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ABSTRAK
ANAL/S/S TERMOH/DROL/KA KEH/LANGAN AL/RAN REAKTOR RSG GAS DENGAN BAHAN BAKAR
U~i1-AI. Penggunaan bahan bakar U,si~l sebagai pengganti UJO,A/ pada RSG G.A Siwabessy
menjanjikan unjuk kerja dan margin kese/amatan yang lebih baik. Keunggulan kamparatif dari U~i1-AI
terhadap UJOa-AI seperti, densilasnya yang lebih tinggi dan konduktivilas panas yang lebih baik mendasari

perlimbangan pengganlian bahan bakar UJOa-AI dengan U,sirAI. Dua mode pendinginan RSG G.A
Siwabessyadalah mode pendinginan konveksi paksa unluk daya linggi dan sirkulasi alam unluk daya rendah
dan sete/ah shut-down. CONVEC menghitung kemampuan sirku/asi a/am dengan kriteria Onset of Nucleate
Boiling (ONB) yang memberikan hasi/ /, /04 MrV(t), yaitu daya maksimum yang bo/eh dicapai ketika reaktor
beroperasi pada mode sirku/asi alamo Diambi/ laktor keamanan 20%. maka reaktor dapat beroperasi se;cara
am an pada daya 0.883 MW(t) alau kurang. Analisis transien kegagalan pompa pendingin dilakukan dengan
code PAREr/ANL. dengan menganggap pompa kehilangan dayanya yang mengakibatkan laju aliran
menurun hingga akhirnya berhenli dan terjadi aliran ba/ik. Sistem Proleksi Reaktor (Reactor Protection
System = RPS) merespon unluk pancung pada saal /aju aliran mencapai 85% dari aliran nomina/. Moment
inertia pompa menjadikan /aju penurunan a/iran berlangsung secara perlahan dan memberikan interval

waktu 76,78 detik bagi teras untuk menurunkan dayanya hingga tingkat yang diiJinkan bagi berlangsungnya
mode pendinginan sirkulasi alamo Sete/ah aliran pendingin berhenti suhu pendingin. ke/ongsong dan bahan
bakar naik secara tajam masing-masing mencapai harga /02,25'r::. / /O./6'r:: dan / /O.26'r::. Tekanan pada
saat itu ada/ah /99.72 kpa dengan suhu jenuh /2/ 'r::, yang berarli be/urn terjadi pendidihan dan teras masih

berada dalam keadaan aman.

ABS.TRACT
THERMOHYDRA ULlC ANALYSIS OF LOSS OF FLOW ACCIDENT OF MULTIPURPOSE REACTOR G.A
SlfVABESSY WITH U~irAI FUEL. The use ofU~i2-Alfuel to replace UJOa-Alfuel in Multipurpose Reactor
G.A Siwabessy will give better performance and safety margin. The comparative strong points of U~i2-AI to
UJOa-AI such as, its higher density and better thermal conductivity underlie the consideration for replacing
UJOa-AI with U~i2-AI. Two cooling modes used in MPR G.A Siwabessy are forced convection cooling mode
during high power operation and natural circulation during low power and shut down condition. CONVEC
code calculated natural circulation with the safety margin of Onset of Nucleate Boiling (ONB) giving result
of I. 104 MW (t), namely the maximum power that should not be exceeded during natural circulation cooling
mode. Let the safety factor be 20%. consequently the reactor can operate safely at 0.883 WM (t) or less. The
analyses of reactor transient due to primary pumps failure was carried out by PAREr/ANL code. by
assuming that the pumps lost their electric power leading to the decrease of the coolant flow and
subsequently stopped and reverse flow occurred. The Reactor Protection System (RPS) responded to scram
when the coolant flow reached 85% of the nominal flow. The pumps' moment inertia made the decret!:I'e of
coolant flow rate run slowly and gave time interval of 76. 78 s for the reactor core to lower its power into the
allowable level to undergo natural circulation cooling mode. Afler the coolant flow was stagnant, the
coolant. clad and fuel temperature went up abruptly to 102.25 'C, I 10.16'C and I IO.26'C respectively. The
associated pressure was 199.72 Kpa with the saturated temperature of 121 'C. meaning that boiling did not

occur and the core was still safe.

reaktor beroperasi dengan mode sirkulasi alamo

Jika pompa primer kehilangan daya
ekstemalnya pacta operasi reaktor daya tinggi, maka
aliran pendingin akan menurun dan sistem proteksi
reaktor akan merespon untuk pancung ketika
mencapai 85% aliran nominal, yang kemudian
diikuti aliran sirkulasi alam.[2] Karena efek dari
konveksi alam, aliran balik akan terjadi setelah
pompa gaga I yang diawali oleh stagnasi aliran,
dimana suhu bahan bakar naik dengan tajam karena
perpindahan kalor yang buruk. Jika tidak acta

PENDAHULUAN
V eunggulan komparatif U3Si2-AI terhadap U3O8-
.£'-..AI seperti densitas yang lebih tinggi dan
konduktivitas panas yang lebih baik menjadi dasar
pertimbangan penggantian U3O8.AI dengan U3Si2-
AU1)

Suatu analisis diperlukan untuk mengetahui
kondisi dan sifat-sifat bahan bakar dan kelongsong
selama transien kehilangan daya pompa. Perlu juga
untuk diketahui tingkat daya maksimum ketika
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tindakan yang diambil, proses ini dapat diikuti oleh
pendidihan air yang bisa memicu ketidakstabilan
aliran (/low instability) yang mengarah ke burn-out
teras, daD dapat mengakibatkan kerusakan teras dan
selanjutnya melepaskan produk fisi ke lingkungan.13)

Ketidakstabilan aliran adalah perubahan
kecepatan aliran yang mendadak melalui kanal
panas yang diakibatkan oleh perubahan karakteristik
drop tekanan yang tiba-tiba dari aliran rasa tunggal
ke aliran dua rasa atau sebaliknya. Ketidakstabilan
aliran dapat menyebabkan dry-out bahan bakaJ4)

absoJut. Trip terjadi pada 85% Jaju aliran nomina!
dengan waktu lunda 0,5 detik dari saa( terjadinya

trip.

Laju massa moderator masukan dan
reaktivitas ekstemal dimasukan sebagai fungsi
waktu. Sedangkan harga 8 batang kendali
dimasukan sebag~.i fungsi panjang batang dan
dianggap linear.

METODE
Perhitungan transien kehilangan aliran

pendingin primer dijalankan dengan program
komputer PARET/ANL (Program For The Analysis
Of Reactor Transient / Argonne National
Laboratory), sedangkan perhitungan konveksi alam
dijalankan dengan CONVEC code. Kedua program
ini berada dalam satu paket MTR-PC2.6.15j

Pemodelan Teras untuk Perhitungan Sirkulasi
Alam

Dalam perhitungan sirkulasi alam, elemen
kendali dianggap sebagai elemen bakar yang berisi
20 pelat Dahan bakar. Sehingga jumlah clemen bakar
adalah 48, yang terdiri dari 40 clemen bakar clan 8
elemen kendali. Pada kenyataannya elemen bakar
terdiri dari 21 pelat bahan bakar clan elemen kendali
terdiri dari 15 pelat bahan bakar. Jadi jumlah pelat
bahan bakar dalam teras adalah 960 pelat

Pemodelan Teras untuk Perhitungan Transien
Kehilangan Aliran

Teras RSG G.A Siwabessy dibagi menurut
model dua kanal, yaitu kanal satu terdiri dari 8
elemen bakar yang mempunyai power peaking
factor tertinggi sebagai kanal panas (hot channel)
clan kanal dua terdiri dari 32 elemen bakar sisanya
ditarnbah 8 elemen kendali sebagai kanal rata-rata.
Perilaku terburuk teras saat transien dapat
digambarkan melalui kanal panas. Dalam
perhitungan, tiap kanal dibagi menjadi 20 daerah (21
titik) ke arah aksial clan 6 daerah (7 titik) ke arah
radial.

BATASAN KESELAMATAN

Untuk memberi margin keselamatall yang
cukup terhadap dry-out bahan bakar, munculnya
awal pendidihan butir (Onset of Nucleate Boiling =

ONB) digunakan sebagai kriteria keselamatan
selama pendinginan sirkulasi alamo

ONB merupakan perbandingan antara fluks
panas dimana terjadi ONB pada kondisi sistem
terhadap fluks panas pada node. Rasio ONB
minimum terjadi di titik terpanas bahan bakar. ONB
tepat terjadi pad a saat rasio ONB sarna dengan satu,
atau fluks panas ONB sarna dengan fluks panas
node, dinyatakan aman jika ONB lebih besar satu.

Prinsip pembatasan suhu bahan". bakar dan
kelongsong dimaksudkan untuk menjaga semua titik
tidak melebihi titik leleh, mcnghindari ekspansi
lebih, pergerakan bahan hasil belah, dan terjadinya
kontak antara lelehan bahan bakar dengan
kelongsong yang memungkinkan terjadinya reaksi
kimia yang akan menurunkan keandalan
kelongsong. Suhu maksimum pusat bahan bakar
RSG G.A Siwabessy yang diijinkan adalah 2000c.[2]
Suhu maksimum kelongsong RSG G.A Siwabessy
yang masih diijinkan adalah 1450C}2)

MNBR (minimum burnout ratio) digunakan
sebagai kriteria keselamatan reaktor, yaitu
perbandingan fluks panas kritis reaktor dengan fluks
panas operasi. Reaktor dengan pendingin air
menganggap aman jika harga MNBR lebih dari 1,3
untuk desain transien terantisipasi.[6]

DESKRIPSI BAHAN BAKAR
URANIUM SILISIDA U3Si2-AI

Spesies uranium silisida UxSiy adalah U3Si2,
U3Si, USi, USi2, U)Si~ dan USi), namun U)Si dan
U3Si2 merupakan bahan bakar yang memiliki
prospek, karena densitasnya yang lebih tinggi
dibandingkan spesies yang lain.

Perhitungan transien kehilangan aliran
dimulai dengan daya awal 30 MW dan aliran
pendingin 618 kg/so Laju aliran pending in menurun
(coast down) mengikuti grafik 4, yang berhenti
setelah 92 detik. Suhu air masukan adalah 40,SoC
dan tekanan operasi masukan kanal 1,997 bar
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Tabel1. Sitar-sitar fisis U3Si2 dan U3Si.f7)

Dari segi ekonomi, bahan bakar silisida
menjanjikan tingkat muat yang lebih tinggi, yang
dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang waktu
tinggal di teras pad a tingkat derajad bakar yang
sarna.

Dari segi keselamatan, U3Si2-Al menjanjikan
margin keselamatan lebih baik, dengan
kemungkinan penambahan tebal kelongsong pada
tingkat muat seperti untuk U3Os. Selain itu memiliki
konduktivitas panas lebih baik dari pad a U3Os-Al.

Grafik 1. Rasio ONB terhadap daya per elemen
bakar

PERHfrUNGAN, HASIL DAN
PEMBAHASAN

Sirkulasi Alam

Perhitungan dilakukan dengan program
CONVEC.

1. Awal pendidihan inti (ONB)

Dari grafik 1 terlihat harga rasio ONB
minimum yang dianggap aman dan tidak terjadi
pendidihan inti tercapai pada days rata-rata elemen
bakar 23 kW atau daya reaktor 1,104 MW (= 23kW
x 48 elemen bakar). Dengan mengambil faktor
keamanan 20%, maka reaktor dapat beroperasi pad a
mode sirkulasi alam dengan aman pad a daya 0,883
MW atau kurang. A wal pendidihan inti (ONB) telah
terjadi pads daya rata-rata elemen bakar 24 kW stall
days reaktor 1,152 MW (= 24 kW x 48 elemen
bakar), yaitu ketika rasio ONB lebih kecil dari 1. Grafik 2. Suhu dinding maksimum dan pending in

terhadap daya per elemen bakar.
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tingkat daya yang diperbolehkan untuk mode
sirkulasi alamo Setelah aliran pendingin berhenti,
kemudian muncul aliran balik yang arahnya ke atas
yang berasal dari konveksi alamo Fluida yang lebih
panas akan bergerak naik karena massa jenisnya
lebih kecil, sedang fluida ding in mengisi tempat
yang ditinggalkan. Aliran ini kemudian menurun
mencapai harga yang hampir konstan, yaitu 92,1
kg/m2s. '.

Grafik 3. Profil suhu dinding bahan bakar daD
pendingin terhadap note aksial

Grafik 5. Laju penurunan aliran pendingin dan day a
reaktor terhadap waktu.

Grafik 6. Laju aliran pendingin dan suhu kelongsong
di titik terpanas terhadap waktu

Grafik 4. Aliran coast down

1. Suhu bahan bakar dan pending in

Oari grafik 2 terlihat suhu maksimum
dinding bahan bakar naik mendekati garis lures
terhadap daya rata-rata elemen bakar. Suhu
maksimum dinding pada rasio minimum ONB yang
masih diijinkan adalah 123,56oc. Suhu ini masih
berada di bawah suhu batas, yaitu 200oC.

Suhu pendingin pad a saat rasio ONB
minimum adalah 56,03OC, kenaikan suhu rata-rata
14,06oc, dengan suhu jenuh pacta tekanan rata-rata
teras 209,39 kN/m2 adalah 121,690c.

Transien Kehilangan Aliran Pendingin

Perhitungan diambil t=0 detik sebagai awal
kondisi transien, dilakukan dengan program
PARET/ANL. Transien kehilangan aliran pendingin
diasumsikan terjadi karena kehilangan catu daya
pompa sehingga laju aliran massanya menurun.
Reaktor sebelumnya sedang bekerja dengan aliran
pendingin penuh 3761 kg/m2s dan beroperasi pada
daya 30 MW. Trip terjadi saat aliran mencapai 85%

dari aliran nominal.

Laju aliran massa

Ketika daya pompa hilang roda gila masih
berputar, karena memiliki moment inertia, hingga
aliran pendingin berhenti pada saat t=76,78 detik
(lihat grafik 5), dan ini memberikan waktu yang
cukup bagi daya teras untuk menurun hingga pada

Grafik 7, Laju aliran clan suhu pendingin di titikterpanas "

Suhu pendingin, kelongsong dan bahan bakar.

Sebelum reaktor pancung suhu pendingin,
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kelongsong dan bahan bakar masing-masing adalah
77,8oC, 132,30C dan I 37,2oC. Setelah pancung suhu
turun drastis masing-masing menjadi 43,loC, 49,2°C
dan 49,6°C.

Suhu maksimum yang tercapai akibat aliran
berhenti adalah 102,2SoC untuk pendingin,
kelongsong 11O, 16°C dan bahan bakar IIO,26oC.
Nilai maksimum ini tercapai 3,1 detik setelah aliran
berhenti. Tekanan sistem pada saat itu adalah 199,72
kpa dengan suhu jenuh 121°C, yang berarti belum
terjadi pendidihan. Kemudian suhu turun hingga
harga yang hampir konstan, 77, 72°C untuk
pendingin, 84,48°C untuk kelongsong dan 84,6oC
untuk bahan bakar.

Grafik 9. Laju aliran pendingin clan MNBR di titik
terpanas terhadap waktu

~

Grafik 8. Laju aliran pendingin dan suhu bahan
bakar di titik terpanas terhadap waktu

Oleh sistem pancung, daya reaktor menu run
ccpat dari 30 MW ke 3,4 MW dalam 0,5 detik, dan
mencapai 1,026 MW saat aliran berhenti, sedang
kemampuan sirkulasi alam yang diijinkan hingga
tidak terjadi ONB adalah 1,104 MW. Dengan
demikian reaktor masih berada dalam keadaan aman
untuk beroperasi pada mode sirkulasi alamo

MNBR

Dari grafik 9 harga MNBR ketika pompa
kehilangan daya (t=O detik) adalah 3,31 kemudian
harga MNBR naik secara mendadak saat reaktor
pancung, hingga mencapai harga 29,01. Kenaikan
ini disebabkan oleh penurunan daya reaktor yang
cepat yang berarti juga penurunan fluks panas
permukaan kelongsong. Kenaikan terns berlanjut
secara perlahan dan mencapai puncak ketika
sirkulasi alam mulai bekerja, yaitu pada harga 70,64.
Namun kemudian turun lagi hingga 41,59 oleh
kenaikan fluks panas permukaan dari panas
peluruhan teras. Harga ini masih diatas harga batas
1,3 yang berarti reaktor masih dalam keadaan aman.
Ketika panas peluruhan mulai menurun harga
MNBR pun naik lagi pada harga yang hampir stabil,
yaitu 67,93.

KESIMPULAN DAN SARAN "

Analisis terhadap RSG GAS 30 MW ketika
terjadi kecelakaan kehilangan catu daya pompa telah
dilakukan dengan program PARET/ANL, analisis
juga dilakukan untuk menentukan kemampuan
sirkulasi alam dengan program CONVEC,

1. Dari basil perhitungan menggunakan
CONVEC diperoleh basil:

.RSG GAS dapat beroperasi pada mode sirkulasi
alam dengan aman pada daya 0,883 MW atau
kurang, dengan batas maksimum 1,104 MW
hingga tidak terjadi awal pendidihan inti

(ONB),

.Suhu maksimum pendingin, kelongsong clan
bahan bakar ketika reaktor beroperasi pada
mode sirkulasi alam pada daya 1,104 MW
adalah 56,03OC, 99,49OC clan 123,56°C, dengan
suhu batas aman bahan bakar yaitu 200°C.

2. Perhitungan kondisi kehilangan aliran dengan
Program PARET/ANL diperoleh:

.Karena adanya moment inertia dari roda gila,
aliran pendingin berhenti pada interval waktu
76,78 detik sesudah catu daya pompa hilang.

.Suhu maksimum pendingin, kelongsong clan
bahan bakar yang tercapai saat aliran pendingin
berhenti adalah 102,246°C, 110,16°C dan
IlO,264oC, dengan suhu jenuh 121°C pada
tekanan 199,72 kpa, yang berarti masih aman.

SARAN
Untuk mengetahui perilaku bahan bakar U3Si2Al
pada kondisi transicn, maka:

1. Perlu dilakukan penelitian guna memperoteh
parameter-parameter keselamatan terhadap
bahan bakar U3Si2-AI untuk kondisi transien
daya lebih.

2. Perlu dilakukan penelitian terhadap reaktor
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berbahan bakar U3Si2-AI pada kondisi transien

tanpa pancung.
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Azizul K.

-Persyaratan pemakaian program Paret ..teras
reaktor kecil dan hat yang dianalisis bukan
transient yang destruktif Parameter yang
dihitung ..suhu pendingin, kelongsong, suhu
bahan bakar, MNRB, ETA (D), daya teras, total
energi, kecepatan massa, fraksi void, fluks
panas permukaan, tekanan lokal, drop tekanan.

-Karena CONVEC didesain khusus untuk teras
dengan bahan bakar berbentuk pelot,
sebagaimana teras RSG GAS. Penulis belum
akrab dengan NATCOM sehingga tidak
mengetahui perbedaannya dengan CONVEC.

-Bisa, Paret bisa digunakan bahan bakar
silinder.

Ronny Dwi A.

-Daya turun dari 34 MJ¥ ke 3,4 MJV terjadi
pada soot bagaimana? apakah berhubungan
dengan ONB merugikan atau menguntungkan ?

Azizul Khakim

-Daya lurun dari 30 MW terjadi pada saal
aliran pendingin mencapai 85% dari aliran
nominal. Tidak ada hubungannya dengan ONB

-Mematikan reaktor secara mendadak (scram)
ini menguntungkan karena mencegah
terjadinya krisis dalam bahan bakar.

-Bambang Herutomo '.

.Berapa tingkat muat uranium dalam U3Si2AI
yang digunakan dalam perhitungan ?

.Mengapa ON L' dijadikan kriteria Batas
Keselamatan? Padahal pada
keadaan"Pendidikan Inti" koeflsien transfer
panas, akan meningkat dari kelongsong fIlar ke

pendingin.

Azizul Khakim

.Tingkat muat uranium dalam U3Si2AI adalah

3,6 gU/cm3

-Karena rasio ONB lebih konservatif dibanding
dengan "minimum safety margin against flow
instability" (s)

TANYAJAWAB
Bambang Sumarsono

-Persyaratan apa yang digunakan dalam
pemakaian program Paret dan parameter apa
yang dihitung dalam program tersebut?

-Mengapa digunakan program Convec (D)
bukan program NA TCOM dan apa perbedaan
antara kedua program tersebut?

-Apakah program Paret dapat digunakan untuk
tipe bahan bakar yang lain?
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