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PENGARUH KELUAR MASUK TARGET
TERHADAP OPERASI REAKTOR

YANG SEDANG BERLANGSUNG DI RSG GAS.
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ABSTRAK.

PENGARUH KELUAR MASUK TARGET TERHADAP OPERASI REAKTOR YANG SEDANG
BERLANGSUNG DI RSG GAS. Salall satu kegunaan reaktor RSG-GAS adalall sebagai sarana untuk
memproduksi bal1aIl radioisotop. Pemasukan dan pengeluaran target pada posisi iradiasi 0-6 dan E- 7
dilakllka11 secara n1anual. Pelaksanaan dapat dilakukan pada saat reaktor padam atau operasi. hila
dilakukan disaat reaktor padam n1aka tidak ada masalall, tetapi hila dilakukan saat reaktor operasi maka
akan menganggu jalalUlya operasi reaktor. Gangguan tersebut merupakan gangguan laju alir di teras
reaktor daJl gangguan reaktivitas. PenilitiaJl ini bertujuan untuk menentukan perilaku hubungan antara
penanganan target dan gangguan parameter tersebut. Perilaku ini akan menjadi pedomaJl group operasi
dalam melaksanakaIl penangaJlan target iradiasi.

ABSTRACT.

THE INFLUENCE OF ON POWER TARGET LOADING AT RSG-GAS REACTOR. One of
utilization purposes of tIle RSG-GAS reactor is to produce radioisotop. TIle target insertion or
withdrawal on tIle irradiation position D-6 and E-7 in the core can be done manually, during reactor
operation or shut down condition. TIle problem arises when the loading is under operation mode, because
of flow and reactivity change the reactivity. TIle behavior of operation parameter changes due to target
ltandliJlg will be investigated in tIlis paper. TIle beltavior will be applied as a guidance of the operating
group in handling the irradiation target.

PENDABULUAN Kanal daya (JKTO4 DXOOIF) : stabil pada daya
yang direncanakan.
Peri ode (JKTO2 CX811G daD CX821G): tak

terhingga.
Untuk mempertahankan daya reaktor secara
otomatis dilakukan cara sebagai berikut :
a. Tentukan nilai prosentase pemmjukan JKTO4

DXOO IF terhadap skala penull.
b. Sesuaikan angka penunjukan pacta set point

dengan nilai prosentase tersebut.
c. Pasang skalar HAND-CONTROL pacta posisi

CONTROL.
Setelah pacta COIVTROL, maka peruballan
reaktivitas akan diimbangi oleh penarikan atau
penyisipan batang kendali pengatur secara
otomatis. Dengan demikian daya reaktor akan
stabil yang ditandai penunjukan kaJlai daya JKTO4
DXOOIF.

Salall satu kegunaan reaktor RSG-GAS
adalah sebagai sarana untuk mengiradiasi bahan
untuk memproduksi radioisotop. Dengan
meningkatnya permintaan pelayanan irradiasi
bahan radioisotop, maka di RSG-GAS pelayanan
irradiasi juga meningkat, sellingga pelaksanaan
memasukan dan mengeluarkan target tersebut
dilakukan pacta waktu reaktor sedang beroperasi.
Pelaksanaan ill kadang-kadang dapat menganggu
proses kelancaran operasi reaktor (reaktor scram),
maka gangguan ill harus dironati dengan saksama
sehingga kegagalan operasi dapat dillilangkan,
sehingga operasi reaktor dapat berjalan dengan
lancar dan alnan sesuai dengan yang dillafapkan.
Pemasukan dan pengeluaran target bisa dilakukan
pacta operasi reaktor dengan daya yang stabil,
dengan pengendalian daya reaktor secara otomatis.

PENANGANAN TARGET IRADIASL
Pengendalian daya reaktor secara otomatis.

Setelah reaktor beroperasi pacta daya yang
direncanakaIl lnaka lwga parameter operasi
sebagai berikut :

Penanganan target yaitu melnasukkan
ataupun mengeluarkan target pacta teras reaktor
dapat dilakukan pacta saat reaktor dalam keadaan
operasi ataupun dalam keadaan tid:1k operasi. Bila
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pelaks.1l1a311 tersebut daJ31n keadaan reaktor tidak
operasi tidak ad.1 masalaJl. tetapi bila pelaksanaan
tersebut daJ31n keadaan reaktor beroperasi. maka
ak311 mengg311gu kestabil311 operasi reaJ..1or. Untuk
itu diperlukan Slk1tu tindak311 agar g311gguan
tersebut tidak mengakibatk311 gangguaIl serius
terhad;lp operasi reaktor sel31na kegiatan
memasukk311 atau mengeluarkan target tersebut.

Fasilitas iradiasi di RSG. GA. Si\,'abessy acta
bernlaC31n-nlaCam misaJnya sistem rabbit. sistem
beam tube. sistem PRTF. sistem loading
unloading. Fasilitas iradiasi yang memp1Ulyai
pengaruIl yang paling besar terlk1dap operasi
reaktor adalah fasilitas iradiasi loading unloading
dengan cara m311uaJ, sehingga sistem ini dipakai
sebagai pokok pennasaJaJIan daJ31n pembaJlasan
ini. Fasilitas ini berada di teras reaktorpada posisi
iradiasi pusat ( CIP ) yaitu pacta posisi D-6 dan E-
7. Pelaks311aannya dengan cara manual dan 1Ult11k
mempennudaJl bagi operator maka dipaSallg alat
bantu yang disebut pengaraJl. Fasilitas ini pacta
bagian bawah dipasang stringer dan pacta bagian
alas disambung dengan pipa pengaraJl s31npai pacta
ketinggian tertentu untuk mempennudaJl operator
eksperimen melttasukkan alau menarik target pacta
posisi yang telah ditentukan, lihat Gambar I.
Dal31n hal ini target dipegang oleh pengait dan
pengait ini diikat dengan tali penyambung stan less
steel sebagai aJat bantu untuk memasukkan dan
mengeluarkan pacta posisi yang telaJl ditentukan
kemudian tali bagian alas diikat pada kerangka
pengaraJl bagian alas yang berada di alas kolam
reaktor. TaJi tersebut digunakan terns sel31na
proses iradiasi berlangsung. Pacta prinsipnya
pengarah kaPsul target berfungsi sebagai pengerak
kapsul target ketika proses pemasangan atau
pengambilan ke alan dari posisi iradiasi pada teras
reaktor.

PengaraJl kapsul target terdiri d.:lri tiga bagian
utaJna yaitu :
I. Pipa pengaraJl.

Pipa pengaraJl ini dipaSaIlg mati pada stringer
yang berfungsi sebagai tempat iradiasi target.

2. BataJlg pemegang ba\\"ah.
Batang pemegang ba\\"ah menh'Ubungkan pipa
pengarall dengaJl pemegang alas.

3. Batang pemegaJlg alas.

Batang pemegang alas adalah lUltuk
mengantungkan pengarah pada grid
pengantwlg dan juga berfungsi tempat
mengikat tali penyambung.

Pada setiap stringer terdapat tiga posisi fasilitas
iradiasi. Material yang digunakan untuk pengarah
ini adalah alwnunium. kecuali bagian-bagian yang
membutullkan kekuat.ll1 maka digunakan stainless
steel.

Penanganan target dilakukaJl diskontinyu
atau terputus-putus untuk menjaga kondisi
kestabilan daya reaktor dengan mengamati gerakan
mekanik batang kendali. Bila SUdall tidak ada
gerakml batang kendali maka kondisi kestabilan
daya tercapai maka operator di atas kolmu reaktor
mengerakan target lagi, demikian seterusnya
sampai selesai.

Adapun operator yang ada di RKU bertugas
melljaga kondisi kestabilan daya reaktor. Selama
gerakan target, kontrol otomatis akan mendeteksi
peruballan daya dan batang kendali pengatur
bergerak. Setelall posisi batang kendali pengatur
dan bank berbeda kurang lebih 5 Illin, operator
menyamakan posisi dengan mengatur batang
kendali bank sambil mengamati parameter operasi
reaktor lainnya.
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TEORI.

Untuk memperkirakan reaktivitas sisipan
rerata lnaksimwll, p(t) maka diasumsikan sebagai
berikut:
-Energi neutron di dalam teras reaktor adalah I

grup.
-Distribusi fluks neutron aksial didalaIll posisi

iradiasi berbentuk fungsi sinus yaitu

-Serapan neutron silinder atas keseimbangan
dengan permukaan (s) yang telall dimasukan
dan dengan faktor serapan A (konstan).

-Pengaruh serapan pada reaktivitas seimbang
dengan <1>2.
Apabila silinder dimasukkan dari posisi h

pada posisi h + db, permukaan silinder di dalam
teras ditamball dari S + ds, maka reaktivitas
negatip p beruball pada p + dp.
Kemudian perubahan penyerapan menjadi A.d.s.
Maka peruballan reaktivitas p dapat dituliskan
sebagai berikut :

dp = A <1>2 ds

dilnana
ds=2nRdll.

<1> = Sin(% } [I]

dimana
iJ,I = fluk neutron
H = posisi dasar tempat radiasi
h = tingginya tempat iradiasi daTi atas

-Target radiasi adalah sebagai bahan homogen
untuk serapan neutron berbentuk silinder
dengan radius R.
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Dari kedua persarnaaJl tersebut akan didapat
kecepatan reaktivitas penyisispan target ntaks
sebagai berikut :

Tabel Besar tarikk.:l11 target dari pengarull laju
alir primer.

~p(H)[41

(2
H(~)lIIaks

BASIL DAN PEMBABASAN.

Perkiraan reakthitas sisipan maksimum oleh
target.

Kecepatan kompensasi batang pengatur
dihitung sikIus operasi reaktor teras 38, Data
batang kendali pengatur pacta teras tersebut adaJall
sebagai berikut :
Harga reaktivitas batallg
kendali pengatur (pr) = 1,521 'Yo.
Panjang langkah (HR) = 600 mill.
Kecepatan (VR) = 0, 538 IllntlS.

Kemampuan kompensasi batang kendali pengatur
RSG-GAS adalah

[~)RR

1,522
x 0,538PR= -VR = 600

HR
=0,005458 % Is.

Untuk menjalnin kestabilan kondisi kritis
reaktor, berarti harga reaktivitas sisipan target
llanIS lebih kecil atau sarna dengan kompensasi
reaktivitas batang kendali pengatur .

(~) ~(~) ~ 0,005458.%/ s
dt maks dt RR

Dengan menggtmakan rutnus ( 2 ), ditunmkan
kecepatan maksimum target sebagai fungsi besar
reaktivitas target daTi 0,05; 01; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 %
dk/k, maka akan diperoleh kecepatan penyisipan
target lnaksiInum di teras reaktor seperti
ditunjukan Tabel: 2 dan digambarkan secara
grafik dalam Gambar 2.

Pengaruh laju alir pendingin primer.
Untuk mengetahui pengaru11 laju alir

pendingin primer terhadap pelaksanaan
memasukkan dan mengeluarkan target, menurut
basil pengamatan ada beberapa gaya tarik target

terltadap personil yang sedang melaksanakan
memasukkan atau mengeluarkan target yang
berada di atas kolam reaktor. Besarnya tarikan ini

tergantung pada jenis targetnya. Dengan laju alir
pendingin primer sebesar 3150 m3f jam. akan
menyebabkan gaya tarik terbadap personil yang
sedang melakukan memasukkan atau
mengeluarkan target antara 4 sampai 6 Kg,
tergantung jenis targetnya. Harga ini diperoleh
dengan menimbang beberapa target pada
dudukannya dan keadaan reaktor beroperasi. Alat
timbangan yang dipakai jenis POCKET
BALANCE, ORIGINAL Rebure, buatan Jennan.
Dari penimbangan tersebut diperoleh data yang
paling ringan pada posisi di teras D-6 Utara
dengan target Dummy adalall 4 Kg, sedang yang
paling be rat pada posisi di teras E- 7 Utara dengan
target FPM adalall 6 Kg. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel : 1.
Dengan mengetahui besarnya tarikkan target
akibat laju alir, lnaka petugas pelaksalta akan dapat
memperhitUllgkan ltal yang akan terjadi seltingga
dalam melaksaltakan pekerjaan ini akan lebih hati-
bati.
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Tabel 2 : Hubungan reaktivitas dan kecepatan.

Dari Gambar 2 akan diperoleh hubungan
antara besamya reaktivitas dan gerakan sisipan
target di teras reaktor. Apabila diketal1ui besamya
reaktivitas target yang akan dimasukan ke dalmu
teras reaktor,maka dengan melihat pacta Gmubar 2
pacta garis mendatar pacta sUIubu X kemudim1
menarik garis tegak smnpai memotong garis grafik
kemudian menarik garis garis mendatar kekiri
hingga memotong sumbu Y akan didapat harga
kecepatan sisipan target. Dengan demikian dengan
Gambar 2 tersebut dapat dipergunakan oleh
personil pelaksana untuk pedoman sebelum
melakukm1 pekerjaannya.

Besar reaktivitas target dapat diketahui
dengcm meIakukan percobaan reaktivitas target.
Cara ini diIakukan dengan mengoperasikan reaktor
pada daya rendah bebas sumber, kemudian target
dimasukkan ke teras reaktor. Besamya reaktivitas
dapat diketahui dengan meIihat perubahan posisi
batang kendaIi. Besamya perubahan posisi batang
kendaIi kemudian diIihat dalam tabeI reaktivitas
ImsiI kaIibrasi batang kendaIi, sehingga besarnya
reaktivitas target dapat diketahui. Sebagai contoh
pada percobaan reaktivitas target pada sikIus teras
38, dapat diIiImt pada TabeI 3.
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Dari hasil pengtlkllraJl menlllUllkkan ball"'a teljadi adalall target jatull atau karena terlalu besar
perubahan reak1i,'itas lUltllk sarti posisi imdiasi < kecepatan memasukan ataupun menariknya atau
0.5 %. Reakti,.itas target ntaksimlllu yang kompensasi batang kendali yang terlalu cepat.
diizinkan lmtuk satu posisi iradiasi berdasarkan sehingga penyisipan reakti,'itas melebilli lwga
Sq{ery .4na~v,\'is Report ( SAR ) MPR-30 (I ] adalall batas selanjutnya akan menyebabkan reaktor

< 0.5 %. Dengan demikiall gallggtJaIl reaktivitas .\'cram secara otomatis. Untuk mengetallui kejadian
yang disebabkan oleh target diba"'ah harga dall tara pengendalianya dengan jelas maka dapat
maksimlllu. dililtat pada Gambar3.

Pelaksanaan penallgalk1ll target pada teras
reaktor kemllllgkinall kecelakaan operasi yang

GAM8AR 3: DIAGRAM ALiR GANGGUAN REAKTIVITAS

pada meja panel CW AO 1 akan timbul alann
sebagai berikut:
Position Absorber Down 100% ON
Setelah reaktor scram supervisor melakukan
tindakan untuk menganalisa kejadian scrant
daD mencari apa yang menyebabkan scram
tersebut, kemudian mengambil keputusan
untuk menentukan langkah-langkall atau
tindakan berikutnya yang akan dilakukan.
Apabila penyebab scral1t reaktor sudah
diketallui daD kemudian ditind.'1k lanjuti sesuai
dengan ketentuan, maka dengan melihat
keadaan di lapangan, maka reaktor dapat
dinyatakan aman untuk dioperasikan lagi.
Untuk menghindari terjadinya reaktor scram

daD kondisi kestabilan kondisi kritis reaktor selalu
tercapai. maka harus dihindari kejadian penyebab
scram yang diakibatkan oleh gangguan reaktivitas.
Harga floating limit value maksimum dapat
dicegall dengan cara memperlroubat gerakan
sisipan target di dalam teras reaktor sehingga
sisipan reaktivitas dapat dikompensasi oleh

Keterangan:
1. Bila realtor sedang operasi pacta daerall daya

daD tetjadian kecelakaan reaktivitas maka pacta
panel tegak CWJO2 di RKU akan timbul alann
sebagai berikut:

FL. LIM VALUE ON
atau
N (~ORR > MAX ON

Dengan adanya lwga barns di RPS yang
terlatnpaui n1aka reaktor akan scram secara
otomatis. Hal ini ditandai oleh sinyal alann
pada panel tegak CWJO2 di RKU akan
menyala.

JRZll ERIOI ON
dan JRZll ER202 ON
dan JRZll ER303 ON

3. Verifikasi kejadian. Dalam hal ini penanggung
jawab operasi reaktor (supervisor reaktor)
meyakinkan scram reaktor dengan mengalnati
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gerakk;ul batang kelld.11i pengatur, Illl berarti l1arga
reak1i,'itas sisipan hanlS lcbih kecil dari reakti,itas
bat311g kendali pcngalllf ,

dP
)~ ~ (dP"'

-;#"

Sedangkall Ulltuk menglundari harga batas
maksimUlI1 daya operasi reaktor. I1taka hila reaktor
sedang beroperasi mendekati daya maksimUlll.
maka pacta saat memaSukkail atau mengeluarkan
target. daya reaktor diturUIlkail pacta daerall daya
yang dapat mengkompensasi fluktuasi daya selama
kompensasi..

PenangaIlan target secara 111,'lnual SaI1gat
tergantw1g kepada faktor maI1usia baik kondisi
dan pengala111a11 Semakin baI1yak
pengalaInannya maka resiko ganggllaI1 yang
ditimbulkan akan sen1akin kccil. Agar lebih
an1aI1 lagi l11aka sistem pcl1garah pcrlu
ditambal1 dengan sistem baI11 yang ~1pat
mengantikan tenaga maI1usia ~11a. penyisipan
target di dalam teras reaktor.
Setiap pcrsonil pclaksaI1a hams mcngctalrui
bahan dan berat saInpcl sehingga dapat
mengetallui jenis dan besar reaktivitasnya.
DengaIl del1ukian di dalaIn meiakSaIlakaI1

dapat memperkirakan kecepatan pemaSukaI1
atau pengeluaran target dengan an1al1.
Target yang mempunyai harga reaktivitas
besar mempunyai gerakkan sisipan di teras
reaktor lebih lambat dan begitu sebaliknya
target yang mempunyai reakti\'itas kecil
gerakkan sisipan di teras akan lebih cepat.

KESIMPULAN.

Dari urman d.w data di atas lnaka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

DAFTARPUSTAKA.

1
2.

3.
4.

BAT AN, MPR-30, .Safety Analysis Report ( SAR), Revisi: 7, 1989.
Analisis Keselamatan Iradiasi Target Iridimn dan FPM di Teras Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy,
Pusat Reaktor Serba Guna. 1997.
BAT AN, MPR-30, Operating lUanual ( OM ), Part : III, 1988.
BATAN, PRSG, Estilnasi Reaktivitas pada saat Loading / Unloading dan Usulan Prosedur Operasi
Reaktor, Hajimu Shitomi, 1994.

DISKUSI

Pertanyaan : (Endiall PH.

Bagailnana cara memperkirakan pemasukan target ke teras dengan kecepatan tertentu secara lnanual.
Dari sturn banding car pel11asukan target di JRR-4 (Jepang) dapatkah diterangkan bagailnana teknis
pelaksanaan ditempat tersebut ?

Ja,vaban : (Kusno, BE)

Perkiraan kecepatan pelnasukan target dapat diketahui dengan memberi tanda pacta tali pengikat. karena
dengan sistem otomatis operasi reaktor. sellingga untuk mengetahui kondisi kritis pad.'l teras reaktor
dengan mendengarkan suara gerakan batang kendali pengatur di alas kolam reaktor. bila batang kendali
SUdall tidak bergerak berarti kondisi kritis tercapai. kemudian penyisipan dimulai lagi. kegiatan sampai
pelaksanaaIl selesai sehingga waktu yang dibutultkan pelaksanaan akan lebih lama daTi perllitungan..
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