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ABSTRAK
STUDI EKSPERIMENTAL REJIM PENDIDIHAN SELAMA PRO~J!:S QUENCHING
PADA BUNDEL PEMANAS "QUEEN". Menyusul kecelakaan kehilangan air pendingin di
reaktor air ringan, sistem pendinginandarurat diinjeksikanke dalam teras. Selama pembanjiran
teras, proses quenching bahan bakar terjadi. Kecepatan. quenching bahan bakar merupakan
faktor penting untuk keselamatan reaktor. Berbagai parameter mempengaruhi kecepatan
quenching bahan bakar. Selain itu, proses quenching terkait pula dengan perubahan rejim
pendidihan selanla transien. Studi eksperimen ini dilakukan untuk mengamati clanmempelajari
rejim pendidihan selanla proses quenching serta pengukuran kecepatannya yang ditunjukkan
oleh kecepatan batas basah. Eksperimen dilakukan menggunakan bundel pemanas QUEEN.
Quenching dilakukan dengan bottom flooding dengan laju alir air sebesar 0,0417 kg/detik.
Temperatur awal batang pemanas berkisar 334°C pacta titik nol hingga 449°C pacta titik
maksimum daerah dipanaskan. Metode observasi visual clan evolusi temperatur' dinding
pemanas digunakan untuk membahas perubahan rejim pendidihan clan kecepatan batas basah.
Dari observasi visual tampak bahwa selama quenching, pacta satu titik tertentu, rejim
pendidihan berubah secara jelas daTi rejim pendidihan film hingga konveksi satu rasa.
Kecepatan batas basah dipengaruhi oleh tel'l1!)eraturpermukaan clan rejim pendidihannya. 'Pada
daerah dipanaskan dan pacta saat awal, kecepatan batas basah relatif lambat dan pacta saat
temperatur dinding menurun, kecepatan meningkatJ1inggasemua selaput uap kolaps. Keeepatan
rata-rata batas basah yang diukur adalah sekitar 11,5 nmlldetik.

Kata Kunci: Eksperimen, rejimpendidihan,quenching, bunde1pemanas

/

ABSTRACT
EXPERIMENTAL STUDY ON BOILING REGIME DURING QUENCHING PROCESS IN
HEATED ROD BUNDLE "QUEEN". Following loss-of-coolant accident in light water
reactor, the emergency core cooling must be injected. During flooding the core, the fuel
cladding quenching occurred. The fuel quenching velocity is key factor for reactor safety.
Various parameter influence the quenching velocity. It can also be related to the boiling regime
change during transient. Current experimental study is performed to observe and apprehend
boiling regime during quenching process and to measure its velocity. Experiment is conducted
using QUEEN heated rod bundle. The quenching occurred from bottom flooding with flow rate
ofO. 0417 kg/so The initial temperature of heated rod varies from 334°C at zero point and 499°C
at top of heated zone. The visual observation method and rod surface temperature
measurements is used to discus the change of boiling regime and quench front velocity. From
the observation, it is obvious that at a one defined point, the boiling regime change from film
boiling to single phase convection. On the other hand, the quench front velocity was affected by
surface temperature and boiling regime. At the heated zone and at the beginning of quench, the
quench front velocity was relatively low. While the surface temperature decreases, the quench
front velocity was increase until all vapor film collapse. The average quench front velocity is
about 11.5 mm/s.

Key words: Experiment, boiling regime, quenching, rod bundle
. .'
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PENDAHULUAN

Pada reaktor air ringan (Light Water Reactor, LWR), kecelakaan kehilangan air

pendingin (Loss-Oi-Coolant Accident, LOCA) merupakan salah satu kecelakaan yang

dipostulasikan clan menjadi dasar desain sistem keselamatannya.Menyusul kecelakaan

tersebut, persediaan air di teras akan berkurang. Oleh karena pada saat itu panas

peluruhan (decay heat) masih tinggi clan karena akibat energi termal yang tersimpan

sebelum LOCA, temperatur kelongsong bahan bakar meningkat. Untuk menghentikan

kenaikan temperatur tersebut, air dingin harus dengan segera diinjeksikan ke dalam

teras sebagai pendinginan.darurat. Sistem injeksi ini -dikenalsebagai sistem p~ndinginan

teras darurat (emergency core cooling':s;,stem,ECCS). Injeksi.ECCS dapat dilakukan

melalui bagian bawah teras (dikenal sebagai bottom flooding) seperti yang dilakukan

pada reaktor air tekan (Pressurized Water Reactor, PWR) atau dari bagian atas (disebut

top spray) seperti yang dilakukan pada reaktor air didih (Boiling Water Reactor,

BWR)(JJ.

Sebagai akibat dari tingginya temperatur permukaan kelongsong, air yang.

diinjeksikan pada mulanya tidak dapat membasahi permukaan kelongsong tersebut.

Dalam hal ini temperatur permukaan jauh di atas temperatur saturasi air clan bahkan

berada di atas temperatur minimumdidih film (minilm;mfilm boiling temperature..-Imjb),- -
Pada temperatur tersebut, air yang mendekat permukaan segera menjadi uap yang

selanjutnya akan menyelimuti permukaan kelongsong clan membentuk selaput uap

(vapor layer). Dalam kondisi ini, rejim perpindahan panas disebut sebagai rejim didih

film. Film uap akan kolaps apabila temperatur permukaan kelongsong jatuh di bawah

Tmjbclankontak air - kelongsong dapat terjadi. Pada bagian dimana terjadi kontak antara

air clan permukaan kelongsong disebut sebagai batas basah (rewetting atau quenching

front). Titik ini membatasi daerah kering clan daerah basah. Dengan kata "rewetting'

diartikan bahwa permukaan kelongsong terbasahi kembali setelah sebelumnya kering

akibat LOCA. Sedangkan istilah, quenching dapat berarti lebih umum, yaitu terjadinya

pembasahan dinding yang awalnya bertemperatur tinggi secara cepat oleh fluida. Di

daerah selaput uap clan di bagian yang sarna sekali belum tersentuh air, perpindahan

panas terbesar terjadi secara radiasi. Sedangkan di daerah kontak, perpindahan panas

terutama terjadi secara konveksi. Pada daerah ini fluks panas lebih besar sehingga

temperatur dinding turun lebih cepat atau dengan kata lain lebih dingin daripada bagian

yang diselimuti liar. Perbedaan temperatur dinding di bagian yang terbasahi clan

dinding yang kering mengakibatkan ada perpindahan panas secara konduksi. Turunnya
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temperatur kelongsong akan membuat selaput uap kembali kolaps. Dengan demikian,

batas basah akan "bergerak" seiring dengan turunnya temperatur permukaan dinding

kelongsong hingga pacta akhirnya seluruh permukaan akan terbasahi. Sementara itu,

perpindahan panas untuk daerah yang telah terbasahi akan berubah dari rejim transisi,

rejim pendidihan inti (nucleate boiling) hingga rejim konveksi satu rasa.

Fenomena quenching seperti dijelaskan di atas sangat kompleks tetapi sangat

renting untuk dipahami dalam kaitannya dengan keselamatan reaktor nuklir, khususnya

untuk desain ECCS. Karakteristik perpindahan panas selama quenching perlu diketahui

untuk dapat memprediksi kecepatan batas basah (disebut quench.front velocity atau

rewettingvelocity). Hal ini renting untuk menghindari kenaikan temperatur kelongsong

secara tak terkendali karena pendinginan ECCS. Oleh karena itu, berbagai penelitian
. ,

telah dilakukan untuk mempelajari fenomena quenching baik secara eksperimental

maupun analitis. Hasil-hasil studi tersebut, pacta umumnya dalam bentuk korelasi

perhitungan koefisien perpindahan panas atau fluks panas, selanjutnya diintrodusir

dalam program perhitungan termohidraulik yang digunakan sebagai alai analisis

keselamatan reaktor. Kompleksitas fenomena quenching selain terkait dengan rejim

pendidihan clan aliran, juga banyaknya parameter yang terlibat seperti temperatur air,

tekanan kecepatan aliran atau adanya gas tak terkondensasi[2,3].Sehingg?,walaupun

penelitian tentang hal itu telah dimillai sejak dua dekade tapi masih tetap dihmjufkan

hingga sekarang. Review tentang berbagai studi clanhasilnya, khususnya tentang model

p~rhitunganquenching salah satunyajuga diberikan oleh Arifal dkk.[4].

Sejak tahun 2000 clandirencanakanhinggatahun 2004, Bidang AnalisisRisiko

clan Mitigasi Kecelakaan (BARMiK) - P2TKN-BATAN memulai kegiatan riset

eksperimental untuk memahami fenornena yang terjadi setelah LOCA, khususnya

masalah rewetting/quenching. Tujuan riset ini, selain menambah sumber data

eksperimen quenching yang telah ada, juga rneningkatkan pengetahuan clanpemahaman

terhadap fenornena quenching yang kompleks tersebut, khususnya melalui pengarnatan

visual. Untuk keperluan itu, telah dirancang clan didirikan instalasi termohidraulik yang

disebut BETA dengan kelengkapan bagian uji (test section) QUEEN[5]. Bagian uji

QUEEN adalah tabung kuarsa yang di dalamnya terdapat 1 atau 4 batang pemanas

listrik. Dengan tabung kuarsa yang transparan visualisasi fenomena quenching dapat

diamati menggunakan kamera video. Hasil-hasil dari eksperimen menggunakan satli

batang pemanas telah ditunjukkan oleh HANDONO[6].

..
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Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi basil awal eksperimen

quenching tire bottom flooding pada bagian uji QUEEN menggunakan bundel yang

terdiri empat batang pemanas. Konfigurasi bundel dimaksudkan sebagai model sub-

kanal (sub-channel) bahan bakar PWR, walaupun pada konfigurasi kali ini, pitch antar

batang pemanas yang ada masih sekitar 1,5 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya.

Pada prinsipnya makalah akan menekankan pembahasan pada basil visualisasi selama

proses quenching dengan tujuan mempelajari rejim pendidihan yang terjadi clan data

basil pengukuran perubahan temperatur dinding kelongsong selama.proses quenching

sehingga kecepatan batas basah rata-rata dapat 9itentukan. Studi ini renting karena tidak

banyak studi sebelumnya yang menyajikan dalam bentuk observasi visual. Hasil yang

diperoleh akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut, seperti verifikasi kecepatali

batas basah terukur dengan korelasi yang ada, perhitungan fluks panas clan

pengembangan model quenching dua dimensi.

TEOR!

Rcjim Pendidihan Aliran

Berbeda dengan pendidihan kolam (pool boiling) rejim perpindahan panas pada

. pendidihan alir:a..o(flow boiling) ditentukan 2leh berbagai variabel: "laju ali~ massa, jenis ..
" . "" "

fluida, geometri sistem-;-fluks panas clan distribusi aliran[7l. Gambar 1 memperlihatkan

satu contoh rejim perpindahan panas clan aliran. Contoh tersebut untuk aliran menga:lir

ke atas secara konveksi paksa dalam tabling clan mengalami pemanasan serba sarna pada

arab aksial.

Fluida masuk ke dalam tabling pada kondisi sub-cooled clan sepanjang tabling

temperaturnyaakan naik karena fluks panas yang diterima.Padaketinggiantertentu,

fluida yang berada dekat dinding akan mencapai temperatur saturasi clangelembung uap

mulai terbentuk. Akan tetapi karena temperatur bulk masih sub-cooled, gelembung

tersebut segera kolaps (terkondensasi). Daerah ini disebut pendidihan sub-cooled (sub-

cooled boiling).

Ketika temperatur bulk mencapai temperatur saturasi, pembentukan gelembung

semakin nyata sehingga disebut rejim pendidihan inti saturasi (saturation nucleate

boiling). Gelembung-gelembung uap pada saat tertentu akan bergabung menjadi

kantung-kantung liar. Aliran fluida pada daerah tersebut dinamakan slug atau churn

flow. Kantung-kantung uap tersebut akan bergabung sehingga di tengah saluran terdapat

daerah uap yang disebut vapor core. Di dalam daerah tersebut, tersebar butiran~butiran
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fluida cair yang berasal dari akibat entrainment lapisan film fluida. Sepanjang daerah

tersebut temperatur dinding praktis konstan.
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Gambar 1. Rejim perpindahaH-panas pada aliran [S)

Semakin ke atas, film fluida makin tipis clan pada titik tertentu, film fluida

tersebut hilang, Kondisi ini disebut dry-out. Perpindahan panas pada daerah ini sangat

buruk sehingga temperatur dinding mendadak naik . Setelah titik dry-out, ,butiran-

butiran zat cair yang masih ada dapat membentur dinding clan mengambil panas

sehingga temperatur dinding menurun sedikit. Tetapi setelah butiran tersebut teruapkan,

temperatur dinding kembali naik.

Seperti telah disebut di atas, rejim pendidihan aliran bergantung pada berbagai

parameter, sehingga konfigurasi rejim dapat berbeda seperti contoh di atas. Walaupun

demikian, karakteristik dasar tetap sarna. Pada kasus proses quenching, temperatur

dinding telah lebih tinggi dari temperatur minimal didih film (Tmfb), sehingga film uap

akan segera terbentuk pada saat awal. Gambar 2 memperlihatkan skematisasi proses

quenching oleh ECCS dengan aliran dari bawah untuk laju alir rendah (Gambar 2a) clan

laju alir besar (Gambar 2b),
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Gambar 2. Contoh rejimpendidihan pada proses quenching [91.

Dari Gambar 2 tersebut dapat terlihat persamaan rejim pendidihan di belakang

batas basah. Perbedaan terlihat pada posisi batas basah, Dalam hat laju alir rendah,

terlihat seolah batas basah mendahului massa fluida. Sebaliknya, dalam hat laju alir

tinggi, batas basah berada di belakang massa fluida yang terdorong lebih dahulu,

METODE

Peralatan Eksperimen

Bagian uji QUEEN yang digunakan dalam studi ini terpasang pada untai

termohidraulika BETA. Diagram alir sistem ditunjukkan pada Gambar 3. Sedangkan

Gambar 4 memperlihatkan rota keseluruhan dari untai termohidraulika BETA. Bagian

uji QUEEN tersusun atas tabling kuarsa dengan ukuran diameter luar 50,2 mm clantebal

2,15 mm sepanjang 935 mill. Di dalam tabling tersebut, terdapat empat buah batang

pemanas listrik masing-masing berukuran diameter luar 9,55 mm yang tersusun dalam

konfigurasi segi empat dengan jarak antar sumbu (pitch) sebesar 18 mm,
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Gambar 3. Diagram alir untai uji BETA

Untai Uji Termohidraulik BETA

Gambar 4. Untai uji BETA

Di setiap batang pemanas, di bagian dalam, terdapat lilitan elemen pemanas yang

membentuk daerah panas (heated zone) sepanjang 750 mill. Untuk mengukur

temperatur dinding permukaan luar batang pemanas, di setiap batang pemanas

diletakkan 2 termokopel tire K pada ketinggian yang berbeda ke arah aksial, sehingga

secara keseluruhan terdapat 8 titik pengukuran temperatur.

Prosedur Eksperimen

Studi eksperimental untuk mempelajari rejim pendidihan selama proses

quenchingdan pengukurankecepatanbatasbasahkali ini terutama. .didasarkan pada

hasil observasi visual clan pengukuran temperatur permukaail dinding batang pemanas.
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Parameter laju alir clan temperatur air masuk bagian uji QUEEN ditetapkan berturut-

turut 0,0417 kgls clan 30°c. Sedangkan, tekanan sistem adalah 1 bar. Sebelum air

diinjeksikan, temperatur dinding batang pemanas pada titik nol daerah panas ditetapkan

sekitar 334°C. Temperatur ini diperhitungkandi atas T,nfb.

Sebagai pembanding, pada awalnya dilakukan pengisian air ke dalam bagian uji

QUEEN tanpa memanaskan batang pemanas dengan laju alir yang sarna dengan yang

akan digunakan pada proses quenching. Uji dingin dilakukan 3 (tiga) kali untuk

kecepatan permukaan . Setelah itu dilakukan eksperimenproses quenching pada kqndlsi,

panas. Hingga saat ini telah dilakukan 4(empat) kali eksperimen.

Eksperimen dimulai dengan menaikkan tegangan listrik batang pemanas secara

bertahap hingga temperatur titik nol daerah panas yang dikehendaki tercapai. Selama

penaikan temperatur batang pemanas, gas Argon dialirkan ke dalam tabling kuarsa

untuk melindungi dinding batang pemanas dari perubahan warna. Setelah temperatur

yang dikehendaki tercapai, air mulai diinjeksikan ke dalam bagian uji QUEEN. Sistem

akuisisi temperatur clan video kamera dihidupkan. Ketika air mulai membanjiri dari

bagian bawah, catu daya kc batang pemanas diputus. Kejadianselama proses quenching

direkam oleh video kamera digital clan evolusi temperatur direkam dalam sistem

- akuisisi data terkomputer-isasi. Eksperimen dihentikan saat seluruh batang pemanas

terbasahi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Visualisasi

Pengamatan visual yang dilakukan dengan menggunakan video kamera digital telah

dilakukan yang kemudian digunakan sebagai data yang diharapkan dapat menujukkan

fenomena pembasahan dinding batang pemanas. Setelah diolah dengan menggunakan

software pembuatan rota, diperoleh rota-rota hasil pengamatan untuk eksperimen

dengan temperatur masukan air 30°C untuk temperatur tertinggi batang pemanas sekitar

499°C clan temperatur terendah 334°C, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Dari

hasil pengamatan, fenomena pendidihan dapat diamati dengan baik clanfenomena didih

film, didih transisi serta didih inti dapat dipresentasikan dengan baik. Perubahan bentuk

gelembung uap dari bentuknya yang kecil hingga pecahan uap (bubble explosion) dalam

bentuk golakan air dapat teramati secara jelas.
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t = 11:04 det. t = 11 :22 det. t = 12:00 det. t = 12:16 det. t = 13:00 det.

t = 14:00 det. t = 15:02 det. t = 16:06 det. t = 17:06 det. t = 18:02 det.

t=21:1Odel. t = 22:28 det. t = 24:10 del.

Gambar 5. Foto basil pengamatan dengan video kamera selama proses quenching
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Gambar 5 menunjukkan urutan proses pendidihan pada bundel uji QUEEN dengan

waktu yang diperlihatkan adalah waktu pada perekaman video kamera, sedangkan

tinggi pemmkaan air (Hair)didapat dari alat pengukur panjang yang diletakkan secara

vertikal clan sejajar dengan tabling kuarsa, Ldf adalah panjang daerah didih film yang

ditentukan berdasarkan pengukuran dengan alat pengukur ketinggian dari hasil

pengambilan video. raJa rota terlihat fenomena pendidihan dari kemunculan

gelembung Hap kecil kemudian lapisan didih film hingga golakan air yang cukup-kuat

yang terjadi ketika air telah mencapai ketinggian tertentu. raJa gambar G.5-3

menunjukkan kondisi air ketika mencapai ketinggian 50 mm dari dasar pada daerah

batang pemanas non-aktif, dimana disekeliling daerah tersebut mulai muncul

gelembung-gelembung Hap kecil sebagai akibat peningkatan perpindahan panas dari

batang pemanas ke dalam air melalui konveksi . Sementara panas pada daerah pemanas

non-aktif diperoleh secara konduksi dari batang pemanas aktif clan penurunan

temperatur pada daerah pemanas aktif terjadi akibat radiasi (lihat ilustarsi G.5-3 pada

Gbr.6)

Keadaan pada G.5-7 menunjukkan kondisi air ketika mencapai ketinggian 95.

mm dari dasar pada daerah batang pemanas non-aktif, dimana disekeliling daerah

tersebut masih muncul gelembung-ge~:mbung Hapke~iLclan fenomena didih film unt~k

pertamakaliaya terbentuk sebagai akibat bergabungnya gek,l1bung Hap kecil pada

daerah di dekat permukaan air disekeliling batang pemanas clan permukaan air tepat

berada pada batas bawah batang pemanas aktif dengan panjang didih film, Ldfsekitar 10

mill. Selain konduksi panas ke daerah yang tergenangi air semakin meningkat,

dibuktikan dengan jumlah pembentukan gelembung Hap yang bertambah.
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Sedangkan pacta G.5-12 menunjukkan kondisi air ketika mencapai ketinggian

245 mm dari dasar pacta daerah batang pemanas non-aktif, dimana disekeliling daerah

tersebut kemunculan gelembung-gelembung uap kecil sudah tidak terjadi lagi karena

temperatur dinding batang telah sarna dengan temperatur air, sehingga tcrjadi konveksi

bebas. Sementara didih film disekeliling batang pemanas semakin memanjang menjadi

Ld;=60mm sebagai akibat temperatur dinding yang meningkat di atas temperatur titik

didih film minimum. Sementara telah-terjadi penurunan temperatur pacta permukaan. .
batang peillanas di sekitar daerah bawah batas basalt sehingga tidak terjadi lagi

pembentukan gelembung uap, mengingat temperatur air clanpermukaan pemanas telah

sarna, terlihat pacta gambar G.5-12 dimana di bawah batas bawah tidak acta gelembung

uap yang terbentuk. Produksi gelembung uap berasal dari daerah di sekitar batas basalt,

yang disebut ONB (Onset Nucleat Boiling) yang merupakan daerah didih inti.
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:;;
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~ cooled

G 5-7

rT~1",.
0;-
='
0'0
"0"
3'"=''"'"'"
2.

G 5-12

air
sllb-
cooled

Gambar 6. IIustrasi fenomena pendidihan pacta bundle uji QUEEN untuk G.5-3,
G.5- 7 dan G.5-12.

Untuk keadaan G.5-13 hingga G.5-18 pacta Gambar 5, pertumbuhan gelembung

uap nampak menjadi lebih banyak clanmembesar, sebagai akibat memanjangnya daerah

didih film clan meningkatnya pelepasan gelembung uap dari batas antara aliran air clan

selimut uap. Selain itu, temperatur air mengalami peningkatan sebagai konsekuensi

perpindahan panas yang terns menerus dari batang pemanas ke dalam air secara

konveksi, maupun dari batang pemanas ke dalam air melalui selaput uap secara radiasi.

Keadaan pacta G.5-19 hingga G.5-24 memperjelas keadaan pertumbuhan volume

gelembung uap hingga terjadi pecahan UaP di sekitar permukaan air, ditandai dengan.

bergejolaknya permukaan air hingga butiran air terlepas dari permukaan ?ir. Pada
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kondisi ini diperkirakan temperatur air di dekat batas selimut uap dengrn air mendekati

keadaan saturasi. Sehingga memungkinkan terlepasnya uap dari seltmut uap dalam

fraksi yang besar. Kemudian kondisi pendidihan yang diperlihatkan dengan golakan air

yang cukup kuat masih berlanjut sampai keadaan G.5-25 hingga G.5-30, meskipun

demikian batang pemanas masih tetap diselimuti liar. Dan terlihat jelas uap yang

menyelimuti batang pemanas pacta ketinggian sekitar 800 mm dari dasar, seperti yangj
terlihat jelas pacta Gambar 5 untuk keadaan G.5-35 hingga G.5-38. Proses akhir adalah,

kuantitas liap telah terbawa air ke arah lubang keluaran air di bun\del uji QUEEN,
sehingga dari keadaan G.5-39 hingga G.5-42, kuantitas uap berkurang sementara daerah

didih film masih tetap terlihat jelas hingga akhirnya habis pacta bagian puncak gelas.

Ilustrasi kejadian dimana rejim pendidihan dalam proses quenching pacta bundel uji

QUEEN diperlihatkan pactaGambar 7.

G

Fasa tung gal
(konveksi bebas)

1

Gambar 7. Ilustrasi rejim pendidihan pacta bundle uji QUE,EN

Evolusi Temperatur

Evolusi temperatur saat berla~gsungnya proses quenching pacta bundel ,!uji

QUEEN ini, disajikan untu!~ evolusi temperatur pacta batang pemanas nomor 1 clan

nomor 3 untuk posisi yang saling berdekatan. Sedangkan perhitungan kecepatan batas

basah diberikan berdasarkan data kurva evolusi temperatur, dimana pacta Gambar 8,

titik awal penurunan temperatur merupakan quenching front yang selanjutnya akan

diikuti oleh didih transisi clandidih inti hingga konveksi bebas saiDrase.
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Gambar 8. Evolusi temperatur selama proses quenching pada batang pemanas 1 dan 3

Gambar 8a, pada batang pemanas nomor 1 untuk TC1 pada posisi 0 mm waktu

yang ditunjukkan1 adalah 0 detik clan untuk TC5 pada posisi 200 mm waktu yang

ditunjukkan 25 detik, sehingga kecepatan batas basah pada batang pemanas nomor 1

adalah 8 mmldetik. Untuk batang pemanas nomor 3 seperti yang diperlihatkan Gambar

8b, untuk TC3 pada posisi 50 mm waktu yang ditunjukkan adalah 1 detik, clan TC7

untuk posisi 500 mm waktu yang ditunjukkan adalah 31 detik, sehingga batang pemanas

nomor 3 memiliki kecepatan 15 mmldetik. Jika di asumsikan bahwa batas basah

memiliki posisi horizontal yang sarna untuk kedua batang pemanas maka kecepatan

batas basah menjadi rata-ratanya, sekitar 11,5 mmldetik. Sementara, kecepatan

permukaan air pada saat pengisian untuk kondisi batang pemanas yang dingin diperoleh

sekitar 18,6 mmldetik. Dengan menganggap bahwa kecepataan permukaan adalah

peristiwa yang mirip dengan kecepatan batas basah di dalam proses quenching, maka

saat temperatur permukaan dinding batang pemanas mengalami pemanasan hingga

mencapai temperatur tertinggi 499°C kecepatan permukaan air lebih rendah

dibandingkan saat dingin. Hal ini sebagai akibat terhalangnya laju aliran'oleh perisitiwa

pendidihan. Pada peristiwa yang telah diamati melalui visualisasi, ketinggian

permukaan air tidak merata clan sulit untuk ditentukan mengingat pergol<:tkanair akibat

pendidihan untuk ketinggian di atas 400 mm.

Sebagai perbandingan sederhana antara kecepatan batas basah hasil eksperimen

inidengan perhitungan secara teoritis, korelasi yang Shires et al (1964) yang digunakan

"1111,'



Prosiding Seminar Nasional ke-9 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serra Fasilitas Nuklir
Jakarta, 20 Agustus 2003 ISSN.. 0854 -2910

dalam paper M:E. Sawall et al. untuk menghitung kecepatan batas basah pactatekanan 1

atmosfer adalah.sebagai berikut :

11-1= 1,62 X 10-5 (Tw- Ts) -1,16 x 10-3 [ hr/ft]

dimana hasil pethitungan untuk temperatur awal permukaan batang pemanas yang

tertinggi 499°C adalah 9,39 mmldetik clanpactatemperatur awal terendah 334°C adalah

14,95 mmldetik, sehingga kecepatan batas basah rata-ratanya adalah -12,17 mmldetik.

Jika dibandingkan dengan hasil eksperimen perbedaannya adalah 5,5%. Hasil ini cukup

baik untuk dinyatakan bahwa korelasi yang digunakan Shires et al. adalah sesuai dengan

hasil ekperimen.

KESIMPULAN

Studi eksperimental rejim pendidihan selama proses quenchi~lg pacta bundel

pemanas QUEEN yang dilakukan sebagai langkah awal dalam mempelajari clan

memahami fenomena perpindahan panas pendidihan dengan aliran air sub-cooled telah

dilakukan clan analisa hasil visualisasi menunjukkan terjadinya peristiwa pendidihan

yang menunjukkan kehadiran rejim pendidihan yang terdiri dari didih film dengan

terlihatnya kehadiran selimut film uap disekitar batang pemanas yanb dimulai dari

permukaan air hingga ke titik batas basah, yang kemudian terlihat daerah didih transisi

clan didih inti berdasarkan gambar kemunculan uap di daerah bawah pad~ batas basah.

Evolusi temperatur memberikan hasil perhitungan untuk kecepatan batas basah

rata-rata sebesar 11,5 rows. Dimana untuk keadaan permukaan batang pemanas saat

dalam keadaan dingin~ kecepatan permukaan airnya adalah 18,6 mmldetik, yangI

menunjukkan pula hambatan laju permukaan air akibat terjadinya peristiwa film didih.
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