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ABSTRAK

PREDIKSI PENGARUH DERAJAT BAKAR U3Si2-AI DAN KOMPOSISI SiC/p-AI PADA
KONDUKTIVITAS TERMAL MENGGUNAKAN MODEL KOMPOSIT MATRIKS LOGAM
MENGANDUNG SUBDISPERSI EVOLUTIF. Model dikembangkan dari kombinasi konfigurasi
konduktivitas unit volume sistetn dispersi. Disajikan penerapan model untuk menentukan
pengaruh komposisi komposist aluminum diperkuat partikel SiC (SiC/p-AI) serta untuk
meramalkan perilaku konduktivitas terma! bahan bakar nuklir U3SJ2-AI selama pemakaian di
reaktor. Hasil prediksi pengaruh derajat bakar pada konduktivitas bahan bakar nuklir U3SJ2-AI
memberikan prediksi yang cukup baik, pada awal penggembungan dispersa U3SJ2 konduktivitas
bahan naik kwadratik sampai pori matriks Al menutup, kemudian turun hampir linear dengan
kenaikan penggembungan U3Si2. Aplikasi model untuk prediksi pengaruh fraksi volume sistem
KML SiC/p-AI konduktivitas turun hampir linear dengan fraksi volume partikel SiC, dan pada
komposisi 50 % nilainya menjadi 57.6 %. Hasil ini menunjukkan kesesuaian yang baik.dengan
data pengukuran. Dapat disimpulkan bahwa satu model konduktivitas.termal KML yang
dikembangkan untuk bahan bakar nuklir itu dapat dimanfaatkan langsung untuk KML yang lebih
sederhana.

ABSTRACT

PREDICTION OF U3SI2-AL BURN-UP AND SIC/P-AL COMPOSITION EFFECTS ON ITS
THERMAL CONDUCTIVITY USING METAL MATRIX COMPOSITE (MMC) MODEL
CONTAINING PROGRESSIVE SUB-DISPERSION. The model takes into account the evolution of
constituent volume fraction. Sub-dispersion ofdisperse contains fission gas bubbles thatincrease
with bum-up. The metal matrix could contain pore and void, a difeerent type of disperse that vary
wth time. The model is previously aimed to dispersion-nuclear fuel element. The model consists of
a combination of different conductance constituent of both matrix and sub-matrix. Application is
carried out to predict the fuel swelling effed on thermal conductivity of U^SirAI dispersion, and to
volume fraction effect on conductivity of SiC-particulate reinforced Al matrix. The model shows
that both fuel fraction and fission gas swelling decrease the thermal conductivity. During the start-
up period of swelling the conductivity increases as aluminum pore close, then decreases most
linearly. SiC/p-AI conductivity decreases most lineariy with particulate volume fraction, attains 57.6
% of pure Al at 50 %v/v. The author conclude that the mode! developed is appticable for more
general MMC.

PENDAHULUAN

U3Si2-AI telah terpilih untuk
menggantikan bahan bakar pengganti UO2-
Al , UAIX-AI karena kerapatan uranium dapat
lebih besar, hingga cukup digunakan U
dengan pengayaan rendah, serta ketahanan
terhadap iradiasi cukup baik. Konduktivitas
termal bahan bakar nuklir (BBN) dispersi
U3Si2, yang selama pemakaian menghasilkan
energi panas dan secara makro tetap
sebagai padatan, perlu diketahui dengan
baik, karena menyangkut distribusi suhu,
merembet pada keamanan sistem. Komposit
aluminum dengan penguatan SiC partikel
(SiC/p-AI) telah diketahui merupakan bahan
yang potensial untuk digunakan dalam
banyak bidang seperti struktur, sistem
mekanik dan kemasan elektronik 1. Aplikasi

KML yang potensial pada komponen mesin,
tidak terlepas dari keterbatasan konduktivitas
termal. Untuk BBN khususnya pasca iradiasi
penentuan sifat itu memerlukan penanganan
yang tidak sederhana dan atau mahal,
penelitian semacam ini sebagai alternatif
ataupun pelengkap studi eksperimental.

Pemodelan konduktivitas KML
dengan matriks dan dispersa mengandung
subdispersi yang dapat terkait dengan waktu.
Aplikasi model untuk mengetahui pengaruh
angkamuat, pori bawaan, temperatur operasi
pada konduktivitas, dan pengaruh derajat
bakar U3Si2-AI pada konduktivitas tertnalnya,
serta perbandingannya dengan data
eksperimen.

Prediksi pengaruh angka muat,
berguna dalam prediksi perilaku dan
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keandalan produk dalam masa pemakaian,
serta membantu disain produk dan
membantu eksperimental penentuan nilai itu.

LANDASAN TEORI

KML U3Si2-AI mengandung sub-
dispersi evolutif pada matriks maupun
dispersa. Fraksi volumetrik KML yang turut
menentukan konduktivitas termal seiama
pemakaian dapat mengalami perubahan.
Semula model ini dikembangkan untuk
sistem KML bahan bakar nuklir dispersi 2-3.
Pada BBN dispersi perubahan terjadi dimulai
oleh pembentukan gelembung-gelembung
gas hasil fisi nuklir yang tidak hanya
menghasilkan nuklida-nuklida padat, tetapi
juga gas. Penggembungan dispersa U3Si2
pada tahap awal masih dapat diakomodasi
oleh pori matriks logam, yaitu penyempitan-
penutupan pori atau pemadatan subsistem
dispersi matriks logam, selanjutnya akan
menjadi pengembungan makro bahan
komposit.

MODEL KONDUKTIVITAS BAHAN BAKAR
TERDISPERSI

Struktur bahan. Bahan yang
dipelajari merupakan komposit matriks logam
terdiri dari dispersa homogen dalam matriks
logam. Untuk sistem U3Si2-AI dispersa U3Si2
maupun matriks sendiri merupakan
subdispersi, ialah dispersa merupakan
submatriks yang mengandung dispersa
gelembung gas dalam fasa padat sedangkan
matriks logam masih mengandung pori,
dispersa tipe lain . Subdispersi dapat
mengalami perubahan terutama oleh
pembentukan gas dan gelembung gas hasil
belah.

Geometri penyusun struktur.
Geometri komponen dispersa dianggap
seragam untuk sistem maupun subsistem.
Fasa dispersa dan subdispersa berbentuk
bola.

Sifat mekanik dan termik dari
penyusun bahan.

• partikel dispersa utama bersifat relatif
kaku terhadap fasa kontinyu utama

• fasa kontinyu utama bersifat elastis
terhadap fasa dispersa utama,

• secara termal bahan bersifat isotrop

Sifat instrinksik bahan diperoleh
dengan menentukan satuan volume dari
subsistem dispersi dan sistem dispersi, serta
konfigurasi struktur. Satuan volume terdiri

dari satu fasa dispersa yang dikelilingi oleh
fasa matriks, hingga berbentuk kubus dengan
pusat terdapat bola fasa dispersa. Apabila
diperbanyak atau disusun-gandakan akan
membentuk bahan.

Konduktivitas panas satuan volume
dimodelkan sebagai hantaran dari kombinasi
serial dan paralel dari komponennya.
Dipandang hantaran arah poros utama,
berupa hantaran panas parale! antara volume
matriks di luar silinder (silinder melewati bola
disperse) dan volume silinder terdiri dari
matriks-bola disperse-matriks. Komponen
volume silinder merupakan hantaran serial.
Demikian pula dengan subdispersi. Hantaran
satuan volume dianalogikan dengan hantaran
dalam diagram gambar-1.

Gambar-1. Diagram model konduktivitas dari satuan
volume bahan dispersi, satu dispersa dalam matriks. Lf
fraksi tebal setara, Af fraksi luas tampang.

Gambar-2. Diagram model konduktivitas bahan bakar
dispersi. Dispersa silisida mengandung gelembung gas
terdispersi, sedangkan matriks aluminium mengandung
pori terdispersi. Huruf f, g, p sesudah A (fraksi luas)dan L
(fraksi tebal) berurutan berarti bahan bakar, gelembung
gas, dan pori.

Subsistem dispersi gelembung gas hasil fisi
dalam matriks bahan bakar dan subsistem
dispersi pori fabrikasi dalam matriks
aluminium serta sistem disperse dari
subsistem partikel bahan bakar dalam
subsistem matriks Al berbeda skala, tetapi
adalah sebangun. Dengan penjabaran satu
subsistem kemudian membuat analogi pada
subsistem lain dan sistem keseluruhan,
kemudian dirangkai menjadi konduktivitas
sistem seperti pada gambar-1. Tebal bola
dalam silinder berdiameter 2.Rg bervariasi
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dari 2.Rg hingga 0, dengan rerata tampang
lingkaran silinder luas lingkaran dibagi
diameter: Ig = 0.5 n Rg.

Dengan demikian maka fraksi tebal
gelembung gas, Lg, dalam satuan volume
bersisi Ig dengan satu gelembung gas dapat
ditulis menjadi:

(1)

Fraksi luas tampang silinder yang melewati
gelembung gas, Ag :

Ag=7r(Rg/lg)2 (2)

Panjang sisi satuan volume Ig, sama dengan
jarak antar pusat gelembung, dinyatakan
dengan kerapatan gelembung pg, sebesar 1
gelembung tiap Ig kubik, ialah parameter
yang lebih mudah diukur:

lg = Pg
-1/3

(3)

Selain dengan itu ia dapat pula dihubungkan
dengan fraksi volume gelembung, Fg,:

Fg = (4/3).7i.Rg3/lg3

= (4/3).7t.Rg3.pg (4)

Kalau ukuran gelembung tidak seragam
maka Rg adalah nilai reratanya.
Persamaan konduktivitas subsistim silinder
dengan konfigurasi serial dari bahan bakar
bila kf konduktivitas termal bahan bakar pejal
dan kg konduktivitas gelembung

1/kS = Lg/kg + (1-Lg)/kf (5)

konduktivitanns efektif bahan bakar dengan
dispersi gelembung, keg, merupakan
rangkaian paralel dari silinder (kS) dan bahan
kontinue (ks), :

keg = Ag.kS + (1-Ag).kg (6)

Memasukkan ks dalam (5) ke (6) akan
didapatkan

keg/kf = 1 - Ag + Ag.[ kg / {(1-Lg).kg +
Lg.kf}] (7)

Penyederhanaan bila Pl « 1, dan kg«Lg.kf,
dan tebal relatif bola Lg dengan tebal
maksimal = 2 Rg/lg, akan didapat persamaan
(8) yang sama dengan model DART2:

keg/kf = 1 - Ag + Ag.(kg / Lg.kf) (8)

Persamaan (7) dan (8) dapat dituliskan pula
mengingat (1) dan (2), menggunakan
parameter densitas dengan (3) atau dengan
parameter Fg mengingat (4):

Analogi gelembung gas dalam bahan
bakar dengan pori dalam Al, untuk

persamaan (1) sampai (8), dengan
mengganti indeks f menjadi Al untuk
aluminium dan g menjadi p untuk pori.

Pada subsistim ini penyederhanaan (7)
menjadi (8) dapat di penuhi , sehingga
seperti pada (8) konduktivitas efektif Al
mengandung pori adalah :

kep/kAI = 1 - Ap + Ap.(kp / Lp.kAI) (9a)

Dengan pori tertutup atau terisolasi atau
orientasi pori tegak lurus arah konduksi
panas, maka dengan menggunakan data
porositas sebagai fraksi volume Fp, analogi
persaman-9, adalah :

2/3
kep/kAl = 1 - 7t.(0.75.Fp / TT):

[lkp/{kAl.(0.5.n.(0.75.Fp/7t)1/3}J (9b)

Apabila pori terbuka dan arah sejajar
perpindahan panas, maka digunakan Lp = 1,
dan fraksi luas tetap Ap = 7i.(Rp/lp)2 dengan
Rp diameter pori terbuka. Data morfologi
diperlukan untuk menentukan apakah yang
terbaik adalah persamaan (9a), (9b), atau
kombinasi.

Bila ke adalah konduktivitas sistem dispersi
maka dengan analogi sistem dengan
subsistim, akan didapat persamaan :

ke/kep = 1 - Af + Af.[ keg / {(1-Plf). keg
+ Plf.kep}] (10)

Konduktivitas partike! bahan bakar pada
persamaan-7 memerlukan informasi kg dan
kf, serta informasi morfologi. Nilai kg yang
menggunakan data xenon, menurut D.R.
Olander 3, yaitu sebagai fungsi suhu mutlak
(K), kg dan kf adalah, berturut-turut,
konduktivitas gas pengisi gelembung dan
konduktivitas dispersa utama tanpa pori,
yang dipengaruhi oleh suhunya.

Konduktivitas matriks Al pada persamaan (9)
selain keg dari (7) perlu data kp dan
morfologi. Konduktivitas panas pori yang
terisi gas dinyatakan dalam persamaan (13),

kp = kg + 4saRT3, (W/mK) (11)

di mana kg = konduktivitas panas curah
(W/m.K) gas , e = emisivitas, cr = konstanta
Stefan-Boltzmann, dan T = temperatur (K).
Dengan kep dan keg serta data morfologi
termasuk data makro seperti Ff fraksi bahan
bakar atau angkamuat, konduktivitas sistem
pada persamaan-10 dapat ditentukan.
Pada keadaan bahan bakar masih segar: Fg =
0, Fp fraksi pori sama dengan fraksi bawaan
fabrikasi. Selama iradiasi sampai dengan pori
Al menutup sempurna, sesuai data eksperimen
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penutupan pori -dari fraksi pori awal FpO-
sebanding dengan penggembungan,

Fp = FpO - 0.5.Fg (12a)

Fp=0, bila 5.Fg = FpO (12b)

Dalam model itu secara eksplisit
muncul parameter perbandingan volume
antara matriks dan dispersa dan porositas
partikel, kedua parameter dapat dipandang
sebagai variabel sistem, sedangkan variabel
suhu implisit pada konduktivitas bahan
penyusun. Model memberikan prediksi
konduktivitas KML bila diketahui kon-
duktivitas jenis masing bahan penyusun, dan
strukturnya, juga memberikan variasi suhu
KML oleh variasi perbandingan volume, atau
variasi porositas ataupun variasi kedua
variabelnya. Kalau hubungan densitas fisi,
dan penggembungan diketahui, maka riwayat
konduktivitas termal dapat ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Verifikasi model ini dengan model dan data
U~Si?-Al. DART

Grafik hubungan antara hasil prediksi
pada penelitian ini dan.J.Rest2 serta data
eksperimen disajikan pada gambar-3.
dengan disertai data fraksi pori dan fraksi
bahan bakar atau angkamuat. Prediksi dari
J.Rest dan penelitian ini memiliki
kecenderungan yang sama, yaitu pada Ff
dan Fp rendah prediksi memberi nilai
dibawah eksperimen. Perbedaan antara
keduanya adalah bahwa, seluruh,.bentangan
tnodel DART lebih rendah daripada data
eksperimen, sedangkan separuh bentangan
model tni lebih rendah daripada data
eksperimen dan sisanya diatas, dengan
melalui titik temu. Persamaan diantara
keduanya adalah kecenderungan yang
sesuai dengan data eksperimen.

Aplikasi pengaruh penggembungan.iradiatif
U3SJ2-AI

Prediksi pengaruh penggembungan
iradiatif U3Si2-AI disajikan pada gambar-5.
Dengan memanfaatkan data eksperimental 1

yaitu hubungan antara kerapatan pem-
belahan dan penggembungan elemen bakar
pelat seperti gambar-4, dapat ditentukan
hubungan konduktivitas BBN itu dengan
kerapatan fisi, 'burnup', atau waktu iradiasi
bila riwayat daya diketahui. Gambar-5a

menyajikan prediksi riwayat konduktivitas
termal menggunakan kronologi derajat bakar
dan parameter fraksi volume U3Si2 (15%),
porositas matriks Al (5%) pada tiga macam
suhu operasi (373, 473, dan 573 K), disertai
riwayat konduktivitas pada parameter 15%
fraksi U3Si2, 373 K, tetapi 0 % porositas. Tiga
kelompok kurva (2, 3, 4 dari atas & kiri) suhu
bervariasi sedangkan 2 parameter lain sama.
Mereka mempunyai : kemiripan naik secara
kuadratik lalu turun linear, dan perbedaan
semakin tinggi suhu semakin singkat waktu
naik maupun turun dengan konduktivitas
semakin kecil. Besar laju perubahan
konduktivitas ini terkait dengan peng-
gembungan yang lebih cepat pada suhu
tinggi. pada angka muat berbeda. Kurva-1
amat berbeda dari kelompok pertama,
kecuali dengan kurva-2 hanya berbeda
dalam porositas Al. Kurva-1 0 % porositas Al,
maka pada awal iradiasi nilai konduktivitas
paling tinggi, langsung turun dengan
penggembungan iradiatif hingga berimpit
dengan kurva-2.

Gambar-5b. menyajikan prediksi
riwayat kt dari 4 macam kondisi. Tiga kurva
(1, 3, 4 dari atas & kanan) merupakan
kelompok hanya berbeda dalam porositas Al,
dengan kemiripan kt naik parabolik kemudian
turun linear dan perbedaan dalam tingginya
kt awal serta lamanya waktu kenaikan : bila
porositas Al makin kecil, kt awal makin tinggi
sementara waktu naik makin pendek. Dari
kelompok terakhir itu kurva 1 paling mirip
dengan kurva 2, yaitu dalam hal kenaikan
kurva lebih sebangun karena hanya berbeda
1 parameter ialah temperatur operasi. Makin
tinggi temperatur, konduktivitas bahan makin
rendah, sesuai sifat komponen yang dominan
yaitu matrik logam.

Aplikasi langsung pada SiC/p-AI-6061 dan
verifikasi.

Data perhitungan pengaruh
komposisi partikel penguat KML SiC/p-AL
disajikan pada pada tabel-2 dan gambar-6.
Data pengukuran menunjukkan deviasi
terhadap nilai rerata, lebih besar pada
kandungan partikel mendekati 50%. Hal ini,
dapat dikaitkan dengan homogenitas
distribusi partikel yang menurun kualitasnya
bila volume SiC/p dan Al semakin berimbang,
sebagaimana dijumpai dalam subsistem
dispersi pada butir U3Si2. Terlihat data
tunggal pengukuran pada fraksi volume 50 %
jauh diatas garis interpolasi statistik maupun
dari nilai prediksi model ini. Model cukup
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penting untuk evaluasi data pengukuran pada
sekitar 50% v/v.

SIMPULAN

Telah disajikan model konduktivitas
termal KML mengandung subdispersi pori
pada matriks utama maupun subdispersi
gelembung gas pada disperse utama.
Percobaan aplikasi model itu pada BBN
U3Si2-AI dan pada komposit aluminum
dengan penguatan partikel SiC, berturut-turut
untuk menentukan pengaruh peng-
gembungan dan fraksi volume partikel
penguat pada konduktivitas termal.

Verifikasi model ini dengan data
eksperimen2 untuk U3Si2-AI, menunjukkan
kesesuaian yang baik, memberikan verifikasi
model. Dibandingkan dengan model
digunakan DART, model ini lebih baik untuk
konduktivitas KML relatif Al : 0.25 - 0.75,
sementara pada kt KML nisbi < 0.25 model
DART2yanglebihbaik.

Prediksi pengaruh penggembungan
U3Si2-AI menunjukkan bahwa pada awal
iradiasi, konduktivitas bahan naik menyerupai
fungsi kwadratik sampai puncak terkait
dengan penutupan pori matriks utama,
kemudian turun hampir linear. Fenomena
kenaikan konduktivitas ini semakin jelas pada
suhu rendah. Hal ini dapat dikaitkan dengan
kenyataan bahwa pada suhu lebih rendah
penggembungan oleh gas fisi lebih rendah,
berarti waktu pemuaian yang lebih besar
untuk mencapai penggembungan yang
sama, hingga mudah diamati

Aplikasi model untuk prediksi
pengaruh fraksi volume sistem KML SiC/p-AI

. menunjukkan kesesuaian yang baik.dengan
data pengukuran : konduktivitas turun hampir
linear dengan kenaikan fraksi partikel
penguat SiC. Pada SiC/p 50 %v/v,
konduktivitas nisbi turun menjadi 57.6 %,
yaitu dari 184.6 menjadi 106.2 W/K/m.

Dapat disimpulkan bahwa satu model
konduktivitas termal KML yang dikem-
bangkan untuk bahan bakar nuklir ini dapat
dimanfaatkan langsung untuk KML pada
umumnya, dengan memperhatikan data
masukan.
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TANYA JAWAB

Tukardi

• Dalam pemasukan bahan dalam
aluminium (U3Si2-AI) ini berapa banyak
(dalam gram) dan didapat berapa volume
yang diperoleh gas tersebut.
Umpamanya 1 gram (U3Si2-AI)
dipanaskan.

• Berapa batas densitas pada presen gas
tersebut.

Suwardi

• Kalau hanya dipanaskan tidak akan
terjadi gelembung gas. Itu terjadi bila ada
reaksi fisi (di'bakar' dalam reaktor nuklir).

• Untuk operasi aman penurunan densitas
< 20 %.

Abdul Latif

• Dalam gambar terakhir konduktivitas vs
Burn-Up tergambar garis merah/dan
hijau (konduktivitas). Berapa penyim-
pangan rata-rata data pengukuran/model
yang telah dilakukan (dari gambar).

Suwardi

• Untuk keadaan teriradiasi (Burn-Up >0)
penulis belum mendapatkan data
pengukuran konduktivitas bahan bakar
U3Si2-AI pasca iradiasi. Rasanya terlalu
mahal eksperimental pengukuran itu.
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Sungkono

• Standar apa yang digunakan untuk
menentukan kriteria baik atau buruknya
nilai yang dihasilkan model yang dibuat
dibandingkan dengan data pengukuran
(secara kuantitatif)

• Mohon dijelaskan batasan-batasan yang
digunakan untuk MKL yang lebih
sederhana

Suwardi

Kalau data model masih lebih kecil dari
rerata penyimpangan data eksperimental
dikategohkan cukup sesuai bila lebih
besar kurang sesuai.
Lebih sederhana komposisi/struktur
mikro, khususnya evolusinya selama
pemakaian. Contoh untuk SiC/p-Al tidak
terjadi adanya gelembung gas.
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