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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH ALIRAN TERMAL TERHADAP DISTRIBUSI TEMPERATUR BAHAN

BAKAR TRISO DI TERAS RGTT200K. Reaktor RGTT200K merupakan desain konseptual reaktor
berpendingin gas temperatur tinggi. Seiring dengan pengembangan konsep desain RGTT200K, telah
dilakukan analisis pengaruh aliran termal terhadap distribusi temperatur bahan bakar Triso di teras
RGTT200K. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variasi daya, laju masa aliran
pendingin dan tekanan terhadap distribllsi temperatur bahan bakar Triso di teras RGmOOK, yang
memenuhi persyaratanjaminan keselamatan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan program komputer
THERMIX, dengan cara membagi teras reaktor menjadi 50 komponen untuk mewakili posisi berbagai
komposisi material yang berbeda, dan memodelkan bahan bakar Triso menjadi 5 lapisan. Analisis dilakukan
berdasarkan pada data masukan berbagai daya, laju masa aliran pendingin dan tekanan di teras RGmOOK
pada kondisi tunak. Analisis dilakukan pada kondisi: daya 110 MW - 200 MW; laju aliI' 100 kg/s - 140
kg/sm dan tekanan sistem 4 - 7 MPa. Demikian pula untuk pemodelan, parameter reaktor, spesifikasi teras,

dan spesifikasi bahan bakar Triso serta data partikel berlapis Triso RGTT200K. Dari hasi! analisis
pengaruh variabel aliran termal gas helium, variabel tekanan inlet dan variabel daya reaktor

terhadap distribusi temperatur bahan bakar bola pebble, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga
variabel terse but, variabel daya reaktor memberikan pengaruh terbesar dibandingkan variabel

lainnya. Temperatur di lapisan OPyc maksimum sebesar 703,5°C. Dengan demikian maka dapat

disimpulkan bahwa bahan bakar Triso mampu menahan semua produkfisi radioaktif.

Kata kunci: Triso, THERMIX, RGTT200K

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THERMAL FLOW all TRISO FUEL TEMPERATURE at RGTT200K CORE.

Reactor RGTT200K is conseptual reactor design cooled by high temperature gas. 1n line with development of
RGTT200K conseptual design, thermal flow parameter analysis on Triso fuel element temperatur at
RGTT200K core was done. The purpose of this evaluation is to know the effectivity of Triso fuel strength on
power variabel effect, coolanl flow rate and pressure against to fllel element temperature at steady state
condition, that meet safety requiremenl. Analysis was done by using THERM1X computer code, by divided
reactor core into 50 component to represenl position of many different material composition, and to model
Triso fuel element become 5 zone. Analisis done base on input data of reactor power variant, coolant flow
rate, and pressure in the coreat steady state condition. Analisis was done at condition: power of 110 MW 
200 MW; flow rate of 100 kg/s - 140 kg/sm and system prssure of 4 - 7 MPa. Also modelling for reactor
parameters, core spesification, and Triso RGTT200K coated particle data. From the analysis of the effect of
variable thermal flow of helium gas, variable inlet pressure and variable power reactor against the
temperature distribution of the pebble fuel, it can be concluded that variable power reactors have the greatest
influence than other variables. The maximum temperature in the OPyC surface layer of the Triso is 703.jOC.
Therefore Triso fuel can effectively restrain all radioactive fission products.

Key words: Triso, THERMIX, RGmOOK

PENDAHULUAN

n eaktor temperaturftmendapatkan perhatian
tinggi
dewasa

semakin
ini. Ciri

keselamatannya yang aman secara melekat dan
dapat menghasilkan energi secara ekonomis
semakin menarik minat berbagai negara di dunia
untuk menelitinya, khususnya di Asia. Dewasa ini
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Asia merupakan salah satu kawasan dunia yang
menaruh minat paling tinggi bagi pengembangan
HTGR (High Temperature Gas Cooled Reacto/),
yang ditunjukkan dengan dibangunnya HTTR di
Jepang dan HTR-IO di China, serta terlibatnya
berbagai negara Asia termasuk Indonesia dalam

working Group maupun penelitian bersamaHTGR[1-2].

Reaktor gas temperatur tinggi merupakan
salah satu sistem pembangkit energi yang didesain
memiliki efisiensi energi paling besar dibandingkan
pembangkit energi nukir lainnya, paling ekonomis,
memiliki tingkat keselamatan inheren yang tinggi
dan bersih. Reaktor ini didesain untuk dapat
meningkatkan efisiensi termal total sistem energi
nuklir karena sistem pemanfaatan panas yang dapat
dilakukan secara bertingkat (kogenerasi), serta
dapat diandalkan sebagai salah satu solusi
penurunan gas karbon dioksida global karena
sebagai penghasil energi yang sangat efisien dan
ramah lingkungan[J].

Kegiatan pengembangan desain konseptual
teras reaktor berbasis Reaktor Gas Temperatur
Tinggi kogenerasi (RGTT200K), dilakukan di Pusat
Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTKRN-BA TAN).
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan analisis
komputasi perpindahan panas di dalam teras
RGTT200K untuk menetapkan konfigurasi desain
konseptual teras reaktor daya maju berbasis
RGTT200K yang optimal[4]. Analisis dilakukan
dengan cara memvalidasi program VSOP dengan
membandingkan hasil perhitungan thermal-flow
dengan original VSOP-94 dan modified VSOP pada
konfigurasi desain konseptual teras RGTT200K.
Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa
program perhitungan VSOP-94 berhasil di
compile, di link dan dijalankan dengan baik serta
dengan hasil validasi menunjukkan terdapat
perbedaan hasil perhitungan kurang dari 0,6 %.

Demikian pula pada desain konseptual teras
reaktor daya maju berbasis RGTT200K telah

dilakukan analisis pembangkitan panas. Analisis
dilakukan dengan cara membandingkan antara
hasil yang diperoleh antara Program ATTICA 3D
dan program THERMIX. Hasil analisis
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil
perhitungan kemampuan pendingin mengambil
panas yang di bangkitkan teras, dengan kesalahan
relatif kurang dari 1,5 %[5]. Salah satu aspek yang
perlu dianalisis dalam rangka melengkapi desain
konseptual teras reaktor daya maju berbasis
RGTT200K adalah aspek keselamatan aliran termal
di teras reaktor. Dalam makalah ini dilakukan

sensitivitas pengaruh daya, laju aliran massa
pendingin dan tekanan terhadap distribusi
temperatur maksimum bahan bakar Triso di teras

RGTT200K. Tujuan penelitian adalah untuk
mendapatkan analisis pengaruh aliran termal
terhadap distribusi temperatur bahan bakar Triso di
teras RGTT200K. Metodologi analisis dilakukan
dengan menggunakan program komputer
THERMIX [6.7], dengan cara membagi teras reaktor
menjadi 50 komponen untuk mewakili posisi
berbagai komposisi material yang berbeda, dan

memodelkan bahan bakar Triso menjadi 5 lapisan.
Analisis dilakukan berdasarkan pada data masukan
berbagai daya, laju masa aliran pendingin dan
tekanan di teras RGTT200K pacta kondisi tunak.
Analisis dilakukan pada variasi daya termal 110
MW - 200 MW; laju alir 100 kgls - 140 kgls dan
tekanan sistem 4 MPa hingga 7 MPa.

KONSEPTUAL DESAIN RGTT200K

RGTT200K merupakan konsep desain reaktor
gas temperatur tinggi kogenerasi yang digagas oleh
BA TAN. Reaktor gas temperatur tinggi merupakan
salah satu sistem pembangkit energi yang memiliki
efisiensi energi paling besar, paling ekonomis,
dengan tingkat keselamatan inheren yang tinggi dan
bersih. Desain konseptual teras RGTT200K secara
signifikan dapat meningkatkan efisiensi termal total
sistem energi nuklir karena sistem pemanfaatan
panas yang bertingkat. Reaktor ini merupakan
pengembangan desain konseptual reaktor
kogenerasi dengan tingkat daya menengah yang
berpendingin gas helium.

Desain konseptual teras RGTT200K memiliki
kemiripan dengan desain PL TN demonstrasi Cina
HTR-PM (High Temperature Gas-Cooled Reactor
Pebble bed Module). RGTT200K adalah reaktor

pebble bed dengan daya 200 MWe, yang terhubung
ke satu generator uap-turbin dengan efisiensi sekitar
42% [9]. Reaktor ini pada dasarnya terdiri atas
sebuah bejana reaktor (Reactor Pressure Vessel
RPV), generator (steam generator pressure vessel
SGPV), dan sebuah (Hol-gas duct pressure vessel
HDPV) koaksial horizontal, serta komponen
komponen internal RPV dan SGPV yang dipasang
dalam ruang pelindung beton. Blower helium utama
dipasang pada bagian atas SGPV. Helium
meneruskan panas yang dibangkitkan di dalam teras

reaktor menuju ke untai sekunder di dalam
generator uap untuk menghasilkan uap superheated
tekanan tinggi, yang menggerakkan turbin uap
untuk membangkitkan listrik sekitar 200 MWth.
Pad a operasi normal, sistem pengambilan panas
sisa (residual Heat Removal System-RHRS), yang
dirancang sebagai suatu sistem pasif, dapat
mengambil panas peluruhan dari teras ke heat sink,
sehingga menjamin integritas termal bahan bakar,
RPV dan ruang generator uap. Selain itu, di dalam
dinding beton ruang reaktor dan ruang generator
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uap, suatu sistem pendingin air dipasang untuk
menjaga temperatur dinding di bawah 100°C,
sehingga kekuatan dan integritas ruang beton
terjamin.

Teras RGTT200K memiliki diameter 300 em
dan tinggi 943 em. Komposisi bahan bakar uranium
di teras RGTT200K terdiri dari 359.548 bahan
bakar pebble yang terdistribusi seeara aeak di
dalam teras reaktor. Volume teras 66,657m3 dengan
densitas daya sebesar 3 W/em3• Struktur grafit yang
mengelilingi teras memiliki ketebalan radial 100 em
serta aksial total bagian atas dan bagian bawah 750
em, sedangkan ruang kavitasi yang berada di atas
teras mempunyai tinggi 50 em.

Setiap bola bahan bakar pebble berisikan
12.000 buah kernel partikel bahan bakar berlapis.
Partikel bahan bakar berlapis, dengan diameter 0,92
mm disebar di dalam matriks grafit dengan
diameter 5,0 em untuk membentuk zona bahan
bakar, dan shell luar dengan ketebalan 0,5 em yang
merupakan suatu zona bebas bahan bakar.
Mekanisme pemuatan bahan bakar selama reaktor
beroperasi berlangsung seeara kontinu, dimana bola
bahan bakar masuk di sisi inlet yang diambil dari
bagian bawah tabung, bola bahan bakar yang masih
baik akan dikembalikan ke dalam bejana reaktor
dari bagian atas, dengan demikian, posisi bola
bahan bakar tidak statis tetapi bergerak seeara
perlahan dari atas ke arah bawah bejana.

PROGRAM KOMPUTER THERMIX

Program komputer THERMIX merupakan
program perhitungan perpindahan panas yang pada
awalnya dikembangkan oleh KFA-Julieh[6].
Korelasi dan parameter utama dari berbagai sifat
sifat material yang berbeda dalam program
komputer THERMIX telah diuji dengan
menggunakan eksperimen di Jerman dan telah
disempurnakan untuk diterapkan pada desain
beberapa reaktor temperatur tinggi (HTR) seperti
AVR,THTR, HTR-500 dan HTR-Module. Selain
itu, program komputer THERMIX juga digunakan
dalam desain PBMR Afrika Selatan, HTR-IO Cina,
dan HTR-PM sebagai suatu alat analisis pepindahan
panas yang penting [IOJ •

Struktur program komputer THERMIX
merupakan perhitungan perpindahan panas yang
berlangsung seeara konduksi dan konveksi pada
kondisi tunak dan transien menggunakan
persamaan dasar dan teknik solusi program
komputer THERMIX. Program komputer
THERMIX tersusun oleh 12 modul, 5 modul
diantaranya adalah modul TRIGIT, BIRGIT,LIFE
dan VSOP serta ZUT. Program ini memerlukan

data masukan pemodelan reaktor dan bahan bakar,

spesifikasi teras dan bahan bakar gebble serta
partikel bahan bakar berlapis Triso [11,1 I.

METODOLOGI

Untuk mengetahui sensitivitas temperatur
bahan bakar terhadap pengaruh aliran termal gas
helium sebagai medium pendingin reaktor gas
temperatur tinggi RGTT200K dilakukan
perhitungan perpindahan panas di dalam bola-bola
bahan bakar. Variabel yang digunakan adalah:
variabel laju aliran termal gas helium sebesar 100
kg/s, 120 kg/s dan 140 kg/so Variabel tekanan di
dalam teras reaktor sebesar 4 MPa dan 7 MPa.
Variabel daya reaktor masing-masing adalah 110
MW, 160 MW dan 200 MW. Analisis pengaruh
aliran termal terhadap distribusi temperatur bahan
bakar Triso di teras RGTT200K dilakukan sebagai
fungsi posisi tinggi teras reaktor.

Model bahan bakar RGTTIOOK didasarkan

pada desain bahan bakar yang terdiri atas partikel
Low Enriched Uranium- Triple Coated Isotropic
(LEU-TRISO) yang terkandung dalam suatu bola
berlapis grafit. Partikel-partikel berlapis ini terdiri
atas suatu kernel uranium dioksida yang
diselubungi oleh empat pelapisan, untuk
membentuk bola bahan bakar atau pebble dengan
diameter 6 em. Bahan bakar pebble RGTT200K
terdiri dari kumpulan bahan bakar Triso (berupa
kernel U02 yang dilapisi oleh lapisan terluar ke
empat yaitu penyangga karbon berpori (porous
carbon buffer, C), lapisan terluar ke tiga yaitu piro
karbon bagian dalam (inner pyrolytic carbon,
IpyC), dan lapisan terluar ke dua yaitu silikon
karbida (SiC), serta lapisan terluar pertama yaitu
piro karbon bagian luar (outer pyrolytic carbon,
OpyC), seperti di tunjukkan pada Gambar I.

~m'io.05=• kernel U02

Si1ikonkarbon (SiC) Piro karbon dalam (IPyC)

(teba! 0,0035 cm) (teba! 0,004 cm). {

--Jfi/if; pm,~", k.roo.bopori(bmf~)/. ~ (teba! 0,0095 em/: .. : kernel UOl

Piro karbon luar (OPyC) (diameter 0,05 em)
(teba! 0,004 cm

Gambar 1. Bahan bakar Triso RGTT200K11•61•
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Tabel 4. Data input aliran termal.

Transfer panas bahan bakar di dalam teras
RGTT200K, terdiri atas transfer panas konduksi
pada arah radial dan aksial (pebble-pebble), transfer
panas konveksi antara permukaan bahan bakar bola

Dalarn analisis perpindahan panas bahan bakar
teras RGTT200K kondisi tunak, diperlukan data
spesifikasi dan parameter geometri bahan bakar
Triso dan bahan bakar bola pebble serta data
geometri teras seperti di sajikan pada Tabel 1
hingga Tabel 4.

Tabell. Data input geometri bahan bakar Triso.

No Jenis material Nilai

1 Material kernel = (23SU/238U)

2 Densitas U02, (g/em3) =] 0,40
3 Diameter kernel, (/lm) = 500

4 Ketebalan lapis luar, = 0,5
(em)
Ketebalan coating, (/lm)

Densitas coating, glee
Bahan matrik bahan
bakar

9 Material coating
Titik pengamatan

Bahan bakar pada R=150 em
(tengah)
o em hingga 943 em
5 lapisan zona kelongsong 2=1
hingga z=5
2=1; lapisan O-Pye
2=2; lapisan SiC
2=3; lapisan Ipe
2=4; lapisan buffer
2=5; kernel U02

Tabel 5. Titik pengamatan output.

Aksial
Zona

Posisi
Radial

Analisis dilakukan dengan menggunakan
program perhitungan THERMIX, dimana sifat-sifat
material seperti densitas helium, viskositas dinamis,
kapasitas panas spesifik, konduktivitas panas bahan
bakar Triso diintegrasikan ke dalam program.
Analisis terhadap hasil perhitungan dilakukan pada
posisi terpanas di dalam teras reaktor. Pengamatan
temperatur bahan bakar sebagai fungsi posisi (R,2)
arah radial dilakukan pada R=150 em di pusat teras,
sedangkan arah aksial dari dari beberapa posisi
aksial sesuai perno del an yaitu: 2= 0 em, Z= 151
em, Z= 300 em, Z= 449 em, Z= 600 em, Z= 749
em, Z= 842 em, Z= 878 em, Z= 916 em, Z= 943
em.

dan gas yang mengalir (pendingin helium) dan

transfer panas radiasi antar bola-bola pebble.
Untuk mengetahui karakteristik perpindahan

panas di dalam bahan bakar Triso, dipilih beberapa
titik pengamatan yang disajikan seperti di
tunjukkan pada Tabel 5. Posisi bahan bakar Triso di

teras dipandang sebagai lapisan dengan jejari
tertentu.

Asumsi yang digunakan adalah bahwa bola
bola bahan bakar berada di dalam teras reaktor

dengan posisi titik z = 0 em terletak di daerah
pendingin helium masuk ke dalam teras reaktor.
Selanjutnya titik z = 943 em terletak di daerah

pendingin helium meninggalkan teras atau di
bagian bawah reaktor. Hal ini sarna dengan
pemodelan desain konseptual yang telah dibuat
pada reaktor HTR_PM[JO]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sensitivitas temperatur bahan bakar Triso
sebagai fungsi tinggi teras reaktor diamati pada
pengaruh variabel laju alir pendingin gas helium,
tekanan operasi dan daya reaktor. Dari hasil
perhitungan diperoleh disribusi temperatur bahan
bakar di setiap lapisan bola bahan bakar. Pada
pembahasan dipilih temperatur kernel dan lapisan
terluar Triso sebagai topik bahasan. Kernel

Nilai

]00; 120;
140

250

] ]0; ]60;
200

BlifJer-PyC

90/40 /35

0,9/1 ,9/1 ,85

grafit

2 Temperatur gas inlet, °C

3 Daya termal, MW

No. Parameter

] Laju alir, kg/detik

5

6
7

Tabel 2. Data input geometri pebble.

No.

Geometri Nilai
]

Diameter luar bola, (mm) =60

2
Diameter daJam bola, (mm) =50

3
Fuel loading, g/sphere, mm =6,2

4
Pengkayaan, % =10

5
Tebal grafit lapisan luar, em =0,5

Tabel3. Data input geometri teras.
No,

Parameter Nilai
1

Ketinggian teras, em=943

2
Diameter matrik =5

bahan bakar, em 3
Diameter teras, em=300

4
Densitas grafit, g/em3=1,70

5
Ketebalan

Upper, em

=140

Lower, em

=]20

Side, em

=100
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merupakan inti material penyusun bahan bakar
pebble yang terbuat dari U02. Kernel berdiameter
500 11mdan terdiri dari 12.000 butir pada setiap
bola bahan bakar pebble. Kernel tidak
bersinggungan langsung dengan aliran termal, akan
tetapi panas hasil fisi kernel didinginkan melalui
lapisan grafit setebal 0,5 em yang menjadi
pengungkung bahan bakar bola. Hasil perhitungan
sensitivitas temperatur kernel terhadap pengaruh
variabel laju pendingin, tekanan dan daya reaktor
ditunjukkan pada Gambar 2.

800 I I

Tinggi teras reaktor (efT'\)

Gambar 2. Sensitivitas temperatur kernel
bahan bakar Triso sebagai
fungsi tinggi teras reaktor.

Garnbar 2 menunjukkan temperatur kernel dengan
variabel laju pendingin gas helium 100 kg/s, 120
kg/s dan 140 kg/so Terdapat keeenderungan
peningkatan temperatur bahan bakar kernel apabila
variabel laju pendingin menurun, dimana hal ini
merupakan konsekuensi logis. Temperatur bahan
bakar mengalarni keeenderungan mengalami
peningkatan sebagai fungsi tinggi teras. Pada titik
nol yang merupakan sisi inlet pendingin merupakan
temperatur bahan bakar terendah pada ketiga
variabel laju pendingin. Pada laju pendingin 140
kg/s, temperatur bahan bakar sebagai fungsi tinggi
aksial mengalami peningkatan yang relatif stabil
pada posisi setengah ketinggian teras, sementara
pada laju alir 120 kg/s terjadi puneak temperatur
dengan gradien yang eukup tajam sebelum akhirnya
mengalami sedikit penurunan pada sisi bawah teras.
Hal yang sarna terjadi pada variabel laju alir 140
kg/s, pada sisi bawah temperatur bahkan memiliki
keeenderungan meningkat kembali. Temperatur
maksimum kernel masing-masing adalah: 406°C,
503,6°C dan 562,4°C.

Sensitivitas temperatur bahan bakar kernel
sebagai fungsi tekanan aliran termal diamati pada
tekanan inlet 4 MPa dan 7 MPa. Temperatur kernel

bahan bakar dengan tekanan 4 MPa dan 7 MPa
memiliki keeenderungan yang sarna yaitu
mengalami peningkatan temperatur sebagai posisi
ketinggian teras reaktor. Trend peningkatan
temperatur ini eenderung landai pada tekanan inlet
pendingin 4 MPa dan memiliki puneak yang tinggi
pada tekanan 7 MPa. Sementara itu perbedaan
temperatur puneak kernel bahan bakar juga terjadi
dengan signifikan. Temperatur kernel bahan bakar
pada tekanan inlet 4 MPa dan 7 MPa, masing
masing adalah 456,4°C dan 606,6°C. Perbedaan
temperatur maksimum sebagai fungsi beda tekanan
menunjukkan bahwa pengaruh tekanan pendingin
sangat besar terhadap temperatur bahan bakar.

Sensitivitas temperatur kernel bahan bakar
terhadap variabel daya reaktor dilakukan pada daya
110 MW, 160 MW dan 200 MW. Tampak pada
Gambar 2, temperatur kernel memiliki keeen
derungan yang sarna pada ketiga daya tersebut,
yaitu rendah pada sisi inlet, mengalami puneak
pada ketinggian 300 em dan menurun pada sisi
keluaran. Pola tersebut sesuai dengan pola
distribusi daya sepanjang teras reaktor. Ketiga
variabel daya terse but memberikan perbedaan
temperatur yang signifikan, dengan nilai maksimum
masing-masing sebesar 490°C, 600,8°C dan 736°C.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa temperatur
maksimum kernel bahan bakar Triso meneapai nilai
maksimumnya pada daya 200 MW. Sensitivitas
temperatur terhadap daya reaktor memberikan
pengaruh terbesar dibandingkan dengan kedua
variabellainnya.

Pengamatan terhadap hasil analisis juga
dilakukan pada temperatur lapisan terluar bahan
bakar atau OPyC. Hasil analisis ditampilkan pada
Gambar 3.

BOO

-.- 120kg.
__ 100 kga

v 7MPe
-D- "MP.
-0- 110MW
_ 1..0 kgs-+- 200_
....•....'eoMW

400

Ketinggien (em)

Gambar 3. Sensitivitas temperatur lapisan
terluar bahan bakar Triso
(OPyC) sebagai fungsi tinggi
teras reaktor.
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Gambar 4. Temperatur lapisan bahan bakar
Triso sebagai fungsi tinggi teras
reaktor.

Tabel 6. Temperatur bahan bakar Triso pada
kondisi daya maksimum 200 MW; 4
MPa; 120kg/s.

Hasil perhitungan temperatur bahan bakar
Triso optimum pada daya 200 MW dengan tekanan
4 MPa dan keeepatan aliran termal gas helium
sebesar 120 kg/s ditunjukkan pada Tabel 6 dan
Gambar 4.

Tinggi Temneratur lanisan bahan bakar Triso ('C)Teras (em)
KernelBufferIPveSiCOPvC

0
496,1496,1496,1496,2496,3

151
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Data hasil perhitungan temperatur bahan bakar
Triso pada Tabel 6 dan Gambar 4, ditapis pada
bahan bakar yang berada di posisi tengah teras R =
150 em. Gambar 4 menunjukkan bahwa temperatur
di setiap lapisan bahan bakar Triso tampak
berhimpit satu dengan lainnya. Temperatur di setiap
lapisan meneapai nilai maksimumnya di posisi
ketinggian 300 em dari sisi inlet teras. Temperatur
tersebut kemudian menurun sebagai fungsi
distribusi faktor puneak daya reaktor. Pada
ketinggian 842 em, tampak terjadi peningkatan
temperatur di setiap lapisan bahan bakar Triso,
peningkatan terjadi terutama di ketiga lapisan
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Panas hasil fisi kernel dipindahkan seeara
konduksi melalui lapisan-Iapisan buffer, IPe, SiC,
OPyC dan lapisan gratit. Hasil perhitungan
sensitivitas temperatur kernel terhadap variabel laju
pendingin, tekanan dan daya reaktor ditunjukkan
pada Gambar 3.

Pengaruh laju aliran termal sebesar masing
masing 100 kg/s, 120 kg/s dan 140 kg/s
menunjukan pola distribusi temperatur yang sarna
sepanjang teras reaktor, dimana terjadi
keeenderungan peningkatan temperatur pada bahan
bakar Triso dari sisi inlet, meneapai nilai
maksimum pada ketinggian 300 em dan menurun
setelahnya. Pola ini tidak tepat sarna apabila
dibandingkan dengan temperatur di permukaan
bahan bakar (OPyC), hal ini disebabkan karena
temperatur di dalam kernel relatif homogen,
sementara permukaan Triso mengalami konduksi
antar bola. Pengaruh laju alir termal yang lebih
rendah menghasilkan temperatur lapisan OPyC
yang lebih tinggi. Temperatur maksimum lapisan
OPyC antara ketiga variabel laju alir tersebut
menunjukkan perbedaan yang signifikan satu sarna
lain, masing-masing adalah 468°C, 555,7°C dan
690°C.

Pengaruh tekanan aliran termal dalam
perhitungan ini, sebesar masing-masing 4 MPa dan
7 MPa menunjukkan pola distribusi temperatur
lapisan OPyC yang sarna. Tekanan aliran termal
yang lebih rendah memberikan pengaruh pada hasil
perhitungan distribusi temperatur kernel yang
rendah dibandingkan dengan kondisi sebaliknya.
Temperatur puneak kernel terjadi pada ketinggian
teras reaktor 300 em dari sisi inlet. Temperatur
maksimum lapisan OPyC pada aliran termal 4 MPa
dan 7 MPa masing-masing adalah 511,6°C dan
645°C.

Gambar 3 juga menampilkan distribusi
temperatur kernel sebagai fungsi variabel daya
masing-masing 110 MW; 160 MW dan 200 MW.
Besarnya pengaruh nilai pembangkitan daya akan
sebanding dengan besarnya hasil fisi yang seeara
Iinier terjadi pada lapisan OPyC bahan bakar.
Sekali lagi pola distribusi temperatur lapisan OPyC
tampak sarna seperti terlihat pada Gambar tersebut,
hanya saja sangat jelas terlihat bahwa terdapat
perbedaan temperatur yang signifikan pada pola
distribusinya. Temperatur lapisan OPyC meningkat
pada posisi inlet teras, meneapai puneaknya pada
ketinggian 300 em dan menurun eukup tajam pada
sisi keluaran teras. Bila dibandingkan tampak
bahwa penurunan tersebut semakin besar apabila
daya yang dibangkitkan semakin tinggi. Hasil
perhitungan temperatur maksimum lapisan OPyC
pada pembangkitan daya reaktor masing-masing
110 MW, 160 MW dan 200 MW adalah 489,6°C,
600,2°C dan 735,7°C.
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terluar yaitu OPyc, Sic dan IPyc, sementara di
lapisan buffer dan kernel relatif menurun.
Ditengarai kondisi ini disebabkan karena pada
posisi di sisi keluaran menyempit, sehingga sempat
terjadi kondisi stagnasi yang menyebabkan
peningkatan temperatur bahan bakar terutama di
ketiga lapisan terluar. Sementara buffer cukup
mampu mempertahankan temperatur kernel.
Meskipun demikian peningkatan temperatur di sisi
keluaran sebesar 653,3°C, masih lebih rendah
daripada temperatur puncak di ketinggian 300 em.

Hasil analisis pengaruh variabel aliran termal
gas helium, variabel tekanan inlet dan variabel daya
reaktor terhadap distribusi temperatur bahan bakar
Triso menunjukkan bahwa temperatur lapisan
bahan bakar OPyC dan kernel meningkat sebagai
fungsi penambahan aliran termal dan peningkatan
daya reaktor, serta peningkatan tekanan di dalam
teras. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dari
ketiga variabel tersebut, variabel daya reaktor
memberikan pengaruh terbesar dibandingkan
variabel lainnya. Temperatur maksimum di
permukaan bahan bakar Triso di lapisan OPyc
sebesar 703,5°C.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis pengaruh variabel aliran
termal gas helium, variabel tekanan dan variabel
daya reaktor terhadap distribusi temperatur bahan
bakar Triso, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga
variabel tersebut, variabel daya reaktor memberikan
pengaruh terbesar dibandingkan variabel lainnya.
Temperatur maksimum di permukaan bahan bakar
Triso di lapisan OPyc sebesar 703,5°C. Dengan
demikian maka dapat disimpulkan bahwa bahan
bakar Triso mampu menahan semua produk fisi
radioaktif.
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TANYAJAWAB

Anis R.

Pada profil distribusi temperature bahan bakar
TRISO, mengapa lapisan terluar seperti (OPyC,
SiC dan IPyC) mengalami kenaikan, sedangkan
pada lapisan buffer di kernel trennya malah
menurun?

Sudarmono

Peningkatan terse but disebabkan karena pada
posisi disisi keluaran menyempit, terutama
dibagian bmvah teras reactor, sehingga sempat
terjadi kondensi stagnasi yang menyebabkan
peningkatan temperature bahan bakar terutama
di ketiga lapisan ter/uar yaitu OPyC, SiC dan

IPyC, sementara dilapisan buffer dan kernel
relatip menurun.

Tjipto Sujitno

Maaf, pernyataan dari Bapak tentang gambar
heksagonal bukan SC tapi BCC.
Bagaimana cara memasukkan bola-bola

kedalam kelongsong.

Sudarmono

- Dengan pemodelan BCC, SC dan heksagonal
tidak masalah. Didalam perhitungan meng
gunakan program computer THERMIX
diperlukan salah satunya adalah parameter
distribusi daya sebagai fungsi ketinggian teras,
untuk itu perlu dilakukan perhitungan dengan
pemodelan simple kubik, body simple kubik dan
heksagonal.
SecQ/'a teknis dalam hal Inl dilakukan
perhitungan bukan eksperimen, untuk itu
dilakukan dengan menentukan pemodelan,
parameter dan spesifikasi, geometri reactor,
teras, bahan bakar TRlSO dan bahan bakar
bola saja.
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