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ABSTRAK
PENENTUAN BATAS INSERSI BATANG KENDALl M-SHIM-AP600 PADA
MODE OPERASI DAYA RENDAH. Telah dilakukan perhitungan untuk menentukan
barns insersi terdalam dari kelompok batang kendali M-shim pada reaktor AP600 pada
mode operasi clara rendah. Perhitungan ini sebagai bagian dari studi awal dari rencana
penerapan Sistem Penurun Daya Cepat (SPDC) pada disain system kendali / operasi
AP600, yang JDemungkinkan reaktor beroperasi pada tingkat clara rendah (dibawah 50
% RTP). Perhitungan ini dilakukan untuk siklus operasi pertama (siklus 1) clan siklus
equilibeium untuk beberapa tingkat clara clan fraksi insersi dari AO-bank. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa batas insersi M-shim untuk siklus 1 ditentukan dari
batas insersi pada tingkat burn-up rendah (BOL) sedang untuk siklus equilibrium
ditentukan pada tingkat bum-up tinggi (EOL), dimana batas fraksi insersi M-shim
paling kecil.

ABSTRA CT
DETERMINATION OF ROD INSERTION LIMITS OF THE AP600'S M-SHIM
BANK AT LOW POWER OPERATING MODE. A series of calculation works had
been conducted to determine the APOO's M-shim bank insertion limits during low-power
operating mode. This activity was a part of the preliminary studies toward the plan on
implementation a Rapid Power Reduction System (RPRS) in APOO 's control/operating
system, that enable it to operate under low power level (below 50 % RTP). The
calculations were performed for cycle J and equilibrium cycle as a function of power
levels and the fraction of AO-bank insertion. The results show that the M-shim
insertion limits for both cycle J and equilibrium cycle were determined based on the
limiting conditions at low-bum-up level (BOL), and high burn-up level (EOL)

respectively.
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PENDAHULUAN

AP600 adalah salah satu reaktor jenis PWR buatan Westinghouse yang

menggunakan sistem pasif pada sistem keselamatannya. Selain itu AP600 didisain

memiliki Sistem Penurun Daya Cepat (SPDC) atau Rapid Power Reduction System

(RPRS) pada sistem kendali / operasinya, yang memungkinkan penurunan tingkat daya

daTi tingkat daya penuh / Rated Power (RTP) ketingkat dibawah 60 % (mode operasi

daya rendah) secara cepat, tanpa menyebabkan reaktor TRIP hila terjadi perubahan

beban yang cukup tinggi (lebih besar daTi 50 %). Penurunan daya tersebut dilakukan

dengan melepaskan sekelompok batang kendali / rod cluster tertentu yang Lelah dipilih

sebelumnya, sehingga mampu 'menurunkan tingkat daya ke tingkat sekitar 50 % dan

kemudian tingkat daya dapat diturunkan lebih lanjut hingga sekitar 15 % R TP .

Untuk itu pada disain AP600 perlu dilakukan beberapa analisis keselamatan

sewaktu reaktor beroperasi pada tingkat daya rendah, sebagai mana dilakukan pada

disain reaktor tanpa SPDC. Salah satu diantaranya adalah menentukan batas insersi daTi

kelompok batang kendali M-shim yang berfungsi mengendalikan tingkat daya, agar

tetap dapat menjamin tersedianya reaktivitas minimum yang cukup hila diperlukan

untuk shutdown. Batas insersi terdalam ini ditentukan oleh suatu parameter pembatas

yang disebut Rod Insertion Allowance (RIA) yang menyatakan besarnya reaktivitas

batang kendali yang tidak tersedia sewaktu reaktor sedang beroperasi, yaitu reaktivitas

daTi bagian batang kendali yang berada di dalam teras (core). Untuk disain AP600

besarnya RIA ditetapkan sebesar 2 % atau 2000 PCM [3].

Mengingat aktuasi SPDC dilakukan dengan melepas sekelompok batang kendali

yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dalam perhitungan ini akan digunakan salah

satu kelompok batang kendali yang mempunyai potensi untuk digunakan pada SPDC-

AP600, sebagai dasar perhitungan. AP600 memiliki 61 buah perangkat batang kendali

(rod cluster) yang terdiri dari kelompok shutdown (SD-bank), kelompok pengendali

daya (M-shim bank) clan kelompok AD-bank yang akan mengendalikan distribusi daya

kearah aksial (axial power shape). Jumlah masing-masing kelompok batang kendali

tersebut ditunjukkan pada tabel 1 sedang gambar 1 memperlihatkan konfigurasinya di

dalam teras. Beberapa kelompok rod clusteryang memiliki potensi untuk digunakan

pada SPDC-AP600 ditunjukkan pada table 2 [31. Dalam perhitungan ini akan ditinjau 2

kondisi siklus operasi, yaitu siklus pada awal reaktor operasi (siklus 1) dan untuk

konsisi operasi seimbang / equilibrium (siklus equilibrium).
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Tabell: Kelompok batang kendali reaktor AP600

Stuck Rod
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3 MO AO M2 AO MO

SD34 M3 SDI SD3 SDI M3

MO5 AO MO MI An

6 8m

! 

SD3 SDI sm SD3 sm

M2 MI MI90 Ml AO M2 Ml 270

SD2 I SDI SDI8 SD3 SD3 SD2

9 ACI MO MI MO AI!

10 M3 SDI SD3 SD3 SDJ M3

11 MO AO M2 AO MO

12 M3 I SD2 SD2 M3

13 MI

Gambar 1 : Konfigurasi Batang Kendali Pada Teras AP600
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Tabel 2: Beberapa Kelompok Batang Kendali yang Potensial untuk Digunakan
pada Sistem Penurun Daya Cepat-AP600

M3
SDI-IN (4) :

3 SDI-OUT 4
4 ::~:i:i::::~::::::::::::$m~c:{~::::::::~:ii~::~:ii~:~::j:
5 SD3-CYC (4)

SDI-IN + CR 0,51
::::::::::~~j$ml~PY~;(4):w;Q:R1;~i::::~:f:j -

SD3-CYC (4) + CR -
9 SDI (8) ---0,18 0,36 0,47

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam perhitungan ini mengacu pada prosedur yang

telah baku untuk penentuan batas insersi batang kendali (Rod Insertion Limits) pada

tingkat daya normal! rated power sebagai mana dimuat pada dokumen METCOM yang

merupakan prosedur standar disain reaktor PWR di Westinghouse Electric Corporation.

Sebagian yang lain mengacu pada pustaka [2] clan berikut ini beberapa tahap yang

diperlukan:

1. Membuat prakondisi dari reaktor AP600 dengan memasukkan A 0 -bank sekitar 5

% di dalam teras, untuk mensimulasikan efek bayangan (shadowing effect) pada

teras bagian atas. Ini dilakukan dengan perhitungan diplesi / penyusutan dari

kondisi awal suatu siklus operasi (BOL) hingga akhir siklus operasi (EOL) bait

untuk siklus pertama clan siklus seimbang (equilibrium) [1]. Perhitungan ini

menggunakan model 1 dimensi program APOLLO untuk reaktor AP600 yang telah

tersedia.

2. Melakukan perhitungan Sigma-P yaitu tambang lintang makroskopik absorbsi dari

batang kendali yang akan digunakan untuk pengoperasian pada mode operasi daya

rendah (SPDC bekerja) menggunakan model 3 dimensi program ANC untuk AP600

yang telah tersedia. Perhitungan ini dilakukan untuk 3 tingkat bum-up: rendah,

menengah, dan tinggi (BOL, MOL, EOL).

3. Melakukan uji perhitungan untuk validasi modellD-APOLLO terhadap model 3D-

ANC untuk batang kendali yang ditinjau, pada tingkat bum-up rendah clan tinggi [II.

4. Setelah mendapatkan tingkat akurasi yang baik, maka mulai melakukan perhitungan

consentrasi boron (boron search) untuk kondisi daya penuh dengan posisi seluruh
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hot full power -all rods out (HFP-ARO) clan untukbatang kendali diluar teras

kondisi posisi batang kendali part-length semu (fictitious) di atas, tengah, dan di

bagian bawah, untuk mensimulasikan distribusi Xenon yang terparah. Perhitungan

dilakukan untuk 3 tingkat bum-up (BOL, MOL, EOL) (1].

5 Selanjutnya untuk masing-masing posisi part-length, daya reaktor diturunkan

berturut pada tingkat 60 %, 40 % dan 20 % (dengan mempertahankan konsentrasi

boron tetap) dan amati k-eff (eigenvalue search) dengan posisi batang kendali MO

dan yang digunakan untuk aktuasi sistem SPDC berada di bawah (step= 0)

kemudian batang kendali MI, M2 daD M3 bergerak masuk ke dalam teras secara

overlap ..dengan perbedaan 33 % dengan perubahan posisi 25 step, hingga semua

berada di dalam teras. Catatan, bahwa pada disain AP600, posisi MO berada di

dalam teras pada kondisi awal operasi (BOL). Dari perhitungan ini dapat ditentukan

batas insersi MI, M2, clan M3 yang diperlukan untuk mengurangi harga k-eff ke

tingkat 0.9802, sesuai dengan batasan disain Rod Insertion Allowance (RIA) sebesar

2%[2].

Mengingat pada disain AP600, variasi posisi AD-bank tidak dibatasi maka6.

perhitungan diatas (5) diulang untuk posisi AD-bank masuk 10 %, 20 %, clan 30 %.

Selanjutnya dapat ditentukan batas insersi terdalam daTi M-SHIM bank sebagai

fungsi tingkat daya pada mode operasi daya rendah, dengan variasi posisi AD-bank,

untuk seluruh tingkat bum-up dari siklus operasi yang ditinjau

BASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai dasar perhitungan telah digunakan salah satu kelompok batang kendali

yang memiliki potesi untuk digunakan pada SPDC sebagaimana diberikan pada table 1,

yaitu SD2-cyclic (4 cluster) untuk siklus 1 dan SD2-cyclic + central rod (5 clusters)

untuk siklus equilibrium. Tabe13 memuat hasil perhitungan posisi terdalam dari batang

kendali kelompok MI, M2, dan M3 sebagai fungsi tingkat daya pada mode operasi daya

rendah, untuk beberapa variasi persen insersi AD-bank dan tingkat bum-up untuk skIlls

operasi pertama.
Terlihat bahwa pada tingkat bum-up rendah (BOL), posisi (step withdrawal) dari M2

dan M3 paling tinggi dibanding dengan pada MOL dan EOL.

Adapun posisi insersi M2 dan M3 terdalam terjadi pada tingkat bum-up

menengah (MOL), pertama yang menunjukkan penurunan efektivitas batang kendali

yang paling besar untuk siklus 1. Pada kondisi burn-up tinggi (sekitar EOL), terlihat
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adanya kenaikan kembali posisi terdalam dari M2 clan M2, yang mengindikasikan

adanya penurunan reaktivitas teras reaktor seiring dengan kenaikan tingkat bum-up clan

penurunan konsentrasi boron di dalam pendingin Imoderator.

Mengingat posisi (step withdrawal) M2 clan M3 pada BOL paling tinggi

dibanding 2 kondisi bum-up yang lain selama siklus 1, maka akan dijadikan sebagai

batat posisi insersi terdalam untuk seluruh tingkat bum-up pada sklus operasi pertama.

Tabel 4 menunjukkan batas insersi (fraksi penarikan) dari MI, M2, clan M3 sebagai

fungsi tingkat daya clan persen insersi AD-bank. Gambar 2 memperlihatkan batas

terdalam dari M2 clan M3 yang dinyatakan sebagai garis lurns.

Untuk siklus operasi equilibrium, dimana distribusi burn-up sudah relative

merata dibanding pada siklus 1, maka posisi tertinggi daTi M2 dan M3 terjadi pada

kondisi bum-up tinggi dan sebaliknya posisi terdalam terjadi pada kondisi awal operasi

(BOL), seperti ditunjukkan pada tabel 5. Dengan demikian posisi insersi M-bank pada

daerah burn-up tinggi (sekitar EOL diambil sebagai batas terdalam daTi insersi M-bank

untuk siklus operasi equilibrium. Tabel 6 memerlihatkan batas insersi terdalam (frksi

penarikan dari Ml, M2 dan M3) sebagai fungsi fraksi daya dan persen insersi dari AO-

bank, untuk siklus equilibrium. Gambar 3 memperlihatkan batas terdalam dari M2 clan

M3 yang dinyatakan sebagai garis lurus.

Mengingat pada disain prengoperasian AP600, posisi AD-bank tidak dibatasi,

maka batas insersi dari M-bank bisa mempunyai variasi yang sangat banyak. Dari basil

perhitungan untuk 4 posisi insersi dari AD-bank yang ditinjau, yaitu 0 % (UP), 10 %, 20

% clan 30 % maka dapat diperkirakan posisi dari M-bank untuk sembarang fraksi insersi

AD-bank lainnya sperti ditunjukkan pada gambar 6 -9.

KESIMPULAN

Kriteria Rod Insertion Allowance untuk reaktor AP600 sebesar 2 % digunakan

sebagai dasar penentuan posisi terdalam daTi insersi M-bank. Sewaktu reaktor

beroperasi pada mode operasi daya rendah, yaitu antara 0,2 hingga 0,6 dari rated power

(RTP), dimana sistem penurun daya cepat (SPDC)-AP600 sedang bekerja maka posisi

insersi terdalam dari M-shim bank yang diijinkan sangat tergantung dari persen insersi

A a-bank sebagai pengendali distribusi daya aksial (axial power shape) .

Selain itu batas insersi terdalam tersebut juga tergantung dari tingkat bum-up

bahan bakar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk siklus operasi ke 1, batas

insersi M2 clan M3 yang paling kecil terjadi pada tingkat burn-up rendah (HOL)



ISSN: 0854 -2910

DAFTARPUSTAKA

1. IvIETCOM volume 3, section 6.9

2. CDA-90-057, APWR Task-4 Final Report

3.

4.

5.

Yogyakarta, 26-27 Mei 1998.

SPE-94-325 Release of ANC 7.8.3, September 7, 1994

SPE-94-436 Release of APOLLO 7.3.2, November 18, 1994



Prosiding Seminar Nasional ke-8 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serra Fasilitas Nuklir
Jakarta, 15 Oktober 2002 ISSN: 0854- 2910

Tabel3. Posisi insersi (step) terdalam dari M-Shim bank pad a mode operasi daya
rendah Versus tingkat daya daD fraksi insersi AD -bank, untuk siklus 1.

Tabel 4. Batas insersi terdalam (fraksi penarikan) dari M-Shim bank pada mode
operasi daya rendah versus tingkat daya daD fraksi insersi AD-bank,

1
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Tabel 5. Posisi insersi (step) terdalam dari M-Shim bank pada mode operasi daya
rendah Versus tingkat daya, daD fraksi insersi AD -bank, untuk siklus
Equilibrium

0,6 0 6 154 0 34 182 0 43 191

0,4 0 0 114 0 1 149 0 10 158

0,2 0 0 41 0 0 89 0 0 96

0,6

0,4

0,2

0 13 161 0 42 190 0 54 202

0 0 126 0 9 157 0 20 168

0 0 79 0 0 99 0 0 134

0,6

0,4

0,2

0 23 171 0 62 210 0 UP104

0 0 138 0 21 169 0 35 183

0 0 93 0 0 132 0 0 146

0,6 0 39 187 0 96 UP UP0 141

0,4 0 1 149 0 39 187 0 60 208

0,2 0 0 101 0 0 145 0 12 160

Tabel 6. Batas insersi terdalam (fraksi penarikan) dari M-Shim bank pada mode
operasi daya rendah versus tingkat daya daD fraksi insersi AD-bank,
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Gambar 2. Batas insersi terdalam dari M2 versus tingkat
daya daD % insersi AO-bank untuk siklus 1.

Gambar 3. Batas insersi terdalam dari M3 versus tingkat
daya daD % insersi AO-bank untuk siklus 1.
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