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PENGARUH KONVERSI TERAS RSG-GAS DARI OKSIDA
KE SILlS IDA TERHADAP KERAPATAN GAMMA

Setiyanto
PRSG-BATAN

ABSTRAK

PE.VGAIWH KONI'ERSI TERAS RSG-GAS DARI OKSIDA KE SILISIDA TERHADAP KERAPATAN
GA.\IMA. Da/am ranglw mempersiapkan rencana konversi teras RSG-GAS dari jenis oksida ke silisida.
telah dilakukan ana/isis lerhadap perubahan panas yang dibangkilkan di dalam plat elemen bakar dan
perl/bahan rapat gamma di dalam teras reaktor. Perhitungan dilakukan dengan program GAMSET
dikenalwn pada eIemen balwr oksida UJO/rAI dan silisida UJSirAI dengan berbagai tingkat muatan
uraniumnya. Hasil yang diperoleh menunjuklwn bahwa pembangkitan panas pada elemen sillsida dengan
mllatan 4{)Ogram U-235 per fuel elemen. bertambah /{),64 % dibanding dengan pembangkitan panas
pada oksida standard. Hal ini berarti akan menurunkan tinglwt kerapatan gamma pada teraS reaktor.
Kesimpulan dari ana/isis tersebut adalah bahwa efek penggunaan elemen balwr silisida dengan tinglwt
m;wtan uranium yang tinggi alwn menaiklwn tingkat pemanasan dalam elemen itu sendiri datI
menurunlwn rapat gamma teras reaktor.

ABSTRACT

IXFLUENCE OF THE GAS MULTIPURPOSEREACTORCORE CONVERSIONFROM OXIDE TO
SILICIDE ON THE GAMMA DENSITY.In order to prepare the reactor core conversion from oxide to
silicide. analysis of the gamma heat generation in the fuel plate and its influence on the gamma density in
thereactorcoreusingthe GAMSETcomputercodehavebeendone.Theheatgenerationwasevaluatedfor
oxide (U)OoAI) and silicide (U.,Si2-AI)plate for different uranium loading. The calculation result shows
thattheheatgenerationin the silicidefuel platecontains4{)Ogramof U-235perfllel element.increaseof
1(1.64% related to the normal oxide plate. This means that the gamma density in the reactor core will
consequently decrease. Regarding this result. it can be concluded that the core conversion from oxide to
sihcidefuel with higheruraniumloading willbefollowed by the heat generationincreasesin thefuel
plate and the gamma density decreases in the reactor core.

PENDAHULUAN. efisiensi pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi
penggunaan elemen bakar di RSG-GAS untuk

mencapai tingkat penggunaan dengan bum-up yang
tinggi, dalam waktu dekat direncanakan
penggantian elemen bakar jenis oksida yang selama
ini digunakan dengan jenis silisida. Dari segi
metalurgi. jenis silisida juga mempunyai
keunggulan dalam tingkat muatan uranium yang
dapat dibedkan, yaitu dad 250 gram U-235 per
elemen bakar untuk oksida menjadi 400 gram untUk
silisida. Selain hal tersebut, komposisi kimia silisida
dalam bentuk U3Si2mempunyai ikatan yang lebih
kuat. sehinggatetap mampu bertahan sampai tingkat
bum-upnya lebih besar dad 60 %. Keunggulan lain,
dengan bertambahnya tingkat muatan uranium yang
dapat dibedkan, maka siklus operasinya juga dapat

lebih panjang, sehingga
operasinya meningkat.

Melihat keunggulan silisida tersebut, maka
pengkajian ke arah penggunaannyamulai dilakukan.
Tulisan ini akan mengetengahkan analisis pengaruh
konversi elemen bakar oksida ke silisida (dengan
tingkat muatan uranium yang lebih tinggi), terhadap
rapat panas yang dibangkitkan di dalam plat elemen
bakar clanterhadap kerapatan gamma di dalam teras
reaktor. Akan dipelajari pula apakah konversi
tersebut menguntungkan atau merugikan terhadap
efek pemanasan gamma pada fasilitas iradiasi di
teras. Fasilitas tersebut telah didisain untuk kondisi
teras dengan elemen bakar oksida. Jika kerapatan
gamma meningkat, maka penggunaan fasilitas
iradiasi yang selama ini digunakan dengan teras
oksida harus ditinjau ulang tingkat keselamatannya.
Akan tetapi jika kerapatan tersebut justru
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berkurang. maka akan menguntungkan (Iebih aman)
clanbahkan umur pemakaiannya dapat lebih lama.

Untuk menganalisis persoalan tersebuCakan
dihitung tingkat pemanasan yang terjadi di dalam
meat, dengan membedakan asal sumbemya. yaitu
apakah berasal dari dalam meat itu sendiri (misal:
isotop hasH belah, partikel clan gamma serentak,
partikel clan gamma peluruhan), atau berasal dari
luar meat (misal gamma clan neutron). Setiap
perubahan panas yang dibangkitkan di dalam plat
dipengaruhi oleh kemampuan plat menyerap radiasi
yang datang, berarti pula akan mempengaruhi
kerapatan radiasi di luar plat. Perhitungan dilakukan
dengan program GAMSET, yang mana program
tersebut telah diverifikasi penggunaannya untuk
RSG-GAS.

Untukkeperluananalisisini dilakukanperhi-
tungan pembangkitan panas pacta plat elemen bakar,
dimana sampel plat oksida clansilisida diasumsikan
diiradiasi bergantian pactatempat yang sarna.

Khusus untuk mempelajari efek perubahan
panas akibat perubahan tingkat muatan uranium
pactaelemen silisida, perhitungan dilakukan dengan
memvariasi tingkat muatan dari 250 g sampai 400 g.
dengan pertimbangan bahwa teknologi fabrikasi
Lelahmencapai tingkat muatan 400 g tersebut.

PROGRAM GAMSET.

Program GAMSET dirancang untuk
menentukan distribusi pembangkitan panas oleh
radiasi gamma pacta suatu alat/bahan dalam teras
reaktor riser [II. Aplikasi program tersebut untuk
RSG-GAS Lelahdilakukan clan diverifikasi dengan
hasil baik berdasarkan hasil pengukuran langsung,
dimana perbedaan antara keduanya relatif kecil, di
bawah 5 % [2].(31,Berdasarkan hasil tersebut per-
hitungan untuk selanjutnya dapat dianggap akurat.

Sel!lin panas gamma dari luar meat,
GAMSET juga dirancang untuk dapat memisahkan
panas dari berbagai jenis sumber antara lain panas
dari peluruhan hasil reaksi aktivasi, panas hasil
tumbukan inelastik neutron cepat clan panas dari
hasil fisi di dalam meatnya sendiri. Kondisi tersebut
sangat bennanfaat untuk tujuan analisis ini, yang
mana pemisahan sumber-sumber panas tersebut
mutlak diperlukan.

Dasar perhitungan yang digunakan adalah
teori atenuasi clan absorbsi linier dengan faktor
koreksi yang disesuaikan dengan kondisi teras
reaktomya. Dalam program ini geometri sampel
berbentuk silinder tunggal atau berlapis, sedangkan
ukurannya bebas sesuai dengan yang dikehendaki.

METODE PERHITUNGAN.

Dasar pemikiran dalam analisis ini adalah
adanya perbedaan parameter clansifat fisis di antara
kedua jenis elemen bakar oksida clansilisida, yang
mana beberapa parameter tersebut (tampang lintang.
rapat jenis, koefisien absorbsi dll.) sangat
berpengaruh terhadap perilaku radiasi gamma clan
neu-tron yang berinteraksi padanya. Khusus radiasi
gamma yang berasal dari reaksi pembelahan, yang
berarti sumbemya berada pactadiri elemen bakamya
sendiri, maka jika terdapat perbedaan serapan yang
besar, tentunya akan berpengaruh terhadap
kerapatan atau fluks gamma di dalam teras secara
keseluruhan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka
perhitungan tingkat pemanasan yang terjadi di
dalam plat elemen bakar dibedakan berdasarkan
sumber asalnya antara lain: sumber radiasi dari
dalam meat, sumber dari luar meat (radiasi gamma)
clan efek perIambatan neutron cepat (Iihat Gambar
I). kemudian dibandingkan untuk jenis oksida clan
silisida dari berbagai tingkat muatan uraniumnya.

~

a. Radiasi dari dalam meat b. Radiasi (gamma) dari luar meat c. Perlambatan neutron
Gambar 1. Model sumher radiasi yang memhangkitkan panas di dalam meat.
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Modelisasi perhitungan.

Sesuai dengan batasan yang berlaku pada
program yang digunakan, perhitungan dilakukan
dengan mengambil model geometri silinder lapis
tiga, berturut-turut dari lapisan terdalam untuk
meat, kelongsong aluminium clanair pendingin di
bagian terluar, dengan diameter sesuai dengan
ketebalan satu plat elemen bakar, yaitu 0,54 mm
unluk meal, 0,38 mm tebal kelongsong dan 1,28
mm lapisan air. Untuk memperoleh ketelitian
perhitungan yang tinggi, daerah meat dibagi
menjadi 5 bagian silinder konsentris sarna tebal,
sehingga seluruhnya terdapat 7 silinder berlapis.
Elemen bakar sal11peltersebut dalam perhitungan
diasumsikan berada pada posisi iradiasi IP-2,
dimana pada posisi tesebut merupakan titik terpanas
ditinjau dari segi pemanasan gammanya.

Data perhitungan.

- Data reaktor:

- Daya nominal operasi : 30 MW kondisi tunak
(steady state).

- Fluks neutron cepat rerata : 0,61E14 n/cm2 s.
- Fluks neutron tem1alrerata: 2,36E14 n/cm2s.

Data sampel terdiri atas:

I. Elemen bakar oksida U3Og-AIdengan muatan
250 g U-235 per perangkat elemen bakar.
Elemen bakar silisida U3SirAI dengan muatan
bervariasi dari 250 g sampai 400 g per
perangkat elemen bakar. Data elemen bakar
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I.

2.

Tabel1. Data muatan uranium per elemen bakar.O

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan untuk berbagai jenis
somberpemanasandiberikanpada Tabel 2 clan3

serta pads Gambar 3.a.b clan Gambar 4 seperti
berikut:

Tablel 2. Variasi pembangkitan panas pads elemen bakar oksida clansilisida .

Setiyanto ISSN0216.3128

muatanU-235(gram) rapat jenis meat kerapatan U dalam persen berat U
(g/cm3) meat (g/cm3) dalam meat (%)

Eleman bakar oksidaienis UJOg-AI
250 5,05 2,96 58,7

Elernen bakar silisidaienis UJSh-AI
250 5,17 2,95 57,35
300 5,63 3,55 63,20
325 5,85 3,85 65,84
350 6,07 4,15 68,68
400 6,50 4,75 73,33

muatan U-235 Panas yang dibangkitkan (Wig) dari somber radiasi panas total
dalam meat dari meat dari loaf meat neutron cepat (Wig)

Oksida 250 g 2,77 15,90 0,045 18,71
Silisida

250 g 2,70 15,70 0,031 18,50
300 g 2,97 16,40 0,027 18,99
325 g 3.08 16,60 0,025 19,70
350 g 3,21 16,90 0,023 20,10
400 g 3,43 17,20 0,020 20,70
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Tabel3. Perubahan tingkat pemanasan pada elemen bakar silisida relatifterhadap elemen oksida 250 gram
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Gambar 2 a. Variasi pembangkil panas sebagaifimgsi mualan uranium
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Muatan U-235 Persen perubahan panas Dadasilisida ( %)
per elemen bakar somber dari somber dari luar perlambatan Total panas

(gram) dalam meat meat neutron cepat
250 .2.50 - 1,26 - 31,11 . \,12
300 7,22 3,14 . 40,00 1,50
325 11,19 4,40 . 44,44 5,29
350 15,88 6,29 -48,89 7,43
400 23,83 8,18 -55,55 10,64
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Gambar 2 b. Variasipembangkit panas sebagaifimgsi muatan uranium
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Gambar 3. Perubahan pembangkit panas pada elemen si/isida relatifterhadap oksida250 gram

PEMBAHASAN.

I. Pembangkitan panas pads muatan uranium
yang sarna.

Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa
untuk tingkat muatan uranium yang sarna (250 g),
total pembangkitan panas (selain hasil fisi) pads
kedua jenis clemen bakar tersebut hampir sarna,
sedikit lebih besar terjadi pads clemen oksida
(1,12 %) diakibatkan oleh perbedaan rapat
jenisnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
j ika penggantian clemen bakar hanya
menggunakan tingkat muatan uranium yang sarna
maka hampir tidak terjadi perubahan
pembangkitan panas pada clemen bakar maupun
kerapatan gamma di teras.

2. Variasi pembangkitan panas pada clemen
silisida.

Dari hasil perhitungan di alas (Tabel 2 clan
Gambar 2.a clan 2.b), terlihat bahwa variasi
penambahan tingkat muatan U-235 dari 250 g
sampai 400 g sangat berpengaruh pada besarnya
pembangkitan panas pada clemen tersebut. Kecuali
panas dari perlambatan neutron yang hanya
merupakan bagian ked I dari total panas yang
dibangkitkan, tingkat pembangkitan panas
meningkat sebagai fungsi tingkat muatan
uraniumnya.

- PanashasHserapan radiasi dari dalam meat.
Diperoleh bahwa panas hasil serapan radiasi

dari dalam meat naik secara tinier sesuai dengan
kenaikan muatan uraniumnya. Kenaikan muatan
sampai 400 gram akan menaikkan panas di dalam
meat sebesar 23,83 % (relatif terhadap oksida).
Hasil tersebut menunjukkan' adanya kenaikkan
serapan energi radiasi yang bersumber dari dalam
meat itu sendiri. Naiknya serapan berarti akan
mengurangi intensitas radiasi (terutama gamma)
yang mampu lolos ke luar daerah plat clemen
bakar, sehingga kerapatan radiasi (gamma) di luar
plat menurun (berkurang)

- Panas hasil serapan radiasi gamma dari luar
meat.

Besarnya panas yang diperoleh dari serapan
tersebut, menunjukkan masih tingginya radiasi
gamma yang dapat lolos dari plat e1emen bakar,
sehingga besaran tersebut perlu diperhitungkan.
Sesuai hasil perhitungan, panas tersebut naik sesuai
dengan kenaikan muatan uraniurnnya, yang
menunjukkan naiknya kemampuan meat menyerap
radiasi gamma yang datang dari luar plat sehingga
akan mengurangi tingkat kerapatan gamma di luar
plat. Pemberian tingkat muatan U-235 sampai 400
gram per perangkat clemen bakar akan mampu
menambah kemampuan serapan gamma sampai
8,18 %, yang berati kerapatan gamma yang berada
di luar plat berkurang lagi.

Setiyanto ISSN0216.3128
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- Panas akibat daTi perlambatan neutron.
Hasil perhitungan yang diperoleh

menunjukkan bahwa panas neutron merupakan
satu-satunya panas yang justru menurun sebagai
akibat naiknya tingkat muatan uranium. Hal
tersebut dapat dimengerti karena bertambahnya
muatan uranium berarti menambah elemen berat
(U-238) daD Si pada meal sehingga mengurangi
efek moderasi neutron dalam elemen bakar, yang
berarti pembangkitan panas dari hasil moderasi
neutron berkurang.

Meskipun panas daTi neutron berkurang,
namun secara keseluruhan diperoleh bahwa total
pembangkitan panas bertambah sebagai fungsi
penambahan tingkat muatan uraniumnya (rata-rata
naik 10,64 % untuk muatan 400 gram). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa konversi teras daTi
oksida ke silisida dengan tingkat muatan uranium
400 gram akan menambah rapat panas dalam meal
(hasil absorpsi radiasi) sebesar 10,64 %. Dengan
adanya tambahan panas tersebut diperlukan
tambahan penanganan untuk pembuangannya.

Sisi lain yang menguntungkan adalah
adanya kenaikan panas tersebut berarti terjadi
penambahan absorpsi radiasi di dalam meal,
sehingga mengurangi rapat radiasi (gamma) di
teras. Berkurangnya rapat radiasi berarti efek
pemaparan yang berupa pemanasan daD perusakan
terhadap bahan atau fasilitas iradiasi di dalam teras
reaktor akan berkurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh serra
uraian dalam pembahasan di alas, dapat
disimpulkan bahwa konversi teras dari oksida ke
silisida dengan muatan uranium yang lebih akan
menyebabkan:

- Jumlah panas yang dibangkitkan dalam elemen
bakar persatuan vulumenya bertambah sebagai
fungsi muatan uranium, sehingga diperlukan
peninjauan terhadap sistem pembu;lngannya,
walaupun daya hantar panas silisida lebih baik
dari oksida.

- Tingkat kerapatan gamma di dalam teras
menurun sesuai dengan tingkat muatan
uraniumnya, sehingga pemaparan gamma
terhadap bahan daDfasilitas iradiasi di teras yang
mengakibatkan pemanasan daD perusakan akan
menurun. Dengan demikian umur daD tingkat
keselamatan fasilittas tersebut bertambah.
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TANYAJAWAB

Syarip
- Kenapa asumsi yang diambil bentuk bahan

bakamya silinder (lapis tiga) padahal akan lebih
tapat jika diambil bentuk "slab" atau kubus ?
Sementara program GAMSET nya sendiri
adalah buatan sendiri !! (mestinya dengan
mudah memodifikasi GAMSET sehingga bisa
sesuai untuk maksud ini !!!)

- Apa yang terjadi dengan kerapatan gamma
(panas gamma) jika U)Os-AI daD U)Si-AI.
muatan U-235 nya sarna sebesar 400 gram ?

Setiyanto
- Semenlara ini GAMSET hanya menerima

sampel dalam Geomelri Silinder. (Unruk
geomelri yang lain belum dikembangkan).

- UJOlrAIdengan mualan 400 gram V-l35 tidak
diana/isa sebab memang /idak pernah ada.
VJO/JAI hanya layak unlllk mUG/an250 gram
saja.

Supriyono
- Bagaimana keandalan paket program GAMSET

(kestabilan, keakuratan daDnilai ekonomis)

ISSN 0216-3128 Setiyanto
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- Alasan saudara membagi meat menjadi 5 bagian
yang sama ketebalannya.

- Apakah saudara tidak tertarik untuk
mengembangkanpaket prigram sendiri.

Setiya nto
- Program GAMSET ztntuk A56-GAS slldah

verifikasidenganpengukuranlangsung.del1gal1
keakuratan yang tinggi ( perbedaanl1)'a hanya
<5%).

- Meningkatkan ketelitial1.
- GAMSET adalah program hasi/ buatan sendiri.

Budi Santoso
- Bagaimana caranya untuk memisahkan I

menentukan besamya panas sumber radiasi dari
luar meat, karena dad luar meat terdiri dari
sumber radiasi gamma clanneutron.

Setiyanto

- Program GAMSET memal1g dibuat un/uk
lIIalllpu memisahkan sumber-sumber panas
tersebut.

Heryudo Kusumo
- Dad kesimpulan disebutkan bahwa "efek

penggunaan clemen bakar silisida dengan
tingkat mllatan uranium yang tinggi akan
menaikkan tingkat pemanasan dalam clemen
bakar itu sendiri". Mohon penjelasan tentang
pengaruh hal ini terhadap keselamatan operasi
termis dari RSG (dad them10hidrolika),
misal faktor flux panas kritis, buble detachment
factor, dB

Setiyanto
- Hanya diperlukan analisis ulang terhadap

thermohidrolika komi kemukakan bahwa

kenaikan 10.64% ini hanya panas gammanya
soja (bukan totalnya).

Suyamto
- Dari kesimpulan item pertama : jumlah

panas persatuan volume? mestinya
persatuan berat. Mohon tanggapan.

- Tabel2: variasi panas total (WIg), lebih
cocok ditulis panas total (W) per gram ~kolom
terakhir

- Saudara menulis DAFTAR PUSTAKA hanya
dari tulisan anda sendiri? mohon diperjelas.

Setiyanto
- Tinggal dikonversi soja dengan rapat jenis .
- Satuan internasionalyang berlaku adalah : wig
- Soya bangga dengan hasill karya soya sendiri.

Penanya dapat cek buku acuan lain (dari luar)
dapat dilihat pada aeuanyang soya aeu.

Edi Triyono B
- Menurut pendapat saya, rapat radiasi gamma

ditentukan oleh jenis bahan fisil clan tingkat
pengkayaannya. Sehingga perubahan bahan
bakar U3Os-AI clan U3Si-Al dengan tingkat
pengkayaan yang sama tidak akan menghasilkan
perbedaan rapat radiasi gamma. Mengapa hasil
analisa bapak menghasilkan perbedaan rapat
gamma, mohon penjelasan.

Setiyanto
- Sumber gamma untuk dayayang sarna mungkin

soma atoll hampir soma. tetapi akibat adanya
serapan lingkungan (medium) maka diluar
sumber akan berbeda kondisinya.

Sctiyanto
ISSN 0216-3128


	DAFTAR ISI
	PENGARUH KONVERSI TERAS RSG-GAS DARI OKSIDA KE SILlS IDA TERHADAP KERAPATAN GAMMA
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN.
	PROGRAM GAMSET.
	METODE PERHITUNGAN.
	PEMBAHASAN.
	KESIMPULAN


	ke daftar isi: Ke Daftar Isi


