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ABSTRAK
PERHITUNGAN TEKANAN GAS Hz P ADA KAPSUL FPM GAGAL DI TERAS
REAKTOR RSG GAS. RSG-GAS telah mengiradiasi kapsul FPM sebanyak 236 kali, satu
diantaranya yaitu kapsul ke 228 mengalami kegagalan. Salah satu kemungkinan penyebab
kegagalan kapsul adalah reaksi radiolisis di dalam kapsul yang diiradiasi di dalam teras reaktor:
apabila kapsul tidak kedap air. Untuk tujuan keselamatan telah dilakukan analisis terhadap
kemungkinan terjadinya radiolisis di dalam kapsul iradiasi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan
yang besar di dalam kapsul, sehingga dapat menyebabkan kerusakan secara mekanis. Analisis
radiolisis dilakukan pada pembangkitan daya reaktor 10 MW setara dengan fluks neutron dan
laju dosis y masing-masing sebesar O,6929xl014 n/cm2 det., clan O,63xl09 fad/jam. Analisis yang
dilakukan dengan asumsi kapsul berisi air dengan volume maksimum 176,67 mI, menunjukkan
bahwa reaksi radiolisis akibat y dan neutron mengakibatkan terbentuknya gas H2 pada laju alir
nominal sebesar 494 atm clan 19683 atm masing-masing untuk radiolisis y clan neutron.
Sedangkan untuk laju alir 5% tekanan gas H2 sebesar 723 atm dan 25772 atm. Reaksi radiolisis
terhadap air yang tefiradiasi di dalam kapsul dan perubahan kondisi operasi yang diikuti dengan
terjadinya fenomena 'one way valve' menyebabkan terbentuknya gas H2 secara akumulatif,
sehingga terbukti menjadi salah satu penyebab kegagalan kapsul. Agar kapsul yang diiradiasi
terjamin tidak bocor maka sebagai tindakan korektif disarankan agar dalam persiapan kapsul
iradiasi dilakukan uji kebocoran yang lebih akurat.

Kata kunci: radiolisis, tluks neutron, laju dosis y, gas H2

ABSTRACT
H2 GAS PRESSURE CALCULA110N of FPM CAPSULE FAILURE at RSG-GAS
REACTOR CORE. RSG-GAS has been irradiated FPM capsule for 236 times, one of those i.e.
capsule number 228 has failure. The one of root cause of failure possibility is radiolysis
reaction can be occurred in FPM capsule when it is filled with water during irradiation in the
reactor core. The safety analysis of the radiolysis reaction in the capsule has been done. The
accumulative hydrogen gas production can cause high pressure in the capsule then a
mechanical damage occurred. The analysis was done at 10 MW of reactor power which
equivalent with neutron flux of 0, 6929x1 014 nlcm2 sec and rdose rate of 0, 63x1if radlhour. The
assumption is the capsule is filled with water at maximum volume, i. e. 176.67 mi. The results of
calculation showed that radiolysis reaction with r and neutron produce hydrogen gas for
nominal flow rate each are 494 atm and 19683 atm for r and neutron radiolysis, respectively.
H2 gas pressure for 5% flow rate each are 723 atm. and 25772 atm., for r and neutron
radiolysis, respectively. The changing of the operation condition due to radiolysis together with
'one way valve' phenomena, can be produce hydrogen gas from water during irradiation in the
reactor core and can be the one of root cause of capsule failure. This analysis recommended
the FPM capsule preparation must be guaranteed no water or/and there is no possibility of
water immersion in the capsule during irradiation in the core by more accurate leak test.

Key words: radiolysis, neutron flux, r dose rate, hydrogen gas
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PENDAHULUAN

Salah satu pemanfaatan Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS)

adalah untuk mengiradiasi berbagai target iradiasi yang kemudian diproses lebih lanjut

menjadi radioisotop. Salah satu jells radioisotop tersebut adalah target produk fisi

molybdenum.

Target radioisotop Fission Product Molybdenum (FPM) berupa 0-235

pengayaan tinggi 93,3% yang dilapiskan pada permukaan dalam tabung baja yang

tertutup rapat (kapsul), ditempatkan di dalam stringer berisi 3 tabung. Stringer tersebut

kemudian ditempatkan di posisi iradiasi sentral (CIP= Central Irradiation Position)E- 7.

Panas yang timbul akibat produk fisi clan pemanasan gamma dipindahkan ke pendingin

yang mengelilingi tabung kapsul, dengan lebar kanal pendingin 1,5 mm. (Gambar 1).

Kapsul FPM
Sebelum kejadian

I
~f1

~~

Gambar 1. Penampang kapsul FPM di dalam Stringer
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lradiasi kapsul FPM di teras reaktor RSG-GAS telah dilaksanakan sebanyak 236

kali, satu diantaranya yaitu iradiasi pada kapsul ke 228 mengalami kegagalan. Berbagai

analisis telah dilakukan untuk menelaah penyebab kegagalan tersebut. Analisis yang

dilakukan diantaranya adalah analisis termohidrolika, neutronik, hidrolisis clan analisis

mekanik serta reaksi radiolisis, namun demikian dari hasil yang diperoleh hanya proses

radiolisis yang berpotensi sebagai penyebab kegagalan kapsul. Radiolisis air terjadi

apabila terdapat bocor halus di bagian sambungan/las-lasan, sehingga mengakibatkan

masuknya air ke dalam kapsul. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis

pembentukan tekanan gas H2 akibat proses radiolisis terhadap air yang teIjebak di dalam

kapsul.

Hipotesa yang ingin dibuktikan di sini adalah iradiasi terhadap air yang terjebak

di dalam kapsul, yang diikuti dengan perubahan kondisi operasi sehingga terjadi

fenomena 'one way valve' dapat menyebabkan pembentukan tekanan gas H2 akibat

radiolisis yang cukup besar, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan

kapsul FPM

Analisis dilakukan dengan menghitung besarnya tekanan pembentukan gas

berdasarkan persamaan gas ideal clan data parameter operasi reaktor. Tingkat muat

maksimum lapisan kapsul adalah sebesar 3 gr clan fluks neutron 0,6929x1014 nlcm2 det.

(setara dengan daya 10 MW). Bergesernya letak tabung yang mengakibatkan sebagian

kapsul kurang dialiri oleh air pendingin secara sempuma, yang disimulasi dengan

mengurangi laju alir di dalam kanal pendingin hingga mencapai laju alir sebesar 5%[11,

diperhitungkan di dalam analisis ini.

TEOR!

1. Reaksi Radiolisis

lradiasi tabung kapsul FPM dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam kolam

reaktor di posisi iradiasi E- 7, jika terdapat bocor halus pada las-lagan maka air akan

merembes masuk ke dalam tabung kapsul. Adanya radiasi pengion, y clan neutron di

dalam teras reaktor menyebabkan air yang berada di dalam kapsul terurai, air terionisasi

clan terjadi pembentukan atom-atom H clan radikal OH [2] , sesuai dengan reaksi di

bawah ini
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H2O (1)

(2)

.. R20+ + e-

OR + R30+H20+ + H2O ~
~e" + H2O H+OH (3)

Energi yang hilang secara heterogen ke dalam air diasumsikan menghasilkan

region-region ion dengan konsentrasi tinggi clan radikal-radikal bebas yang disebut
"spurs. II Kombinasi dari radikal-radikal di dalam spurs akan menghasilkan molekul H2,

hidrogen peroksida, clan air, seperti ditunjukkan pacta reaksi-reaksi di bawah ini:

H+H H2 (4).
OH+OH (5)

(6)

t12U2~
~H+OH H2O

Reaksi spur terjadi dengan sangat cepat clan diikuti oleh reaksi yang sarna di

dalarn air, oleh radikal yang terdifusi keluar daTi spur. Pada radiasi dengan transfer

energi linear (LET=linear energy transfer) yang tinggi, seperti partikel-partikel <x,

mayoritas reaksi terjadi pada region dengan konsentrasi radikal yang tingg~ clan hanya

sedikit radikal yang keluar clan bereaksi di dalam air. Pada radiasi dengan LET rendah,

seperti sinar X clan sinar y, radikal keluar dari spur atau region radikal konsentrasi tinggi

clan bereaksi dengan air. Radikal-radikal bereaksi dengan produk-produk molekuler,

hidrogen clan hidrogen peroksida, sehingga terbentuk produk dengan level tetap.

H+H202 ~

OH+H20;t ~
~

H2O + OH (7)

(8)

(9)

H2O + HO2

H2O + HOR + R2

Atau secara umum radiolisis sinar 'Y maupun neutron akan menghasilkan molekul.

molekul berikut:

H2, O2, H202, OR, H, e- aq, H02H2O -.
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Dimana nilai G H2 untuk sinar y adalah O,45/100eV, sedangkan untuk neutron sebanyak

dua kali lip at, yaitu 1,O7/100eV[3,4].Dengan G adalah jumlah molekul yang terbentuk

per 100 eV energi yang diserap.

Molekul-molekul dominan yang dihasilkan adalah H2 clan O2. Karena oksigen

selalu bereaksi dengan unsur lain maka pembentukan gas H2 adalah penting untuk

dihitung. Adanya kenaikan temperatur juga akan menaikkan jumlah gas H2 yang

terbentuk

Dua tipe daTi dekomposisi air, yang dinamakan basil molekuler hidrogen clan

hidrogen peroksida clan radikal R clan OR, ditulis sebagai reaksi F clan R [3)°0

H202 + H2 F (10)~
~ H+OH R ( )

2. Skenario Kecelakaan

Terjadi bocor halus di bagian las-lagan tabung kapsul FPM tanpa diketahui,

kemudian kapsul di dalam stringer dimasukkan ke teras reaktor clan diiradiasi pada

tingkat daya 10 MW di posisi iradiasi pusat. lradiasi terhadap kapsul akan menyebabkan

efek samping berupa radiolisis air sehingga terbentuk tekanan gas H2, terjadi perubahan

kondisi operasi sehingga terjadi fenomena 'one way valve'. Tekanan gas yang terbentuk

terakumulasi clan akhirnya apabila tekanan gas yang terbentuk ini melewati tekanan

jeboilas-lasan, 

maka tutup bawah kapsul dapat terlepas.

3. Asumsi Perhitungan:

1. Ketinggian maksimum air di dalam kapsul adalah 25 cm atau setara dengan

ml atau setara dengan 176,6 ml air pada temperatur kamar[5].

76,6

2 Gas yang dianggap terakumulasi akibat radiolisis neutron clan y , hanya gas H2

Pembentukan gas H2 karena reaksi radiolisis y pada saat reaktor belum

dioperasikan dianggap sangat kecil dibandingkan dengan saat reaktor

dioperasikan, sedangkan laju dosis y pada saat reaktor dioperasikan dianggap

tinier sebagai fungsi daya.

..aju difusi air masuk diabaikan.4
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4. Langkah Perhitungan

1 Perhitungan laju pembentukan tekanan gas H2 dilakukan dengan terlebih dahulu

mengetahui temperatur dispersi lapisan U02 di bagian dalam kapsul pada laju alir

nominal yang dilakukan pada daya 10 MW[lJ.

'}

3

Mol gas yang terbentuk tidak diperoleh secara stoikhiometri langsung melainkan

dari laju dosis gama clan laju dosis netron. Besamya laju dosis netron adalah

0,145 mrem/jam untuk setiap nlcm2. det [6], sehingga dengan mengetahui besamya

fluks neutron pada daya 1O MW, maka diperoleh laju dosis neutron. Selanjutnya

dengan mengkonversi laju dosis menjadi energi akan diperoleh jumlah mol gas.

Data yang diperoleh digunakan untuk menghitung tekanan gas sesuai persamaan

(12). Pembentukan gas akibat radiolisis dihitung dengan menggunakan persamaan

dasar gas ideal seperti ditunjukkan dalam persamaan di bawah ini.

Persamaan gas ideal:

P=nRT/v (12)

dengan:
P = tekanan gas H2 di dalam kapsul, atm

n = mol gas H2 yang terbentuk akibat radiasi

R = konstantagas, 8,314J/mol.K

T = temperatur, ~

v = volume kapsu~ 0,302 liter

5. Data Masukan

Untuk menghitung besarnya laju tekanan gas yang terbentuk akibat radiolisis y

clan neutron digunakan data seperti yang ditunjukkan dalam Tabell.
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Tabell. Data masukan kapsul FPM

BASIL DAN PEMBABASAN

Gas H2 terbentuk ketika air yang berada di dalam tabung diiradiasi. Laju

pembentukan gas H2 akibat radiolisis y clan neutron pada daya 10 MW dihitung sebagai

fungsi ketinggian air di dalarn tabung kapsul. Sedangkan banyaknya mol gas (n) yang

terbentuk dihitung dari besarnya dosis yang diserap dikalikan dengan nilai G

(banyaknya atom atau molekul yang terbentuk per 100 eV dosis yang diserap). Hasil

penelitian dari Sunaryo dkk.[3,4j menyatakan bahwa G value untuk y sebesar 0,45,

sedangkan untuk neutron sebesar 1,07 pada temperatur kamar, dimana nilai tersebut

semakin tinggi dengan naiknya temperatur. Kedua nilai G ini merupakan kontribusi

terbentuknya tekanan gas H2.

Perhitungan pembentukan tekanan gas akibat radiolisis dilakukan dengan

memperhitungkan temperatur dispersi UO2 sebesar 81,28°C[I] , dimana temperatur

tersebut dihitung dengan menganggap bahwa kapsul didinginkan dengan laju aliI

nominal. Apabila dianggap bahwa tabling kapsul telah berisi air dengan ketinggian

maksimum 25 cm atau dengan volume air 176,6 ml atau setara dengan 176,6 gr[5] pada

temperatur kamar (dengan densitas air 1 gr/cc), maka banyaknya gas H2 yang terbentuk

karena radiolisis 'Y dan neutron dengan laju alir pendingin nominal mencapai 0,05 mol
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clan 2,1 mol untuk lama waktu iradiasi 1 jam clan clara reaktor 10 MW. Laju

pembentukan tekanan gas H2 terlihat linier sebagai fungsi jumlah air. Laju tekanan gas

H2 ini cukup tinggi, sebab apabila reaksi radiolisis ini berlangsung lama, maka

pembentukan tekanan gas menunjukkan nilai yang signifikan. Sebagai contoh apabila

reaksi radiolisis berlangsung selama 1 jam, maka tekanan gas dengan asumsi di atas

akan mencapai 494 atm atau 19683 atm untuk radiasi sinar y clan neutron.

Tabung kapsul dibuat daTi bahan 88-304 yang dilapisi UO2 clan kedua ujungnya

ditutup dengan cara lag lebur tekan, dimana pada proses pengelasan ini tidak

menggunakan bahan tarnbahan, sehingga bahan lag sarna dengan bahan tabung(8].

Bagian yang terlemah pada tabung adalah sarnbungan las, sehingga adanya tekananan

yang besar menimbulkan tenaga mekanis yang dapat mendorong penutup tabung.

Pada analisis kegagalan perlu pula diperhitungkan apabila masuknya air ke

dalarn kapsul ini terjadi bersarnaan dengan kurangnya laju alir pendingin. Hasil

perhitungan termohidrolika menunjukkan bahwa film boiling terjadi apabila kapsul

hanya didinginkan dengan laju alir sebesar 5%(1]. Temperatur maksimum dispersi UO2

pada daya 10 MW pada kondisi tersebut mencapai 170,67°C(1].

asumsi yang sarna bahwa tinggi maksimum air di dalarn tabung 25 cm atau setara

dengan volume air 176,6 ml, maka tekanan gas H2 akibat radiolisis y clan neutron pada

laju alir pendingin 5% mencapai 0,06 mol clan 2,26 mol untuk daya reaktor 10 MW.

Apabila 

digunakan

Tekanan gas yang terbentuk dalam waktu 1 jam mencapai 723 atm clan 25772 atm

untuk radiasi sinar 'Y clan neutron. Hasil perhitungan pembentukan gas H2 akibat

radiolisis sebagai fungsi jumlah air ditunjukkan di dalam Tabel 2 clan Gambar 2. l

Hasi!

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa laju pembangkitan gas H2 meningkat sebagai

fungsi suhu.
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Tabel 3. Tekanan Gas Hz akibat radiolisis 'Y dan neutron pad a Daya 10 MW,

III

223

334

557

1003

1114

2229

3343

4458

6686

8915

11144

13373

15602

16716

17830

18945

19683

146

292

438

730

1313

1459

2918

4377

5837

8755

4

8

12

20

37
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82
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164

246

327

409
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696
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Gambar 3. Tekanan gas H2 di dalam kapsul akibat radiolisis y dan neutron pada
laju alir nominal dan laju alir 5%.
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Tekanan gas H2 akibat radiolisis y yang dihasilkan apabila tabung berisi 1 ml air

sebagai fungsi waktu ditunjukkan oleh Tabel 3 clan Gambar 3. Gambar tersebut

memperlihatkan bahwa apabila kapsul berisi 1 ml air saja telah menghasilkan gas H2

yang cukup besar clan tekanan gas ini akan meningkat sebagai fungsi waktu.

Tabel 2. Tekanan gas Hi sebagai fungsi waktu akibat radiolisis y pada daya 10
MW, temDeratur 81.28°C daD 170.67°C (volump air 1 ml\

1 8,23 12,1

60,35 41,17

10
-

82,3
---

120,5

20 164,67 241

30
-

247
---

361,5
-

40 329,33 482

50
-

411,67
--

602,5

60 494 723

Gambar 3. Tekanan gas H2 di dalam kapsul sebagai fungsi waktu (untuk volume air

1 rot)
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lradiasi pada kapsul berisi VO2 menghasilkan reaksi fisi yang menimbulkan

energi panas di dalam kapsul, sementara itu gas helium (semula bertekanan 9 psia- 0,6

atm) yang berfungsi untuk mendinginkan target terimbas dengan tekanan gas H2 yang

besar. Hal ini menyebabkan air di dalam kapsul menguap dengan cepat sebanding

dengan kenaikan temperatur. Bagian-bagian kapsul mengalami pemuaian sesuai dengan

kenaikan temperatur, sehingga bagian las-lagan yang bocor menutup kembali sehingga

tekanan gas bertahan pada volume konstan atau di kenai dengan 'one way valve,[8,91.

Dari segi persamaan yang digunakan jelas terlihat adanya linieritas temperatur,

selain itu besarnya nilai G (ekivalen dengan mol gas yang terbentuk), meningkat

sebagai fungsi.. laju dosis clan temperatur. Sehingga apabila kebocoran ini terjadi

bersamaan dengan kekurangan laju alir pendingin, maka lepasnya las-lagan akan terjadi

dalam waktu yang lebih cepat pula. Hipotesa bahwa iradiasi terhadap air yang terjebak

di dalam kapsul, yang diikuti dengan perubahan kondisi operasi sehingga terjadi

fenomena 'one way valve' dapat menyebabkan pembentukan tekanan gas H2 akibat

radiolisis yang cukup besar, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan

kapsul FPM terbukti

KESIMPULAN I SARAN

Dari basil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa iradiasi terhadap air yang

masuk ke dalam kapsul menyebabkan proses radiolisis yang disebabkan oleh 'Y clan

neutron yang diikuti dengan perubahan kondisi operasi sehingga terjadi fenomena 'one

way valve'. Tekanan gas H2 yang terbentuk terakumulasi membentuk tekanan gas yang

besar, sehingga terbukti merupakan salah satu penyumbang penyebab terlepasnya

kampuh las-lasan kapsul yang bocor, oleh karena itu kebocoran sekecil apapun tidak

diijinkan terjadi pada saat iradiasi. Disarankan agar dalam penyiapan kapsul iradiasi

dilakukan uji kebocoran dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi.

Ucapan Terima kasih
T erima kasih kami sampaikan kepada Ir. Iman Kuntoro dan Ir. r

M.Sembiring dan DR. Setiyanto yang telah membantu mengoreksi clan memberi

masukan pada makalah ini.

Tagor

159



Prosiding Seminar Nasiona/ ke-8 Tekn%gi dan Kese/amatan PLTN Serta Fasi/itas Nuk/ir
Jakarta, 15 Oktober 2002 ISSN: 0854- 2910

DAFfARPUSTAKA

1) ENDIAH pun HASTUTI dkk., Analisis Keselamatan Termohidrolika Kapsul FPM di

Teras RSG-GAS, TRR. TR.45.06.30.00, Revisi 1, Juli 2002

2) J.K. maMAS, Chemistry Division, Argonne National Laboratory, Argonne, lliinois

3) GENI R SUNARYO et.al, Radiolysis of Water at Elevated Temperatures-II.

Irradiation With r Rays and Fast neutrons up to 2500C, Radiat Phys. Chern. Vol 45 NO.

1, pp. 131-139,1995.
4) K. ISffiGURE et. AI., Radiolysis of High Temperature Water, Radiat Phys. Chem Vol

48 NO.1, pp. 557-568, 1995.

5) SUKMANTO DffiJO, Laporan Termodinamika Analisis Keselamatan Termohidrolika

Kapsul FPM di Teras RSG-GAS, Juli 2002.

6) PUDllANTO. MS., Kornunikasi pribadi, Juli 2002

7) SETIY ANTO, Kornunikasi pribadi, Juli 2002

8) DJARUDDIN HASffiUAN, !MAN KUNTORO, Analisis Mekanik Kegagalan Kapsul

Iradiasi FPM, Seminar Penelitian clan Pengelolaan Perangkat Nuklir (P3N),

Yogyakarta, 2002.

9) ENDIAH pun HASTUTI dkk., Analisis Sebab Kejadian Kegagalan Kapsul FPM di

Teras RSG-GAS, No Ident TRR. TR.50.06.30.00 Revisi 1, Juli 2002

DISKUSI:

PERTANYAAN: (Ciptadi Agung Widodo -Universitas Trisakti)

Bagaimana terjadinya gas H2 bertekanan di dalam teras reaktor RSG-GAS?

Apa resiko yang terjadi clan bagaimana penanggulangannya, hila memang ada

resikonya?

JA W ABAN: (Endiah PH, P2TRR-BAT AN)

-Gas H2 terbentuk karena adanya air yang terjebak di dalam kapsul, clan kemudian

kapsul tersebut diiradiasi di dalam teras reaktor.

Resikonya apabila tekanan gas yang terbentuk sangat besar clan melebihi UTS bahan

kapsul, maka bagian las-lagan kapsul yang merupakan bagian terlemah akan lepas

clan terjadi peningkatan paparan radiasi di dalam air maupun di ruang eksperimen.

Penanggulangannya: pada saat kejadian maka reaktor akan terproteksi ( paparan

radiasi terkungkung karena ruang reaktor di desain bertekanan negatif), sedangkan

untuk tindakan pencegahan perlu dilakukan uji kebocoran las-lagan yang lebih

akurat, misal dengan 'buble test'


