktif korosif (U dan
HF) seperti disebut di atas yang sifatnya
mudah bergerak/berpindah ke tempat lain
menjadi bentuk padatan limbah. Supaya zat
radioaktif dari uranium dan HF yang amat
berbahaya terhadap alat dan lingkungan
(terutama manusia) dapat diikat erat dan kuat
dalam bentuk padatan sehingga zat-zat yang
sangat berbahaya sulit terlepas dari padatan.
Pendekatan yang digunakan untuk persoalan
di atas adalah immobilisasi/pengungkungan
secara sementasi. Perlu diketahui arti dari
immobilisasi dan sementasi. Immobilisasi
artinya pengungkungan suatu zat radioaktif
dan non radioaktif di dalam bentuk padatan
yang diikat/dijepit sangat kuat ditengah
padatan sehingga zat-zat tersebut sukar
sekali terlepas ke media lingkungan. Dengan
kata lain bahwa terlepasnya zat-zat tersebut
di atas dapat terjadi hanya secara alami, yang
berarti bahwa padatan itu telah berubah men-
jadi alami. Sementasi artinya reaksi antara air
dan semen pada perbandingan berat tertentu
menjadi bentuk padatan yang kuat tekannya
tinggi.

Dipilih cara sementasi karena semen
merupakan bahan perekat/pengikat yang
murah dan mudah didapat serta telah teruji
kinerjanya di dalam struktur beton/beton
bertulang didalam teknik sipil. Disamping itu
limbah yang diolah berupa limbah cair
anorganik yaitu campuran dari U dan HF
aktivitas rendah. Jadi proses pemadatan
yang dipilih cara sementasi. Tetapi cara
sementasi limbah ini belum teruji (literatur
belum ada) bahwa zat radioaktif korosif (U
dan HF) dan semen dapat membentuk
padatan yang kuat/keras dan stabil seperti
beton.

Disamping itu hasil padatan limbah di
atas belum tentu dapat diikat erat dan k;jat zat
radioaktif korosifnya di dalarn padatan dan
mungkin mudah lepas kembali bila kena
pengaruh kondisi lingkungsn. Menurut
BROWNSTEIN M. and LEVESOUE R.O.,
1978, maka reaksi yang terjadi antara air dan
semen sebagai berikut:

2C3-S+6H2O
2C2S+4H2O

C3S2H3+3Ca(OH)2 (1)
C3S2H3+Ca(OH)2 (2)

Keterangan :
Singkatan dari C ~ CaO, S = SiO2,
H = H2O, A = AI2O3, dan F = Fe2O3.
Hasil utama dari proses diatas ialah C3-S2-H3

yang disebut tobermorite, yang berbentuk gel
atau disebut juga tubermorite gel dan
Ca(OH)2.(1 dan 2). Panas yang keluar
selama proses berlangsung (panas hidrasi).
Panas hidrasi penyusun semen untuk C3.S =
120 kal/g, C2.S = 60 kal/g. C3.A = 325 kal/g
dan untuk C4.A.F = 120 - 325 kal/g (1 s/d 4).
Beberapa butir yanc; bersifat seperti kristal
tampak juga didalam tobermorite. Proses
hidrasi butir-butir somen berlangsung sangat
lambat.

Ca(OH)2+12H+C3A—»

C4A.F+H10+2Ca(OH)2-

C3A.Ca(CH)2H12

•> CvA.F.H,
12

Reaksi-reaksi antara air dan semen di
atas (1-4) berlangsung secara alami,
sehingga daya ikat dan kuat tekannya besar
tergantung pada perbandingan berat air/
semen (A/S) yang tepat. Daya tarik/ikat dan
kuat tekan hasil reaksi di atas (1 - 4) kurang
kuat bila ditambahkan limbah radioaktif
korosif, karena adanya limbah menyebabkan
terjadinya ettringite. Ettringite adalah suatu
senya-wa kalsium sulfo aluminat yang
sifatnya labil dengan rumus
3CaO.AI2O3.3CaSO4.31H2O. Ini sangat
berpengaruh terhadap kuat tekan hasil
pengungkungan yang terjadi dan biasanya
cenderung menurunkan kuat tekan

Supaya dapat maningkatkan kinerja
sementasi limbah radioaktif korosif perlu
dilakukan beberapa perlakuan tambahan lagi.
Misalnya : limbah radioaktif korosif yang
ditambahkan berat dan pH nya tetap (diambil
dari hasil penelitian oleh SUPARDI, 1996).
Karena pH tetap = 9 dapat mencegah/
mengurangi terjadinya ettringite. Kadar
uranium alam yang terlepas dari padatan
limbah ke media air lebih kecil dari 0,50 ppm
memenuhi persyaratan akrab lingkungan.

298



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir IV
PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

Kadar
<10

U alam pada daerah terbuka
se-suai dengan < dari 4,90 ppm."7

Tetapi kadar ion F* yang terlepas dari
padatan hasil immobilisasi ke media air masih
tinggi yaitu sekitar 1,5 - 20 ppm.(Supardi,
1996). Oleh karena itu untuk penelitian ini
perlu ditambahkan aditif yang divariasi jenis/
macam dan beratnya, sedang ukuran mesh
aditif dibuat tetap. Karena ukuran mesh
sangat menentukan penyerapan zat radioaktif
di dalam limbah. Sedang ukuran mesh aditif
tersebut sangat mendukung imenutup pori-
pori padatan Sehingga kinerja immobilisai
secara sementasi sepeiti diuraikan terakhir di
atas lebih meningkatksn kualitas optimalnya
dan lebih mendekati atau akrab/aman
lingkungan. Menurut BELCHER R.L-and
LUT2 G.A., 1950, maka fungsi aditif antara
lain menyerap zat radioaktif dan non
radioaktif, mengisi pori-pori padatan, dan
sebagai pengunci zat radioaktif dan non
radioaktif di dalam padatan Hmbah.

Supaya limbah korosif radioaktif di
atas itu tidak mencemari atau mendekati
batas akrab/ aman terhadap lingkungar,, perlu
dilakukan penelitian immobilisasi secara
sementasi dengan bahan tambah (aditif) yang
sesuai dan tepat baik itu mengenaii
jenis/macam, beratnya, termasuk apakah
aditif tunggal atau campuran.

Menurut BOCHMER dan LARSEN
(1986), limbah tersebut di atas yang tepat
diolah secara solidifikasi dengan bahan matrik
semen. Oleh karena itu digunakan bahan
aditif yang dapat berfungsi menyerap/
mengikat zat radioaktif dan zat berbahaya
seperti ion F'.

Bahan aditif yang digunakan dalam
penelitian ini adalah bentonit, felspar, dan
zeolit. Bahan-bahan ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja immobilisasi dengan
cara masing-masing aditif yang ditambahkan
bervariasi dari 5 %, 10 %, dan 15 %. Dengan
cara seperti ini adanya/timbulnya ettringite
dapat lebih ditekan lagi sehingga kualitas hasil
immobilisasi lebih baiik. Adanya pH dari
larutan limbah yang sesuai didalam proses
olah berarti hasil pengungkungan limbah
menjadi baik. Ettringite berat molekulnya
besar sifatnya tidak stabil, mudah pecah
menjadi moiekul yang lebih kscil dan stabil
karena pengaruii pH dari larutan timbah yang
digu-nakan seperti reaksi di bav/ah ini:

3 CaO.AI2O3.3CaSO4.31 H2O + 6 NaOH
-> 3 Na2SO4 + 6Ca(OH)2 + 2 AI(OH)3

+ 25 H2O (5)

NaOH asalnya dari bahan pengatur pH limbah
yang digunakan.

Setelah terjadinya ettringite dicegah,
selanjutnya ditambahkan lagi bahan aditif
yang divariasi jenis dan beratnya dalam %
supaya zat radioaktif dan non aktif sulit
terlepas dari padatan limbah hasil
pengungkungan. Kondisi seperti ini
disebabkan oleh :

3CaO + 4H2O -> 3Ca(OH)2 + H2O (6)
3Ca(OH)2+2SiO2+ H2O->

3CaO.2SiO2.3H2O (gel)+H2O (7)

Gel ini berfungsi sebagai penyerap kation zat
radioaktif, karena SiO2 dalam gei bermuatan
negatip, sehingga dapat menarik kation
disekitarnya. Karena kation dari zat radioaktif
mempunyai tenaga gerak maka kation zat
radioaktif paling dulu tertarik oleh [SiO2]" jika
dibandingkan dengan katiori dari non
radioaktif.(4l7) Dengan demikian zat radioaktif
dijepit di tengah-tengah batuan yang dikeiiingi
zat-zat non radioaktif yang disebut rumah batu
host rock. Host rock dapat mempertahankan
bahan agar tidak mengalir keluar, menahan
kerusakan dan kontraksi yang mengembang,
dan secara mekanik mampu menahan
radionuklida dalam waktu yang lama antara
1000-3000 tahun.

Menurut BROWNSTEIN, (1978), dan
VEJMELKA, (1982), yang telah
berpengalaman dalam pemadataii limbah
radioaktif dengan berbagai jenis semen,
kemudian digunakan sebagai pustaka oleh
SUPARDI, dkk.,(1996). Dengan cara seperti
dilakukan di atas dan dikembangkan
penalaran sendiri sesuai dengan limbah yang
diolah didapat hasil pengungkungan limbah
korosif radioaktif berupa padatan optimal yang
memenuhi persyaratan mendekati aman
(akrab) terhadap lingkungan.

HIPOTESIS

Bahan tambah dari masing - masing
aditif (bentonit, felspar, dan zeolit) dapat
memperbaiki hasil immobilisasi secara
sementasi terhadap kuat tekan padatan
limbah dan meriurunkan/mencegah terjadinya
bleeding, arti-nya cairan yang keluar dari
dalam padatan limbah.
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Meningkatkan kinerja hasil pengung-
kungan limbah cair radioaktif korosif cara
sementasi sehingga didapat produk yang
optimal dan yang akrab lingkungan.

TATAKERJA

Bahan yang digunakan antara lain
adalah larutan HF, uranium serbuk, semen
dan berbagai aditif seperti bentonit, felspar,
dan zeolit yang komposisinya seperti dibawah
ini.
Komposisi bentonit terdiri dari:
SiO2 = 64,40 %, Fe2O3 = 1,24 %, AI2O3 =
20,20 %, CaO = 2,09 %, MgO = 1,87 %, K2O
= 1,75 %, Na2O = 0,15 %, dan HP = 8,32 %.
Komposisi fe^spar terdiri dari SiO2 = 70,60%,
AI2O3 = 17,44%, Fe2O3 = 0,38%, CaO =
2,33%, H2O = 1,85%, Na2O = 2,19%, K2O =
0,60%, MgO = 0,81%, MnO = 0,02%, TiO2 =
0,1%, danHD=. 3,55%.
Komposisi zeolit terdiri dari: SiO2 = 66,54%,
AI2O3 = 13,74%, Fe2O3 = 2,43%, H2O = 3,3%,
Na2O = 1,88%, K2O = 0,72%, MgO = 1,18%,
MnO = 0,03%, TiO2 = 0,21%, dan HD =
6,65%.

Alat yang digunakan antara lain
adalah alat pengaduk listrik, gelas beker 1000
ml., botol polietilin yang bertutup, alat analisis
dengan Corning Colorimeter, dan lain-lainnya.

Metoda

Metoda yang digunakan adalah
metoda pengungkungan secara sementasi
artinya bahan dasar semen sebagai bahan
utama untuk pengungkungan limbah
radioaktif. Caranya dengan mencampurkan
semen + air + limbah korosif radioaktif +
bahan aditif (seperti bentonit, felspar, dan
zeolit) pada perbandingan berat yang tepat.
Perbandingan berat air/semen(A/S) tetap =
0,35. Dasar perhitungan diambil semen (S) =
100 g, sehingga airnya (A) = 35 g. Limbah
korosif radioaktif yang ditambahkan = 10 %
berat (air + semen) yang digunakan, yang
kadar U •- 1000 ppm, kadar HF = 600 ppm.
dan pH limbah = 9

Banyaknya bentonit, felspar, dan zeolit
yang ditambahkan secara terpisah-pisah
diatur masing-masing beratnya dari 5 %,
10 %, dan 15 % dari berat total (semen + air +
limbah) yang digunakan. Campuran air +
semen + limtah + aditif seperti diuraikan di
atas dimasukkan ke dalam gelas beker
1000 ml, kemudian diaduk dengan alat

pengaduk listrik {mixer) sampai homogen.
Selanjutnya campuran homogen dituangkan
ke dalam tabung poliatilen sambil diketuk-
ketuk supaya gelembung-gelembung udara di
dalam campuran minimal. Dibuat tinggi
adonan = garis tengah = 37,8 mm dar ditutup
rapat yang disebut sampel. Sesudah sampel
diperam selama 28 hari lalu padatan limbah
yang terjadi dikeluarkan dari tabung,
selanjutnya direndam di dalam air. Dengan
cara seperti diuraikan di atas diharapkan akan
didapatkan hasil pengungkungan limbah yang
optimal kualitasnya. Ukurannya bahwa hasil
yang didapat itu optimal kualitasnya adalah
hasil yang paling mampu dicapai untuk waktu
relatif lama (kuat tekannya) jika dibandingkan
dengan sebelum dan sssudah sampel
diperam selama 28 hari.

HASIL DAN BAHASAN

Sampel-sampel hasil percobaan yang
berupa padatan limbah korosif radioaktif
seperti dilakukan diatas diuji rendam dalam
media air, untuk mengetahui berapa besar
konsentrasi uranium dan ion F" yang ada di
media air. Data hasil pengukuran dapat dilihat
pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini. Disamping
itu sampel-sampel di atas diuji kuat tekannya.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa
pengaruh adanya bahan tambahan (aditif)
seperti bentonit, felspar, dan zeolit terhadap
immobilisasi limbah korosif radioaktif tampak
adanya peningkatan daya serap /ikat zat
radioaktif. Cenderung bahan tambah felspar
kinerjanya lebih baik dari pada bentonit dan
zeolit. Dan daii masing-masing aditif berat
optimal yang digunakan 10 % berat. Untuk
berat aditif 5 dan 15 % berai kinerjanya
kurang optimal. SiO2 dari semen saja kurang
mampu menyerap kation dan anion di
sekitarnya tanpa bantuan SiC2 dari aditif. Jadi
SiO2 dari semen dan dari aditif saling
menguatkan serapan dan akhimya
meningkatkan kualitas hasil im-mobilisasi.

Hasil immobilisasi limbah sebelum
ditambah bahan aditif setelah direndam
sampai akhir bulan ke 5, kadar uranium
dalam media air = 0,582 ppm. Sesudah
ditambah bahan tambahan 10 % dengan
perlakuan yang sama seperti di atas maka
kadar uranium dalam media air menjadi lebih
kecil yaitu = 0,430 ppm untuk bentonit,
0,420 ppm untuk falspar, dan 0,425 ppm
untuk zeolit.
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Berarti bagian adanya aditif kinerja
immobilisasi meningkat, yang disebabkan
adanya SiO2 yang asalnya dari bahan
tambahan (aditif) dan SiO2 dari semen dalam
pasta bersifet synergy artinya saling
menguatkan. SiO2 campuran di atas
menariik/msnangkap/menyerap kation yang
ada di sekitarnya lebih kuat. Kinerja dari
masing-masing aditif dapat dilihat pada
tabel.1, bahwa laju lindi pada awal rendaman
minggu 6 s/d 8 cenderung naik, sehingga
kadar uranium dalam media lingkungan (air)
naik. Tapi untuk aditif felspar dan zeolit pada
minggu ke 6 cenderung lebih banyak dari
pada minggu ke 7, ini disebabkan oleh SiO2

campuran yang bermuatan negatip karena
pengaruh air, menyerap kembali uranium
yang telah lepas. Kemudian uranium dalam
air naik lagi karena air lebih masuk lagi ke
dalam padatan.

Tabel 1 Pengaruh penambahan variasi
bahantambahan (aditif) terhadap
stabilitas imobilisasi selama
direndam. Kadar uranium dalam
padat-an limbah awal 1000 ppm
dianalisis dengan alat Cornir.g
Colorimeter, pada X = 590 nm.

No

1.
2.

3.

4.

Ditam.
aditif
(%)

0
Bent.

5
10
15

Fels.
5
10
15

Zeo.
S
10
15

Konsentrasi Uranlum didalam media air ( ppm )
Minggu ke

6

0.419
0,412
0,422

0,432
0.427
6,441

0,441
0,431
0.453

7

0,512
0.492
0,532

0.421
0,416
0,429

0,422
0,414
0,432

8

0,610
0.612
0.630

0.492
0.485
0.497

0,61 ;•>
0.604
0,633

Bulan ke
3

0,572
0,552
0,592

0,501
0,497
0,499

0,692
0,673
0,690

4

0,562
0,542
0,570

0,522
0.512
0.526

0,676
0,669
0,671

5
0.582

0,490
0.430
0,501

0,480
0,420

o,<,-ao

0.485
0,425
0,496

Data - data ini hasil dari rata - rata tiga sampel
dari tiap pengarnbilan.

Mudah tidaknya air masuk ke dalam
padatan limbah tergantung kualitas hasil
padatan. Pada akhir bulan ke 3 dan 4 kadar
uranium dalam media ada yang makin turun
dan ada pula yang rnakin naik. Jadi
kemungkinan uranium yang sudah terlepas
kelingkungan diserap lagi, sehingga uranium
di media lingkungan menjadi kecil. Kadar
uranium dalam media air pada akhir bulan
ke 5 dari ketiga aditif turun dibandingkan
dengan kadar uranium pada aknir bulan ke 4.
Kadar uranium dalam media air terendah
pada akhir bulan ke 5 yang telah dicapai oleh
aditif felspar 0,420 pprn. Hal ini sesuai
dengan komposisi aditif yang kadar SiO2-nya

paling banyak jika dibandingkan dengan kadar
SiO2yang lainnya.

Berat atom U besar dalam bentuk ion
mudah ditangkap / ditarik / diserap / diikat
oleh SiO2

(7) yang dalam adonan bermuatan
nega-tip. Atom U yang diikat kuat oleh SiO2

mem-bentuk host rock, sehingga U sulit
untuk terlepas ke luar ke media lingkungan.
Sudah barang tentu kadar SiO2 tergantung
dari bahan tambahan (aditif) yang digunakan.
Struktur atom disini belum dapat dijelaskan
karena kesulitan analisis yang telah dilakukan
baik dilakukan di PPNY maupun di luar PPNY.

Tetapi jika penambahan aditif kurang
tepat (bukan aditif 10 %) justru menurunkan
kuat tekan dan cenderung mempermudah zat
radioaktif lepas dari dalam padatan. Hal ini
dapat dilihat pada Tabel 1. Karena aditif
mempunyai salah satu sifat yang kurang baik
yaitu mudah menyerap air, sehingga
menurunkan kualitas kuat tekan dan porositas
hasil padatan yang terjadi. Tetapi kualitas
kuat tekan masih di atas yang dipersyaratkan
yaitu > dari 20 N/mm2 karena aditifnya sudah
diatur.

Bahan aditif felspar 10% dari berat
(limbah + semen), kinerjanya lebih optimal jika
dibandingkan dari 10% berat masing-masing
aditif lainnya. Kuat tekan minimal hasil
padatan limbah menurut IAEA atau SK
DIRJEN BATAN = 20,00 N/mm2, sedang
didalam penelitian ini kuat tekan hasil padatan
limbah dicapai pada 24,45 N/mm . Padatan
limbah yang telah ditambah aditif 10 %
direndam di dalam media rendam (air) sampai
akhir bulan ke 5 paling kecil kadarnya jika
dibandingkan dengan 5 dan 15 % besarnya
0,420 s/d 0,430 ppm untuk uranium (Tabel 1)
lebih kecil jika dibandingkan dengan
0,582 ppm. Kadar uranium di dalam media
rendam (air) pada akhir bulan ke 5 adalah
0,582 ppm sebelum ditambah b .̂han aditif.
Pengaruh aditif felspar 10 % dapat
menghambat laju lindi zat radioaktif = 0,420
ppm lebih kecil jika dibandingkan dengan laju
lindi zeolit = 0,425 ppm atau bentonit =
0,430 ppm.

Aditif berfungsi antara lain untuk
mengisii pori-pori dalam padatah, menyerap /
mengikat dan menjepit zat radiosktif di dalam
padatan. Sehingga menambah kuat tekannya
padatan karena pori porinya teiah tertutup.
Dengan kondisi hasil pengungkungan seperti
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ini makin sulit zat radioaktif lepas ke
lingkungan.

Kondisi di atas ini menyebabkan
media lingkungan (air) kadar uraniumnya
makin kecil dan bahkan mungkin turunnya
dapat secara dratis. Kekuatan menangkap /
mengikat / menyerap masing - masing aditif
berbeda dan juga Jergantung banyaknya aditif
yang digunakan. Makin banyak aditif yang
digunakan makin kurang baik, karena sifat
dari aditif yang mudah menyerap air sehingga
menurunkan kekuatan kinerja hasil yang
diinginkan.

Dari Tabel 2, di bawah ini dapat dilihat
bahwa kadar ion F' sebelum dan sesudah
ditambah bahan aditif pada akhir bulan ke 5

iderung turun, hal itu disebabkan adanya
si'nergi antara SiO2 dari semen dan SiO2 dari
aditif yang ditambahkan. Penambahan aditif
harus tepat supaya hasilnya optimal. Hal ini
dapat dilihat dari turunnya kadar ion F yaitu
Tabel 2. Pengaruh penambahan variasi

bahan tambahan (aditif) terhadap
stabilitas imobilisasi selama diren-
dam. Kadar HF dalam padatan
limbah awal = 600 ppm dianalisis
dengan alat Corning Colorimeter
pada'HV1130volt.

No

1.
2.

3.

4.

Dilam
aditif
(%)

0
Bent

5
10
15

Fels
5
10
15

Zeo
5
10
15

Konsenlrasi ion F didalam media air (ppm )
Minggu ke

6

27,38
27,08
27L52

34/6
33,77
38,03

31,14
30,91
33,13

7

24,19
23,40
24,35

25,81
25,62
26,04

26,11
25,67
26.24

8

20,24
20,03
21,00

22,02
21,52
22,13

23,72
22,82
23.57

Bulan ke
3

13,38
12,28
12,43

14,66
14,42
14,60

13,07
12,48
13,68

4

8,57
7,60
7,70

9,50
9.41
9,72

11,06
10,41
10,71

5
9,51

2,09
2,03
2,05

2J>7
2,00
2,03

2,08
2,02
2,04

dari 9,51 ppm menjadi 2,00 ppm pada kondisi
optimal yang dicapai oleh felspar 10 %.
Sedang untuk aditif 5 dan 15 % berat kurang
tepat, sehingga kadar ion F' yang ada di
dalam media air kurang optimal. Demikian
juga berlaku untuK aditif bentonit dan zeolit.

Hal ini disebabkan oleh SiO2 dari
semen dan SiO2 dari aditif yang sifatnya
menguatkan (synergisme). Kekuatan
menyerap dari SiO2 dari aditif dipengaruhi
oleh oksida-oksida logam dalam komposisi
oksida logam dari aditif (felspar). Selain SiO2,
logam-logam oksida dalam ' aditif bersifat
menghambat atau mempercepat proses
penyerapan, sehingga penyerapan SiO2 dari

adonan meningkat sesuai dengan komposisi
dari aditifnya. Kadar SiO2 dan logam-logam
oksida dalam felspar berbeda dengan kadar
SiO2 dalam bentonit dan zeolit.

Pada umumnya makin tinggi kadar
SiO2 di dalam aditif, cenderung makin baik
daya serap/ikatnya terhadap kation di
dekatnya. Tapi juga ditentukan oleh oksida-
oksida logam yang ada dalam tiap jenis aditif.
Karena oksida-oksida logam itu bersifat
mempengaruhi proses penyerapan.

SiO2 4HF -+ SiF4 + 2H2O. (8)

Kemungkinan lain terjadi reaksi antara

SiO2 + 6HF H2SiFfi 2H2O. (9)

Karena ion F' berat atomnya kecil, dan
termasuk sulit untuk diikat dalam padatan.
Disamping itu ion F" cenderung mudah
migrasi. Dengan demikian setelah ion F'
diikat oleh silikat yang kual (dari semen dan
aditif) di dalam adonan yang masih lunak,
setelah hasil padatan keras sulit lepas lagi jika
kena pengaruh media lingkungan.

SIMPULAN

1. Pengaruh aditif dapat msningkatkan keku
atan hasil immobilisasi limbah campuran
U dan HF aktivitas rendah secara
sementasi sampai 24,45 N/mm2.

2. Menurunkan laju lindi sshingga Kadar U
dalam media air dari 0,582 ppm menjadi
0,420 ppm dan kadar F' dari 9,51 ppm,
menjadi 2,00 ppm.

3. Bahan tambah felspar 10 % paling baik
kinerjanya pada proses pengungkungan
jika dibandingkan dengan zeolit dan
bentonit.

4. Komposisi padatan optimal terdiri dari :
semen 60,8 %, air 19,2 % , limbah U dan
HF10%,danfelspaMO%.

UCAPAN TERIMA KASiH

Ucapan terima kasih penulis sampai-
kan kepada saudara Tri Suyatno yang telah
membantu pen.elitian ini dari awal sampai
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PERHITUNGAN KONVERS* DARI ji Ci/ml KE ppm.

,238KADAR RADIOAKTIVITAS ITJB DALAM LIMBAH RADIOAKTIF CAIR DIBUANG KE LAUT ATAU
LINGKUNGAN SETELAH LARUTAN DICEK LEBIH KECIL DARI.10'VCi/ml.(STI/PU3/116
HAL.213).

238BERAPA KADAR U 238 (U ALAM) DALAM ppm ?

PERHITUNGANNYA SEBAGAI BERIKUT.
RUMUS YANG DIGUNAKAN ADALAH G = 8,85 X T „ 2 X M .X 10 '14 g/Ci
T1/2 DARI U238 = 4,49X10 *• th X360 HAR!/thX24 JAM / HARI X 60DETIK/ JAM = 2,328X10 15 detik
KADAR U 238 DALAM LINGKUNGAN SETELAH DICEK LEBIH RENDAH DARI 10 "7 n Ci/ml X10 ' 6

C i / ^ C i =iO"13Ci/ml

KADAR U 238 DALAM ppm ADALAH
RUMUS Dl ATAS DIGUNAKAN
G = 8,85XTy , X M 10"14g/Ci
G = BERAT ATAU KADAR UNSUR RADIOAKTIF
T1/2 = WAKTU PARO RADIONUKUDA
M = BERAT ATOM RADIONUKUDA ,, '

G = 8,85 X 2,328 X 10 15 X 238 X10 "14X X10 "13 g/ml X 1000 mg / gX10 "6 ml/l = 4,9035X10 - 0 mg
/l = 4,9035 mg/l = 4,9035 ppm.

JADI LARUTAN LIMBAH RADiOAKTIF CAIR YANG DIBUANG KE LINGKUNGAN SETELAH
DICEK HARUS < DARI 4,9035 ppm
0,420 — 0,430 ppm JADI JAUH < DARI 4,9035 ppm. ->AMAN SEKALI.
KADAR URANIUM DALAM UMPAN EVAPORASI 10-VCi/ml SESUAI ATAU SETARA DENGAN
490.350 ppm

KONSENTRASI RADIOAKTIVITAS U 238 DALAM EFLUEN PADA DAE-RAH TERBUKA ± 3X10's

nCi/m! SETARA DENGAN 1471,05 ppm.

A!R WIINUW! MENGANDUNG U238=0,05 pCi/l SETARA 2,452X1Q-6 ppm
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TANYA JAWAB

Budi Setiawan
• Pada Tabel 1 terjadi harga yang naik-

turun untuk penyerapan U oleh bentonit.
Penurunan apa yang terjadi pada
penelitian ini.

• U(kation) dan F(anion) pada penyerapan
bentonit/zeolit, elemen-elemen ini akan
menempel dan terserap di kerangka SiO2

atau AIO2. Apakah cara penyerapannya
sama.

• Pada uji tekan, mengapa felspar lebih
kuat dibsndingkan dengan zeolit.

Supardi
• Fenomena [SiO2]" yang terjadi di dalam

cairan dan di dalam padatan limbah
sehingga terjadi harga yang naik-turun
untuk penyerapan pada Tabel 1.

• Penyerapan bentonit/zeolit terjadi di
kerangka AI2O3.

• Felspar lebih kuat karena di dalam felspar
terdapat kuarsa.

Indro Yuwono
• Penentuan ukuran tabung polietilen

sesuai standar atau sembarang. Hal ini
terkait dengan standar kekuatan yang
dipersyaratkan. Apakah pengujian lindi
sudah sesuai standar.

• Bagaimana pertimbangan ekonomisnya
dengan penambahan aditif.

Supardi
• Ukuran tabung hampir standar karena itu

perlu dikoreksi agar menjadi standar.
• Pertimbangan ekonomis disini

berdasarkan mineral Iokal aditif ini lebih
murah dari harga bahan lainnya dan hasil
akhirlebih dapat menyelesaikan masalah.

Yusuf Nampira
• Bagaimana rnekanisme pengikatan

uranium dan F oleh bahan adiiif sehingga
dapat memperbaiki stabilitas
pengungkungan limbah.

• Mengapa pada pengujian dengan waktu
lebih dari 3 bulan, kandungan bahan yang
diikat lebih kecil pelepasannya. Apakah
hal tersebut tidak disebabkan oleh
kandungan U dan F yang ada dalam
matriks sudah berkurang.

Supardi
• Mekanisme pengikatan uranium dan F

berdasarkan penempelan pada
permukaan bahan penyerap yang
kemudian mengeras kuat.

• Oleh karena laju lindi makin lama makin
berkurang dan padatan dapat ditembus
air maka kemungkinan terjadi penyerapan
kembali pada zat radioaktif yang telah
lepas ke lingkungan. Penyerapan U dan F
pada akhir bulan ke-5 menunjukkan
terkecil.

304



iSSN 1410-1998

ID0200035
Prosiding Presentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir IV

PEBN-BATAN Jakarta, 1-2 Desember 1998

PERBANDINGAN KETAHANAN KIMIA
ANTARA GELAS DAN SYNROCK YANG MENGANDUNG

LIMBAH AKTIVITAS TINGGI

Aisyah, Herlan Martono
PusatTeknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN

ABSTRAK

PERBANDINGAN KETAHANAN KIMIA ANTARA GELAS DAN SYNROCK YANG
MENGANDUNG LIMBAH AKTIVITAS TINGGI. Komposisi limbah cair aktivitas tinggi
disimulasikan dengan Origen-2 berdasarkan atas jenis reaktor PWR dengan fraksi bakar
45.000 MWd/MtU, pengkayaan uranium 4,5%, tenaga spesifik 38 MWd/MtU dan lama
pendinginan 4 tahun. Gelas-limbah dibuat dengan cara mencampur unsur-unsur pembentuk
gelas dengan limbah simulasi, kemudian dipanaskan pada suhu 1150°C, sedangkan synrock-
limbah dengan memanfaatkan data dari pustaka14'51 yang terdiri atas campuran 40% hoNandite,
25% perovskite dan 35% zirconolite dibuat dengan hotpressing pada suhu 1150°C dan tekanan
272 atm. Kandungan limbah dalam gelas dan synrock dibuat sama yaitu 9%; 16% dan 20%
berat. Laju pelindihan yang dipercepat dilakukan pada suhu 100°C selama 1; 1,5; 2; 2,5 dan 3
hari atas dasar cara Japan Industrial Standard (JIS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola
laju pelindihan untuk gelas-limbah dan synroc/c-limbah adalah mirip satu sama lain. Kandungan
limbah yang makin besar akan memberikan harga laju pelindihan yang makin meningkat,
sedangkan untuk waktu pelindihan yang makin lama akan memberikan harga laju pelindihan
yang makin menurun. Harga laju pelindihan synrock-limbah berkisar antara 10~20 kali lebih
rendah dari harga laju pelindihan gelas limbah.

ABSTRACT

THE COMPARISON ON CHEMICAL RESISTIVITY OF GLASS AND SYNROCK THAT ARE
LOADED WITH HIGH LEVEL WASTE. A composition of high level liquid waste was simulated
using Origen-2 referring to a PWR spent fuel with the parameters such as burn up 45, 000 of
MWd/MtU, 4.5% enrichment, specific power of 38 MWd/MtU, and 4 years cooling time. The
glass waste sample was made by adding a simulated high level waste into the glass frit and
then heated at temperature of 1150°C. The data of the synrock waste were taken from
references14'51 containing the mixture of 40% hollandite, 25% perovskite and 35% zirconolite that
was prepared by hot pressing at temperature of 1150°C and pressure of 272 atm. The
compositions ofthe waste in both ofglass and synrock were made to be equal to i.e. 9%, 16%
and 20% weight. The accelerated leaching was perfonved at 100°C for 1; 1.5; 2; 2.5 and 3
days according to the Japan Industrial Standard (JIS) method. The results show that the
leaching characteristics of both glass and synrock wastes tend to be similar. The higher the
waste loading the higher the leaching rates, while the longer the leaching time, the lower the
leaching rates. The leaching rates ofthe synrock waste is about 10~20 times lowerthan that of
the glass waste.

PENDAHULUAN

Industri nuklir menimbulkan berbagai
jenis limbah radioaktif yang memerlukan
pengolahan lebih lanjut sebelum dilakukan
penyimpanan. Dalam pengolahan limbah
pada umumnya dilakukan reduksi volume
yang dimaksudkan untuk memudahkan
pengolahan berikutnya, kemudian dilanjut-
kan dengan imobilisasi (pemadatan).
Perubahan dari bentuk cair menjadi bentuk
padat yang stabi! dengan imobilisasi akan
mengurangi potensi lepasnya radionuklida
ke lingkungan selama pengangkutan dan
penyimpanan.

Limbah cair aktivitas tinggi (LCAT)
adalah limbah yang berasal dari ekstraksi
siklus I proses olah ulang bahan bakar
bekas reaktor. Limbah ini banyak
mengandung hasil belah dan sedikit aktinida
yang sistim penyimpanannya dilakukan pada
formasi geologi dalam'11.

Ada beberapa aspek penting dalam
memilih bahan matriks untuk imobilisasi
LCAT., yaitu [2\

• proses , pembuatannya yang
mudah da'ri praktis

• kandungan limbah (waste
loading)
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• ketahanan kimia yaitu laju
pelindihan

• kestabilan terhadap radiasi
• kestabilan teftiadap panas

Ada beberapa jenis 'bahan yang telah
dipelajari untuk imobilisasi LCAT yaitu
gelas, synrock dan vitromet. Gelas telah
banyak dipakai di beberapa negara maju
karena relatif lebih mudah membuatnya dari
pada synrock dan vitromet. Namun dalam hal
ketahanan, kimia dan kestabilan terhadap
panas synrock dan vitromet lebih baik dari
pada gelas.

Gelas yang pernah dikembangkan
adalah jenis gelas alumino silikat, fosfat dan
borosilikat Pl. Gelas alumino silikat pernah
dikembangkan di Amerika Serikat, tetapi
tidak dikembangkan lebih lanjut karena suhu
pembentukannya tinggi yaitu sekitar 1350°C
dan kandungan limbahnya lebih kecil dari
10%. Gelas fosfat suhu pembentukannya
relatif rendah yaitu 900°C, sehingga
penguapan zat volatil Ru dan Cs lebih sedikit
dan semua oksida dapat larut tanpa
terjadinya fase pemisah. Namun gelas fosfat
ini sangat korosif dan devitrifikasi cenderung
terjadi pada suhu rendah yaitu sekitar 400°C.
Gelas borosilikat suhu pembentukannya lebih
tinggi namun mempunyai ketahanan kimia
yang lebih baik dan mengalami devitrifikasi
pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan
dengan gelas fosfat. Berdasarkan
pertimbangan teknik pembuatan, stabilitas
dalam jangka panjang dan kandungan limbah
maka gelas borosilikat telah digunakan
dalam dalam skala industri untuk imobilisasi
LCAT di beberapa negara maju.

Synrock atau synthetik rock
merupakan mineral titanat yang terdiri dari
3 jenis mineral yaitu hollandite
(BaAI2Ti6016), perovskite (CaTiO3) dan
zirconolite (CaZrTi2O7) yang masing-masing
mineral ini mempunyai komposisi
tertentuI4|5!'. Mineral ini mempunyai kapasitas
untuk menerima hampir semua unsur yang
terkandung dalam limbah aktivitas tinggi ke
dalam kisi kristalnya. Synrock mempunyai
prospek yang baik dari segi sifat ketahanan
kimianya yaitu mempunyai laju pelindihan
rendah 500-2000 kali lebih kecil dari gelas
borosilikat tetapi teknologinya lebih sulit.
Sampai dengan saat ini synrock merupakan
bahan matriks untuk imobilisasi limbah
aktivitas tinggi yang unggul. Synrock dapat
dibuat dengan komposisi mineral yang
bervariasi. Sebagai contoh synrock yang
dikembangkan di Australian Atomic Energy
Commission mempunyai komposisi 40%

hollandite, 25% perovskite dan 35%
zirconolite dengan cara pembuatannya
seperti yang ditunjukkkan pada Gambar 1.
Unsur-unsur pembentuk synrock dan limbah
aktivitas tinggi dicampur dalam ball-milled.
Campuran ini kemudian di pre-kalsinasi
dalam spray drier pada suhu 300°C.
Kalsinasi dilakukan dalam rotating kiln pada
suhu 700-900°C. Hasil kalsinasi berupa
serbuk dimasukkan ke dalam container
primer yang berdinding tipis yang terbuat dari
bahan Fe atau Ni. Container ini kemudian
dimasukkan ke dalam canister yang terbuat
dari bahan stainless steel dan dilakukan hot
pressing pada suhu 1150°C. Canister yang
telah berisi synrock-limbah ini didisain dapat
langsung didisposal. Sampai sekarang
synrock masih dalam tarap pengembangan di
sejumlah negara maju di Australia, Inggris
dan Jepang dalam rangka kerja sama
dengan Australia. Demikian juga untuk
vitromet yang kandungan limbahnya kecil
sehingga kurang ekonomis dan sampai saat
ini juga masih dalam taraf pengembangan.
Vitromet adalah butir gelas dalam matriks
timbal (Pb). Timbal berfungsi untuk
mengatasi kandungan panas yang tinggi
yaitu dengan menaikkan hantaran _ panas,
sehingga vitromet mempunyai hantaran
panasiOWm-V1161.

Salah satu kriteria pemilihan bahan
matriks untuk imobilisasi LCAT adalah
kemampuannya untuk menampung limbah
sebesar-besarnya. Namun hal ini dibatasi
oleh panas yang ditimbulkan dari
radionuklida yang ada dalam limbah. Adanya
panas ini dapat menurunkan ketahanan kimia
hasil imobilisasi, oleh karena itu kandungan
limbah dalam bahan matriks dibatasi yaitu
maksimum 30 % berat. Sedangkan untuk
mengurangi panas radiasi yang dipancarkan
oleh radionuklida dalam limbah maka
kandungan hasil belah juga dibatasi
maksimum 10% m .

Laju pelindihan sangat penting
dipelajari untuk mengsvaluasi hasil
imobilisasi, mengingat tujuan akhir dari
imobilisasi limbah adalah memperkecil
potensi terlepasnya radionuklida yang ada
dalam limbah ke lingkungan. Ada 2 metoda
pengujian laju pelindihan yaitu laju pelindihan
dipercepat dan laju pelindihan jangka
panjang. Pengujian laju pelindihan dipercepat
digunakan dalam penelitian jangka pendek
untuk meneliti efek dari beberapa parameter.
Pengujian ini menggunakan suhu yang lebih
tinggi (100°C) untuk mempercepat reaksi
pelindihan yaitu dengan mengekstrak
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contoh dengan alat sokhlet. Menurut
pustakam laju pelindihan yang dilakukan
pada suhu 100 C selama 24 jam setara
dengan laju pelindihan pada suhu kamar
(±24°C) selama 1 tahun. Pengujian laju
pelindihan jangka panjang dilakukan dengan
memakai simulasi kondisi lingkungan dalam
penyimpanan.

Pada penelitian sebelumnya [8'91 telah
dipelajari imobilisasi LCAT dengan gelas
borosilikat yaitu pengaruh kandungan limbah
terhadap densitas, kpefisien muai panjang,
titik pelunakan dan laju pelindihan. Juga telah
dipelajari pula pengaruh kandungan limbah
terhadap devitrifikasi gelas-limbah dan
pengamh kandungan silika, alumina dan feri
oksida yang terdapat dalam gelas-limbah
terhadap laju pelindihannya. Dari hasil- hasil
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
makin tinggi kandungan limbah, akan
menyebabkan devitrifikasi gelas-limbah
mudah terjadi dan makin tinggi kandungan
silika, alumina dan feri oksida akan
menurunkan laju pelindihannya.

Dalam penelitian ini dipelajari
pengaruh kandungan iimbah dalam gelas
dan synrock terhadap laju pelindihan-nya.
Limbah cair aktivitas tinggi yang digunakan
adalah limbah simulasi dengan kandungan
limbah sebesar 9%, 16% dan 20% berat.
Komposisi LCAT simulasi ditentukan dengan
program origen 2 untuk jenis reaktor PWR
dengan fraksi bakar 45.000 MWd/MtU,

pengayaan uranium 4,5%, tenaga spesifik
38 MW/MtU dan lama pendinginan 4 tahun.
Dalam limbah simulasi ini dilakukan
penggantian beberapa unsur dengan unsur
lain dalam satu golongan , yaitu Tc diganti
dengan Mn, aktinida (U,Pu,Np,Am,Cm)
diganti dengan Ce dan Pm diganti dengan
Nd [7 l Hasil laju pelindihan gelas-limbah
simulasi ini dibandingkan secara kualitatif
dengan laju pelindihan synrock-Wmbah yang
berasal dari pustaka'4'51.

TATA KERJA

Bahan

Bahan pembentuk gelas yang terdiri
dari SiO2: 58%; B2O3: 21,8%; Na2O: 9,67%;
CaO: 7,8% dan AI2O3: 2,73% berat dan
limbah simulasi yang digunakan berupa
serbuk oksida-oksida dengan kemumian
tinggi dengan komposisi disajikan pada
Tabel 1. Sebagai acuan dipakai gelas-limbah
milik Power Reactor and Fuel Development
Corporation (PNC) Jepang dengan laju
pelindihan sebesar 3,5 x 10"3 gctn"2hari'1

(dinamik,100 °C, 24 Jam)12'7'. Data untuk
synrock-Wmbah diambil dari pustaka yaitu
berupa hasil penelitian yang dilakukan di
Australia'4'51. Synrock yang digunakan
mempunyai komposisi 40% hollandite, 25%
perovskite dan 35% zirconolite dengan
komposisi unsur-unsur pembentuknya
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Komposisi Gelas-limbah ( % berat)

Oksida

SiO2

B2O3

Na2O
CaO
AI2O3

Fe2O3

NiO
Cr2O3

SrO
Cs2O
BaO

La2O3

CeO2

9%
52,20
19,62

10
8,21
2,46

1,65
0,35
0,79
0,11
0,33
0,18
0,22
3,88

Kandungan Limbah (% berat)

16%
49,30
18,53

10
8,58
2,32

2,46
0,52
1,19
0,17
0,49
0,27
0,33
5,82

20%
46,40
17,44

10
8,96
2,18

3,28
0,69
1,59* -
0,23
0,65
0,37
0,44
7,77
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Tabel 2. Komposisi Synrock[5].

TiO2

ZrO2

AI2O3
CaO
BaO

Hollandite
.- ,40%

71,0
0,2
12,9
0,4
16,0

Zirconolite
35%
50,3
30,5
2,5
16,8

-

Perovskite
25%
57,8
0,2
1,2

40,6
-

Synrock
% berat

60,3
10,8
6,3
16,2
6,4

Metoda

Pembuatan gelas-limbah

Bahan pembentuk gelas dan limbah
simulasi dicampur sampai homogen,
kemudian dipanaskan dalam tungku pada
suhu 1150 °C seiama 2,5 jam sambil
dilakukan pengadukan secara berkala.
Annealing dilakukan selama 2 jam pada

UC dan dilanjutkan
0/-

dengansuhu 510
pendinginan dengan laju 16,7 UC per jam.
Campuran ini selanjutnya disebut gelas-
limbah. Untuk synrock yang dicampur
dengan limbah selanjutnya disebut synrock-
limbah yang datanya diambil dari pustaka.

Pembuatan synroc/r-limbah

Menurut pustaka I4|5) synroc/c-limbah
yang digunakan dalam penelitian ini dibuat
dengan prinsip sama seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1, namun hot
pressing dilakukan dalam cetakan grafit
dengan tekanan 27,6 Pa (272 atm).

Pengujian laju pelindihan

Laju pelindihan untuk gelas-limbah
dan synroc/c-limbah dilakukan menurut
Japan Industrial Standard (JIS), yaitu laju
pelindihan dipercepat dalam mediutn air.
Contoh dengan berat tertentu dan ukuran
250 ~ 420 um dimasukkan dalam basket
dan dipasang pada sokhlet untuk direfluks
dengan air suling pada suhu 100 °C selama
1; 1,5; 2; 2,5 dan 3 hari dengan skema alat
seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Laju
pelindihan dihitung berdasarkan hilangnya
berat contoh dengan persamaan'61:

dimana
L
S
Wo

W
t

= Wn-W
S.t.Wo

Laju pelindihan (gcm'2haif1)
Luas permukaan contoh (cm2g"1)
Berat contoh sebelum dilindih (g)
Berat contoh setelah dilindih (g)
Waktu pelindihan (hari)

Untuk analisis kualitas hasil imobilisasi
digunakan metode perbandingan secara
kualitatif antara laju pelindihan gelas-limbah
dengan laju pelindihan synrock-Wmbah.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil penelitian yang telah
dilakukan disajikan pada Gambar 3, 4
dan 5. Gambar 3 dan 4 menunjukkan
pengaruh kandungan limbah dan waktu
pelindihan terhadap laju pelindihan- gelas-
limbah dan synrock-Wmbah. Dari kedua
gambar tersebut tampak bahwa pada
kandungan limbah yang semakin tinggi akan
memberikan harga laju pelindihan yang
semakin tinggi pula. Hal ini berkaitan
dengan kapasitas (daya tampung) dari
gelas dan synrock terhadap radionuklida
dan perbedaan konsentrasi radionuklida
dalam padatan dan cairan pelindih sebagai
gaya dorong laju pelindihan. Perbedaan
kapasitas ini akan menyebabkan perubahan
komposisi dari gelas-limbah dan synrock-
limbah. Perubahan komposisi ini
mempunyai batas toleransi yang jika
terlampaui akan menyebabkan perubahan
sifat dari gelas dan synrock antara lain laju
pelindihannya. Dalam hal gelas untuk
kandungan limbah yang semakin besar
akan mengakibatkan kerangka gelas yang
mempunyai jumlah pori persatuan luas
tertentu harus menampung radionuklida
yang semakin banyak. Hal inilah yang
menyebabkan radionuklida mudah terlepas
keluar. Namun demikian, untuk jumlah
kandungan limbah 20% perubahan
komposisinya ' belum menyebabkan
terjadinya perubahan laju pelindihan yang
besar. Kandungan limbah 20% dipandang
masih cukup ekonomis dengan harga laju
pelindihan yang memenuhi syarat yaitu
lebih kecil dari 3,5x10"3 g cm'2hari"1[2'71.
Untuk kandungan limbah lebih besar dari
30% perubahan komposisi yang terjadi
dapat menyebabkan perubahan ketahanan
kimia yang cukup besar walaupun lebih
ekonomis. Adanya kandungan limbah lebih
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besar dari 30% memungkinkan lebih
mudahnya terjadi devitrifikasi. Devitrifikasi
adalah terjadinya kristalisasi dalam gelas,
sehingga terjadi penataan struktur gelas dari
amorf menjadi kristalin. Adanya devitrifikasi
ini akan menaikkan laju pelindihannya.

Gambar 5 menunjukkan pengaruh
waktu pelindihan terhadap laju pelindihan
untuk gelas dan synrock pada kandungan
limbah 20% . Dari gambar tersebut tampak
bahwa harga laju pelindihan untuk synrock-
limbah kira-kira 10- 20 kali lebih kecil dari
harga laju pelindihan gelas-limbah . Hal ini
bisa diterangkan bahwa pada dalam gelas-
limbah yang terendam air, logam alkali dan
B2O3 adalah unsur yang cenderung mudah
terlindi keluar dari kerangka gelas yang kaya
akan silika. Kerangka silika ini bersifat amorf
dan dapat larut dalam air sehingga tidak
mampu berfungsi sebagai pelindung unsur-
unsur yang berada didalamnya. Oleh karena
itu radionuklida cenderung lebih mudah
terlindi keluar. Sedangkan untuk synrock-
limbah, kation-kation monovalen dan divalen
(Cs+, Ca2+, Sr2* dan Ba2+) adalah kation
yang cenderung lebih mudah larut
dibandingkan dengan Ti, Al, Zr dan U. Jika
synroc/c-limbah ini sempat terendam air
maka pada awalnya akan terjadi pelarutan
kation-kation monovalen dan divalen
tersebut. Akibat adanya pelarutan tersebut
maka akan terbentuk suatu lapisan
permukaan (kerangka) yang kaya akan TiO2

dan sedikit kandungan ZrO2. Lapisan ini
sangat tidak larut sehingga mampu
berfungsi sebagai pelindung unsur-unsur
terhadap pelarutan selanjutnya. Cesium
atau Kalsium yang akan bermigrasi ke
larutan pelindi harus mampu melewati
lapisan pelindung tersebut dan ini sangat
sulit. Hal inilah yang menyebabkan
rendahnya harga laju pelindihan synrock-
limbah.

Dari Gambar 3, 4 dan 5 terlihat
bahwa antara gelas dan synrock yang
mengandung limbah aktivitas tinggi
mempunyai pola laju pelindihan yang mirip
satu sama lain.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa antara
gelas-Iimbah dan synroc/c-limbah
mempunyai pola laju pelindihan yang mirip
satu sama lain. Untuk semua kandungan
limbah yang diteliti baik gelas maupun
synrock mempunyai harga laju pelindihan

yang makin menurun dengan makin
lamanya waktu pelindihan, sedangkan
makin besarnya kandungan limbah
menyebabkan meningkatnya harga laju
pelindihan. Rendahnya laju pelindihan
synrock-Wmbah sekitar 10~20 lebih kecil kali
laju pelindihan gelas-limbah karena adanya
suatu lapisan pelindung di permukaan yang
sangat tidak larut yang melindungi unsur-
unsur yang terhadap pelarutan selanjutnya,
sehingga radionuklida cenderung sulit
terlindi keluar. Lapisan ini kaya akan TiO2

dan sedikit mengandung ZrO2.
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Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan synrock-Wmbah [5].

Keterangan Gambar:
a. Penyangga
b. Saklar
c. Mantel
d. Labu didih lliter
e. Keranjang contoh
f. Pendingin

Gambar 2. Alat Uji Pelindihan I?l.
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Gambar 3. Pengaruh kandungan limbah dan
waktu pelindihan terhadap laju
pelindihan gelas-limbah.
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Gambar4. Pengaruh kandungan limbah
dan waktu pelindihan terhadap
laju pelindihan synrock-limbah.
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Gambar 5. Pengaruh waktu pelindihan
terhadap laju pelindihan gelas -
limbah dan synrock - limbah
yang mengandung Ilimbah 20%.

TANYA JAWAB

Yusuf Nampira
• Berapa kapasitas limbah yang dapat

terkungkung secara maksimum dalam
10 cm synrock ateu gelas.

• Bagaimana metode pelindian yang
dilakukan sehingga dengan pelindian
yang lama memberikan pelepasan
kandungan yang kecil. Apabila pelindian
dilakukan secara kontinyu, apakah
penurunan tersebut tidak disebabkan
oleh kandungannya yang sudah
menurun dalam bahan uji.

Aisyah

• Dalam gelas atau synrock, kapasitas
limbah maksimum yang dapat
dikungkung adalah 30% berat.

• Metoda laju pelindian dilakukan dengan
standar JIS. Untuk waktu pelindian
semakin lama, maka harga laju
pelindian semakin menurun. Hal ini
terjadi karena adanya perbedaan
konsentrasi dalam padatan dan larutan
pelindi semakin kecil sehingga
memberikan harga laju pelindian yang
semakin kecil.

llndro Yuwono

• Bagaimana keterkaitan komposisi
limbah/aktivitas dengan ketahanan gelas
dan synrock.

• Kesimpulan nomer 2 dan 3 adalah
kondisi umum sehingga tidak perlu
dicantumkan. Mohon dijelaskan.

Aisyah
• Setiap perubahan komposisi limbah

akan mengakibatkan perubahan
ketahanan gelas dan synrock. Namun
untuk komposisi limbah sampai dengan
30% tidak memberikan perubahan
ketahanan gelas dan synrock yang
nyata.

• Pengujian laju pelindian yang dilakukan
adalah menurut standar JIS sehingga
kesimpulan dapat berlaku secara umum.
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IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

Liliana Y. Pandi, Suharyanta, Berthie Isa
Biro Pengawasan Tenaga Atom - BATAN

ABSTRAK

IZIN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR. Untuk mencegah terjadinya perubahan tujuan
pemanfaatannya seiring dengan semakin meningkatnya pemanfaatan zat radioaktif dan sumber
radiasi termasuk bahan nuklir, maka diperlukan suatu pengawasan yang ketat oleh pemerintah.
Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pemberlakuan sistem pengaturan seperti
peraturan, perizinan dan inspeksi. Oleh karena itu, semua instansi baik milik pemerintah
maupun milik swasta yang menggunakan bahan nuklir diharuskan mengikuti semua peraturan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang secara nasional tnaupun acuan peraturan
intemasional. Ketentuan peraturan yang harus diikuti di antaranya adalah dengan mengajukan
permohonan izin pemanfaatan bahan nuklir kepada Biro Pengawasan Tenaga Atom (Badan
Pengawas) sebagai syarat agar instansi yang bersangkutan memiliki izin pemanfaatan bahan
nuklir. Di dalam peraturan telah ditetapkan persyaratan-persyaratan dalam pengajuan
permohonan izin dan mekanisme perizinan yang harus dipenuhi. Walaupun masih ditemui
beberapa kendala sampai saat ini, hampir semua pemilik bahan nuklir telah mematuhi
peraturan.

ABSTRACT

LICENSE FOR NUCLEAR MATERIAL USE. To prevent diversion of ohginal purpose of
nuclear matehals, a strict control from government is needed. The control is done through
regulatory system in the fonv of regulation, licensing, and inspection. Therefore, all institutions,
both government and private using nuclear materials must observe all regulations that are
issued by national regulatory body and adopt Intemational regulations as references. Among
the regulations that must be followed is to apply the license forthe nuclear materials use to the
Atomic Energy Control Bureau (Regulatory Body) as a requirement in order the involved
institution has license for nuclear material use. The requirements of license application and
mechanism of licensing that must be fulfilled had been already established in the regulation.
Although some problems have been faced but almost all the owners of nuclear materials have
obeyed the regulations.

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya pemanfaatan
zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya,
termasuk bahan, nuklir di pelbagai bidang
industri, kedokteran, pertanian, penelitian,
pendidikan dan lain-laln, mengakibatkan
adanya peningkatan kuantitas kebutuhan
untuk mendapatkan zat radioaktif, bahan
nuklir dan sumber radiasi yang bersangkutan
dengar> variasi penggunaannya. Untuk
mengawasi pemanfaatan zat radioaktif,
sumber radiasi dan bahan nuklir perlu
diberlakukan peraturan dari pemerintah guna
mencegah penyalahgunaan pemanfaatan zat
radioaktif, sumber radiasi dan bahan nuklir.

Pada tahun 1964 untuk pertama
kalinya Indonesia mengeluarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
tenaga atom. Adapun peraturan tersebut
adalah Undang-Undang No. 31 tahun 1964
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga
Atom. Undang-undang tersebut dikeluarkan
dengari mempertimbangkan juga selain

bidang pengawasan adalah di bidang lit-bang
guna antara lain untuk mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tenaga atom. Berdasarkan undang-
undang tentang ketentuan Pokok Tenaga
Atom tersebut sampai sekarang sudah
banyak diterbitkan peraturan pelaksanaan
untuk berbagai bidang tenaga atom baik
dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun
peraturan pelaksanaan lain secara lebih rinci
yaitu dalam bentuk Surat keputusan Direktur
Jenderal. Pada tahun 1997 undang-undang
tersebut diubah dan diganti dengan
memberlakukan Undang-Undang No. 10
tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

DASAR PERATURAN

1. Umum

Undang-undang No. 10 tahun 1997
merupakan perubahan.dari UU No. 31 tahun
1964, dalam UU No. 10 tahun 1997 pada
dasarnya tugas dan wewenang badan
pelaksana dan pengawas dipisahkan, tidak
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menjadi satu seperti sebelumnya. Bab I dari
Undang-undang No. 10 tahun 1997 memuat
mengenai pengertian> istilah-istilah yang
dipergunakan dalam undang-undang.
Pengertian pemakaian dalam Undang-
undang No. 31 tahun 1964 disempurnakan
menjadi pengertian pemanfaatan dalam
Undang-undang No. 10 tahun 1997 yang
bermakna lebih luas. Pemakaian
didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan
dengan bahan tenaga atom, bahan nuklir dan
unsur-unsur radioaktif yang meliputi
penelitian, penerimaan, penguasaan,
pengolahan, pertambangan dan penyerahan.

Yang dimaksud dengan
pemanfaatan dalam Undang-undang No. 10
tahun 1997 adalah kegiatan yang berkaitan
dengan tenaga nuklir yang meliputi
penelitian, pengembangan, penambangan,
pembuatan, produksi, pengangkutan,
penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor,
penggunaan, dekomisioning dan pengelolaan
limbah radioaktif untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat (Pasal 1 butir 4), bahan
nuklir adalah bahan yang menghasilkan
reaksi berantai atau bahan yang dapat
diubah menjadi bahan yang dapat
menghasilkan reaksi pembelahan berantai
(Pasal 1 butir 5), sedangkan bahan bakar
nuklir ialah bahan yang dapat menghasilkan
proses transformasi inti berantai. (Pasal 1
huruf7).

Dalam Bab II dijelaskan bahwa
Pemerintah membentuk:

a. Badan Pelaksana yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, yang bertugas melaksanakan
pemanfaatan tenaga nuklir (Pasal 3
butiri).

b. Badan Pengawas yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, yang bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap segala kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir (Pasal 4
butir 1).

c. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
yang bertugas memberikan saran dan
pertimbangan mengenai pemanfaatan
tenaga nuklir.

Tugas pokok dari Badan Pengawas
ditegaskan kembali dalam Bab III dari UU
No. 10 tahun 1997 yang mengatur tentang
wewenang dan kekuasaan, disebutkan
bahwa Badan Pengawas adalah Badan yang
melakukan pengawasan dalam pemanfaatan
tenaga nuklir di Indonesia. Dengan kata lain

Badan Pengawas adalah sebagai instansi
yang berwenang. Kegiatan pengawasan
yang dilakukan oleh Badan Pengawas
(Pasal 14 ayat 2) meliputi:

Mengeluarkan peraturan di bidang
keselamatan nukiir.
Menyelenggarakan perizinan.
Melaksanakan inspeksi secara berkala dan
sewaktu-waktu.

Pengawasan tersebut dilaksanakan
untuk menjamin tercapainya tertib hukum
dalam semua bidang, mengingat
penggunaan tenaga nuklir mengandung
bahaya radiasi apabila penggunaannya tidak
mengindahkan ketentuan yang berlaku.

Walaupun sudah dikeluarkan
Keputusan Presiden No. 76 tahun 1998
tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN), namun belum dikeluarkannya
ketentuan tentang peraturan pelaksanaannya
maka peraturan pelaksanaannya masih tetap
menggunakan peraturan yang telah ada
(Pasal 45 UU No. 10 tahun 1997) sehingga
pelaksanaan pengaturan, perizinan dan
pemeriksaan atau inspeksi masih di bawah
BATAN melalui BIRO PENGAWASAN
TENAGA ATOM (BPTA) yang diatur di dalam
Surat Keputusan Direktur Jenderal Batan No.
127/DJ/XII/86 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BATAN.

2. Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir

Untuk mendapatkan izin
pemanfaatan bahan nuklir, maka setiap
instalasi nuklir baik reaktor maupun non
reaktor harus memiliki izin operasi instalasi
sebelum operasi dimulai. Surat Izin
pemanfaatan bahan nuklir yang sering ditulis
SIPBN (Surat Izin Pemanfaatan Bahan
Nuklir). SIPBN ini harus dimiliki oleh setiap
instansi/instalasi yang memiliki dan
mengelola bahan nuklir dan bahan bakar
nuklir. Sebagai pedoman peraturan
digunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.
12/1975 tentang izin pemakaian zat radioaktif
dan/atau sumber radiasi lainnya. Inti
pengaturan dalam PP 12/1975 terletak pada
pasal 1 sub a dan pasal 2. lstilah pemakaian
di sini diartikan secara luas tidak hanya
berarti penggunaan tetapi juga meliputi
penguasaan, peredaran, penyerahan,
pengangkutan, impor, re-ekspor dan lain-
iain. Yang semuanya itu memerlukan izin dari
BATAN c.q. BPTA. Istilah izin pemanfaatan
bahan nuklir berdasarkan UU No. 10 tahun
1997 belum diberlakukan dan masih
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menggunakan istilah izin pemakaian bahan
nuklir berdasarkan PP No. 12 tahun 1975
sampai dengan diberlakukan PP perubahan
dari PP No. 12 tahun 1975 tersebut.

Dalam praktek maka SIPBN akan
disebutkan secara khusus cakupan
penggunaannya misa! : SIPBN untuk
penggunaan, SIPBN untuk pengangkutan,
SIPBN untuk impor, re-ekspor dan lain-lain.

Peraturan pelaksanaannya maka
digunakan :

Surat Edaran No. 02/SE-DJ-24-IX/83 tentang
petunjuk pelaksanaan pengajuan pemohonan
izin pemakaian zat radioaktif dan/atau
sumber radiasi lainnya
Surat Keputusan No. 157/DJ/XI/1984 tentang
wewenang pengawasan zat radioaktif
dan/atau sumber radiasi lainnya.
Surat Keputusan No. 54/DJ/5/V/1982 Bab V
Pasal 26 tentang pembangunan dan
pengoperasian reaktor nuklir.
Surat Edaran No. HK 00 09/77/DJ/1986
tentang Pengadaan zat radioaktif dan/atau
sumber radiasi lainnya.

3. Persyaratan Izin

Dalam pengajuan permohonan izin
pemakaian bahan bakar nuklir harus dipenuhi
beberapa persyaratan, yang mengacu pada
PP No. 12 tahun 1975 dan dilengkapi oleh
SK Dirjen BATAN No. 54/DJ/5/V/82 tentang
pembangunan dan pengoperasian reaktor
nuklir dan SE HK 00 09/77/DJ/1986 tentang
Pengadaan zat radioaktif dan/atau sumber
radiasi lainnya. .

Adapun persyaratan-persyaratan
yang harus dipenuhi dalam permohonan
untuk memperoleh SIPBN adalah :

Adanya fasilitas instalasi nuklir. Pengertian
fasilitas instalasi nuklir/atom adalah tempat,
bangunan atau kompleks dimana terdapat
kegiatan dalam bidang tenaga nuklir. Karena
sifat-sifat radiasi itu, maka persyaratan
pertama dalam pemanfaatan radiasi adalah
fasilitas atau bangunan atau ruangan yang
tersedia harus memadai.
Adanya tenaga-tenaga yang cakap dan
terlatih (seperti petugas proteksi radiasi dan
pekerja radiasi).
Peralatan proteksi radiasi.
Memiliki izin operasi instalasi.
Sertifikasi uji material dari produsen bahan
nuklir.

Permohonan SIPBN diajukan dengan
mengisi formulir yang sudah disediakan
untuk keperluan itu (rangkap 2) dan
ditandatangani diatas meterai oleh penguasa
atau pemilik instalasi.

PROSEDUR SIPBN

Prosedur umum permohonan SiPBN
adalah diawali dengan para pemohon harus
mengisi secara lengkap formulir isian
permohonan izin pemakaian bahan bakar
nuklir dan menyerahkan kepada BPTA.
Prosedur berikut adalah interaksi antara
BPTA dan pihak pemohon izin sebelum
mengeluarkan SIPBN :

a. Terlebih dahulu memeriksa kelengkapan
dokumen permohonan izin pemanfaatan
bahan nuklir yang diajukan oleh pejabat
instansi yang melakukan pemanfaatan
bahan nuklir dan bahan bakar nuklir
lainnya.

b. Mengevaluasi formulir permohonan izin
yang harus dilengkapi dengan dokumen-
dokumen pendukung seperti : sertifikasi
uji, petugas proteksi radiasi (untuk
instansi di luar BATAN diharuskan
petugas proteksi radiasi memiliki
SIB/Surat Izin Bekerja yang masih
berlaku), pekerja radiasi, peralatan teknis
yang diperlukan untuk menjamin
perlindungan terhadap radiasi (dengan
menunjukkan sertifikat kalibrasi peralatan
yang masih berlaku), petunjuk kerja,
jumlah bahan nuklir dan bahan bakar
nuklir (baik perubahan maupun
pemindahan bahan nuklir dan bahan
bakar nuklir) yang diajukan dalam
permohonan tersebut.

c. Mengadakan penilaian evaluasi terhadap
permohonan tersebut sesuai dengan
Surat Edaran No. 02/SE-DJ-24-IX/83
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengajuan Permohonan Izin Pemakaian
Zat Radioaktif dan/atau sumber radiasi
lainnya.

d. Jika terdapat kekurangan data yang
diperlukan untuk penilaian maka BPTA
akan memberitahukan kepada pemohon
secara formal/tertulis.

e. Jika permohonan SIPBN telah memenuhi
persyaratan maka BPTA akan
mengeluarkan SIPBN untuk jangka
waktu yang telah ditentukan. Jangka
waktu SIPBN -idiberikan berdasarkan
bentuk bahan nuklir. Untuk bahan bakar
nuklir tidak berubah bentuk da!am
kelongsong misalnya jenis elemen bahan
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bakar reaktor diberikan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun dan untuk bahan
nuklir bentuk cUrah diberikan untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam
ketentuan izin tertulis bahwa pemohon
diharuskan memperpanjang SIPBN 2
(dua) bulan sebeium berakhirnya masa
lakuSIPBN.

FAKTA DAN BAHASAN

Kendala Praktek Dalam Penerbitan
SIPBBN

Peraturan dan proses penerbitan
SIPBN tidak sulit jika semua persyaratan
dipenuhi (instansi mau melakukannya), akan
tetapi pada prakteknya BPTA menemui
beberapa kendala antara lain :

Masih ada instansi di BATAN yang memiliki,
mengelola, menggunakan dan menyimpan
dan bahan nuklir tidak memiliki SIPBN
(SIPBN telah kadaluwarsa) walaupun mereka
telah membuat laporan SSAC. BPTA telah
berulang kali menegur tetapi tidak pernah
ditanggapi.
Dalam memperpanjang SIPBN pemohon
diharuskan mengajukannya 2 (dua) bulan
sebelum masa berlaku SIPBN berakhir, ada
beberapa intansi sering terlambat dalam
mengajukan perpanjangan SIPBN dan
kadang BPTA harus menegur instansi yang
bersangkutan terlebih dahulu.
Dalam SIPBN tercantum pula ketentuan
bahwa instansi pemohon harus melaporkan
setiap perubahan fisik, kimia maupun
perpindahan dari jumlah bahan nuklir yang
tertera pada SIPBN lama, sehingga
pengajuan perpanjangan SIPBN dapat
diketahui status terakhir bahan nuklir.

Dalam lampiran dapat dilihat sebagai
contoh kuantitatif beberapa kasus yang
terjadi dalam tahun 1998 khususnya status
peroktober 1998.

4. Efektivitas Sistem Perizinan
Pemakaian Bahan Nuklir

Efektivitas sistem perizinan dinilai
dari antara lain kelengkapan ketentuan yang
dilakukan, seberapa besar kepatuhan pihak
pemohon dalam mematuhi peraturan,
penyimpangan dari ketentuan batas
keselamatan dan kelancaran pelaksanaan
mekanisme atau prosedur yang berlaku.

Dalam praktek ditunjukkan bahwa
adakalanya sering dijumpai kendala
administratif yang memperlambat dalam
pengurusan SIPBN antara lain :

Pemohon terlambat mengajukan
permohonan, padahal pemakaian bahan
nuklir sudah dilakukan.
Pemohon terlambat memperpanjang izin bagi
SIPBN yang sudah kadaluwarsa.
Adanya perbedaan persepsi dalam pengisian
formulir izin sehingga perlu waktu dalam
klarifikasi.
Data kuantitas bahan nuklir tidak sesuai
dengan yang tercatat dalam izin karena
sudah mengalami transfer inter atau antar
puslit dan adanya perubahan fisik dan kimia.
Pemahaman peraturan yang terkait belum
merata.

SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas maka
dapat disimpulkan bahwa pada umumnya
pemohon izin puslit/instalasi yang berada di
BATAN sudah mengikuti mekanisme dan
mematuhi peraturan yang berlaku.

. Adanya kendala-kendala yang sering
muncu! bersifat admnistratif yaitu ketepatan
waktu dalam mengajukan izin, baik izin baru
maupun izin perpanjangan. Oleh karena itu
BPTA selaku Badan Pengawas harus
bersikap proaktif, dalam hal mengingatkan
kepada pemegang izin dengan menegur baik
tertulis maupun langsung untuk memenuhi
kondisi izin seperti harus memperpanjang izin
karena izin sudah kadaluarsa.

PUSTAKA

[1]. Undang-Undang No. 31 tahun1964
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Tenaga Atom

[2]. Undang-Undang No. 10 tahun' 1997
tentang Ketenaganukliran

[3]. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun
1975 tentang Keselamatan Kerja
Terhadap Radiasi

[4]. Peraturan Pemerintah No. 12/1975
tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif
dan/atau Sumber Radiasi Lainnya

[5]. Peraturan pemerintah No. 13/1975
tentang Pengangkutan Zat Radioaktif.

[6]. Keputusan Dirjen BATAN No.
54/DJ/5/V/82 tentang Pembangunan
dan Pengoperasian Reaktor Nuklir
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[7]. Edaran No. 02/SE-DJ/24-IX/83 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Izin
Pemakaian Zat Radioaktif Dan/Atau
Sumber Radiasi Lainnya.

[8]. Instruksi Dirjen BATAN No. HK 00
02/01/DJ/87 tentang Pelaksanaan PP
No. 11, 12 dan 13 tahun 1975 untuk
reaktor nuklir, instalasi daur bahan
nuklir, instalasi pengolahan radioaktif

dan instalasi lainnya yang bekerja
dengan bahan nuklir.

[9]. Edaran No. HK 00 09/77/DJ/1986
tentang Pengadaan zat radioaktif
dan/atau sumber radiasi lainnya.

[10]. Keputusan Dirjen Batan No. PN
00.01/145/DJ/89 tentang Pengecualian
dari Kewajiban Memiliki Izin Pemakaian
Zat Radioaktif dan/atau Sumber Radiasi
Lainnya

Lampiran

Kondisi SIPBN Instalasi Nuklir- BATAN

Status: Oktober 1998

Instalasi

PPSM

PRSG

PPNY

PPTN

PPR

PEBN

Kadaluwarsa /
habis masa

berlaku

1 buah izin

-

-

-

-

Perpanjangan Izin
Sebelum Kadaluwarsa

-

Setiap izin

Setiap izin

Setiap izin

-

Setiap izin

Perpanjangan Izin
Setelah Kadaluwarsa

-

-

2 buah izin

2 buah izin

Setiap izin

1 buah izin
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TANYA JAWAB

A. Pinitoyo *
• Mengapa sampai saat ini belum pernah

ada penerapan sanksi atas pelanggaran
ijin atau keterlambatan pengajuan ijin.

Liliana Y. Pandi
• Sampai saat ini memang belum

diterapkan sanksi atau denda, di masa
mendatang Badan Pengawas sesuai
dengan UU No. 10 /1997 akan
melaksanakan sanksi atau denda bagi
Instansi yang menggunakan
pemanfaatan tenaga nuklir atau bahan
nuklir tanpa ijin yaitu pidana denda
sebesar Rp. 100.000.000,- atau pidana
kurungan selama 1 tahun.

• Bagaimana dapat terjadi laporan PEBN
yang ditujukan kepada Kepala BPTA
tidak sampai ke tujuan.

Liliana Y. Pandi
• Aturan baku tidak ada, laporan berkala

salah satu instansi seringkali .dibuat
berbeda dengan instansi lain sesuai
dengan komitmen yang bersangkutan
dan kuantitas kegiatan instansi tersebut.

• Sampai saat ini belum ada format baku.
Di masa mendatang perlu dibuat format
baku untuk pembuatan laporan berkala
tersebut.

• Kondisi tersebut terjadi kemungkinan ada
kesalahan pada koordinasi persuratan di
BPTA, akan ditelusuri di bagian mana
laporan tersebut berada.

Pudji Susanti
• Bagaimana jika pada suatu kasus, salah

satu fasilitas menerima bahan nuklir
sebelum ijin operasi diberikan oleh pihak
yang berwenang.

Liliana Y. Pandi
• Laporan safeguards tidak dapat

seluruhnya diambil untuk data perijinan
sehingga laporan tersendiri (laporan
berkala) tentang pemakaian bahan nuklir
sehingga perubahan fisik, kimia dan
jumlah dapat diketahui. Hal ini
disebabkan pada laporan safeguards
hanya tercantum jumlah terakhir bahan
nuklir secara fisik.

Agus Sunarto
• Apakah ada aturan baku dalam

pembuatan laporan berkala yang
berkaitan dengan perijinan.

• Apakah ada format baku untuk
pembuatan laporan berkala tersebut
sehingga laporan yang dibuat oleh
fasilitas dapat memenuhi syarat.

Sigit Asmara Santa
• Apabila ijin pemanfaatan bahan nuklir di

lingkungan BATAN masih nampak
mengalami kendala administrasi yang
seharusnya tidak perlu, bagaimana
dengan pemanfaatan dari luar BATAN.
Bagaimana dengan program sosialiasi
ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan
tersebut agar dapat diikuti Badan
Pemanfaat Bahan Nuklir.

Liliana Y. Pandi
• Untuk pemanfaatan bahan nuklir di luar

BATAN telah dilakukan pennyuluhan
tentang Undang-undang No. 10/1997
dan peraturan-peraturan lainnya yang
berhubungan dengan perijinan.
Sedangkan untuk BATAN sampai saat ini
belum ada penyuluhan, karena selama
ini BATAN berfungsi sebagai pelaksana
dan pengawas sesuai dengan UU No.
31/1964 sehingga untuk Pusat/lnstansi di
lingkungan BATAN dianggap sudah
mengetahui peraturan-peraturan atau
ketentuan-ketentuan tersebut.
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SOLUSI ALTERNATIF KEGAGALAN SISTEM PENGAMAN TEKANAN TINGGI
TUNGKU SINTER DEGUSSA™ PEBN-BATAN

Achmad Suntoro
Pusat Perangkat Nuklirdan Rekayasa - BATAN

ABSTRAK

SOLUSI ALTERNATIF KEGAGALAN SISTEM PENGAMAN TEKANAN TINGGI TUNGKU
SINTER DEGUSSA™ PEBN-BATAN. Kegagalan-operasi yang pernah terjadi pada tungku sinter
Degussa™ HR-05 PEBN-BATAN beberapa waktu yang lalu telah memicu kegiatan untuk meneliti
penyebabnya dan meninjau kembali sistem pengaman dari tungku tersebut. Dari analisis level
komponen sistem iistriknya disimpulkan bahwa, kegagalan disebabkan oleh terkurungnya gas di
dalam tungku sedangkan pemanasan di dalam tungku berjalan terus dan katup pembuangan
(outlef) tungku tidak membuka sehingga menimbulkan letupan kecil yang mengakibatkan
putusnya filamen pemanas. Tidak membukanya katup pembuangan disebabkan oleh kelemahan
instrumen pemicu katup sedang letupan disebabkan oleh kelemahan disain sistem pengaman.
Penggantian instrumen sesuai dengan perbaikan disain adalah solusi terbaik, tetapi solusi
alternatif diberikan juga dalam makalah ini jika instrumen lama akan tetap dipertahankan.

ABSTRACT

AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR HIGH PRESSURE SAFETY SYSTEM FAILURE OF
DEGUSSA™ SINTERING FURNACE. A failure that happened sometimes ago in the sintering
fumace ofHR-05 PEBN-BATAN became a driving force ofthe investigation to find out the reason
of the failure and to review its safety system. From the component level analysis of its electrical
system, it is concluded that the failure is caused by the gas trapped inside the fumace while its
heating system is on and gas outlet is closed, so that a small explosion is occured to break the
filament heater of the fumace. The failure of the outlet to open is caused by the weakness of the
triggering instrument to the outlet while the explosion is caused by the weakness of the safety
system design. The replacement ofthe triggering instrument according to the improved design is
the best solution. However, an altemative solution is given if it is desired to keep the old
triggering instrument still working in the system after being repaired.

PENDAHULUAN

Tungku sinter Degussa™ HR-05
PEBN-BATAN adalah tungku listrik 80KW
yang digunakan untuk proses sintering pelet
UO dengan kapasitas maksimum 50 kg

mentah. Secara garis besar dalam
operasinya, proses sintering itu terdiri dari
dua tahapan operasi yaitu tahap persiapan
dan tahap penyinteran. Dalam tahap
persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah
tindakan kesiapan sistem tungku untuk siap
dinaikkan suhunya sesuai dengan pola
pemanasan yang ditentukan. Tungku berisi

gas hidrogen dengan tekanan tertentu dan
tetap namun mengalir (hidrogen mengalir
masuk dan keluar tungku). Tahap berikutnya
adalah menaikkan suhu dalam tungku sesuai
dengan pola penyinteran yang telah
ditentukan.

Tungku tersebut telah beroperasi
lebih dari sepuluh tahun dan telah mengalami
modifikasi pada sistem kendali suhunya yang
rusak'1'21. Setelah sistem kendali suhu yang
rusak dimodifikasi sistem tungku berjalan
normal sampai terjadi kegagalan yang
sebelumnya belum pernah terjadi. Kegagalan
timbul pada tahap kedua dan mengakibatkan

KontaJc menutup KontaJt MembuJta

Gambar 1. Fenomena Kontak Listrik
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sebagian komponen (filamen pemanas dan
beberapa batu tahan api) menjadi rusak.
Oleh karena itu perlii suatu upaya perbaikan.
Upaya perbaikan telah dilaksanakan
sehingga sistem tungku dapat berfungsi
kembali. Makalah ini berisi hasil penelitian "
atas kerusakan yang terjadi berikut solusi
atau jalan keluar yang ditempuh untuk
menanggulangi kemungkinan timbulnya
kejadian yang sama. Penelitian difokuskan
hanya pada bagian instrumentasi kelistrikan
sistem tungku.

TEORI

LATAR BELAKANG

Perbaikan suatu alat, dari kerusakan
yang terjadi, pada dasarnya bukan hanya
memperbaiki kerusakan tersebut agar alat
bersangkutan dapat beroperasi kembali,
tetapi harus dapat juga menentukan
penyebab dari kerusakan tersebut sehingga
kerusakan yang sama dimasa mendatang
dapat dicegah. Pada dasarnya kerusakan
atau kegagalan pada sebuah alat membawa
informasi berharga atas unjuk kerja
{performance) disain yang diterapkan dalam
pembuatan alat bersangkutan. Bisa terjadi
bahwa kegagalan merupakan kejadian yang
lolos dari jaring antisipasi disainer saat itu,
atau suatu kondisi yang memang telah
diketahui oleh disainemya namun belum
dapat atau dengan sengaja tidak diatasi pada
saat itu. Hal tersebut dimungkinkan karena
memang belum diketahui solusinya atau
terialu mahal solusinya sehingga menjadi
kelemahan dari alat bersangkutan.

Dari pengertian diatas, suatu
perbaikan alat dikatakan berhasil baik jika
mampu mengembalikan kondisi alat seperi
sebelum terjadi kerusakan dan mampu
mencegah kerusakan jika penyebab
kerusakan yang sama muncul kembali. Untuk
hal yang terakhir ini membuka kemungkinan
dilakukannya modifikasi disain terhadap alat
bersangkutan. Bertolak dari pemahaman arti
perbaikan diatas, maka penyebab kegagalan
harus ditemukan dan diantisipasi agar
kegagalan serupa tidak terjadi.

FENOMENA KONTAK LISTRIK

Ada dua jenis kontak listrik yang
sering digunakan sebagai aktuasi dalam
instrumentasi yang menggunakan listrik
sebagai media informasinya: kontak
normally-open dan kontak normally-close.
Kondisi normal kontak normally-open, yaitu

kondisi dimana kontak tidak mendapat
eksitasi atau tidak aktif, mempunyai posisi
terbuka (open-circuit) sedang kondisi normal
kontak normally-close mempunyai posisi
tertutup {short-circuit). Kondisi menutup dan
membukanya sebuah kontak secara elektris
mempunyai kemungkinan kegagalan yang
berbeda. Hal ini dapat dipahami karena
sebuah kontak dikatakan menutup secara
elektris jika hambatan (resistance) antara
kedua kontak adalah nol ohm, dan untuk
kontak terbuka hambatannya adalah oo ohm.

Untuk mencapai nol ohm maka
permukaan kedua kontak yang akan
bersentuhan harus bersih dari bahan lain
yang bersifat isolator dan mempunyai
kekuatan melekat yang kuat. Sedang untuk
mencapai hambatan tak terhingga (oo) cukup
memisahkan kedua kontak tersebut agar
tidak bersentuhan karena udara disekitar
kontak merupakan isolator yang baik.
Gambar 1 menunjukkan fenomena dari
kontak listrik ini. Jadi kondisi tertutupnya
kontak mempunyai persyaratan lebih jika
dibanding dengan kondisi terbukanya kontak
untuk medium udara. Persyaratan ini
cenderung menjadi bahan pertimbangan
utama dalam disain sistem instrumentasi
terutama yang menyangkut dengan masalah
keselamatan.

Berbagai cara dibuat untuk
memenuhi kondisi persyaratan pokok diatas,
dimana setiap pabrik pembuat kontak
menggunakan teknik mereka masing-masing.
Sebagai contoh WIKA™ adalah sebuah
merek dagang instrumentasi pengukuran
yang menggunakan kontak listrik. Untuk
mencapai kondisi diatas, pertama WIKA™
menggunakan bahan khusus untuk kontak-
kontaknya seperti silfram-W30, platinum-
iridium, gold-nikel, silver-paladium, dan gold-
silver untuk menjamin bersihnya permukaan
kontak dari kotoran akibat oksidasi. Juga
kontak berada dalam ruang tertutup untuk
menghindari masuknya debu dari udara.
Kedua yaitu untuk menjaga bertautnya kontak
dengan tekanan yang cukup, WIKA™
menggunakan pegas dan magnit permanen.
Dari disain ini WIKA™ berharap kegagalan
kontak menutup dapat diperkecil1 ].

ANALISIS KEGAGALAN

Pengelompokan penyebab kegagal-
an sebuah sistem akan mempermudah
proses analisis kegagalan dari sistem
bersangkutan. Resch dan kawan-kawannya
mengelompokkan penyebab kegagalan
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dala n NPP (nuclear power plant) yang
ditelitinya menjadi 11 bagian kemungkinan .
Dalam kasus kegagalan pada tungku sinter
DEGUSSA™ yang ada di PEBN ini, penulis
menentukan 3 kelompok besar kemungkinan
penyebab kegagalannya- yaitu: lingkungan,
proses, dan instrumentasi (Gambar 2).
Lingkungan sebagai penyebab kegagalan
adalah kejadian-kejadian diluar sistem tungku
yang bisa menimbulkan kegagalan operasi
sistem tungku. Sedang proses adalah proses
penyinteran yang sedang berjalan yang
melibatkan penggunaan material yang
disinter, gas, suhu-tinggi, dan tekanan dalam
tungku. Instrumentasi sistem tungku memiliki
kontribusi yang besar terhadap terjadinya
kegagalan sistem tungku. Instrumentasi
sistem terbagi menjadi dua: sistem mekanik
dan sistem listrik. Instrumentasi yang
berkaitan dengan listrik adalah fokus
penelitian penyebab kegagalan dalam
makalah ini.

Gambar2. Penyebab kegagalan.

Indikator utama penyebab kegagalan
dalam kasus ini adalah timbulnya letupan
kecil di dalam tungku yang menyebabkan
putusnya filamen pemanas dan rusaknya
beberapa batu tahan api di dalam tungku.
Dari indikasi tersebut penyelidikan diarahkan
pada komponen sistem yang berpotensi
memicu timbulnya ledakan.

Sistem pengaman tungku sinter
Degussa™ yang ada di ruang HR-05 PEBN
mempunyai jaringan logic yang baik. Teknik
skwensial diterapkan dalam sistem tersebut.
Teknik ini mempunyai sifat bahwa luaran
(output) sebuah sistem tidak hanya
ditentukan oleh nilai masukan {input) saat itu,
tetapi urutan masukan sebelumnya juga turut
menentukan'51. Dengan teknik ini dimungkin-
kan untuk menjaring kesalahan operator
dalam mengikuti prosedur pengoperasian
alat, sehingga kerusakan yang diakibatkan-
nya dapat dicegah. Namun demikian, dari
eksperimen yang kami lakukan ditemukan
kelemahan dari sistem pengaman tersebut,
yaitu sistem tungku tetap berjalan meskipun
katup pembuangan gas (outlef) kami tutup.
Tidak ada peringatan {warning) dari sistem

pengaman kepada operator atas tertutupnya
outlet tersebut merupakan kelemahan sistem
pengaman yang berkaitan dengan kasus
kegagalan-operasi ini. Tertutupnya outlet bisa
menimbulkan ledakan karena gas di dalam
tungku terkurung dan proses pemanasan
tungku berjalan terus.

Dari pemeriksaan secara detil
terhadap sistem tungku secara menyeluruh
pada level komponen ternyata terdapat
komponen sistem yang berfungsi ganda:
untuk kepentingan proses dan kepentingan
pengamanan. Komponen tersebut adalah alat
ukur tekanan gas dari WIKA™. Alat ini
dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui
tekanan gas di dalam tungku selama operasi
dan sebagai pemicu stabilisator tekanan
dalam tungku. Pemicu stabilisator tekanan
termasuk komponen sistem proses maupun
sistem pengaman. Proses sintering
menghendaki tekanan gas dalam tungku
stabil pada tekanan tertentu sehingga
memerlukan jasa pemicu stabilisator, dan
kegagalan pemicu stabilisator ini dapat
berakibat fatal terhadap keselamatan tungku
karena berhubungan dengan katup outlet.

Ada tiga saklar tekanan dalam
WIKA™ tersebut dimana dua diantaranya
dipakai sebagai pemicu untuk menutup dan
membuka katup pemasukan dan
pembuangan gas. Diagram saklar tekanan
tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.a.

Kontak normally-close IV-III dari
WIKA™ dipakai untuk pemicu membuka dan
menutupnya katup gas pemasukan Y90, dan
kontak normally-open IV-II dipakai untuk
memicu membuka dan menutupnya katup
pembuangan Y30.3. Dari Gambar 3.c terlihat
Tabel 1 akan berlaku.

Membuka dan menutupnya kontak
IV-III dan IV-II digerakkan langsung oleh
jarum penunjuk WIKA™. Dari bagan pada
Gambar 3.a terlihat bahwa daerah kerja
tekanan dalam tungku terletak pada kondisi
dimana kontak IV-III membuka dan kontak
IV-II juga membuka. Kondisi ini terjadi
dengan baik jika aliran gas yang fnasuk tepat
sama dengan aliran gas yang dibuang
(keluar). WIKA™ akan mempertahankan
kondisi ini dengan menutup katup
pembuangan jika tekanan dalam tungku turun
dengan tetap membuka katup pemasukan,
atau menutup katup pemasukan apabila
tekanan dalam tungk.u terlalu tinggi dengan
tetap membuka katup pembuangan.
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Dari disain pemicu stabilisator
tersebut, penulis . .berpendapat bahwa
pemilihan jenis kontak untuk membuka katup
pembuangan, yaitu kontak IV-II, tidak tepat
dipakai sebagai komponen pengamanan.
Karena seperti telah dijelaskan diatas

(fenomena kontak listrik) bahwa persyaratan
kontak untuk menutup lebih berat
dibandingkan dengan persyaratan untuk
kontak membuka. Singkatnya kontak IV-II
harus dipilih menggunakan kontak normally-
close seperti pada Gambar 3.b.

a. b.

• u

c.
Gambar3. Saklar tekanan dalam WIKA™ dan pemicu perintah stabilisator
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Tabel 1. Pemicu Katup

Kontak IV-III (inlet)
jika kontak IV-III menutup maka:

* B1-B2 hubung singkat,
* K31.2 aktif,
• K31.3 tidak aktif,
.-. katup pemasukan (inlet)

terbuka.

jika kontak IV-III membuka maka:
*B1-B2terbuka,
* K31.2 tidak aktif,
* K31.3 aktif,
.-. katup pemasukan (inlet)

tertutup.

Kontak IV-II (outlet)
jika kontak IV-II menutup maka:

* B1-B2 hubung singkat,
* K30.2 aktif,
* K30.3 aktif,
.-. katup pembuangan (outlet)

terbuka.

jika kontak IV-II membuka maka:
*B1-B2terbuka,
* K30.2 tidak aktif,
* K30.3 tidak aktif,
.-. katup pembuangan {outlet)

tertutup.

Dari penyelidikan yang telah
dilakukan, penulis berpendapat bahwa
kegagalan terjadi karena terkurungnya gas di
dalam tungku dengan kondisi pemanasan
tungku berjalan terus dan katup pembuangan
tidak membuka sebagai akibat kontak IV-II
secara elektris tidak menutup. Kesimpulan ini
diperoleh dari pemeriksaan bahwa kontak IV-
II ternyata tidak andal (reliable) saat itu, yaitu
terkadang menutup dan terkadang tidak
menutup secara elektris meskipun secara
visual kontak IV-ll tersebut terlihat menutup.

Kenyataan tersebut juga diperkuat
dari hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap
kontak IV-II. Diperoleh data bahwa kondisi
kontak tetap bersih (tidak ada debu ataupun
teroksidasi seperti yang dijanjikan oleh
WIKA™ bahwa kontak dijaga dengan baik
menggunakan bahan khusus dan tempat
yang tertutup), namun penyebab tidak
tertutupnya kontak IV-II secara elektris terjadi
karena kurangnya tekanan untuk berpaut dari
kedua kontak. Tekanan ini berasal dari
sebuah pegas dan magnit permanen yang
disiapkan untuk tujuan tersebut. Penyetelan
(adjustment) dilakukan terhadap posisi
magnet permanen, karena memang hanya
itulah yang memungkinkan untuk disetel
(disediakan fasilitas untuk penyetelan).
Penyetelan ini memang diperlukan
(disediakan) mengingat pegas dan magnit
permanen tentu akan berkurang
kekuatannya terhadap (waktu) umur.

UPAYA PERBAIKAN

Penggantian alat ukur WIKA™
terpasang adalah solusi terbaik, yaitu
menggantikannya dengan alat ukur sejenis
namun memiliki karakteristik kontak yang

tepat, yaitu kedua-duanya (kontak IV-II dan
IV-II) menggunakan normally-close
(Gambar3.b). Penggantian ini memerlukan
sebuah inverter untuk menyesuaikan kontak-
relay yang terkait dengan adanya perubahan
ini. Alat ukur WIKA™ yang terpasang
menggunakan kode kontak (contact type)
821.212 sedang yang diusulkan
penggantinya adalah WIKA™ dengan kode
kontak 821.22.

Solusi altematif disiapkan apabila
WIKA™ terpasang ingin dipertahankan (tidak
dilakukan penggantian, namun diperbaiki
saja). Solusi ini dijalankan dengan
menambah sistem pengamanan, yaitu
dengan policy menggunakan fasilitas
komponen yang telah ada dalam sistem
tungku dan meminimisasi pembelian
komponen baru. Pada dasarnya
pengamanan tambahan ini hanya untuk
mendeteksi kegagalan menutupnya kontak
IV-II, dan selanjutnya operator harus
memaksa kontak IV-II tersebut menutup
dengan jalur tersendiri secara manual.
Realisasi solusi ini ialah menambah dua
redundansi pemicu perintah pernbukaan

• katup pembuangan (Gambar4).

Langkah pendeteksian kegagalan
kontak IV-II dilakukan oleh redundan
pertama. Perintah redundan "pertama ini
berasal dari relay K31.2 yang diaktifkan oleh
kontak IV-III. Disain redundan ini berangkat
dari kondisi bahwa kontak IV-III akan
membuka (aktif) apabila tekanan gas di
dalam tungku telah tinggi melewati batas
yang ditentukap,, dan kontak IV-III adalah
kontak normally-ctdse. Jika kontak IV-II gagal
menutup sampai pada kondisi dimana kontak
IV-III membuka, itu berarti tekanan gas di
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dalam tungku sudah tinggi melampaui batas
dan tekanan itu akan, terus naik meskipun
katup gas pemasukan ditutup. Kenaikan ini
disebabkan naiknya temperatur gas di dalam
tungku akibat pemanasan tungku yang terus
berjalan. Jika ha! ini dibiarkan terus maka
ledakan dalam tungku akan terjadi.

Namun demikian ledakan dalam
tungku tidak akan terjadi karena pada saat
katup pemasukan gas Y90 menutup maka
katup pembuangan Y30.3 juga akan
membuka, karena kedua katup dipicu oleh
kontak IV-III (Gambar 3). Kondisi ini akan
menimbulkan letupan kecil diluar tungku
karena keluarnya gas hidrogen secara
mendadak dari pipa pembuangan dan
disambut oleh api pengamanan. Letupan
kecil ini merupakan peringatan {warning)
yang akan segera menggugah kesadaran
operator bahwa sesuatu yang tidak normal
telah terjadi dalam sistem tungku yang
sedang beroperasi. Jika kondisi ini dibiarkan,
maka tekanan gas di dalam tungku akan

berangsur turun hingga pada tekanan
batasnya yaitu saat kontak IV-III menutup
kembali. Jika kontak IV-III menutup kembali
itu berarti katup pemasukan dibuka, maka
katup pembuangan akan menutup dan
berakibat tekanan dalam tungku akan naik
lagi dan selanjutnya letupan kecil terjadi lagi
(berulang kembali) - terjadi osilasi. Osilasi ini
akan terjadi jika kontak IV-II gagal menutup
sebagai peringatan {warning) kepada
operator.

Tambahan redundansi kedua
dilakukan dengan memaksa langsung
(menggunakan saklar on-off) menghubung
singkat kontak IV-II. Hubung singkat ini
hanya dilakukan jika kontak IV-II gagat
menutup yang ditandai dengan terjadinya
osilasi sebagai hasil deteksi dari redundansi
tambahan pertama. Jika hal ini terjadi maka
katup pembuangan akan selalu terbuka dan
tekanan gas di dalam tungku akan turun dan
berada didaerah operasinya kembali.

K30.2 K31.2

A1

K30.2
n

IE

IX

K31.2
u

• 11

K30.3 K31.3

K30.3 K31.3 Y90

I6

' li

I outlet

(NC)

inlet
CNC)

33 *

Gambar4. Dua Redudansi Tambahan Sebagai Solusi Alternatip.
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SIMPULAN

Kegagalan-operasi sistem tungku
telah diperbaiki dan sebab kegagalan adalah
terkurungnya gas dalam tungku sedang
pemanasan berjalan terus dan katup
pembuangan tidak membuka sehingga
menimbulkan letupan kecil di dalam tungku
yang merusak beberapa komponen tungku.
Katup pembuangan tidak membuka disebab-
kan oleh tidak bekerjanya secara normal
instrumen pemicu perintah stabilisator
tekanan dalam tungku. Hal ini disebabkan
oleh masa kerja (umur) dari instrumen
bersangkutan yang telah panjang. Akibat
yang ditimbulkannya, yaitu terjadinya letupan,
disebabkan oleh kelemahan disain pemicu
stabilisator tersebut. Penggantian instrumeri
pemicu stabilisator dengan disain yang tepat
adalah solusi terbaik, namun solusi alternatif
yaitu jika instrumen terpasang tetap
dipertahankan setelah mengalami perbaikan
diberikan dalam makalah ini.

Penelitian kegagalan-operasi dalam
makalah ini dilakukan hanya dari sudut
pandang instrumentasi-listrik sistem tungku.
Ini berarti bukan satu-satunya kemungkinan
penyebab kegagalan-operasi sistem tungku
tersebut. Kegagalan dapat juga berasal dari
sisi instrumentasi-mekanik, proses, dan atau
lingkungan dimana sistem tungku berada.
Makalah ini menunjukkan potensi
instrumentasi-listrik sebagai penyebab
kegagalan-operasi.
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TANYA JAWAB

A. Pinitoyo
• Apakah penyebab letupan kecil

memutuskan filamen pemanas.
yang

Achmad Suntoro
• Letupan kecil yang terjadi kemungkinan

disebabkan adanya udara dalam tungku
sinter atau gas dalam tungku sinter yang
tertutup.

Pudji Susanti
• Bagaimana efektifitas dari alternatif solusi

yang diajukan tanpa adanya penggantian
komponen WIKA™ dan tanpa perbaikan
sistem mekaniknya.

Achmad Suntoro
• Solusi alternatif tersebut hanya bersifat

penyangga akibat kesalahan disain
dalam pemilihan alat ukur WIKA™.
Efektifitas unjuk kerja tungku akan lebih
baik dibanding apabila tanpa solusi

alternatif. Di samping itu, kegagalan
sistem tungku kemungkinan dapat
disebabkan oleh faktor lain seperti yang
tertera dalam makalah.

Sigit Asmara Santa
• Solusi altematif kegagalan tungku sinter

DEGUSSA™ sangat bagus apabila
dipakai untuk menutup katup dengan
normally open. Untuk integrasi analisis
kegagalan kemungkinan lebih lengkap
apabila dikaitkan design basis dan
proses.

Achmad Suntoro
• Analisis dan solusi hanya ditinjau dari

sudut pandang instrumentasi elektrik
saja. Analisis dan solusi lebih baik
apabila dilakukan secara terintegrasi
dengan kemungkinan-kemungkinan lain.
Analisis ini minimal untuk memicu
analisis dan solusi secara terintegrasi.
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