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SIFAT-SIFAT MEKANIK PIPA PENDING IN PRIMER REAKTOR RISET BANDUNG PASKA
IRRADIASI

ABSTRAK

Histori, Renaningsih S., Sri Nitiswati, Ari Triyadi

SIFAT-SIFAT MEKANIK PIPA PENDING IN PRIMER REAKTOR RlSET BANDUNG PASKA
lRADIASI. Telah dilakukan serangkaian pengujian terhadap potongan pipa pendingin primer reaktor
riset Bandung. Pipa pendingin primer terbuat dari Al 6061-T6. Tujuan pengujian adalah untuk
mengetahui perubahan sifat mekanik akibat proses penuaan setelah mengalami iradiasi selama 33 tahun.
Pengujian yang dilakukan antara lain adalah pengamatan secara visual, pengukuran ketebalan, pengujian
tarik, clanuji kekerasan. Dari basil pengamatan clanpengujian menunjukkan bahwa terdapat deposit yang
merupakan produk korosi pada permukaan dalam pipa Al 6061 T6, terjadi penipisan sebesar 0,2 mill,
kuat tarik pipa (tensile strength) sebesar 293 MPa, clankuat luluhnya (vield strength) sebesar 262 MPa.
Bila data basil pengujian tersebut dibandingkan dengan standar ASTM untuk material barn, maka kuat
tarik clan tegangan luluhnya masih memenuhi standar ASTM, sedangkan kekerasannya mengalami
penurunan yang tidak signifikan.

ABSTRACT

MECHANICAL PROPERTIES OF POST IRRADIATION PRIMARY COOLING PIPING OF
BANDUNG RESEARCH REACTOR. Testing on primary coolant piping of research reactor Bandung
have been done. Primary coolant piping were made from AI6061-T6. The goal oftheis activity is to
investigate the mechanical properties changes caused by agingprocess after 33 years in irradiated Type
of testing i.e visual examination, thickness measurement, tensile and hardness test were done. The test
data shown that there was a deposit at the inside surface of pipe, thickness decreased about 0,2 mm,
tensile strength is 293 MPa, yield strength is 262 MPa, while the hardness is about 83 HRE (mean value).
The test data than compared with ASTM standard As the conclusion tensile and yield strength of pipe
still fulfill the ASTM requirements, except the hardness is unsignificantly less/decreased.

PENDAHULUAN

Sistem pendingin primer reaktor riset

merupakan pendingin awal pada suatu reaktor

riset. Panas yang ditimbulkan oleh adanya

reaksi inti di dalam teras dipindahkan melalui

pipa pendingin primer dari kolam reaktor ke

sistem penukar panas yang selanjutnya panas

tersebut diambil oleh sistem pendingin

sekunder. Pipa sistem pendingin primer reaktor

TRIGA MARK II, terbagi dalam 2 (dua)

bagian, yaitu yang berada di dalam clan di luar

kolam reaktor, bahan pipa tersebut terbuat dari

aluminium (AI 6061 T6). Untuk mengetahui

sampai sejauh mana perubahan sifat-sifat

mekanik akibat proses penuaan setelah proses

iradiasi selama kira-kira 33 tahun, telah

dilakukan serangkaian pengujian mekanik clan

pengamatan secara visual. Diharapkan dengan

melakukan serangkaian pengujian tersebut,

dapat diketahui sifat mekanik bahan (kekerasan

dan kuat tarik), daDperubahan ketebalan akibat

proses korosi setelah mengalami irradiasi

selama reaktor beroperasi (kira-kira 33 tahun).

TEORI

Pipa pendingin primer reaktor riset TRIGA

MARK II Bandung mempunyai diameter 6 inci,

tebal 6,3 mill, pipa tersebut terbuat dari

aluminium jenis 6061-T6.(I) Berdasarkan

standard ASTM B 241/B 241M - 95a pipa

tersebut mempunyai komposisi kimia seperti

terlihat pada Tabel I :

Serpong, 26 dan 27 Pehruari 2003 211



Prosiding Presentasi IImiah Teknologi Keselamatan Nuklir VII/
/SSN No. /4/0-0533

Tabell. Komposisi Kimia Aluminium 6061-T6.(2)

Sedangkan sifat mekaniknya menurut standar adalah seperti pada Tabel 2.

Tabel2. Sifat Mekanik Aluminium 6061-T6.(2)

TATA KERJA selanjutnya spesimen tersebut dipasang pada

grip mesin uji tarik. Pengujian tarik dilakukan

menggunakan mesin GALDABINI tire PMA-

60 sampai spesimen putus. Setelah spesimen

putus semua parameter yang meliputi beban

maksimum, kurva beban clan posisi putusnya

spesimen dicatat untuk dianalisis.

Pipa yang digunakan dalam pengujian ini

adalah viva pendingin primer yang letaknya

paling ujung bawah dalam kolam reaktor. Mula-

mula viva dipotong sesuai dengan keperluan

(lihat Gambar 1), kemudian potongan viva

tersebut dibuat spesimen uji tarik sesuai dengan

standard ASTM B 557M - 94 (Gambar 2),
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Gambar 1. Cara pemotongan viva untuk spesimen uji tarik.(3)
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Setelah pengujian tarik selesai, sisa bahan

untuk spesimen tersebut sebagian dipotong-

potong lagi, kemudian diratakan daDdihaluskan

untuk dilakukan uji kekerasan. Uji kekerasan

dilakukan dengan metode kekerasan Vickers,

pengujian dilakukan pada lima daerah yang

berbeda, yaitu melingkar sepanjang diameter

r B -l r-- A

+-1 -;-

pipa yang masing-masing pada tiga titik (lihat

Gambar 3). Setelah nilai kekerasan dalam

sawall Vickers diketahui, maka basil ini

kemudian dikonversikan ke dalam satuan

kekerasan Rockwell E.

H--B-1,

F~R

T-D-

W = 12,50 mm, G = 50,00 mm, T = Tebal pipa, R = 12,50 mm
A = 57 mm, B = 75 mm, C = 20 mm

Gambar 2. Bentuk spesimen uji tarik sesuai standard ASTM.(3)

Gambar 3. Posisi pengujian kekerasan pipa Aluminium.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan Visual

Berdasarkan pengamatan secara visual

diketahui bahwa bagian dalam pipa ada deposit

berwama hitam, akan tetapi jenis deposit apa

yang terjadi dalam pipa tersebut tidak diketahui,

karena dalam laporan ini tidak dilakukan

analisis deposit.

Dari basil pengukuran diketahui bahwa

ketebalan pipa adalah 6, Imm, sedangkan

menurut standard ketebalan pipa adalah 6,3mm,

sehingga apabila ditinjau dari sisi ketebalan,

dengan tebal pipa seperti terukur, maka pipa

tersebut baru mengalami penipisan sebesar 0,2

mm, jadi belurn mengalami penipisan yang

berarti, dengan kata lain bahwa pipa dapat

dianggap masih seperti asalnya.
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Uji Tarik daD Uji Kekerasan

Salah satu kurva uji tarik antara pergeseran

(stroke) terhadap beban ditampilkan pada

Gambar 4. Sedangkan hasil pengujian tarik clan
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uji kekerasan spesimen pipa pendingin, primer

pada temperatur kamar ditampilkan pada Tabel

3. di bawah ini.

Gambar 4. Kurva hasil uji tarik spesimen Aluminum

Tabel3: Hasil Uji Tarik clanKekerasan Pipa Aluminium 6061-T6.
, ,

Spesimen No;

1.

2. 291

3. 293

2954.

5. 293

tt

262

264

260

260

Rata-rata

Hasil pengujian tersebut seharusnya

dibandingkan dengan basil pengujian awal

sebelum pipa digunakan. Berhubung data awal

(freshpipe) tidak tersedia, maka basil pengujian

pipa yang teriradiasi dibandingkan dengan

persyaratan standar ASTM.(2,3,4)Berdasarkan

pada basil pengujian kekerasan yang dilakukan,

nilai kekerasan pipa Aluminium pendingin

primer Reaktor Triga Mark Bandung berkisar

pada nilai 83 HRE. Nilai kekerasan sebesar ini

berada di bawah harga standar yang

berlaku.(2,3,4) Menurut teori seharusnya
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kekerasan pipa mengalami kenaikan akibat

proses iradiasi. Kemungkinan kekerasan pipa

pada awalnya (pipa barn) dibawah harga yang

dipersyaratkan oleh standar ASTM.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan

bahwa berdasarkan basil pengujian yang

dilakukan menunjukkan bahwa material pipa

pendingin primer jenis Alumunium 6061-T6

mempunyai kuat tarik clan tegangan luluh yang

masih memenuhi standar, sedangkan

kekerasannya adalah sebesar 83 HRE, clantebal

pipa mengalami penipisan sebesar 0,2 rom.
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DISKUSI

Pertanyaan : Andryansyah

Tujuan akhir penelitian ini apakah akan membandingkan hasil yang didapat data pacta standard

untuk material tsb. atau dengan data awal material tsb. yang tersimpan (terdokumentasi) ?

Jawaban : Histori

Tujuan akhir penelitian adalah untuk membandingkan basil yang diperoleh dalam penelitian dengan

data awal material. Apabila data awal tersebut tidak terdokumentasi, maka akan dibandingkan dengan

data pactastandard.
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