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ABSTRAK

PEMBUATAN RAK BAHAN BAKAR BEKAS DI IPSB3. Intalasi Penyimpanan
Sementara Bahan Bakar Bekas (IPSB3), didesain untuk menyimpan 33 rak elemen
bakar bekas dengan kapasitas 1386 buah elemen bakar bekas normal clan 2 rak
dengan kapasitas 72 buah elemen bakar bekas cacat. Saat ini barn tersedia 9 rak
elemen bakar bekas normal dengan kapasitas penyimpan 378 elemen clan 1 rak
elemen bakar bekas cacat dengan kapasitas 36 elemen. Lima dari rak-rak tersebut
telah mengalami korosi sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk menyimpan
elemen bakar. Sementara itu rak yang ada di kolam penyimpan bahan bakar bekas
yang ada di gedung reaktor hampir terisi penuh sehingga perlu segera dipindah ke
IPSB3. Oleh karena itu perlu dibuat rak penyimpan bahan bakar bekas bam dengan
kualitas bahan clan cara pengerjaan yang lebih baik, yaitu semua bahan terbuat dari
bahan SS 316 L dengan pengelasan menggunakan las TIG pelindung gas Argon. Saat
ini telah selesai dibuat 1 buah rak bahan bakar bekas normal yang sesuai dengan
persyaratan dengan kapasitas 42 elemen bakar.

ABSTRACT
FABRICATION OF THE SPENT FUEL ELEMENTS RACK ON THE ISFSF.
The Interim Storage For Spent Fuel elements (ISFSF) was designed to be able to
store the 33 spent fuel element racks with capacity of 1386 of normal spent fuel
elements and 2 racks for 36 of defected ones. Until now, only 9 out of 33 racks of
normal spent fuel elements and lout of 2 racks of defected fuel elements are
available. Five of them have suffered from corrosion so that they are not fulfilled the
requirements of the spent fuel elements storage anymore. Meanwhile, the spent fuel
storage racks in the reactor are almost full. It means, the transfer of the spent fuel
from reactor spent fuel storage to the ISFSF pool are compulsory needed. Therefore,
it is necessary to provide the new ISFSF spent fuel storage rack with better material
and fabrication method than the old one. In this design all materials consist of SS 316
L that are welded with the Argon TIG-welding. Right now there has been one new
spent fuel storage rack fabricated with capacity of 42 normal spent fuel elements.

PENDAHULUAN Selain itu IPSB3 juga digunakan untuk
penyimpanan bahan nuklir khusus yang
mengandung U-235 clan Pu-249 clan
untuk penyimpanan potongan sisa
(scrap) bahan bakar. Berdasarkan desain
kolam IPSB3 dapat menampung 33 rak
elemen bakar bekas normal dengan
kapasitas 1386 elemen clan 2 rak elemen
bakar bekas cacat dengan kapasitas 72

Instalasi penyimpanan sementara
bahan bakar bekas (IPSB3) merupakan
fasilitas penyimpan sementara elemen
bakar bekas clan elemen kontrol bekas
baik dalam kondisi normal maupun cacat
yang telah digunakan di reaktor serba
guna GA. Siwabessy (RSG-GAS).
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elemen.Pada kenyataannya saat ini di
kolam IPSB3 bam tersedia 9 rak elemen
bakar bekas normal untuk 378 elemen
clan I rak elemen bakar bekas cacat

dengan kapasitas 36 elemen.
Dari 9 rak elemen bakar bekas

normal yang tersedia terdapat 5 rak yang
telah mengalami korosi. Dengan kondisi
demikian tidak layak digunakan untuk
menyimpan elemen bakar bekas
sehingga rak elemen bakar bekas normal
yang layak digunakan hanya 4 rak,
berarti hanya 162 elemen bakar yang
dapat ditampung di kolam IPSB3.
Sebelum dilakukan re-export elemen
bakar ke Amerika Serikat terdapat lebih
dari 200 elemen bakar di kolam
penyimpan bahan bakar bekas di gedung
reaktor (JAA02) yang hams segera
dipindahkan ke kolam IPSB3, sehingga
perlu segera dibuat rak penyimpan
elemen bakar bekas normal yang bam
dengan bahan clan cara pengerjaan yang
lebih baik dari rak elemen bakar bekas
yang lama. Mengingat keterbatasan dana
yang tersedia, bahan/material rak elemen
bakar yang bam diusahakan
menggunakan bahan yang actadi pasaran
dalamnegeri. Pelaksanaan pembuatan
dilakukan oleh star bidang sistem
reaktor P2TRR sehingga dengan mudah
bisa selalu diawasi/dimonitor
pelaksanaan pengerjaannya agar sesuai
dengan spesifikasi yang diharapkan.

TEORI

Elemen bakar bekas adalah elemen
bakar yang telah terkena radiasi
(khususnya neutron), dikeluarkandari
teras reaktor clantidak dipakai lagi untuk
operasi reaktor. Elemen bakar bekas
masih mengandung produk fisi yang
bersifat radioaktif clan sisa bahan fisil
yang pacta tingkat kondisi tertentu masih
dapat menimbulkan kekritisan. Oleh
karena itu desain tempat penyimpanan
bahan bakar bekas tersebut hams dibuat
sedemikian sehingga kemungkinan

Pembuatan Rak Bahan Bakar.......
Siamet Wiranto.dkk

terjadinya kondisi kritis selama
penyimpanan bisa dihindarkan. Di
samping itu hams dihindarkan pula
kemungkinan terjadinya kemsakan
elemen bakar selama penyimpanan clan
keluarnya radiasi zat radioaktif ke
lingkungan. Untuk itu elemen bakar
bekas hams disimpan secara basah (di
dalam air), dengan konstmksi wadah/rak
yang kokoh stabil terhadap getaran,dan
tidak mudah korosi.

Perhitungan kekritisan telah
dilakukan pacta rak desain lama dengan
menggunakan metode Monte Carlo[I],
yaitu dengan menggunakan paket
program komputer MONK 6B clan
KENO5A clan memberikan harga faktor
kekritisan kelf = 0.6910. Harga ini
memberikan jaminan bahwa selama
penyimpanan tidak akan terjadi
kekritisan. Karena rak desain baru
mempunyai ukuran yang lebih besar clan
bahan relatif sarna maka diyakini tidak
akan terjadi kekritisan pada rak desain
bam karena jarak antar masing-masing
elemen bakar juga menjadi lebih besar.

Selain perhitungan kekritisan,
perlu juga dilakukan perhitungan
kekuatan bahan pacta pemegang rak. Hal
ini untuk meyakinkan bahwa plat
pemegang rak yang terdapat pacta ujung
alas ke empat tiang rak mampu menahan
beban rak pacta saar dilakukan
pemindahan rak baik di dalam maupun
di luar air kolam IPSB3 meskipun hanya
menggunakan dua dari empat pemegang
rak tersedia. Kekuatan masing-
masing pemegang rak ditentukan dengan
menghitung tegangan tarik pacta plat

pemegang rak yang palinff rawan denganmenggunakan pesamaan[2:
p

a =- (1)
A

Di mana:
a = tegangan tarik pactapemegang rak
P = asumsi beban
A = luas penampang pemegang rak
yang paling rawan
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Harga tegangan tarik plat terhitung harus
jauh lebih kecil hila dibandingkan
dengan tegangan luluh bahan (yield
strength=170 Mpa). Hal ini memberikan
jaminan bahwa plat pemegang mampu
menahan berat rak meskipun diangkat
hanya oleh satu pemegang saja.

Untuk menjaga kestabilan rak
terhadap goncangan (misalnya gempa),
rak dibuat sedemikian agar titik berat rak
berada pacta bagian bawah rak, sehingga
didapat momen vertikal akan selalu
lebih kecil daTimomen horisontal.

PELAKSANAANPEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan dimulai
dengan membuat gambar desain
mengacu pacta rak desain lama[1] dengan
beberapa perubahan yang dianggap
perlu.Karena terbatasnya dana semua
bahan/material rak elemen bakar bekas

menggunakan bahan standard yang acta
di pasaran dalam negeri. Selain pipa
wadah/pengungkung elemen bakar
bekas, bahan yang lain mudah didapat
yaitu dengan membuatnya daTi bahan
plat menjadi bentuk siku, strip plat,
maupun profil-profillain. Pipa SS 316 L
dengan diameter loaf (OD) 5 inch tidak
bisa ditemukan dipasaran dalam negeri
tanpa pesanan khusus, sedangkan
pesanan khusus hanya bisa dilakukan
hila bahan yang dibutuhkan dalam
jumlah besar, itupun dengan harga yang
relatip mahal, sehingga diputuskan untuk
menggunakan pipa standar 5 inch yang
acta di pasaran dalam negeri, dengan
konsekuensi ukuran rak menjadi lebih
besar yaitu daTi ukuran rak lama 940 x
940 mm menjadi ukuran rak bam 1030 x
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1030 mm. Gambar desain rak elemen

bakar bekas IPSB3 diperlihatkan pacta
Gambar l.

Pemotongan bahan dilakukan di
bengkel loaf bersamaan dengan saat
pengadaan barang karena bengkel
mekanik P2TRR tidak mempunyai
peralatan untuk melakukan pemotongan
bahan SS 316 L, Pekerjaan ini
memerlukan perhatian yang khusus yaitu
dengan membuat gambar detail
komponen yang akurat (Gambar 2) clan
pengontrolan yang ketal pacta saat
pemotongan. Namun dilain pihak
pengadaan barang dalam bentuk
komponen ini bisa memberikan
penghematan yang cukup berarti yaitu
tidak adanya sisa material yang
terbuang.

Setelah tersedia komponen bahan
rak elemen bakar bekas IPSB3,
pekerjaan berikutnya dikerjakan oleh
star bidang sistem reaktor P2TRR.,
mulai daTi pembersihan bahan,
penyetelan/merangkai, pengelasan,
.finishing clan uji fungsi dilakukan sendiri
oleh star bidang sistem reaktor bekerja
sarna dengan star sub bidang pelaksana
operasi reaktor. Pengawasan pekerjaan
ini relatif cukup mudah karena setiap
hari dapat dikontrol pelaksanaan
pengerj aannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil daTikegiatan ini adalah telah
selesai dibuat sebuah rak penyimpan
elemen bakar bekas normal seperti
terlihat pacta Gambar 3 sId Gambar 7,
dengan data teknis seperti pacta TabeI 1.
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Tabel 1. Data teknis rak penyimpan bahan bakar bekas IPSB3

Akibat penggunaan bahan pipa standard
yang acta di pasaran dalam negeri yang
mempunyai diameter lebih besar
dibanding dengan pipa pacta rak lama,
ukuran penampang rak bam menjadi
lebih besar yaitu dari ukuran rak lama
940 x 940 em menjadi 1030 x 1030 em.
Oitinjau dari perhitungan kekritisan hal
ini memberikan dampak positif yaitu
memberikan faktor kritikalitas kerf, yang
lebih keeil sehingga memberikan
jaminan keselamatan lebih baik.

Seperti yang telah dikemukakan
dalam pendahuluan, Jatar belakang
dilakukannya kegiatan ini adalah belum
tersedianya rak elemen bakar bekas
IPSB3 yang mencukupi clan telah
terjadinya korosi pacta beberapa rak
elemen bakar bekas yang sudah acta.
Alasan pertama diatasi dengan membuat
sejumlah rak sesuai kebutuhan clan dana
yang tersedia. Yang menjadi persoalan
adalah alas an kedua yaitu telah
terjadinya korosi pacta rak-rak yang telah
acta. Ada beberapa hal yang
menyebabkan terjadinya korosi antara
lain kualitas air kolam penyimpan,
bahan/material rak clan cara atau kualitas

pengerjaannya. Menurut basil
pengukuran petugas laboratorium kimia
P2TRR, kualitas air kolam IPSB3[3j saat
ini dinyatakan telah memenuhi
persyaratan untuk penyimpanan elemen
bakar bekas, sehingga diduga penyebab
korosi adalah kualitas bahan/material rak

clan atau raTa pelaksanaan pembuatan
rak. Hal ini diperlcuat dari basil

pengamatan pacta rak lama yang telah
korosi menunjukkan bahwa korosi
terjadi pacta bahan yang terbuat dari
bukan SS 316 L clan pacta bekas lagan
atau bekas slep/gerindaan. Belajar dari
kasus tersebut di atas maka rak elemen
bakar bekas IPSB3 yang bam dibuat
dengan bahan clancara sebagai berikut:

1. Semua bahan/material rak terbuat
dari bahan SS 316 L, hal ini
dimaksudkan agar rak yang selalu
direndam dalam air lebih tahan
terhadap korosi. Unsur "L"pada
bahan ini menunjukkan kandungan
unsur Carbon' yang rendah,
digunakan untuk mengurangi
adanya presipitasi karbida yang
terjadi pacta saat pengelasan,
sehingga kemungkinan timbulnya
korosi pacta lagan bisa dikurangi.

2. Pengelasan sambungan-sambungan
rak menggunakan lag Tungsten
Inner Gas (TIG) dengan
pelindunglfluks gas Argon.
Langkah ini digunakan untuk
memperoleh basil lagan yang lebih
baik, artinya kandungan Oksigen
pacta lagan bisa diperkecil sehingga
laju korosi pacta lagan juga menjadi
keci!.

3. Peralatan-peralatan yang diguna-
kan untuk penggerindaan,
pemotongan, maupun pembersihan
seperti sikat, illata gerinda ampelas
clan lain-lain diusahakan terbuat
dari bahan stainles steel. Hal ini

untuk menghindari timbulnya
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1 Nama Rak bahan bakar bekas IPSB3 RA-10

2 Kapasitas 42 elemen bakar

3 Material SS 316 L

4 Berat 670 kg

5 Ukuran Penampang 1030 x1030 mm, Tinggi 1100 mm
6 Diameter tabung luar141,30 mm, dalam 134,50 mm

7 Jarak antar sumbu elemen bakar 150 -154 mm
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korosi yang terjadi bukan daTi
bahan utama rak, melainkan berasal
daTi sisa serpihan peralatan bukan
SS yang masih menempel
tertinggal pacta bahan rak.
Untuk menjaga kestabilan rak

terhadap goncangan misal gempa hilmi,
rak dibuat sedemikian agar titik berat rak
berada pacta sisi bawah rak dengan
memberikan beban yang lebih besar
pacta sisi bawah rak dibanding dengan
sisi alas rak. Beban-beban terse but selain

berfungsi sebagai pemberat sisi bawah
rak juga berfungsi pula sebagai
penyangga tabung/wadah clemen bakar,
penyiku, bingkai bawah clan sebagai
penopang rak.

Perhitungan kekuatan pemegang
rak dengan menggunakan persamaan (1)
dengan asumsi plat dibebani oleh
keseluruhan berat rak :f: 700 kg dengan
angka keamanan 200%, memberikan
hasil yang optimis harga tegangan tarik
pacta pemegang rak 70 Mpa. Harga ini
berada jauh di bawah tegangan luluh
bahan SS 316 L sebesar 170 Mpa. Hal
ini memberikan jaminan bahwa
pemegang cukup kuat untuk menahan
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beratnya sendiri meskipun hanya dengan
satu pemegang saja.

Karena terbatasnya waktu, uji
fungsi hanya dilakukan untuk
meyakinkan apakah clemen bakar bisa
dimasukkan, ditempatkan clan dikeluar-
kan dengan baik, clan ternyata uji fungsi
ini memberikan hasil yang baik. Uji
fungsi untuk mengecek laju korosi
belum bisa dilakukan karena uji fungsi
ini memerlukan waktu yang cukup lama.
Namun dari pengamatan secara visual
setelah selama kurang lebih 1,5 bulan
rak direndam dalam air, tidaklbelum
ditemukan adanya tanda-tanda terjadinya
korosi.

KESIMPULAN

Setelah melalui proses studi
literatur, desain, pengadaan komponen,
fabrikasi clan uji fungsi telah selesai
dibuat sebuah rak penyimpan bahan
bakar bekas IPSB3 menampung 42
clemen bakar bekas dengan
bahan/material clan cara pengerjaan yang
lebih baik sehingga laju korosi yang
mungkin terjadi pacta rak bisa dikurangi.

1. ANONIM, Laparan analisis keselamatan kanal hubung dan instalasi
penyimpanan sementara bahan bakar bekas (LAK KH-IPSB3) P2TRR-BATAN.
Jakarta 2002

2. RS, KHURMI, Strength a/Material MKS and Unit,. Bombay, 1999.
3. ANONIM, Buku lnduk KH-IPSB3 P2TRR-BATAN, Jakarta 2003.

LAMPIRAN GAMBAR

1. Gambar 1. Detail rak bahan bakar bekas IPSB3
2. Gambar 2. Komponen rak bahan bakar bekas IPSB3
3. Gambar 3. Rak bahan bakar bekas IPSB3
4. Gambar 4. Rak bahan bakar bekas tampak derail
5. Gambar 5. Rak bahan bakar bekas tampak samping
6. Gambar 6. Rak bahan bakar bekas tampak alas
7. Gambar 7. Rak bahan bakar bekas tampak bawah.
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Gambar 3. Rak Bahan Bakar Bekas IPSB3
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Gambar 4. Rak Bahan Bahan Bekas Tampak Depan
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Gambar 5. Rak Bahan Bekas IPSB3 Tampak Sam ping
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Gambar 6. Rak Bahan Bakar Bekas IPSB3 Tampak Atas
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Gambar 7. Rak Bahan Bakar Bekas IPSB3 Tampak Bawah
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