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EKSPERIMEN REFLOODING PADA UNTAI BET A : PENGARUH TEMPERA TUR MASUKAN
PADA KECEPATAN PEMBASAHAN

Khairul H., Anhar R. Antariksawan, Edy Sumarno, Kiswanta, Giarno, Joko P., Ismu Handoyo

ABSTRAK

EKSPERIMEN REFLOODINGPADA UNTAI BETA: PENGARUH TEMPERATURMASUKAN
PADA KECEP ATAN PEMBASAHAN. Kecelakaan kehilangan air pendingin primer pada Pembangkit
Listrik Tenaga Nuklir merupakan topik penelitian yang penting mengingat bahwa kondisi tersebut
termasuk kondisi kecelakaan terparah yang dipostulasikan. Fenomena kecelakaan kehilangan air
pendinginpadaReaktorAir Tekan(PressurizedWaterReactor,PWR)secaraumumdapatdibagidalam
beberapa tahap, yaitu : blowdown, refill clanreflood. Dari aspek evaluasi sistem pendingin darurat, tahap
reflood merupakan tahap yang paling menentukan. Pada tahap ini injeksi air pendingin darurat harus
dilakukan sedemikian sehingga teras reaktor dapat tergenang air kembali clanbatas temperatur tertinggi
tidak terlampui. Telah dilakukan eksperimen penomena rewetting (pembasahan kembali) pada bidang
yang bertemperatur tinggi pada Untai Uji BETA. Eksperimen yang digunakan adalah satu batang
pemanas sebagai benda uji untuk mempelajari pengaruh temperatur masukan terhadap kecepatan
pembasahan. Hasil beberapa kali eksperimen dengan laju alir 2,5 liter/menit pada variasi temperatur :
28°C, 38 oCt 50 °C, 58 °C dicatat bahwa pada temperatur masukan benda uji 58 °C clan temperatur
dinding 572 °C sudah dapat terlihat fenomena rewetting. Dari basil pengamatan visual tercatat waktu
pengisian sekitar 32,81 detik, sedangkan waktu pembasahan (hilangnya selubung uap sehingga
kemungkinanbahan uji sudah terbasahi) adalah 42,87 detik.

ABSTRACT

REFLOODING EXPERIMENT ON BETA TEST LOOP: THE EFFECTS OF INLET
TEMPERATURE ON THE REWETTING VELOCITY. Loss of Coolant Accident (LOCA) on Nuclear
Reactor Plant is an important topic because this condition is a severe accident that can be postulated.
The phenomenon of LDCA on Presurized Water Reactor (PWR) can be divided in three stages, e.g..'
blowdown, refill and reflood. In the view of Emergency Coolant System evaluation, the reflood is the most
important stage. In this stage, an ityection of emergency water coolant must be done in a way that the
core can be flooded and the overheating can be avoid. The experiment of reweting on BETA Test Loop
had been conducted. The experiment using one heated rod of the test section to study effects of inlet
temperature on the wetting velocity. Results of the serie of experiments on 2,5 /tlmin flow rate and
variable oftemperatur.' 28CC,38 CC,50 CC,58CCit was noticed that for 58 CCinlet temperatur of test
section and 572 CCrod temperature the reweting phenomenon has been observed. The time ofrefil was
32,81 sec and time ofreweting was 42,87 sec.

PENDAHULUAN

Untuk menjamin tingkat keamanan, operasi

sebuah PLTN biasanya menerapkan konsep

keamanan yang sangat andal. Untuk tujuan

tersebut, berbagai postulasi yang akan

menyebabkan ketidak-amanan mulai dari

tingkat operasi yang abnormal, pencegahan

terjadinya kecelakaan hingga penanggulangan

akibat kecelakaan telah mulai diujikan pada

tingkat perancangan. Konsep keamanan dengan

melengkapi pencegahan pelepasan zat

radioaktif ke lingkungan pada berbagai

tingkatan, kungkungan materi fisi secara fisik

yang berlapis (multiple barrier) clan

pengendalian keamanan alami dari teras

merupakan persyaratan baku bagi sebuah PLTN

yang modern. Pengelolaan kecelakaan yang

memberikan gambaran jenis kecelakaan pada

PLTN serta cara mengatasinya perlu

diidentifikasi daTisejak konsep awal.

Dari aspek termohidraulika, kondisi

kecelakaan kehilangan air pendingin primer

merupakan topik penelitian yang penting

mengingat bahwa kondisi tersebut termasuk

kondisi kccelakaan terparah yang

dipostulasikan. Fenomena transien selama
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kecelakaan kehilangan air pendingin sangat

kompleks yang dipengaruhi oleh banyak

parameter seperti luas, letak clan arab

kebocoran, kondisi operasi ataupun perilaku

sistem keselamatannya.

Seperti diketahui fenomena kecelakaan

kehilangan air pendingin pacta PWR secara

umum dapat dibagi dalam beberapa tahap,

yaitu: pengosongan (blowdown), pengisian

kembali (refill) clan penggenangan kembali

(ref/ood). Dari aspek evaluasi sistem pendingin

darurat, tahap penggenangan kembali

merupakan tahap yang paling menentukan. Pacta

tahap ini injeksi air pendingin darurat harus

dilakukan sedemikian sehingga teras reaktor

dapat tergenang air kembali clan batas

temperatur tertinggi bahan bakar tidak

terlampaui. Pacta tahap inilah terjadi fenomena

yang disebut rewetting atau pembasahan

kembali yaitu terjadinya kembali kontak antara

air pendingin dengan permukaan kelongsong

bahan bakar. Permukaan kontak keduanya

bergerak sesuai dengan kecepatan pendinginan

permukaan kelongsong bahan bakar tersebut.

Untai Uji Termohidraulika BETA adalah

sarana eksperimen yang dapat digunakan untuk

penelitian clanpemahaman fenomena ref/ooding

yang terjadi pacta bundel bahan bakar PWR

selama post-LOCA. Disain, fabrikasi, instalasi,

karakterisasi clan eksperimen dengan variabel

laju alir masukan benda uji telab selesai

dikerjakan pacta tahun penelitian

sebelurnnya.(I,2,3,4,5)Riset yang dilakukan pacta

untai BETA ditujukan selain untuk pemahaman

fenomena melalui pengamatan langsung, adalah

juga untuk memperoleh data komparasi. Hasil

yang dilaporkan pacta naskah ini merupakan

eksperimen lanjutan, namun basil yang telah

dicapai belum cukup memuaskan, sehingga

masih harus dilanjutkan lebih banyak lagi

eksperimen, yang dapat digunakan untuk

mendukung data-data eksperimen tentang

ref/ooding. Eksperimen diarahkan untuk

mempelajari pengaruh temperatur masukan

pacta kecepatan pembasahan. Makalah ini

dimaksudkan untuk memberikan basil-basil

eksperimen tersebut. Pembahasan dibatasi pacta

fenomena pembasahan kembali (rewetting)

selama proses penggenangan berdasarkan basil

visualisasi juga akan dibandingkan kecepatan

pembasahan berdasarkan basil pencatan sistem

akuisisi data.

FENOMENA REWETTING

Kejadian kehilangan aIrkecelakaan

pendingin, dimana air pendingin keluar dari

sistem primer melalui lubang kebocoran.

Kejadian ini mengakibatkan penurunan tekanan

sistem primer hingga mencapai tekanan saturasi

yang mengakibatkan penguapan air pendingin.

Walaupun reaktor telah dipancung (scram)

panas peluruhan masih cukup besar. Hal ini

mengakibatkan penguapan bertambah besar.

Uap ini bersama-sama dengan air pendingin

keluar melalui lubang kebocoran. Apabila

kejadian ini berlangsung terns menerus, air

pendingin akan habis clanhanya menyisakan air

di bagian bawab bejana tekan (lower plenum).

Pacta saat itu, temperatur kelongsong elemen

bahan bakar meningkat dikarenakan

berkurangnya kemampuan pemindahan panas.

Untuk menjaga agar tidak terjadi burnout, air

pendingin teras darurat diinjeksikan. Tujuan

tindakan ini adalah untuk menggenangi kembali
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bahan bakar sehingga temperatur tidak melebihi

batas yang diijinkan.

Temperatur permukaan kelongsong bahan

bakar yang tinggi (di atas temperatur saturasi air

pendingin yang diinjeksikan) tidak secara serta

merta dapat didinginkan sebab air yang kontak

dengan permukaan tersebut akan segera

menguap, tidak dapat membasahi permukaan.

Meskipun demikian, kontak sesaat yang terjadi

secara terus menerus akan menurunkan

temperatur permukaan. Seiring dengan

penurunan temperatur permukaan kelongsong

tersebut, air pendingin bergerak naik

membasahi permukaan tersebut. Dalam kaitan

ini, nilai temperatur yang menunjukkan air

dapat kontak (dikatakan juga membasahi)

dengan permukaan disebut Temperatur

Leidenfrost. Batas antara daerah yang telah

tergenangi clan yang belum ditandai dengan

fenomena penguapan air pendingin secara cepat.

Kecepatan pembasahan (rewetting velocity)

merupakan parameter yang menentukan proses

penggenangan kembali. Untuk mengetahui

kecepatan pembasahan sebagi fungsi dari

berbagai variabel, seperti laju alir, temperatur

clan tekanan, penelitian eksperimental maupun

pembuatan model yang berawal dari

penyelesaian matematis perpindahan panas telah

dilakukan. Data eksperimental clan basil

perbandingan saling diperbandingkan.

Perlu dicatat bahwa proses penggenangan

kembali tersebut dapat dilakukan dengan dua

cara, yaitu menginjeksikan air dari bagian

bawah (bottom flooding) atau dari bagian atas

bahan bakar (falling water films). Pacta kasus

ini arab injeksi air dari bagian bawah(bottom

flooding). Gambar I menunjukkan skema kedua

jenis cara penggenangan kembali.
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Gambar I. Skema dua tire penggenangan

Kembali

Dari beberapa basil eksperimen

penggenangan kembali dengan aliran dari

bawah terlihat batas pembasahan (quenchfront)

diikuti dengan daerah pendidihan inti (nucleate

boiling) bergerak ke atas dengan kecepatan

relatif konstan. Pactadaerah batas pembasahan,

perpindahan panas konveksi terjadi secara cepat

mengakibatkan terjadinya penyeretan

(entrainment) butiran air oleh aliran uap yang

terbentuk. Gambaran yang serupa diperoleh

untuk penggenangan dari atas dengan arab yang

berkebalikan.(4)

DESKRIPSI UNTAI BETA

Untai Uji Termohidraulika BETA terdiri

dari beberapa komponen utama, yaitu: (1) Kanal

uji yang memuat bundel uji, (2) Pemanas mula,

(3) Pompa sirkulasi, (4) Penukar kalor untuk

membuang panas ke sistem sekunder. Kanal uji

dibuat transparan dari tabling kwarsa untuk

memudahkan visualisasi menggunakan kamera

video. Bundel uji terdiri dari satu sampai empat

batang pemanas dengan daya panas total sekitar

8 kW. Pompa sirkulasi merupakan pompa

sentrifugal yang laju alimya dapat divariasikan
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hingga 50 It/menit. Pemanas mula mempunyai

daya maksimum sekitar 47 kW. Sistem

perpipaan digunakan tabung SS 316 dengan

ukuran % inc. Penukar kalor merupakan jenis

Kt: H 'WS
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lawan arab kapasitas lebih kurang 70 kW,

dengan luas permukaan 2,06 m2 . Diagram alir

Untai Uji BETA diperlihatkan pada Gambar 2.

Vh

r.mgk I
T~.,.~-'r\'o.ar
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TATA KERJA

Gambar 2. Diagram Alir Untai Uji BETA

Pada eksperimen ini digunakan batang

pemanas tunggal yang terletak pada sumbu

tabung bagian uji. Sebelum eksperimen

dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan uji

eksperimen seperti pada eksperimen tahun

sebelumnya.(S) Hal ini dimaksudkan untuk

memperoleh kondisi awal yang tepat, khususnya

menentukan tegangan listrik pemanas yang

dapat menghasilkan temperatur dinding

pemanas cukup tinggi, sehingga fenomena

rewetting dapat diamati secara visual.

Eksperimen dilakukan dengan menaikkan

tegangan listrik secara bertahap dari 50V hingga

85V . Sementara itu pompa sirkulasi dihidupkan

pada ftekuensi 10Hz. Penetapan pada ftekuensi

ini dimaksudkan untuk mendapatkan laju aliI'

pada 2,5 It/menit. Fluida pendingin

disirkulasikan melalui katup by pass (sebelum

fluida dilewatkan benda uji). Untuk

mendapatkan temperatur fluida yang

diinginkan, 2 buah pemanas awal (pre-heater)

masing-masing daya sekitar 5 kW dihidupkan.

Pengkondisian temperatur fluida ini dimulai

pada saat temperatur dinding benda uji sekitar

450°C (pada tegangan 70V). Pada saat tegangan

pada benda uji 85 V temperatur sekitar 572°C

air dialirkan dari bagian bawah dengan laju aliI'

2,5 It/min.

Selanjutnya, 4 eksperimen dengan

temperatur masukan benda uji yang berbeda,
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yaitu 28°C; 38°C; 50°C; 58°C; dilaksanakan

dengan prosedur sebagai berikut :

. AJiran pendingin dihidupkan dengan

bantuan pompa sirkulasi pada laju aJir 2,5

It/min. Aliran ini tidak melalui bagian uji.

. Gas argon diaJirkan dalam bagian uji.

. Tegangan dinaikkan secara bertahap daTi

tegangan rendah hingga 85 V. Penaikan

tegangan dilakukan pada saat temperatur

dinding sudah tak berubah seeara signifikan

(peneatatan temperatur setiap menit).. Pre-heater dinyalakan 2 buah.. Pada saat tegangan mencapai 85 V clan

temperatur tidak berubah seeara signifikan,

sistem akuisisi data clan video digital

dihidupkan.. Setelah itu katup gas ditutup, katup bypass

bagian uji (V2)ditutup clankatup ke bagian

uji (VI) dibuka.

. Perubahan temperatur dinding direkam,

waktu penggenangan dieatat clan seluruh

proses penggenangan direkam

menggunakan video digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HasH yang diperoleh daTi empat kaJi

eksperimen diberikan dalam grafik evolusi

temperatur dinding clanpendingin (Gambar 3,4,

5 clan6 ) clanfoto dari video digital (Gambar 7,

8, 9 clan 10). Perubahan temperatur dinding clan

tluida pada ke tiga eksperimen hampir rnerniliki

pola yang sarna. Pada Garnbar 3, 4 ,5 clan 6

kurva ternperatur dirnulai dengan kenaikan

temperatur batang pemanas saat penaikan daya.

Selain temperatur batang pemanas, temperatur

udara disekitar batang pemanas di dalam

silinder kuarsa juga naik. Pada saat air

pendingin menyentuh bagian dimana

termokopel berada, tampak temperatur dinding

segera turun hingga meneapai temperatur yang

sarna dengan temperatur air yang telah

menggenangi silinder kuarsa. Beda waktu awal

penurunanan temperatur yang tereatat oleh

termokopel Hml clan TRAI sesungguhnya

menunjukkan keeepatan air membasahi dinding

batang pemanas. Diharapkan dapat diukur

perbedaan kecepatan pembasahan tersebut

untuk lima temperatur masukan yang berbeda.

Namun, daTi basil yang diperoleh ini belum

tampak perbedaan yang signifikan. Dihitung

daTi waktu awal penurunan temperatur di titik

TRBI clan TRA.J,keeepatan pembasahan ketiga

eksperimen berkisar 32 sid 49 m/s.

Pengamatan visual yang diperoleh daTi

rekarnan video yang diharapkan dapat

rnenunjukkan fenomena pembasahan dinding

batang pemanas. Pada eksperimen pertama

dengan temperatur masukan masih relatif

rendah sekitar 28°C fenomena rewetting masih

suiit untuk dilihat dengan jelas seeara visual

fenomena sarna pada eksperimen tahun

sebelumnya.(5) Namun demikian pada

eksperimen ke 4 dengan temperatur masukan

58°C mulai nampak jelas fenomena rewetting

yaitu mulai dari bawah benda uji dilihat dari

pengamatan visual. Hal itu ditunjukkan pada

Gambar 10. Untuk tiga gambar yang lain 7, 8

clan9 tampak bahwa mulai ketinggian tertentu

(sekitar 10 em dari dasar tabung kuarsa) terjadi

pendidihan. Peristiwa itu ditandai dengan

terbentuknya gelembung uap. Semakin tinggi

permukaan air bergerak, semakin banyak

gelembung terbentuk akibat pendidihan oleh

karena temperatur dinding batang pemanas juga

semakin tinggi. Untuk eksperimen tahun

sebelumnya karena tluida air yang dingin sulit
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dilihat apa yang terjadi pacta permukaan dinding

batang pemanas karena seeara visual tertutup

oleh oleh banyaknya gelembung Hap yang

terjadi. Fenomena pembasahan kembali terjadi

pada saat temperatur dinding jauh berada diatas

temperatur saturasi, yaitu pacta daerah

pendidihan film.

Adanya pendidihan film ini mulai dapat

dilihat pactarekaman video. Padaframe terakhir

Gambar 10, tampak bahwa pacta ketinggian

sekitar 10 em dari dasar tabung kuarsa, batang

pemanas seperti terselubungi oleh gelembung

Hapyang membentuk film. Perlu diingat bahwa
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pembasahan kembali dimaksudkan sebagai

keadaan dimana air dapat menyentuh kembali

permukaan batang pemanas setelah sebelumnya

diselubungi oleh film Hap. Akibat dari

pembasahan kembali tersebut temperatur

dinding pemanas akan turull.

Dibandingkan dengan eksperimen variabel

laju alir waktu pembasahan sekitar 52,10 detik

maka untuk eksperimen ini pacta temperatur

572 °C waktu pembasahan sekitar 42,87 detik

akibat pendinginan konveksi yang berlangsung

pacta rejim pendidihan inti (nucleate boiling).
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Gambar 3. Grafik Evolusi Temperatur Rod clanPendingin PactaTemperatur fluida masukan 28°C
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Gambar 4. Grafik Evolusi Temperatur Rod dan Pendingin PactaTemperatur fluida masukan 38 °C
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Gambar 5. Grafik Evolusi Temperatur Rod dan Pendingin PactaTemperatur fluida masukan 50°C
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Gambar 6. Grafik Evo\usi Temperatur Rod clanPendingin Pada Temperatur fluida masukan 58°C

Gambar 7. Foto dari video digital hasil eksperimen pada temperatur 28°C

Gambar 8. Foto dari video digital hasil eksperimen pada temperatur 38°C
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Gambar 9. Foto daTivideo digital basil eksperimen pada temperatur 50°C

Gambar 10. Foto daTivideo digital basil eksperimen pada temperatur 58°C

KESIMPULAN

Untuk lebih memahami fenomena yang

berlangsung pada saat proses penggenangan

kembali (reflooding) saat teras reaktor nuklir

mengalami kekeringan, telah dilakukan

eskperimen pada untai uji BETA. Hasil

beberapa kali eksperimen dengan laju alir antara

2,5 liter/menit pada variasi temperatur : 28°C,

38°C, 50°C, 58°C dicatat bahwa pada catu

tegangan rod 85 V pada temperatur masukan

58°C temperatur dinding 572°C sudah dapat

terlihat fenomena rewetting.

Pengaruh temperatur masukan terhadap

kecepatan pembasahan belum dapat terlihat

secara nyata, juga belum dilakukan analisis

lebih jauh karena keterbatasan sistem data

akuisisi yang hanya bisa mengukur temperatur

dinding maksimum 500°C.
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DISKUSI

Pertanyaan : Roziq Himawan

1. Apakah pernah dilakukan validasi basil eksperimen misalnya pacta satu kondisi temperatur

dilakukan 2 kali atau lebih eksperimen ?

2. Apakah langkah selanjutnya dengan dilakukannya eksperimen pengamatan rewetting ini ?

3. Apakah perbedaan fenomena rewetting pacta eksperimen ini dengan rewetting pacta proses

quenching?

Jawaban : Khairul Handono

Pemah, eksperimen dilakukan lebih daTi 1 kali untuk setiap perlakuan pacta kondisi tertentu.

Idealnya perlu dilakukan eksperimen yang lebih banyak untuk menyempurnakan data

eksperimen.

1.

Membandingkan dengan basil eksperimen sebelumnya (Uspen 2001) clanpenelitian lain Uumal)

kalau bisa membuat korelasi (paling tidak korelasi antar variabel yang diteliti).

Tidak actaperbedaan fenomena visual. Penekanan pactarewetting. batas keselamatan kaitannya

waktu pembasahan supaya tidak terjadi pelelehan teras reaktor.

2.

3.

Pertanyaan : Hendro Tjahjono

Mohon dije1askanbagaimana menghitung keeepatan reflooding, kapan waktu simulasi dihitung clan

kapan berakhir ?

Jawaban : Khairul Handono

Ada 2 keeepatan yang dihitung :

1. Keeepatan pengisian, dihitung waktunya dahulu saat digenangi (fluida mulai masuk banda uji)

karena panjang benda uji 0,75m maka keeepatan pengisian diketahui .

2. Keeepatan reweting dihitung saat muneulnya batas selubung awal sampai hilang pacta bagian

atas benda uji.
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