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ABSTRAK

DESAIN TANGKI REAKTOR TEMPERATUR TINGGI MENGGUNAKAN
SOFTW ARE ANSYS. Perhitungan desain clan evaluasi kekuatan tangki dilakukan
dengan software ANSYS 5.4 clanmengacu pacta data desain tangki reaktor temperatur
tinggi HTR-I0. Program ANSYS diaplikasikan untuk kondisi beban gabungan daTi
termal clan akibat tekanan. Evaluasi kekuatan dilakukan dengan menghitu~g distribusi
temperatur, tegangan total, clan regangan total tangki, clan dibandingkan dengan
kekuatan material yang digunakan. Untuk perhitungan diambil data temperatur dinding
dalam daTitangki sebesar 700°C clantemperatur dinding loaf sebesar 600°C clan500°C
dengan tekanan sebesar 3,6 MPa. Hasil perhitungan disajikan dalam grafik distribusi
temperatur, tegangan, clan regangan terhadap tebal tangki. Hasil perhitungan
menunjukkan, untuk temperatur 600°C diperoleh tegangan maksimum = 288 N/mm~
clan regang~n maksimum = 0,00187. Untuk temperatur 500°C diperoleh tegangan
maksimum ==574 N/mm2 clan regangan maksimum = 0,00373. Berdasarkan basil
perhitungan I tersebut, dapat disimpulkan bahwa material baja SA 516-70 yang
mempunyai kekuatan luluh (yield strength) antara 500 - 600 MPa clan batas tegangan
desain 308 iN/ mm2 dapat digunakan untuk bahan tangki dengan temperatur luar
minimum 600°C. .

i

ABSTRAC1
DESIGN qF HIGH TEMPERATURE REACTOR VESSEL USING ANSYS
SOFTWARE. Design calculation and evaluation of material strength for high
temperature reactor vessel based on the design of HTR-IO high temperature reactor
vessel were carried out by using the ANSYS 5.4 software. ANSYS software was applied
to calculate the combined loadfrom thermal and pressure load Evaluation of material
strength was performed by calculate and determine the distribution of temperature,
stress and strain in the thickness direction of vessel, and compared with its material
strength for designed. The calculation was based on the inner wall temperature of
vessel of 600°C and the outer temperature of 500 and 600°c. Result of calculation gave
the maximum stress for outer temperature of 600°C was 288 NI mm2 and strain of
0.000187. For outer temperatuer of 500°C the maximum stress was 576 HI mm2 and
strain of 0.003. Based on the analysys result, the material of steel SA 516- 70 with
limetted stressfor design of 308 HI mm2 can be usedfor vessel material with outer wall
temperature of 600°c. .
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PENDAHULUAN

Tangki reaktor mernpakan komponen utama dalam Pembangkit Listrik Tenaga

Nuklir (PLTN) Temperatur Tinggi yang berfungsi sebagai wadah! tempat terjadinya

proses reaksi nuklir. Dalam reaktor nuklir temperatur tinggi yang beroperasi pacta

tekanan lOBar clan temperatur sekitar 700°C bagian tangki ini harns didesain untuk

mampu menahan tegangan (stress) akibat beban termal clan mekanik yang ditimbulkan

oleh temperatur clan tekanan operasi.[1)Desain tangki memerlukan perhitungan yang

melibatkan kombinasi beban termal clan mekanik dengan rambatan tegangan kesegala

arab sehingga sulit dilakukan secara konvensional. Dengan berkembangnya teknik

komputasi, masalah tersebut dapat di atasi dengan metode elemen hingga (finite element

methode, FEM) yang diwujudakan dalam persamaan matrik yang selanjutnya dapat

diselesaikan dengan program komputer. Salah satu program komputer yang

menggunakan dasar FEM adalah ANSYSlMultiphysics 5.4. Kelebihan program

ANSYS dibandingkan dengan program sejenis yang menggunakan dasar FEM adalah

input program yang sederhana. Data masukan yang diperlukan berupa tire elemen,

beban clangeometri clanselanjutnya persamaan matrik akan tersusun clanprogram dapat.
dijalankan untuk melakukan perhitungan yang dikehendaki. [2]Setelah dijalankan hasil-

basil perhitungan di ANSYS untuk keperluan analisis bisa ditampilkan sesuai

keperluan, baik dalam bentuk angka maupun visual seperti distribusi temperatur,

distribusi tegangan, defteksi, clan lainnya sehingga dapat diamati dengan mudah clan

dapat dikembangkan untuk analisis strnktur komponen teknologi temperatur tinggi.

Dalam makalah ini dilakukan desain clan evaluasi kekuatan tangki reaktor

temperatur tinggi dengan perhitungan menggunakan program ANSYS. Geometri,

kondisi operasi, clan data parameter yang digunakan ditentukan dengan mengacu pacta

data desain tangki reaktor temperatur tinggi HTR-I0. Perhitungan dilakukan untuk

mendapatkan basil distribusi temperatur, distribusi tegangan (stres.\~ total clan distribusi

regangan (strain) total. Analisis kekuatan dilakukan dengan membandingkan tegangan

maksimum yang timbul dengan data kekuatan bahan. Sebagai bahan pembanding clan

evaluasi basil desain dilakukan perbandingan dengan basil perhitungan menurut desain

ASME dengan perhitungan manual.
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TEORI DASAR

Dasar perhitungan untuk desain leba! tangki

Parameter yang merupakan data input yang diperlukan dalam perhitungan

desain tebal tangki adalah sebagai berikut:[3]

1) Tekanan tangki.

Tekanan disain tangki dipakai untuk perhitungan dalam menentukan tebal minimum

yang diinginkan dari setiap komponen shell tangki. Tekanan disain diambil lebih

tinggi dari tekanan operasi, ditentukan dari kebutuhan proses.

2) Tel11peratur disain.

Temperatur disain diambil lebih tinggi dari temperatur operasi yang telah ditentukan

dari kebutuhan proses, biasanya sekitar 30 % lebih tinggi.

3) Parameter mekanik.

Parameter mekanik ditentukan berdasar persyaratan disain tangki yang biasanya

ditentukan dari fungsi clan kegunaan dari tangki yang diinginkan. Beberapa

parameter mekanik dalam desain tangki adalah: efisiensi sambungan, batas korosi

clan isolasi yang digunakan.

4) Material.

Penentuan jenis material dengan pertimbangan tegangan yang ditimbulkan. Material

yang digunakan untuk desain dapat ditentukan berdasar kode standar ASME VIII

divisi 1 clan2 mengacu raJa standar ASTM.[4] Dari standar ini diperoleh data untuk

sifat mekanis, khususnya tegangan tarik, clan tegangan luluh. Faktor keamanan yang

merupakan parameter untuk menentukan tegangan disain ditentukan bcrdasar jenis

bahan yang digunakan.

Tegangan yang timbul pad a tangki.

1) Tegangan akibat pengaruh tekanan.

Tekanan internal atau tekanan dalam yang bekerja raJa tangki tekan adalah beban

utama yang dapat berakibat kegagalan raJa tangki tekan. Akibat tekanan dalam

tersebut, dinding tangki tekan hams menahan tegangan tarik yang terjadi yaitu

tegangan keliling clan tegangan membujur. Tegangan geser yang mengakibatkan

penyimpangan yang tidak bersamaan akan saling menghilangkan karena bentuk

geometris tangki tekan yang simetris. Secara umum rumus perhitungan tegangan

yang digunakan untuk tangki bertekanan adalahy),[5)
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Sc= P.D/ 2 T

Sr= P.D/ 4 T

dimana :

Sc= tegangan kelilingpada material dinding, kPa
Sr = tegangan arab radial pada material dinding, kPa
P = tekanan yang bekerja dalamtangki, kPa
D = diameter tangki tekan, m .

T = tebal dinding, m

Dalam standar ASME VIII untuk disain tangki tekan clan evaluasi tebal dinding

digunakan persamaan sebagai berikut: [4)

T = (Pi. Ri) / (Sd E - 0,6 Pi) + CA

dimana:

CA
Pi
Rj
S"
T
E

batas korosi yang diijinkan(Corrosion allowance), mm
tekanan internal, kPA
radius dalam dari tangki, mm
tegangan disain,kode ASME VIll, N/ mm2
tebal minimum, mm
efisiensi sal11hllngan

=
=

=

2) Tegangan akibat pengaruh temperatur
Temperatur yang dihasilkan oleh proses dalam tluida kerja akan menjadi beban

termal pada tangki tekan. Akibat beban termal ini kekuatan material tangki

tekan akan turun clan mengakibatkan perubahan dimensi. Secara umum

besarnya tegangan yang terjadi dihitung dari rumus dasar tegangan termal

berikut: [31

cr = E a. ~T

dimana :

cr = tegangan termal, kPa
E = modulus Young, KPa
a. = koefisien muai termal, / °C
~T = perbedaan temperatur, °C

111'\ "
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Metode FEM dalam program ANSYS

Dasar dari Finite Element Methode (FEM) atau metode elemen hingga adalah

membagi benda kerja menjadi elemen-elemen kecil yang jumlahnya berhingga dapat

menghitung reaksi akibat beban (load) pacta kondisi batHs (boundary condition) yang

diberikan. [2),[6]Ide ini sangat membantu ketika perhitungan analitis diferensial sangat

susah dilakukan karena berbagai faktor, misal karena geometri, variasi behan, clan

waktunya yang simultan. Dari elemen-elemen tersebut dapat disusun persamaan-

persamaan matrik yang bisa diselesaikan secara numerik clan hasilnya menjadi jawaban

dari bcban pada kondisi bcban yang diberikan pada benda kerja tersebut. Sccara umum

acta tiga pendekatan dalam perumusan persoalan elemen hingga, yaitu rumusan

langsung (direct formulation), rumusan energi potensial minimum total (potential

energy formulations), clan rumusan residual dengan faktor bobot (weighted residual

formulations) .

TATA KERJA

Evaluasi kekuatan tangki reaktor temperatur tinggi dilakukan dengan

menghitung tegangan yang terjadi pacta taqgki dengan program ANSYS, kemudian

dilakukan evaluasi basil perhitungan dengan membandingkan data kekuatan bahan.

Pemilihan geometri material clan kondisi operasi didasarkan pacta data clan deskripsi

tangki reaktor temperatur tinggi HTR-1 O.

Deskl'ipsi tangki

Dalam desain clan evaluasi kekuatan tangki ditentukan bentuk geometri clan

parameter operasi dengan mengacu padadata tangki reaktor temperatur tinggi HTR-I 0

seperti ditunjukkan dalam Gambar 1. [7)Temperatur dinding dalam tangki diambil pacta

temperatur desain untuk operasi dengan kondisi maksimum sebesar 700°C. Untuk

desain clan evalusai kekuatan tangki dievaluasi besarnya tegangan clan regangan jika

temperatur loaf tangki didesain sebesar 500 clan600 °c. Kondisi temperatur loaf dapat

didesain dengan menghitung besarnya sistem pendingin tangki yang ditentukan dengan

sistem pendingin dinding befall.
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2

4

Keterangan Gambar 1.

= dinding beton

= tangki reaktor

= teras clanmoderator

4 = salman gas

Gambar 1. Skema tangki realdor dalam reaktor temperatur tinggi.

Perhitungan dengan program ANSYS

Langkah perhitungan dengan program ANSYS dilakukan sebagai berikut:

J) Idealisasi problem

Membuat rencana simulasidengan beberapa pertimbangan: [2)

.:. tire elemen : Coupledfield solid 5 (elemen beban mekanik clantermal).

.:. tire analisa : steady state

.:. material SA 516-70 dengan data material: modulus Young = 2 x lOll N/m2,

rasio Poisson = 0,3, koefisien ekspansi termal = 2 x 10-5 fC, konduktivitas

termal bahan = 37 W/m'X

.:. geometri: 2 dimensi dari dinding tangki dengan jari-jari dalam 2,05 m clan

jari-jari luar 2,34 m dengan hanya mengambil seperempat bagian, karena

tangki simetris.
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.:. kondisi clansyarat batas:

tekanan dalam tangki adalah sebesar 3,6 MPa, temperatur sisi dalam dinding

tangki 700°C (diambil suhu maksimal pada tangki) clan temperatur sisi luar

dinding tangki diambilsebesr 600 clan 500°C dengan kondisi steady state.

2) Preprocesssing

Oalam tahap ini dilakukan proses: memilih tipe elemen, couplefield solid 5,

memasukkan sifat-sifat material seperti tersebut pada idealisasi, membuat model

geometri tangki dua dimensi dengan mengambil hanya seperempat bagian saja

(karena tangki simetris), clanmembuat mesh.

3) Solution

Memberi syarat batas clan memberikan beban berupa tekanan tangki clan beban

termal kemudian menyelesaikan persamaan aljabar untuk mendapatkan nodal result.

.f) Post processing

Mengambil data-data renting dari basil perhitungan untuk keperluan analisis.

BASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar basil perhitungan dengan &program ANSYS diperoleh distribusi

tcl11peratur, tegangan clan regangan pada arab ketebalan dinding tangki (arah radial),

Distribusi tcmperatur akibat perambatan panas dari dinding tangki dalarn dengan

temperatur 700°C clantemperatur dinding loaf 600 clan500°C ditunjukkan pada Gambar

1 clan Gambar 2. Berdasar basil distribusi temperatur diperoleh penurunan temperatur

secara teratur kearah radial. Akibat perbedaan temperatur pada material tangki ini pada

masing-masing titik (node) pada tangki akan timbul tegangan termal. Tegangan termal

yang ditimbulkan pada tiap titik akan berinteraksi dengan tegangan mekanik akibat

adanya tekanan dari dalam tangki sebesar 3,6 MPa clanmenimbulkantegangan total.
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Gambar 2. Distribusi temperatur pad a posisi ketebalan dinding
tangki untuk temperatur dinding luar 500°C
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Gambar 3. Distribusi temperatur pad a posisi ketebalan dinding
tangki untuk temperatur din ding luar 500°C

Hasil perhitungan tegangan clanregangan untuk temperatur dinding luar 600 clan

500°C disajikan dalam kurva tegangan total clanregangan total sebagai fungsi ketebalan

tangki seperti ditunjukkan dalam Gambar 3 clan 4. Hasil perhitungan menunjukkan

besarnya tegangan total maksimum untuk temperatur luar 600°C terjadi pada posisi

simetris pada dinding sebelah dalam clan dinding sebelah luar tangki dengan harga
320
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tegangan total sebesar 5,74x 108 NI m2 atau sebesar 574 N/mm2. Besarnya regangan

maksimum juga terjadi pada posisi yang sarna pada kedua tepi dinding tangki dengan

nilai sebesar 10-3atau 0,1%. Untuk temperatur dinding luar 500°C tegangan pada tepi

dinding sebelah luar clan dalam sebesar 2,88 x 108 N/m2 atau 288 NI mm2 dengan

regangan sebesar 0,000373 atau 0,373%. Harga tegangan clanregangan total digunakan

untuk evaluasi kekuatan dengan membandingkan terhadap data kekuatan dari material

terutama dengan besarnya kekuatan luluh atau tegangan elastis bahan yang diijinkan.

Gambar 4. Grafik tegangan total sebagai fungsi dari posisi ketebalan untuk
temperatur dinding luar sebesar 500 daD600oe

,<.:,

Gambar 5. Grafik regangan total sebagai fungsi dari posisi ketebalan
untuk temperatur dinding luar sebesar 500 dan 600°C
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Dari program ANSYS dapat pula ditentukan besarnya tegangan clan regangan

akibat pengaruh beban tekanan ataupun dari termal saja. Hasil tegangan akibat beban

tekanan sebagai fungsi posisi ketebalan menunjukkan grafik dengan tegangan

maksimum pada dinding dalam tangki clanmenurun secara linear sampai dinding tangki

luar. Pada dinding dalam tangki, nilai tegangan paling tinggi sebesar 242x 105 N/m2

atau sebesar 24,2 N/ mm2 sedangkan harga tegangan minimum di tangki luar sebesar

199 x 105 N/m2 atau sebesar 19,9 N/ mm2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa

tegangan akibat tekanan berubah dengan adanya perubahan tebal dinding. Pengaruh

temperatur pada tegangan yang ditimbulkanbergantung pada distribusi temperatur pada

posisi ketebalan. Untuk temperatur dinding luar 600°C terjadi penambahan tegangan

sampai 550 N/ mm2 sedangkan pada dinding luar terjadi penambahan tegangan akibat

termal sebesar 260 N/ mm2 yang terjadi akibat distribusi temperatur clan posisi

. ketebalandinding.Dari basil perhitunganmenunjukkanbahwa tegangan termal sangat

berpengaruh pada tegangan total clan temperatur dinding luar sangat menentukan

besarnya tegangan total yang tetjadi. Temperatur dinding luar akan bergantung dengan

d.esain sistem pendingin antara dinding luar tangki clan dinding belen. Dalam sistem

pendingin ini dapat digunakan pendingin dengan pipa-pipa air pada dinding belen atau

pengaliran udara sehingga terjadi pembuangan panas secara konveksi. Kapasitas

pendinginan dapat diatur dengan mengatur kombinasi kapasitas/ debit aliran udara clan

air. Pada HTR-IO dinding tangki sebelah dalam mencapai temperatur maksimum sarna

dengan temperatur helium pada saluran keluar sebesar 700°C. Pendinginan tangki luar

dilakukan dengan sistem pendingin menggunakan pipa-pipa berisi air dengan

temperatur keluar sebesar 50°C, distribusi temperatur clan tegangan pada tangki tidak

diketahui, clantemperatur dindingbelen didesain dengan temperatur 50°C. (8)

Oari basil perhitungan secara analistis berdasar perumusan tegangan akibat

tekanan dinding sebesar 3,6 rvtPa dengan rumus umum diperoteh basil tegangan rata-

rata sebesar 12 N/ mm2. Untuk tegangan rata-rata termal dengan koefisien ekspansi

termal clan modulus YDung dengan bahan baja SA 516-70 diperoleh nilai tegangan

untuk temperatur dinding luar 600 clan 500°C masing-masing sebesar 400 N/ mm2 clan

200 N/ mm2. Dengan perhitungan standard ASME nilai tegangan total bisa

diperkenankan sampai dengan 460 N/ mm2 dengan mengambil tingkat efisiensi clan

batasan korosi sesuai standard perhitungan. Dari basil perhitungan ANSYS diperoleh

basil yang lebih teliti dengan memperhitungkan penyebaran nilai tegangan pada masing-

masing posisi ketebalan. Hasil perhitungan analisis yang menghitung secara rata berada

'1")")
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pacta nilai maksimum clan minimum dari basil perhitunganANSYS. Untuk keperluan

desain yang lebih teliti perhitungan ANSYS diperlukan clan harga tegangan untuk

perhitungan diambil tegangan maksimum supaya menjamin keamanan yang tinggi.

Untuk desain tangki reaktor nuklir perhitungan tegangan clan distribusinya diperlukan

untuk analisis lanjut dari material yang digunakan karena bisa menimbulkan kerusakan

korosi akibat tegangan termal yang berbeda. Untuk bahan baja SA 516-70 dengan batas

daerah ijin untuk desainnya sebesar 308 N/ mm2 dapat digunakan pacta kondisi

temperatur dinding luar GOO°Cdengan angka keamanan sebesar 1,95. Pacta temperatur

dinding luar 500°C tegangan maksimum lebih besar dari tegangan ijin bahan clan tidak

bisa digunakan sebagai bahan tangki.

KESIMPULAN

Hasil perhitungan clan evaluasi kekuatan dengan program ANSYS dapat

memberikan ketelitian clan keamanan desain yang lebih tinggi dibanding basil hitung

analisis dengan rumusan tegangan karena memperhitungkan distribusi temperatur clan

tegangan dengan beban gabungan termal clan tekanan. Berdasar basil perhitungan

ANSYS dengan data temperatur dinding s~besar 700°C, beban termal memberikan

pengaruh sumbangan tegangan yang dominan. Tegangan maksimum terjadi pacta ujung

tangki dengan nilai tegangan untuk temperatur luar dinding 600 clan 500°C masing-

masing sebesar 574 clan 288 N/ mm2. Bahan baja SA 516-70 dengan tegangan luluh

(yield strength) berkisar antara 500-600 N/ mm2 clantegangan desain sampai 308 N/

mm2 dapat digunakan untuk kondisi temperatur dinding luar 600°C clan tidak bisa

digunakan untuk temperatur dindingluar 500°C.

UCAPAN TERIMA KASIII

Ucapan terima kasih disampaikan pacta Bapak Sunardi Dip!. Ing dari P2SRM

BATAN beserta seluruh Tim ANSYS 2003 yang telah banyak memberikan bimbingan

clanperbaikan dalam perhitungan clanpenggunaan program ANSYS.
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DISKUSI:

PERTANY AAN : (Suwoto - P2SRM.BATAN)
. Apakah program ANSYS dapat digunakan untuk menghitung piping stress

analysis? .

. Apa keunggulan program ANSYS bila dibandingkan dengan program lainnya?

.JABAWAN ..(B. Bandriyana). Program ANSYS ini dapat digllnakan un/uk menghitllng tegangan pipa pada
ins/alasipemipaanyang sederhana.Un/ukinstalasipemipaanyang kompleks,
program ANSYS tidak efisien hila digunakan karena pemodelannya sanga/
.\"lIsal1.. Program ANSYS ini dapa/ digunakan llntuk menyelesaikan berhagai macclm
permasalahan yang herkaitan dengan hidang: mekanik, termal, dan aliran
fIlIic/o. Permasalah lI/ama do/am Program ANSYS ini /erle/ak pada pemorlelan
sislem. Keungglilan /ainnya hasi/ perhitllngan dapat dilampi/kan dalam hen/uk
numeric mallpun grafik untuk kondisi tiap elemen.
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