
Prosiding Seminar ke-7 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serta Fasilitas Nuklir
Bandung, 19 Febrnari 2002 ISSN: 0854 -2910

ANALISIS KECELAKAAN REAKTIVITAS TERAS RSG-GAS
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ABSTRAK
ANALISIS KECELAKAAN REAKTIVITAS TERAS RSG-GAS BERBAHAN
BAKAR SILISIDA. Reaktor Serbaguna GA Siwabessy (RSG-GAS) bahan bakarnya
diganti daTi uranium oksida menjadi uranium silisida. Sam ini bahan bakar reaktor adalah
campuran oksida dan silisida dengan muatan dan densitas yang sarna masing-masing 250
gr dan 2,96 g U/cm3. Sedangkan silisida dengan muatan 300 gr masih dalam tahap
pmelitian. Keuntungan bahan bakar uranium silisida adalah dapat dimuati uranium dmgan
dmsitas tinggi sehingga dapat digunakan di dalam teras lebih lama dan dmgan derajat
bakar lebih tinggi sehingga panjang siklus operasi lebih lama. Bahan bakar silisida teras
RSG-GAS digunakan secara bertahap dengan menggunakan teras campuran. Pertama
digunakan bahan bakar silisida dengan muatan 250 gr dan kemudian 300 gr atau densitas
3,55 g U/cm3. Setiap tahap pemuatan bahan bakar baru harus dianalisis margin
keselamatannya. Pada analisis kecelakaan reaktivitas kali ini teras RSG-GAS dimuati
bahan bakar silisida densitas 3,55 gU/cm3. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan
program POKDYN yang telah tersedia di P2TRR. Perhitungan dilakukan dmgan
pmyisipan reaktivitas pada daya start-up dan range daya. Dari semua kasus yang
dilakukan, basil analisis menunjukkan bahwa tidak ada batas keselamatan yang dilampaui
pada teras RSG-GAS berbahan bakar silisida densitas 3,55 g U/cm3.

Kata kunci: Kecelakaan, transien reaktivitas, silisida, bahan bakar

ABSTRACT
ANALYSIS OF REACTIVITY ACCIDENTS OF THE RSG-GAS CORE WITH
SILICIDE FUEL The fuels of RSG-GAS reactor is changed from uranium oxide to
uranium silicide. For time being, the fuel of RSG-GAS core are mixed up between oxide
and silicide fuels with 250 gr of loading and 2.96 g U/cm3 of density, respectively.
While, silicide fuel with 300 gr of loading is still under research. The adventages of
silicide fuels are can be used in high density, so that, it can be stayed longer in the core
at higher burn-up, therefore, the length of cycle is longer. The silicide fuel in RSG-GAS
core is used in step-wise by using mixed up core. Firstly, it is used silicide fuel with 250
gr of loading and then, silicide fuel with 300 gr of loading (3.55 g U/cm3 of density). In
every step-wise of fuel loading must be analysed its safety margin. In this occation, it is
analysed the reactivity accident of RSG-GAS core with 300 gr of silicide fuel loading.
The calculatuion was done by using POKDYN code which available at P2TRR. The
calculation was done by reactivity insertion at start up dan power ranges. From all
cases which were have been done, the results of analysis showed that there is no
anomaly and safety margin break at RSG-GAS core with 300 gr silicide fuel loading.

Keywords: Accidents. transient-reactivity. silicide. fuel
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PENDAHULUAN

RSG-GAS dengan daya nominal 30 MW, air ringan sebagai pendingin dan

moderator, adalah reaktor riset tipe kolam yang menggunakan bahan bakar uranium

oksida (U3Os-Al) pengkayaan rendah 19,75 g U/cm3. Bahan bakar teras RSG-GAS

sedang dalam transisi penggantian daTi bahan bakar uranium oksida menjadi silisida

secara bertahap berdasarkan model teras campuran. Tahap pertama, bahan bakar

uranium oksida diganti dengan uranium silisida dengan muatan dan densitas yang sarna

masing-masing 250 gr dan 2,96 g U/cm3. Kemudian pada tahap selanjutnya, bahan

bakar tersebut direncanakan akan diganti dengan bahan bakar silisida dengan muatan

300 gr atau dengan densitas 3,55 g U/cm3. Banyak analisis dan kajian yang

berhubungan dengan keselamatan telah dilakukan pada teras RSG-GAS berbahan bakar

silisida 250 gr. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan RSG-GAS akan

mencapai teras penuh dengan bahan bakar silisida 250 gr pada akhir tahun 2002.

Setelah tahun 2002, RSG-GAS direncanakan akan menggunakan elemen bakar

silisida dengan tingkat muat 300 gr atau densitas 3,55 g U/cm3 maka dirasa perlu untuk

menganalisis kecelakaan reaktivit~ teras berdasarkan kriteria desain RSG-GAS

(SAR)l). Walaupun analisis yang sarna pemah dilakukan dengan paket program

EUREKA-2/RR namun demikian hasil ini diharapkan dapat meningkatkan keyakinan

dalam menganalisis keselarnatan reaktor daTi segi kecelakaan reaktivitas teras daTi segi

kinetika reaktor.

Untuk menganalisis kecelakan reaktivitas teras RSG-GAS, dilakukan skenario

kecelakaan dengan mengangkat semua batang kendali reaktor secara simultan daD terns

menerus. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan paket program komputer.

Program yang digunakan dalam analisis ini adalah program perhitungan POKDYN.

Dalam perhitungan ini akan dianalisis karakteristik teras RSG-GAS akibat pernbahan

daya karena batang kendali diangkat. Perhitungan dilakukan secara transien, sejak

keadaan setimbang hingga terjadinya keadaan transien akibat gangguan reaktivitas daD

dianalisis daya sebagai fungsi waktu. Dalam perhitungan ini dapat diamati pernbahan

daya terhadap waktu hingga mencapai daya maksimum daD reaktor terpancung.

Sebagai persyaratan analisis transien pada daya rendah dan daya tinggi adalah

daya reaktor tidak boleh mencapai 150 % dari daya nominal2). Pada penelitian ini juga

dibahas kecelakaan reaktivitas untuk teras silisida 250 gr dan teras oksida 250 gr dengan

perhitungan POKDYN.



Prosiding Seminar ke-7 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serta Fasilitas Nuklir
Bandung, 19 Februari 2002 ISSN: 0854 -2910

TEORI

Untuk menghitung transien daya digunakan program POKDYN. Program

POKDYN ditulis dalam bahasa FORTRAN yang terdiri daTi Main Program, Subrutin

POKS, Subrutin POKIN, dan Function REAC yang menggunakan persamaan kinetika

titik untuk menyelesaikan perhitungan kondisi transien daTi segi neutronik dan

kecelakaan karena penyisipan reaktivitas3). Persamaan kinetika titik yang digunakan

seperti di bawah ini,

~=[~]P(t)+~AjCj+Sp ~ (1)

dCj
(2)-

dt

(3)Plot Pcb + Pfu

dengan,
P= daya reaktor

P= fraksi neutron kasip

~=fraksi neutron kasip kelompok ke -j

Cj=pararneter proporsional untuk konsentrasi prekursor neutron kasip

Sp= kuat sumber neutron

Aj= konstanta peluruhan konsentrasi prekursor neutron kasip kelompok ke j

A= waktu generasi neutron serempak

peks= reaktivitas ekstemal yang disebabkan oleh pergerakan batang kendali

{Jfb= reaktivitas urnpan balik

Aot= reaktivitas transien total

Reaktivitas awal daya transien menyinggung respon sistem reaktor nuklir dalam

perubahan Peks(t) pada berbagai tingkat daya. Pada daya rendah fJfb(t) adalah not tetapi

pada daya tinggi dalam domain waktu fJfb(t) dapat ditulis sebagai berikut,

.(4)Pfu (t) = f Kp (t -A)AP(A)dA

dan dalam domain frekuensi dapat ditulis,

.(5)ptlJ (t) = Kp (iro )Ap(iro}
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Efek lain yang menyebabkan perubahan reaktivitas adalah karena perubahan daya.

Fungsi respon impuls Kp(t) adalal1,
6 a j -tITJ

f-e
j=l tj

Kp (t) =
.(6)

dan fungsi respon frekuensi umpan batik adalah,

6

fKp(iro) =
(X..

J

1 + ioo't j

llj= koefisien daya statik total

~=konstanta waktu daTi komponen umpan balik

Untuk model umpan balik (feed back) satu suku dapat dituliskan sebagai berikut,

.(8)

Kp(iro) = a.1+ a.2
.., . .(9)+ irot 2

Skenario Kecelakaall

Kecelakaan reaktivitas diawali dengan transien dimana pada mulanya semua

batang kendali ditarik ke atas dengan kecepatan maksimum (28,2 pcm/dtk). Kemudian

sistem proteksi reaJ..1or alan men-shut down realtor dengan mmjatuhkan batang kendali

secara bebas kedalam teras reaJ..1or. Sistem pendingin primer dianggap beroperasi selama

kecelakaan terjadi. Dalam model ini dipostulasikan bahwa signal pertama yang mengawali

reaktor scram tidal efek1if bekerja, hanya signal kedua yang dapat menyebabkan realtor

scram. Yang dimaksud dengan signal pertama adalah periode pada range intermediate

terlalu kecil (5 dtk) atau densitas fluks neutron pada range intermediate terlalu tinggi (> 3

%). Kedua signal ini pada praktisnya dapat dilihat pada sensor, tetapi kedua signal ini

diasumsikan gagal membuat reaktor scram. Dalam hal ini reaktor scram terjadi oleh

karena nilai batas ambang (/loating limit value) daTi instrumentasi fluks neutron range daya

dilampaui. Dalam model ini scram disiapkan oleh nilai batas ambang menjadi efektif pada

15 % daya nominal (30 MW) pada daya rendah, sedangkan pada daya tinggi realtor diset

scram pada daya 114 % daya nominal. Waktu tunda antara signal trip realtor scram adalah

0,5 dtk. Sebagai persyaratan pada analisis transim yang diawali dengan daya rendah dan

daya tinggi adalah reaktor tidal boleh mencapai kritis prompt selama transien dan daya
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reaktor tidak boleh melebihi 150 % daya nominal. Alasan ini rnenyatakan bahwa pelelehan

tidak pernah terjadi pada suatu tempat dalam reaktor selarna keadaan transien terjadi akibat

kelebihan daya.

TAT A KERJA

Perhitungan transien akibat kecelakaan reaktivitas teras reaktor dilakukan

dengan tiga model. Perhitungan dilakukan pada teras RSG-GAS berbahan bakar silisida

300 gr. Untuk pembanding dilakukan juga untuk teras silisida 250 gr dan teras oksida

250 gr.

1. Reaktor diasumsikan beroperasi pada daya awal 1 W. Secara simultan batang

kendali ditarik ke atas semua dengan kecepatan maksimum, maka daya akan naik

secara cepat. Laju kenaikkan daya reaktor tergantung pada sistem reaktor RSG-

GAS. Pada simulasi ini dimodelkan batang kendali diangkat dengan kecepatan

maksimum menurut desain 0,0564 cm/dtk yang akan memberikan kecelakaan

reaktivitas kepada teras reaktor sebesar 2,82 pcm/dtk. Ada dua model umpan balik

yang dibuat. Pertarna umpan balik satu jenis yang berasal dari bahan bakar saja dan

yang kedua dari bahan bakar dan moderator. Kemudian dilihat transien daya akibat

diangkatnya batang kendali secara simultan.

2. Dengan cara yang sarna seperti di atas tapi daya awal adalah 1 MW. Kemudian

dilihat transien daya akibat diangkatnya batang kendali secara simultan. Kedua

model ini dilakukan karena berdasarkan analisis transien yang sarna pada SAR

(Safety Analysis Report).

3. Perhitungan juga dilakukan pada daya awal 15 MW. Hal ini dilakukan dengan

pertimbangan bahwa reaktor saat ini selalu beroperasi pada daya maksimum 15 MW

sehingga perlu juga dianalisis respon teras terhadap kecelakaan reaktivitas yang

diawali dengan daya 15 MW. Kecelakaan reaktivitas dilakukan dengan mengangkat

batang kendali secara simultan pada daya awal15 MW.

Data Masukan

Ketiga pemodelan di atas menggunakan data masukan basil perhitungan teras

silisida dengan tingkat muat 3,55 g U/cm3 yang ditampilkan dalam tabell di bawah ini.
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Data masukan perhitungan kecelakaan reaktivitasS)Tabel

"~r{i;

::~::I~~::]::::::::::::::::::';::!::ii!:!!:~~1

0,03827 :
::::1:

;:N:q~::

2,77188E-O4 0,01272 2,75174E-O40,03819

~:.:. 

:.:::~::~:::::::~~:::::~.:::~:::::~:::::::~::~~.

1,27037E-O2

2 1,SlS22E-O3 I! 

1,36762E-O3

0,209190,18882

0,03174 1,53157E-O30,21258 3,16833E-O2

1,36185E-O3 ; 1, 15583E-O 13 0,15519 0,18902

2,96192E-O30,40894 0.31144 2,91491E-O30,40459 3,1 1 740E-Ol4

5 9,31516E-O40,12861 1,40000 9,28592E-O40,12889

,39969E-OO

1,89214E-O40,26124 3,87440 1,92548E-O4 0,02673 3,86649E-OO6

Total 7,24269E-O3 7,20465 E-03 I -

pelf = 7,20465E-O3

1= 62,8228 xlO's dtk
Pelf =0,007243
1 =6,3582xl o-S dtk

*) Masukan untuk teras obida 250 gr diambil Jar; SAR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

.Hasil

Perhitungan transien daya teras silisida 300 gr akibat kecelakaan reaktivitas

dilakukan dengan program komputer POKDYN dengan parameter input dapat dilihat

pada Tabel 1. Analisis dilakukan pada kondisi transien start-up dan transien daya.

Dengan menggunakan persarnaan (8) dan mengambil koefisien daya statis (a) berdasar

perhitungan Batan-2DIFF = -1,65 sen/MW dan konstanta waktu 'T = 4,0 s. maka

dilakukan analisis transien dengan kondisi:

Transien range start-up,

Daya awal = 1 W

a.

Reaktivitas ramp = 28,2 XIO-5 Ak/k dtk-1 (28,2 pcm/dtk)

Tingkat dayatrip = 4,5 MW.

Waktu tunda daya trip = 0,5 dtk

Reaktivitas pancung = -0,022 !J.k/k dtk-1 ( -2200 pcm)

Waktu batangjatuh = 0,5 dtk.

Hasil transien ini dapat ditunjukkan pacta Tabel 2 dan Gambar 1. Dari tabel dan

gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk satu urnpan batik reaktor akan terpancung
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(scram) pada daya 22,36 MW setelah 24,77 dtk kecelakaan reaktivitas akibat

pengangkatan batang kendali. Tingkat daya trip (4,5 MW) dicapai dalam waktu 24,27

dtk namun dibutuhkan waktu tunda 0,5 dtk untuk mengaktifkan sistem kendali scram

maka reaktor scram pada daya 22,36 MW. Sedangkan untuk dua umpan batik yang

disebabkan oleh bahan bakar dan moderator yang diambil terpisah maka reaktor

terpancung pada daya 16,35 MW dalam waktu 29,45 dtk. Tingkat daya trip (4,5 MW)

diperoleh setelalI14,45 dtk, karena waktu tunda 0,5 dtk maka reaktor akan terpancung

pada daya 16,35 MW. Sedangkan pada perhitungan EUREKA-2/RR daya maksimum

yang dicapai adalalI 13,58 MW dan waktunya 25,08 dtk. Dalam hat ini terjadi

perbedaan karena EUREKA-2/RR mengambil scram set pointnya 3,75 MW.

Perhitungan EUREKA-2/RR mendekati perhitungan POKDYN dengan dua suku umpan

balik

b. Trallsien range daya

Daya awal = 1 MW

Reaktivitas ramp = 28,2 x 1 0-5 ~k/k dtk-1 (28,2 pcm/dtk)

Tingkat daya trip = 34,2 MW

Wal'1u tunda = 0,5 dtk

Reaktivitas pancung = -0,022 L\k/k dtk-1 -2200 pcm)

Waktu batangjatuh = 0,5 dtk.

Hasil transien ini ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 2. Dari tabel dan

gambar ini dapat dilihat bahwa untuk satu suku urnpan balik (bahan bakar dan

moderator digabung) reaktor akan terpancung pada daya 36,9 MW setelah mencapai

waktu transien 20,95 dtk. Tingkat daya trip (34,2 MW) dicapai setelah selang waktu

20,45 dtk, kemudian dibutuhkan waktu tunda 0,5 dtk untuk mengaktifkan sistem

kendali scram sehingga reaktor terpancung pada daya 36,9 MW. Sedangkan untuk 2

suku urnpan balik (bahan bakar daD moderator dipisah) rnaka reaktor tepancung pada

daya 36,3 MW setelah selang waktu 23,0 dtk. Tingkat daya trip (34,2 MW) dicapai

pada selang waktu 22,5 dtk ditambah 0,5 dtk waktu tunda rnaka daya reaktor terns

naik hingga scram 36,3 MW. Sedangkan perhitungan EUREKA-2/RR daya

rnaksimumnya 32,06 MW dengan waktu 20,02 dtk. Dalam hal ini terjadi perbedaan

karena scram set point yang digunakan pada perhitungan EUREKA-2/RR adalah 28,5

MW sedangkan diperhitungan POKDYN 32,4 MW.
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c. Transien range daya

Daya awal = 15 MW

Reaktivitas ramp = 28,2 x 10-5 Ak/k dtk-1 (28,2 pcm/dtk)

Tingkat dayatrip = 34,2 MW

Waktu tunda = 0,5 dtk

Reaktivitas pancung = -0,022 ~k/k dtk-1 ( -2200 pcm)

Waktu batangjatuh = 0,5 dtk.

Hasil transien ini ditunjukkan pacta Tabel 1 daD Garnbar 3. Dari tabel daD

gambar ini dapat dilihat bahwa untuk satu suku urnpan balik (bahan bakar daD

moderator digabung) reaktor akan terpancung pacta daya 35,5 MW setelah mencapai

waktu transien 12,2 dtk. Tingkat daya trip (34,2 MW) dicapai setelah selang waktu

11,7 dtk, kemudian dibutuhkan waktu tunda 0,5 dtk untuk mengaktitkan sistem

kendali scram sehingga reaktor terpancung pacta daya 35,5 MW. Sedangkan untuk 2

suku umpan balik (bahan bakar daD moderator dipisah) maka reaktor terpancung pacta

daya 35,6 MW setelah selang waktu 12,65 dtk. Tingkat daya trip (34,2 MW) dicapai

pacta selang waktu 12,15 dtk ditambah 0,5 dtk waktu tunda rnaka daya reaktor terns

naik hingga scram 35,6 MW.

d Tera.\' silisida 250 gr.

Hasil transien teras silisida daD 250 gr dapat dilihat pada Tabel 3 daD Gambar

1, 2 daD 3. Dengan kasus yang sarna seperti di teras silisida 300 gr yaitu daya awall

W daD satu jenis urnpan balik diperoleh waktu transien hingga reaktor STarn 24,65 dtk

daD daya rnaksimum 29,6 MW, sedangkan untuk dua umpan balik dipeoleh waktu

transien 24,7 dtk dengan daya rnaksimum 18,1 MW. Untuk daya awal 1 MW satu

jenis umpan balik diperoleh waktu transien 20,2 dtk dengan daya maksimum 34,2

MW, sedangkan untuk dua umpan balik diperoleh waktu transien 21,85 daya

maksimum 36,8 MW. Untuk daya awal 15 MW satu jenis umpan balik diperoleh

waktu transien 11,65 dtk dengan daya rnaksimum 35,8 MW, sedangkan untuk dua

urnpan batik diperoleh waktu transien 12,65 dtk dengan daya maksimun 35,6 MW.
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Teras oksida 250 gr.e.

Hasil transien teras oksida 250 gr dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 1, 2

dan 2. Dengan kasus yang sarna seperti di teras silisida di atas yaitu daya awal 1 W

dan satu jenis umpan balik diperoleh waktu transien hingga reaktor sram 24,49 dtk

dan daya rnaksimum 23,8 MW, sedangkan untuk dua umpan balik dipeoleh waktu

transien 24,5 dtk dengan daya rnaksimum 23,5 MW. Untuk daya awal 1 MW satu

jenis urnpan batik diperoleh waktu transien 18,85 dtk dengan daya rnaksimum 39,1

MW, sedangkan untuk dua urnpan batik diperoleh waktu transien 18,95 dengan daya

maksimum 35,9 MW. Untuk daya awal 15 MW satu jenis urnpan batik diperoleh

waktu transien 11,90 dtk dengan daya rnaksimum 36,2 MW, sedangkan untuk dua

umpan batik diperoleh waktu transien 12,01 dtk dengan daya rnaksimun 35,5 MW.

2. Pembahasan

Untuk semua kasus pada awal terjadinya kecelakaan reaktivitas, pada range

start-up, clara reaktor meningkat dengan cepat karena adanya pen)risipan reaktivitas

positif akibat diangkatnya batang kendali secara simultan yang menyebabkan naiknya

suhu bal1an bakar clan pendingin primer. Naiknya suhu moderator akan menyebabkan

densitas moderator berkurang maka terjadilal1 umpan balik reaktivitas negatif. Umpan

balik reaktivitas dalam perhitungan ill diwakili oleh koefisien clara dibagi dengan

konstanta waktu seperti persamaan (8). Dapat dilihat pada Gambar 1 transien yang

diawali pada clara 1 W pulsa dayanya lebih tajam naiknya. Hal ini disebabkan oleh

karena umpan batik yang terbesar pacta range star-up diwakili oleh komponen bahan

bakar yang mana konstanta waktunya jauh lebik kecil daTi konstanta waktu moderator

(yaitu masing-masing 0,35 dtk dan 4 dtk.). Transien untuk range daya pulsa dayanya

lebih landai karena kontribusi daTi moderator terhadap umpan baliknya diperhitungkan.

Hal ini dapat dengan jelas dilihat pacta perhitungan EUREKA-2/RR. Sehingga untuk

perhitungan dan analisis transien ini pacta rentang start-up dapat dilakukan dengan

model perhitungan mengunakan umpan batik satu komponen saja yaitu diperhitungkan

umpan batik daTi bahan bakar saja. Sedangkan untuk perhitungan range daya harus

dilakukan perhitungan dengan model umpan batik dua sukul komponen yaitu daTi bahan

bakar dan moderator. Nilai koefisien reaktivitas daya dapat diambil daTi nilai

eksperimen tapi karena teras silisida 300 gr ini belum acta maka dalam perhitungan ini
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diambil daTi perhitungan fisika teras dengan menggunakan Batan-2DIFF sedangkan

konstanta waktunya diambil daTi perhitungan EUREKA-2/RR.

Daya reaktor terpancung akibat sinyal sistem proteksi reaktor (RPS=Reactor

Protection System), karena terlampauinya batas daya operasi mencapai 114% dari daya

nominal 30 MW atau 34,2 MW pada daya tinggi (high power range). Sedangkan untuk

range start-up diambil batas maksimum 4,5 MW yaitu 15 % daTi daya nominal dan

sistem proteksi diset pada tingkat daya tersebut. Akan tetapi untuk semua kasus ada

waktu tunda antara sinyal dan reaktor trip selama 0,5 dtk untuk mengeksekusi sistem

preksi reaktor atau untuk menjatuhkan batang kendali dibutuhkan waktu tunda 0,5 dtk.

Sehingga selang waktu tunda 0,5 dtk ini juga diperhitungkan dalam analisis. Dari basil

perhitungan dapat dilihat bahwa reaktor masih tetap dalam keadaan arnan dan tidak

melampau batas keselamatan (150 % daya nominal). Transien daya maksimum yang

ditimbulkan tidak terlalu tinggi sehingga dapat diestimasi bahwa suhu bahan bakar yang

dihasilkan belum sempat melebihi titik leleh bahan bakar.

Jika dibandingkan antara 3 teras yaitu teras silisida 300 gr, 250 gr dan oksida

250 gr maka yang paling rendah daya maksimumnya dan paling lama waktu transiennya

untuk mencapai daya maksimum adalah teras silisida 300 gr. Hal ini disebabkan oleh

karena daya hantar panas daTi bahan bakar silisida jauh lebih baik daTi oksida sehingga

padas akibat reaksi fisi di bahan bakar cepat dipindahkan ke moderator sehingga umpan

balik reaktivitas negatif semakin baik.
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J:9:2
~
11.65

~
~
35.8

~
~
12,65

~
~
35.6

15MW

Tabel 4. Hasil perhitungan POKDYN teras oksida 250 gr

Garnbar 1. Transien daya teras RSG-GAS diawali daya 1 W
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Gambar 2. Transien daya teras RSG-GAS yang diawali 1 MW
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Garnbar 3. Transien daya teras RSG-GAS diawali daya 15 MW
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KESIMPULAN

Dari h~il perhitungan kecelakaan reaktivitas ter~ RSG-GAS berbahan bakar

silisida dengan densitas 3,55 g U/cm3 dwgan menggunakan program POKDYN diperoleh

h~il bahwa dari semua k~us yang dianalisis yaitu pacta daya rendah 1 W dan daya tinggi

1 MW dan 15 MW dwgan satu umpan balik dan dua umpan balik mmunjukkan bahwa

tidak acta batas-batas keselamatan yang dilampaui artinya daya transien maksimum jauh

dibawah 150 % daya nominal (45 MW). Pacta k~us daya rendah lebih berbahaya dari

k~us daya tinggi karena reaktivitas total yang diinsersikan lebih besar dari daya tinggi.

Jika dibandingkan antara ter~ berbahan bakar silisida 300 gr, ter~ berbahan bakar silisida

250 gr dan ter~ oksida 250 gr maka ter~ yang paling baik adalah ter~ silisida 300 gr.

Artinya bahwa setelah terjadi transim pacta seluruh kasus yang ditinjau maka ter~ ini

mempunyai daya maksimum paling rendah dan waktu relatif lebih lama Hal ini secara

keseluruhan disebabkan oleh karma transfer panas pacta bahan bakar silisida lebih baik

daTi oksida
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