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PERHITUN G AN FL urn ISASI PAD A PELAPISAN KERNEL
BAHAN BAKAR NUKLIR

Sukarsono, Wardaya dan Indra Suryawan
PPNY- BArAN. JI. Babarsari Kalak Pas 1008 Yagyakarla 55010

ABSTRAK

PERHITUNGAN FLUIDlSASI PADA PELAPISAN KERNEL BAHAN BAKAR NUKLIR. Telah dilakukan
perhilungan unluk jluidisasi kerllel bahan bakar nuklir dalam reaklor jluidisasi. Bagian bawah reaklor
berbenluk kerucul lerbalik dengan pemasukan gas jluidisasi dari bagian ujung, kemudian dialas kerucul
merupakan silinder dengan diameter 2 cm dan dibagian alasnya mempunyai diameter 3 cm. Fluidisasi
lerjadi pada bagian kerucul dan bagian silinder. Dihilung kecepalan minimum dam maksimum pada
berbagai diameter kernel, porosilas dan kenaikan linggi bed pada berbagai kecepalan alir gas.
Perhilungan menggunakan program basic.

ABSTRACT

Fl.UIDIZ4TION CALCULATION ON NUCLEAR FUEL KERNEL COATING. Thefluidization of nuclear
fuel kernel coating was calculated. The bottom of the reactor was in. the from of cone on top of the cone
there was a cylinder. the diameter of the cylinder for fluidization was 2 cm and at the upper part of the
cylinder was 3 cm. Fluidization took place in the cone and the first cylinder. The maximum and the
minimum velocity of the gas of varied kernel diameter, the porosity and bed height of varied stream gas
velocity were calculated. The calculation was done by bacic program..

PENDAHULUAN bakar setebal 5 mm (2,3), Dalam perkem-
bangannya beberapa variasi pembuatan elemen
bakar bola telah dicoba, sampai diperoleh bentuk
standar seperti terlihat pada gambar I,

a. Type Triso b. Type Biso

Gambar 1. Kernel bahan bakar nuklir

D eaktor Suhu Tinggi (RST) adalah reaktor

Rmaju yang mempunyai banyak keuntungan
dibandingkan dengan reaktor PWR/BWR. Oi-
sam ping digunakan sebagai reaktor daya untuk
menghasilkan tenaga, RST juga menghasilkan
panas yang bisa digunakan sebagai sumber panas
untuk. proses industri kimia, industri logam,
pengambilan minyak be rat, refonning
hidrokarbon, hidrogasifikasi liknit dll( 1,2).
Real-.'1or suhu tinggi dari segi keselamatan reaktor
juga lebih baik dari reaktor lain, sebab mempunyai
reaktifitas negatif pada beban lebih (2).

Elemen bakar Reaktor Suhu Tinggi

berbentuk bola atau prisma(2,3). Bahan bakar
bentuk bola dikembangkan pertama di Juelich
Jennan barat untuk reaktor A VR di tahun 1960
dan proto tip THTR (Thorium Hight Temperature

Reactor) di Hamm, Jennan(2). Prototip elemen
bahan bakar tersebut berdiameter 6 cm. Kernel
bahan bakar yang dilapis piro karbon dan silika
karbida dicampur dengan matrik grafit dibentuk
menjadi bola dan pad a pennukaan elemen bahan
bakar terdapat kulit bola grafit yang bebas bahan

Tujuan konsep pembuatan bahan bakar ini
adalah untuk memperoleh satuan bahan bakar
sekecil mungkin, sehingga produk fisi dapat
dikungkung didalamnya, perbedaan s~hu dalam
bahan bakar kecil dan bahan bakar tidak retak.
Pabrikasi elemen bakar HTR dapat dibagi
menjlldi tiga tahap yaitu tahap pembuatan kernel,
tahap pelapisan kernel dan tahap pembuatan
elemen bakar. Pembuatan kernel dewasa ini
dikenal tiga macam proses yaitu proses granulasi,
proses sol-gel U(IV} dan proses sol-gel U(VI)
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Proses granulasi adalah pembuatan kernel
menggunakan serb uk UO2 atau U30g yang

dicampur karbon clan bahan pengikat kemudian.
dibakar membentuk partikel. Kernel UO2

kemudian disinter menghasilkan kernel tersinter.
Kelemahan proses granulasi hanya dapat
menghasilkan oksida dengan densitas 90 % dari
densitas teoritis. Proses Sol-gel U(IV)
menggunakan umpan U(IV) clan dapat dipakai

untuk membuat kernel uranium maupun

campuran U- Th dalam bentuk senyawa oksida
maupun karbida. Proses Sol-gel (VI)
menggunakan umpan U(VI). Salah satu macam
proses yang sederhana clan hasilnya baik adalah
proses H-KF A. Proses ini menggunakan proses
gelasi internal

yang masuk terdeposisi clan melapisi kernel. Suhu,
kccepatan alir clan senyawa gas yang dipilih akan

menentukan kualitas lapisan yang dihasilkan(3,4).
Ada dlla macam susunan lapisan pada partikel
berlapis yaitu susunan "biso" clan susunan
"triso". Lapisan "biso" kurang mampu menahan

pelepasan beberapa jenis logam misalnya Cs;
Sr clan Ag yang dapat ditahan dengan baik oleh

lapisan "triso" (4).

Struktur pirokarbon yang dihasilkan,
tergantung pada kondisi deposisinya sehingga
dapat dibedakan tiga jenis struktur PyC yaitu
lapisan dengan struktur laminer, lapisan dengan
struktur isotrop clan lapisan dengan struktur

granu-ler/kolumner.

Pirokarbon dengan struktur isotrop
memiliki stabilitas terhadap irradiasi paling baik,
hanya struktur inilah yang memungkinkan
untuk dipakai pada pelapisan bahan bakar HTR.

Orientasi anisotrop kristal ditentukan dengan
ukuran yang disebut Bacon Anisotropis Faktor

(BAF). Lapisan PyC isotrop pada partikel
berlapis harus memiliki BAF 1,0 -1,05, clan
densitas 1,75 -1,95 g/cc., angka tersebut
diperoleh dari pengujian irradiasi pada dosis
nctron dan suhu tinggi. Lapisan PyC densitas
rendah menyusut selama irradiasi sedangkan PyC
densitas diatas 2 g/cc mengalami penurunan
dcnsitas(4).

Pelapisan Kernel dcngan Pirokarbon (PyC) daD
Silikakarbida(SiC). .

Silika Karbida

Beberapa logam hasil belah tidak dapat
ditahan sempuma oleh lapisan PyC , oleh karena
itu bahan pelapis lain diperlukan, misalnya SiC,
Lapisan dapat menahan difusi Ba, Sr dan Cs tiga
kali lebih baik dari pada PyC .Lapisan SiC
diperoleh dengan jalan pirolisis metil triklo-
rosilan dalam bed fluidisasi. Sifat deposit SiC
sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi pern-
buatannya yaitu suhu deposisi dan konsentrasi
silan. Deposit SiC densitas tinggi diperoleh

pada suhu rendah (3,05 g/cc pad a 1320 °c ).
Deposit terutama berupa SiC yang mengandung

Si bebas, permukaannya seperti gelembung(5).

Struktur kristal mulai muncul pada suhu 1500 °c,

deposit hasil proses pada 1600 °c memiliki

struktur kristal kecil dan pada suhu 1700 °c
ukuran kristal lebih besar. SiC yang baik
memiliki den-sitas tinggi clan stabil terhadap
radiasi, SiC ini dapat dibuat dengan mudah pada

Pirokarbon

Kernel bahan bakar oksida atau karbida
umumnya dilapisi dengan lapisan yang .kuat
sehingga dapat mengungkung bahan hasil fisi.
Lapisan yang digunakan adalah PyC saja atau
ditambah dcilgan I"pisan SiC. Struktur, siCat tisis
dan sifat mekanis lapisan sangat dipengaruhi oleh
kondisi operasi dan proses pembuatan lapisan.
Lapisan PyC dan SiC diperoleh melalui proses
deposisi senyawa hidrokarbon dan

metiltriklorosilan dalam reaktor tluidisasi (3,4).
Pelapisan terjadi kerena senyawa terdeposisi oleh
panas selama proses fluidisasi. Pad a proses

pelapisan biasanya dipakai gas argon sebagai
media pengencer yang dicampurkan dengan
senyawa hidrokarbon. Senyawa yang dipakai
untuk pelapisan adalah gas metan, asetilen atau
propen, sebagai hidrokarbon yang terdiposisi
untuk pelapisan pirokarbon clan metiltriklorosilan
untuk pelapisan silika karbida. Bahan mana yang
dipakai tergantung struktur lapisan yang
diinginkan. Suhu pelapisan juga mempengaruhi

hasil clan bervariasi antara 1200 -2100 oC(2,4,5).
Kernelsebelum dilapis berukuran 300 micron clan

ketebalan lapisan sekitar 50 m!kron(3,4).

Proses Pelapisan dilakukan dalam suatu

reaktor tluidisasi, yang dilengkapi dengan dapur
untuk mempertahankan panas sampai 2200 C,
saluran-saluran pemasukan clan pengeluaran gas.
Karena aliran gas masuk reaktor pad a kecepatan
yang cukup tinggi, kernel terfluidisasi clan gas
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°c dan 1700 °c dalam bedsuhu antara 1500
t1uidisasi..

drop tekanan dengan berat dari bed per unit
luas(4).

L\p gc

L

CARA PELAPISAN PIROKARBON
=.£(1- e)(pp -PI)

gc
(2)

Kernel bahan bakar berukuran kurang lebih
0,3 mm dimasukkan kedalam reaktor fluidisasi
berbentuk sii.inder yang dibagian bawah silinder
berbentuk kerucut dan pacta ujung kerucut
merupakan nozle pemasukan gas fluidisasi yaitu
gas hidrokarbon diencerkan dengan argon.
Kecepatan gas diatur demikian rupa sehingga
terjadi fluidisasi didalam reaktor terutama pacta
bagian kerucutnya. Selama fluidisasi reaktor

dipanaskan pacta temperatur 1200 -2000oC
sehingga gas hidrokarbon yang masuk terdeposisi
dan menempel pacta kernel.

dengan
6P

gc
g
f:

Pp

Pc

: drop tekanan
: tetapan grafitasi
: grafitasi
: Porositas
: densitas partikel
: densitas gas.

Pacta waktu mulai terjadi fluidisasi, nilai porositas
masih merupakan porositas em, yaitu porositas

partikel sebelum terjadi fluidisasi.

Drop tekanan pacta pcrsamaan 2 dapat
dinyatakan dengan persamaan Ergun, setelah
disederhanakan maka akan diperoleh kecepatan
fluidisasi minimum

Kecepatan lluidisasi

Terjadinya fluidisasi pacta reaktor dapat
dijelaskan sbb: Pacta kecepatan alir gas yang
rendah gas mengalir melewati kernel tanpa

menyebabkan pergerakan kernel, dengan
bertambahnya kecepatan alir, drop tekanan
(pressure drop) bertambah tetapi partikel tidak
bergerak dan tinggi bed tetap. Pad a kecepatan
tertentu, drop tekanan sepanjang bed lebih besar
dari tekanan gravitasi sehingga menyebabkan bed
mulai bergerak. Apabila kecepatan bertambah
terns, akan menyebabkan porositas bertambah
untuk mempertahankan drop tekanan yang tetap.
Keadaan ini disebut terjadi fluidisasi. Pada
kecepatan yang sangat besar, partikel akan
terbawa oleh aliran gas.

(3)

dengan

Kecepatan minimum fluidisasi

Ketika cairan atau gas melewati bed
partikel pada kecepatan rendah, partikel tidak
bergerak clan drop tekanan ditunjukkan dengan

persamaan Ergun (4)

8s : sperisitas
: nisbah luas muka partikel bola
dengan luas partikel sesungguhnya.

Dp : diameter partikel

Untuk partikel kasar sperisitas berkisar antara 0,4 -

0,45. Harga sperisitas bertambah besar,
berbanding lurus dengan pengurangan diameter
partikel. Sperisitas bola harganya = 1. Kesalahan

dalam memperkirakan sperisitas ini menyebabkan
kesalahan dalam menghitung kecepatan alir
minimum.

Pada kecepatan maksimum aliran gas mulai
terjadi transport partikel oleh gas. Kecepatan
tersebut ditunjukkan dengan persamaan:

Vt-=
Vom

8,33 (1 -E)
1 J

es Em
(4)+ 1,75 (1)

Apabila kecepatan gas bertambah, drop tekanan
semakin besar sehingga gaya tekan keatas pada
setiap partikel bertambah maka partikel mulai
bergerak, menjadi suspensi dalarn fluida. Hal ini
disebut fluidisasi. Kecepatan minimum terjadinya
fluidisasi dapat dijabarkan dengan menyamakan

untuk memasukkan Em = 0,45, kecepat~n tem1inal

ini SO kali kecepatan minimum fluidisasi.
Kecepatan minimum menurut Perry(6)

dapat dinyatakan dengan persamaan empiris sbb:
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Oensitas argon = 1,7828 g/l (pada °C, 1 aim ),
maka pada 1500 DC, I atm = PI(PI/P2)(T2/TI)

=1,7828/1)(273/1773)
= 0,2745 kg/m3

(5)

kalau diameter d bervariasi maka d rata-rata
diperoleh dari persamaan:

d= (6)
I(xi / ctJi)

~..., I. a , ".,.,...,

I. D...,
J. ~ ,.., ..,..1,. ",..
J. f. It.,.,
1. ...~ "...
I, A" ."',..,.

Setelah terjadi fluidisasi, apabila
kecepatan bertambah besar, akan menyebabkan
bertambahnya ruang an tar partikel, sehingga bed
mengembang clan terjadi fluidisasi, sehingga
terjadi kontak yang baik antara gas clan partikel.
Pengembangan ini dapat dijabarkan untuk melihat
bertambahnya tinggi bed (asumsi bentuk kerucut
bagian bawah diabaikan)

-,

<::>

volume padatan = (I-e:) Vlolal

=(I-e:)3,I4xDrL
C..ba, 1. St...a Raft...laa R.at'a, FI.ld"a.1

maka:
(I-em) (3,I4/4)xDr2Lawa1=(I-e) (3,14/4) x Dr2 L

(1 -em)

(1- e)
L awal 7)=

Gambar 2. Skema rangkaian raektor Fluidisasi

Maka untuk campuran 50 % metana clan 50 %

argon
Oenditas fluida (Pr)= 0,5 (0,2745 ) +0,5 (0,1103)

= 0,1924 kgim3

Viscositas argon
J.l Ar = 9,5 10-4 poise

= 9,5 10 -4 gicm.dt
= 9,5 10-5 kgim.dt

PERHITUNGAN

Reaktor fluidisasi dioperasikan pacta suhu

tinggi sampai 20000 C, sehingga harus
mempunyai ketahanan terhadap panas. Bahan
yang digunakan untuk reaktor fluidisasi adalah
grafit yang tahan suhu tinggi, kalau tidak acta
oksigen. Grafit harus dikungkung oleh atmosfer
gas inert agar tidak teroksidasi. Reaktor yang
akan dibuat dapat dilihat dalam Gambar 2.

Menurut Gough., l.R.C., (3) ukuran kernel
berdiameter butir (Dp) dengan variasi 305 J.lm
sebelum dilapis dan 345 J.lm setelah dilapis (3,05 -

3,45 x 10-4 m). Ketebalan lapisan adalah 20 I.1m

dengan densitas Ps = 5,78 g/cm3 sebelum dilapis

clan 4, 10 g/cm3 setelah dilapis (5,78- 4, lOx 103
kg/m2). Densitas fluidida (p ) = densitas gas

f

metana sekitar 10 -50 % dalam reaktor. Densitas
fluida dihitung sbb:

Viscositas metana
~1 metana= 5 10-4 poise

= 510-4 g/cm.dt
= 5 10-5 kg/m.dt

maka untuk campuran 50% metana clan 50 %
argon Viskositas fluida
I.1r= 0,5 (9,5 10-5) + 0,5(5 10-5)

= 7,25 10-5 kg/m.dt

Menggunakan persamaan 3 dengan anggapan
porositas Em = 0,385 (dianggap sarna dengan butir
gelas) clan sperisiti 9s = I (dianggap bentuk bola),

maka kecepatan alir mirnirnum fluidisasi untuk

kernel diameter 305 I.1m densitas 5,78 g/crn3 dapat

dihitung
= 0,0445 m/dt

= 4,458 cm/dt

Dengan menggunakan persamaan 5, maka

Sukarsono. dkkISSN 0216-3128
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kecepatan minimum terjadinya tluidisasi kerucut. kecepatan berangsur-angsur turun,
sehingga fluidisasi terjadi sangat baik, dan di
bagian silinder reaktor terjadi gerakan partikel

yang memungkinkan pelapisan deposisi
pirokarbon terjadi. Dengan ukuran reaktor
tluidisasi yang demikian akan dapat memenuhi
persyaratan untuk terjadinya fluidisasi.

O,O009(5,78x I 03.0,1924 )0,934(9.,8)O,934(3.05x 1 0-

4)1.8
umf= ..

(7.2SxlO.S)0.87 (0.1924)0.006

0,0009 (J26J,07)(8,249)(4..696Ix 10- 7)

umf=

Kde~nc..:
1. Dapur ~_..
%. R.eaklor nulduaal
3. Nozzie &rant
-t. I'endluglD

(2,5032x I 0-4) (0,9746)
= 46,63 1 O~ 7 11'1/dt

= 4,66 cm/dt

Kedua rumus diperoleh hasil yang hampir

sama, sehingga keduanya dapat dipakai.

Untuk memudahkan perhitungan dibuat program
komputer sehingga untuk berbagai macam
diameter partikel terhitu~g kecepatan minimum
fluidisasi dan dengan kecepatan alir yang
diperbesar, diperoleh kenaikan tinggi bed. Hasil
perhitungan komputer dapat dilihat dalam

Lampiran.

~ Reaktor fluidisasi dibuat bagian bawah

berbentuk kerucut dengan nozzle pemasukan

gas diameter 0,2 cm dan sudut antara 30 ~ 90°.

Pacta bagian tengah adalah silinder dengan
diameter 2 cm clan bagian atas diameter 3 cm.
Bila volume gas total diperkirakan 1.500 cc/men

(3) maka kecepatan gas pacta bagian~bagian
tersebut dapat dihitung :

Gambar 3. Skema seksi reaklor dan pemasukan gas

PERANCANGANALAT

({eaktor tluidisasi dirancang dengan ukuran
diameter nozle 2 mm, diameter reaktor 2 cm dan

kerucut dengan sudut 45°. Diameter partikel
berkisar 300 ~m. sebelum dilapis sampai 400 ~m
setelah dilapis. Ketebalan lapisan-50 ~m. Densitas

berubah daTi 4 -2,75 g.lcm2. Kecepatan alir
minimum terjadinya fluidisasi dapat dihitung
dengan persamaan nomor 9 diatas. Reaktor
dioperasikan pacta kecepatan alir minimum yang
lebih besar daTi kecepatan alir minimum fluidisasi.
Panas dihasilkan dari dapur suhu tinggi yang
menyelubungi reaktor fluidisasi tersebut. Skema
seksi reaktor nozle pemasukan gas clan pemasukan
gas dapat dilihat dalam gambar 3.

1. nozzle:
v = q/ A
= 1.500 cm3/men / 0,785 (0,2)2 cm2
= 30573 cm/men
= 509 cm/dt (kira-kira 110 x umt)

2. diameter 2,0 cm
v = q/A

= 1.500 cm3/men I 0,785 (2,0)2 cm2
= 477,7 cm/men
= 7,96 cm/dt (1,7 umt)

3 Diameter 3 cm
v = q/A

= 1.500 cm3/men / 0,785 (3)2 cm2
= 212,31 cm/men
:; 3,53 cm/dt (< umf ..tidak terjadi fluidisasi)

Pacta bagian nolle kecepatan sangat besar
sehingga tidal.;: memungkinkan partikel turun
kebawah pacta waktu acta aliran gas, sedang pada
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Gambar 4 menggambarkan -hubungan
kecepatan minimum tluidisasi dengan diameter
partikel. Semakin besar diameter partikel karena
proses pelapisan, semakin besar juga kecepatan
minimum fluidisasi. Hal ini perlu untuk antisipasi
proses, sehingga kecepatan alir gas harus
dinaikkan dengan bertambah besarnya diameter
butir.

Gambar 5 menggambarkan besarnya
porositas partikel bed fluidisasi dengan kenaikan
kecepatan alir. Dianggap porositas awal sebelurn
terjadinya fluidisasi adalah 0,384. Setelah terjadi
fluidisasi, porositas semakin besar sebanding
dengan kecepatan alir gas yang masuk.

Gambar 4. llubul/gal/ diameter partikel del/gan atir
mil/imum

PEMBAHASAN

Oari perhitungan dengan komputer dapat
digambar hubungan antara kecepatan minimum
tluidisasi dengan diameter partikel. Semakin besar
diameter partikel, yang disebabkan oleh pelapisan
pirokarbon pacta partikel, menyebabkan bertambah
besamya kecepatan alir minimum, karena densitas
lapisan pirokarbon lebih kecil dari pacta densitas
partikel mula-mula, maka densitas rata-rata

partikel justru berkurang dengan bertambahnya
diameter. Sebagai dasar perhitungan untuk
perhitungan komputer menggunakan : Partikel
awal diameter 300 mikron densitas 4,0 g/cc clan
densitas lapisan 1,73 g/cc. Misalnya pelapisan
dari diameter 300 ke 400 ~m maka densitas
partikel kalau dihitung menggunakan ketentuan
diatas menjadi 2,70 g/cc. Perubahan densitas
tersebut dapat dirumuskan menjadi fungsi
diameter sbb:

Pengoperasian kecepatan alir yang lebih
besar dari kecepatan alir minimum fluidisasi juga
menyebabkan semakin tinggi bed partikel yang
ada dalam reaktor. Hal ini dapat dilihat dalam
Gambar 6. Menggunakan kecepatan alir 4 x
kecepatan alir minimum, tinggi bed bertambah
sebesar 30 %. Gas yang mengalir pada kecepatan
tersebut adalah 339, I cc/dt pada suhu reaktor

(1500 °c I atm) at au kalau dihitung pada suhu
kamar:

i

I.'r ~~~~::;~~~:~~~= I.lr- ---

J ._.n+_.,.
~

dp -300

400 -300
(4 -2,7)

.,." , ., ., .." " "'0'-"" ...1"-'
c 'H. T~... ...,. L """

Ps =

Gambar 6. ..Hubungan Kec. A/ir dan Tit/ggi Bed (x L
awa/

(27 + 273)
(i50o~~(339.1)CC / dtq=

= 57,4 cc/ dt
= 206.640 cc/jam

Bila menggunakan tangki argon tekanan 100 atm
volume 0,4 m3, maka akan habis dalam waktu :Gambar 5. Hubungan Kec. Alir danporositas
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2 ..
O,4m xlOO alm/ lalmxl.OOO.OOO cc / m"

I:;

206.640 cc / j

t = 193 jam

KESIMPULAN

Perhitungan kondisi pengoperasian reaktor
fluidisasi untuk pelapisan pirokarbon dan silika
karbida telah dihitung dengan menggunakan
persamaan-persamaan pendekatan teoritis.
Perhitungan menggunakan asumsi-asumsi yang
memudahkan perhitungan. Untuk keadaan

sesungguhnya, sudah barang tentu bisa tidak sam a
dengan perhitungan teoritis. Hal ini dapat
disebabkan karena partikel yang tidak berbentuk
bola, diameter partikel yang beragam dan sebab.
sebab lain yang belum diketaui penyebabnya. Dari
perhitungan menggunakan keadaan ideal, reaktor
fluidisasi bisa dibuat dengan diameter nolle
pemasukan gas 2 mm diameter reaktor 2 cm dan
diameter bagian atas 3 cm. Pembuatan alat bisa
divariasi sudut kerucut di bagian dasar reaktor

dengan sudut 45 .100 0, untuk melihat efek
terhadap pelapisannya. Kecepatan alir minimum
fluidisasi 3 .3,6 cm/dt pada silinder reaktor atau

84,78 cc/dt gas pad a suhu reaktor (15000C 1 atm).
Gas adalah campuran antara argon dan metana

50%-50%. Perubahan terhadap kandungan metana
dalam gas tidak terlalu besar mempengaruhi
terhadap hasil perhitungan, sebab densitas yang
paling menentukan perhitungan adalah densitas
partikel. Pertambahan tinggi bed karena
pengoperasian reaktor diatas kecepatan minimum
fluidisasi berkisar 30 % dengan menggunakan

kecepatan 4 x kecepatan minimum.
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5. CABE, W. at all" Unit Operation of Chemical
Engineering" International Student Edition
Mc Graw Hill Chemical Engineering Series,
New York, 1985

6. PERRY .H, "Handbook Of Chemical Engi-
neering" Mc. Graw Hill Chemical
Engineering Series, New York, 1986.

LAMPlltAN

PROGRAM BASIC UNTUK PERHITUNGAN
FLUIDISASI

CLS
,

'PROGRAM PERHITUNGAN FLUIDISASI
, SUKARSONO
,

'Memasukkan besaran.besaran

'g =grafitasi (cm/dt2);
'rho = densitas gas (kg/m2)
'myu = viscositas ( kg/m.dt); spy = Spericity
'em = fraksi void partikel;
'dpm = diameter partikel terbesar

g = 9.8
rho = .1924

myu=7.25.10".5
spy = 1
em = .384

dpm=4.10"(-4)
DAFTARPUSTAKA

'Memasukkan diameter partike1 diinginkan (m)
LOCATE 4, 15: PRINT
"*************************************
LOCATE 6, 20: PRINT "PROGRAM
PERHlTUNGAN FLUIDISASI"
LOCATE 8,25: PRINT "DIBUA T OLEH
SUKARSONO"
LOCATE 10, 15: PRINT
"************************************
LOCA TE 13,8: PRINT "(Akan dihitung untuk
variasi diameter dengan kenaikan 20 mikron)"
LOCATE 15, 13: PRINT "MASUKKAN
DIAMETER KERNEL TERKECIL DALAM
SA TUAN METER"

1. KIRCH. J. and SCHAEFER. M., II Survey on

HighTemperatur Nuclear Heat Application"
Nuclear Heat Application, Proceedings oh a
Technical Committee Meeting and Workshop,
IAEA, Cracow, 5-9 Desember, 1984

2. ENGELMAN, P., "Status of High Temperature
Reactor Development in the Federal Republic
of Germany" Jul- Spez -5,
Kemforschungsanlage Julich, 1978.

3. GOUGH, J.R.C., "Review of Inventigations on
The Coating of Fuel Particles, Dragon Project
Use Only, D.P. Report 350, Dorset, 1965
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LOCATE 16,25: PRINT "3 = SELESAI"

LOCATE 21, 25: INPUT "PILIHAN =";
PILIH
ON PILIH GOSUB 200, 300, 1000

GOTO 100
WEND
'PROGRAM MENCETAK HASIL

200 CLS : LOCATE 1O, 8: PRINT "(Akan
dihitung untuk variasi diameter dengan
kenaikan 20 mikron)"
LOCATE 12, 13: PRINT "MASUKKAN
DIAMETER KERNEL TERKECIL DALAM

LOCATE 17, 23: INPUT "DIAMETER = ";

DP
5 rhop=(7.9-1.3*10"4*DP)*10"(3)

PRINT
PRINT TAB(IO); "diameter partikel=";
DP * 1000000. "mikron",
PRINT

SATUAN METER"
LOCATE 15,23: INPUT "DIAMETER =";
DP

220 rhop = (7.9 -1.3 .10" 4 .DP). 10" (3)

LPRlNT
LPRINT TAB(10); "diameter partikel="; DP
.1000000' "mikron",
LPRINT

'Menghitung kecepatan minimum fluidisasi
fvm = em " 3 1 (I -em)

vm = g * (rhop -rho) * spy" 2 * fvm * DP" 2

I(ISO * myu)

vmax = (spy * DP * g * (rhop -rho) * em" 31

1.7S/rho)".S

PRINT TAB(IO); "Kecepatan gas min
fluidisasi= II. vm * 100. "crn/dt", ,
PRINT TAB(IO); "Kecetatan gas max
fluidisasi=". vmax * 100. "Crn/dt", ,
'Menghitung pertambahan tinggi bed

PRINT
PRINT TAB(S); "Kec. min", TAB(20); "void",

TAB(3S); "Faktor Void"; TAB(SO); "Tinggi

Bed"
PRINT TAB(7); "cm/dt"; TAB(S2); "x L awal"
PRINTTAB(4); " "; TAB(19); " "; T AB(34); " "; T AB(49); "._- "

FOR V = .03 TO (vm + 10/100) STEP .01

fv = ISO * V * myu 1 (g * (rhop -rho) *

spy" 2
* DP "2)

ep= .1

SO fvl=ep"3/(I-ep)

IF fvl > fv GOTO 70

ep=ep+.OI:GOTOSO
v vol=3.14*2"2*S

L=(I-em)/(I-ep)
PRINT T AB(S); V * 100; T AB(20); ep;

TAB(3S); fvl; TAB(SO); L

'PRINT

NEXT V

71'

'Menghitung kecepatan minimum tluidisasi
fvm = em 1\ 3/ (1 -em)

vm = g * (rhop -rho) * spy 1\ 2 * fvm * DP 1\

2/ (ISO * myu)

vmax = (spy * DP * g * (rhop -rho) * em 1\ 3

/ 1.7S/rho)I\.S

LPRINT TAB(10); "Kecepatan gas min
tluidisasi= II. vm * 100' "cm/dt"

, ,
LPRINT TAB(10); "Kecetatan gas max
tluidisasi="; vmax * 100; "Cm/dt"

'Menghitung pertambahan tinggi bed

LPRINT
LPRINT TAB(S); "Kec. min", TAB(20);

"void", TAB(3S); "Faktor Void"; TAB(SO);

"Tinggi Bed"

LPRINT T AB(7); "cm/dt"; T AB(S2); "x L

awal"
LPRINT T AB( 4); " "; T AB( 19); " --"; TAB(34); " "; TAB(49); " "

FOR V = .03 TO (vm + 10/100) STEP .01

fv = ISO * V * myu / (g * (rhop -rho) * spy 1\

2 * DP 1\2)

ep =.1

2S0fvl =epI\3/(I-ep)

IF fvl > fv GOTO 270

ep = ep + .01: GOTO 2S0

270 vol=3.14*21\2*S

L=(I-em)/(I-ep)
LPRINT TAB(S); V * 100; TAB(20); ep;

TAB(3S); fvl; TAB(SO); L

LPRINT
NEXT V

DP = DP + .2 .10 1\ -4

IF DP > dpm aOTO 100

PRINT: aOTO5
INPUT "Lanjut(Y/T):"; lan$
IF lan$ = "Y" OR lan$ = "y" THEN 100

aOTO 1000
100 CLS: WHILE PILIH < 1 OR PILIH > 3

110 LOCATE 10,25: PRINT "MASUKKAN
PILIHAN ANDA"
LOCATE 12,25: PRINT "1 = CETAK

DATA"
LOCATE 14,25: PRINT "2 = SIMPAN

DALAM FILE"
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GOTO 320
380 INPUT "Lanjut(Y/T):"; lan$

IF lan$ = "V" OR lan$ = "y" THEN CLS

GOTO 110
GOTO 1000

1000 END

DP = DP +.2. 101\-4
IF DP > dpm GOTO 280

LPRINT: GOTO 220
280 INPUT "Lanju1(Yfr):"; lan$

IF lan$ = "Y" OR lan$ = "y" THEN CLS :

GOTO 110
GOTO 1000

300 'PROGRAM MENYMPAN FILE
OPEN "0", #1, "A:DATA.DAT"

310 CLS : LOCATE 10, 8: PRINT "(Akan
dihitung untuk variasi diameter dengan
kenaikan 20 mikron)"
LOCATE 13, 13: PRINT "MASUKKAN
DIAMETER KERNEL TERKECIL DALAM

KELUARAN HASIL PERHITUNGAN
KOMPUTER

Diameter partikel= 300.0000142492354 mikron
Kecepatan gas min fluidisasi= 2.981889 cm/dt
Kecetatan gas max fluidisasi= 140.6269 Cm/dt

SATUAN METER"
LOCATE 15,23: INPUT "DIAMETER = It;

DP
320 rhop =(7.9 -1.3 * 101\4 * "DP) * 101\ (3)

PRINT #1, TAB(IO); "diameterpartikel=";
DP * 1000000' "mikron",
'Menghitung kecepatan minimum tluidisasi
fvm = em 1\ 3/ (I -em)
vm = g * {rhop -rho) * spy 1\ 2 * fvm * DP 1\

Diameter partikel= 320.0000210199505 mikron
Kecepatan gas min fluidisasi= 3.172189 cm/dt
Kecetatan gas max fluidisasi= 140.4391 Cm/dt

2/ (150 * rnyu)

vrnax = (spy * DP * g * (rhop -rho) * em "

3/1.75/rho)".5
PRINT #1, TAB(10); "Kecepatan gas rnin
fluidisasi= "; vrn * 100; "cmldt"

PRINT #1, TAB(IO); "Kecetatan gas max
tluidisasi="; vrnax * 100; "Cmldt"

'Menghitung pertarnbahan tinggi bed

PRINT #1, TAB(5); "Kec. rnin", TAB(20);

"void", TAB(35); "Faktor Void"; TAB(50);

"Tinggi Bed"

PRINT # I, T AB(7); "cmldt"; T AB(52); "x L

awal"
PRINT #1, TAB(4); " "; TAB(19); " "; TAB(34); " "; TAB(49); " "

FOR V = .03 TO (vrn + 10/100) STEP .01

fv = 150 * V * rnyu / (g * (rhop -rho) * spy"

2 * DP "2)

ep =.1

350fvl =ep"3/(I-ep)

IF fvI > fv GOTO 370

ep = ep + .01: GOTO 350

370 vol = 3.14 * 2" 2 * 5

L=(I-ern)/(I-ep)
PRINT #1, TAB(5); V * 100; TAB(20); ep;

TAB(35); fvI; TAB(50); L

NEXT V
DP = DP + .2 .10 1\ -4

IF DP > dprn GOTO 380
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Diameter partikel= 340.0000277906656 mikron
Kecepatan gas min fluidisasi= 3.332138 cm/dt
Kecetatan gas max fluidisasi= 139.6386 Cm/dt

Diameter partikel= 380.0000413320959 mikron
Kecepatan gas min fluidisasi= 3.540304 cm/dt
Kecetatan gas max fluidisasi= 136.1482 Cm/dt

Diameter partikel= 360.0000345613807 mikron
Kecepatan gas min fluidisasi= 3.456565 cm/dt
Kecetatan gas max fluidisasi= 138.2148 Cm/dt

TANYA JAWAB.

DIlli Retnani

-Dari gambar yang telah disajikan, dimanakah
daerah pirolisis untuk lapisan pelapis ?

-Apakah proses dijalankan secara kontinyu atau
catu?

Sukarsono

-Daerah terjadinya pirolisis adalah dalam ruangan
berbentuk kerucut. Hidrokarbon atau
triklorosilan terdekomposisi clan menempel pada
kernel

-Proses dijalankan secara kontinyu

Gunanjar

-Dalam perhitungan fluidisas[ kernel bahan
bakar ini, apakah tebal lapisan kernel yang
diinginkan (disyaratkan) adalah merupakan
salah satu parameter juga? Mohon Penjelasan

Sukarsono

-Tebal lapisan bukan merupakan parameter,
sebab teballapisan adalah variabel tak bebas,
yang dipengarui oleh waktu. suhu
konsentrasi hidokarbon dll
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TlllljUlIg lndrati

.Dalam perhi/ungan yang telah dilakukan. asumsi
yang dilakukan adalah butir berben/uk bola,

1. Apakah hanya sa/u jenis ukuran butir?

2.Bagaimana hila butir yang diperoleh
merupakan distribusi tertentu.

3. Kenya/aannya bagaimana? sa/ujenis ukuran
a/au merupakan distribusi ukuran.

Sukarsono
I. Kernel mempunyai ukuran butir yang tertentu

tergantung dari disain reaktornya, sehingga
bukan merupakan distribusi ukuran yang
tertentu.

2. Bila butir yang diperoleh mempunyai
distribusi tertentu, sebelum dilapisi dengan
pirokarbon, butiran diayak terlebih dahulu.

3. Kenyataan proses pembuatan kernel melalui
proses sol-gel menghasilkan butiran yang
bervariasi.

Sama, D.D.

-Bagaimana pengaruh kerapatan kernel dalam
silinder/kerucuJ.

Sukarsono

-Kerapat::ln kernel dalam kerucutlsilinder
mencntukan ringkat tluidisasi kernel clan
pelapisan yang homogin, Pada silinder
kecepatan alir fluida masih dibawah kecetapan
alir terminal, sehingga kernel tidak terbawa
aliran.

Sunardja

terjadinya gerakan kernel. apabila fluidisasi
belum terjadi, kecepatan aiir fluida diperbesar.

Budl Salrtoso

-Selain menen/ukan parameter -parameter un/uk

menghitung kecepatan fluidisasi, apakah juga
clilakukan pengukuran kecepa/an fluidisasi tsb
menggunakan alar pengukur sebagai

.pembanding?

-Apakah tidak sebaiknya pengukuran kecepatan
fluidisasi dilakukan un/uk beberapa kecepatan,
bukan hanya un/uk kondisi minimum dan
maksimum?

Sukarsono

-Kecepatan aiir yang ditentukan secara
perhitungan adaiah kecepatan aiir minimum
clan maksimum, yang merupakan kecepatan
batas untuk operasi fluidisasi. Kecepatan aiir
sesunggunya diukur dengan flow meter dibagi
diameter titik yang ingin diketahui kecepatan

alirnya.

-Pada proses fluidisasi, kecepatan alir fluidisasi
diukur iangsung pada flowmeter.

,"Iu/yadi

-Pacta perhitunganjluidisasi. pelapisan

I. 13clgaimana pengaruh ripe cdiran fluida

2. Dalam perhitungan ini digunakan aliran

yang bagailnana

3 Bagaimana penganlh laju perpindahan
panas terhadap hasil lapisan yang

diperoleh
Dalam perhitungan yang telah dilakukan,

berapa besarnya kecepatan minimum?

Apabila kecepatan jIuidisasi telah ditetapkan
dan ternyata tidak terbentuk jIuidisasi pada
percobaannya. maka langkah apa yang
dilakukan?

Sukarsono

I. Type aliran adalah turbulen, pada aliran laminer
tidak terjadi fluidisasi

2 Dalam perhitungan digunakan aliran turbulen

3. Lapisan pirokarbon dan silika karbida, selain
rapat dan tahan suhu panas, juga mempunyai
koefisien perpindahan panas yang besar,
sehingga perpindahan panas tidak terganggu

Sukarsono

-Kecepatan minimum fluidisasi tergantung dari
diameter kernel. Kernel berdiameter 300-350
I.lm kecepatan minimumfluidisasi berkisar 3-3,5

cm/dt.

-Dengan bentuk kerucut, pada bagian bawah
mempunyai diameter yang kecil, sehingga ke-
cepatan atir fluida tinggi. Oitambah dengan sifat
atir kernel yang tinggi, hat ini memungkinkan
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