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ABSTRAK

DESAIN ALAT EKSPERIMEN KANAL (EXNAL) UNTUK MENGUKUR KECEPATAN PENDINGIN
REAKTOR RISET INOVATIF. Desain reaktor riset jluks tinggi inovatif (RRI) memerlukan daya tinggi
sehingga kemampuan pendingin teras perlu ditingkatkan dengan mendesain kecepatan pendingin teras
reaktor menjadi lebih cepat mendekati batas kecepatan kritis. Oleh karena itu, kecepatan kritis pendingin
sebagai salah satu parameter penting keselamatan reaktor harus diukur dengan alat khusus untuk
mengetahui batas kecepatan yang dapat menyebabkan degradasi elemen bakar. Penelitian ini bertujuan
untuk menghitung kecepatan kritis pendingin secara teoritis dan mendesain alat eksperimen khusus bernama
EXNal untuk mengukur kecepatan pendingin kritis dalam subkanal elemen bakar RRJ. Desain EXNal
mempertimbangkan hasil perhitungan kecepatan kritis sebesar 20,52 m/s untuk menentukan variasi laju alir
4,5-29,2 m3/h dimana eksperimen dapat melakukan simulasi 1-4X kecepatan pendingin standar RSG-GAS
dan uji rusak terhadap pelat bahan bakar RRI.

Kata Kunci : kecepatan kritis, laju alir, desain termohidrolika, perhitungan teoritis,subkanal

ABSTRACT

DESIGN OF CHANNEL EXPERIMENT EQUIPllJENT (EXNAL) FOR MEASURING COOLANT
VELOCITY OF INNOVATIVE RESEARCH REACTOR. The design of innovative high jlux research
reactor (RRl) requires high power so that the capability core cooling requires to be improved by designing
the faster core coolant velocity near to the critical velocity limit. Hence, the critical coolant velocity as the
one of the important parameter of the reactor safety shall be measured by special equipment to the velocity
limit that may induce fUel element degradation. The research aims is to calculate theoretically the critical
coolant velocity and to design the special experiment equipment namely EXNal for measuring the critical
coolant velocity in fUel element subchannel of the RRI.EXNal design considers the critical velocity
calculation result of 20.52 m/s to determine the variation of jlow rate of 4.5-29.2 m3/h, in which the

experiment could simulate the 1-4X standard coolant velocity of RSG-GAS as well as destructive test of
RRJ's fUel plate.

Keywords: critical velocity,jlowrate, thermalhydraulics design, theoretical calculation, subchannel

PENDAHULUAN

Kecepatan aliran pendingin dalam Elemen Bakar(EB) jenis pelat tidak saja mempengaruhi
jumlah perpindahan panas, tapi juga mempengaruhi
vibrasi pelat. Dampak vibrasi akan mempercepat
degradasi kekuatan material bahan bakar dan
memberikan dampak serius pada keselamatan
reaktor. Oleh karena itu, kecepatan pendingin reaktor
didesain selain cukup untuk memenuhi persyaratan
keselamatan pendingin teras reaktor barn, juga untuk
memenuhi persyaratan keselamatan mekanik vibrasi
plat bahan bakar.

Beberapa reaktor riset di dunia menggunakan
tipe kolam dan desain reaktor riset fluks tinggi
seperti FRM II (Jermanil], HANARO (Korea
Seiatani2J, CARR (Cina)[3J, JRR-3M (Jepangi4J,
SAFARI-I (Afrika Selatani5], dan OPAL

(Australiai6J memaksimalkan kecepatan pendingin
sampai mencapai 17 mls. Sedangkan RSG-GAS
(Indonesia) hanya memiliki kecepatan sebesar 3,7
m/s[7J. Dengan demikian, supaya desain Reaktor
Riset Fluks Tinggi Inovatif (RRI) yang menggunakan
EB standar RSG-GAS dapat menghasilkan fluks
neutron secara maksimal, kecepatan aliran pendingin
perlu ditingkatkan sampai 4X(empat kali) kecepatan
pendingin subkanal EB RSG-GAS untuk
meningkatkan kemampuan memindahkan panas dari
pelat bahan bakar ke pendingin. Oleh karena itu,
batas kecepatan kritis dalam EB standar RSG-GAS
perlu dihitung dan diverifikasi dengan eksperimen.
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung secara
teoritis kecepatan kritis EB standar RSG-GAS
supaya dapat digunakan pada desain barn RRI dan
mendesain alat eksperimen kanal (EXNal) untuk
mengukur kecepatan pendingin kritis dalam subkanal
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DESKRIPSI DAN TEORI

EB tersebut. Hasil dan pembahasan meliputi (a) hasil
perhitungan teoritis, (b) pertimbangan desain, (c)
desain konsep, dan (d) desain detail.

Desain RRI harus memastikan bahwa

keselamatan termohidrolika terpenuhi. Salah satu
parameter termohidrolika penting adalah batas
kecepatan kritis pendingin untuk menghindari
getaran pelat bahan bakar. Batas kecepatan kritis
sebanding dengan laju alir kritis pendingin dalam
bahan bakar diindikasikan oleh getaran 21 pelat
dalam elemen bahan bakar RRI. Gambar I

memperlihatkan bentuk dan dimensi EB standar
RSG-GAS[7] yang akan digunakan RRI meng
gunakan material yang berbeda[S].

Tabel 1. Data Desain Elemen Bakar standar
RSG-GASI7I,

0,25
AIMg2

AIMg2Si[2j
1,3

70,75
625

0,54
62,75
600

U30s-Al
U3Si2-AI

UMo-AI(2)
19,75

2,96

0,38

Produksi RI
21

Pelat EB
Ketebalan zona meat, mm

Lebar zona meat, mm
Panjang zona meat, mm

Jenis bahan bakar

Ketebalan pelat EB, mm
Lebar pelat EB, mm

Pan~elat EB, mm

PARAMETER DESAIN

Elemen Bakar (Em
Jenis

Jumlah pelat dalam EB standar

Pengkayaan, %
Oensitas Uranium di dalam meat,

g/cm3
Ketebalan kelongsong, mm (rerata)

Ketebalan kelongsong, mm
(minimum)

Oesain Material kelongsong

Dime~lsi U'urar Tn
4

___ 5_

Tampak Samping

4~

Gambar 1. Bentuk dan dimensi EB standar
RSG-GAS[7].

Aliran pendingin air mengalir dari atas EB
menuju bagian bawah dengan laju alir 12,5 kg/s atau
dengan kecepatan 3,7 m/s dalam subkanal[7J. Panjang
seluruh EB adalah 868,5 mm. Setiap pelat bahan
bakar dalam EB mempunyai ketebalan 1,30 mm
dengan tebal meat (dapat mengguna~an bahan U30S
Al , U)Sh-AI, atau UMo-AI) sebesar 0,54 mm dan
dilapisi pembungkus setebal 0,38 mm. Panjang meat
adalah 600 mm dan lebar sebesar 62,75 mm. Tabel 1
memperlihatkan secara lebih detail data desain EB
RSG-GAS. Posisi subkanal dapat dilihat pada
Gambar 2 yang memperlihatkan pengaruh handle
terhadap distribusi shear stress[9], hasil perhitungan
menggunakan kode FLUENT 6.3. Hasil perhitungan
laju alir 3 dimensi dalam subkanal menggunakan
kode FLUENT adalah 3,54 m/s atau lebih kecil

4,06% dari nilai yang tercantum dalam Laporan
Analisis Keselamatan RSG-GAS[7] yang juga

merupakan hasil perhitungan I dimensi meng
gunakan kode CAUDV AP.

Gambar 2. Distribusi shear stress[91.

Kecepatan pendingin menyebabkan distribusi
be bas yang berbeda pada EB. Hal ini menyebabkan
defleksi dan vibrasi plat EB sehingga analisis
stabilitas dan integritas plat EB menjadi sangat
penting untuk memastikan faktor keselamatan
reaktor[JO]. Miller telah mengembangkan kriteria
analitis untuk mengukur stabilitas plat bahan bakar
akibat proses deformasi secara signifikan. Miller
mempertimbangkan plat yang homogen, isotropics,

elastis, dan seragam dalam suatu ruang yang
memiliki l~u alir masa yang sama pada setiap kanal.
Miller juga mengabaikan modifikasi area tampang
lintang kanal dengan tujuan untuk menghitung
penurunan kecepatan dalam kanal. Kecepatan kritis

dinyatakan dalam Vcril dimana kurva defleksi
terintegrasi plat bahan bakar berdasarkan teori
Bernoulli sebagai berikut[ll]:
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(1)

E adalah modulus elastisitas Young, hp adalah tebal
plat bahan bakar, h adalah tinggi kanal pendingin, p
adalah densitas tluida, b adalah lebar kanal, dan u
adalah rasio Poisson yang dimiliki material.

plat yang besar[121, eksperimen perlu memper
timbangkan korelasi empiris Swinson dkk[131 untuk
kegiatan perubahan tekanan statis pada pelat EB.
Kecepatan tluida berhubungan dengan perbedaan

tekanan statis 6P pada pelat. Eksperiman dilakukan
pada 2 subkanal EB menghasilkan persamaan
empiris sebagai berikut[13I:

METODOLOGI
(2)

Dimana tell adalah tebal pelat,f adalah frekuensi, dan
'vadalah kecepatan aliran tluida.

Tabel 2. Hasil perhitungan teoritis kecepatan
kritis subkanal EB standar RSG
GAS.

Dimana p adalah densitas tluida, u adalah kecepatan
pendingin, h adalah tinggi kanal aliran, dan t] adalah
viskositas dinamik tluida. Persamaan ini menjelaskan
perbedaan tekanan antar kanal yang tidak dapat
disalurkan ke e1emen bahan bakar lain. Dengan
demikian, perbedaan tekanan karena perbedaan
kondisi batas, merupakan beban statis yang
signifikan dari aliran tluida. Benchmarking dapat
dilakukan dengan menghitung distribusi tekanan
menggunakan metode Computational Fluid Dynamic
(CFD) seperti yang terlihat pada Gambar 2.
Sedangkan getaran pelat dapat ditentukan dengan
angka Strouhal S,. sebagai berikut[l2J:

(b) Pertim bangan Desain

Desain mempertimbangkan data desain EB
pada Tabel 1 untuk dimensi desain untai uji subkanal
dan hasil perhitungan kecepatan pendingin kritis
secara teoritis pada Tabel 2 untuk desain variasi

kecepatan kritis. Diasumsikan rentang kecepatan

pendingin adalah minimum IX (3,7 mls) dan
maksimum 4X (14,8 m/s) kecepatan pendingin dalam
subkanal EB RSG-GAS. Tetapi untuk tleksibilitas uji
rusak vibrasi akibat kecepatan pendingin subkanal

pad a masa yang akan datang, dipertimbangkan
variasi kecepatan yang melebihi kecepatan kritis
sampai 24 m/s. Dengan demikian, desain memper
timbangkan penggunaan pompa yang mampu
menyediakan rentang variasi kecepatan pendingin
3,7-24 mls. Dengan memasukkan lebar dan panjang

(3)

Uoperasl

[m/s]

3,7

Verit

[m/s]

20,52

panjang
celah

[mm]

62,75

s,. = ftch
V

1,30

Tebal plat
[mm]

Lebar
celah

[mmJ

2,55
HASIL DAN PEMBAHASAN

(a) Perhitungan Kecepatan Kritis Secara
Teoritis

Tabel 2 memperlihatkan hasil perhitungan
teoritis kecepatan kritis subkanal EB standar RSG
GAS berdasarkan persamaan (1), dimana dimensi
bahan bakar dapat dilihat pada Gambar 1. Kecepatan
kritis berdasarkan persamaan Miller ini belum dapat
diverifikasi oleh beberapa eksperimen sebelumnya

oleh peneliti lain karena keterbatasan alat ukur
vibrasi pada jaman eksperimen tersebut dilakukan.
Oleh karena itu, hasil persamaan Miller ini dapat
diverifikasi dengan EXNal dengan persyaratan
pompa mampu menyediakan kecepatan pendingin
subkanal melebihi kecepatan kritis dan alat uji vibrasi
tersedia.

Bila persamaan kecepatan kritis Miller tidak
sesuai dengan kasus vibrasi plat bahan bakar RRI
karena beban statis yang menyebabkan deformasi

Kegiatan desain alat EXNal terbagi dalam 4
subkegiatan, yaitu (a) perhitungan teoritis kecepatan
kritis, (b) pertimbangan desain, (c) desain konsep,
dan (d) desain detail. Perhitungan teoritis mengkaji
persamaan konvensional yang tercantum dalam
persamaan (1). Panjang pelat 600 mm tidak
mempengaruhi perhitungan teoritis kecepatan kritis.
Kemudian desain mempertimbangkan hasil
perhitungan teoritis ini untuk merancang variasi
kecepatan pendingin dalam untai uji subkanal dan
menetapkan variasi laju alir sebagai dasar pemilihan
pompa serta menetapkan model subkanal dengan
mempertimbangkan penyederhanaan model subkanal
EB RRI. Pada tahap desain konsep, ditetapkan
konsep model eksperimen dengan menetapkan
komponen utama EXNal. Model eksperimen
pengukuran kecepatan kritis berdasarkan pengukuran
vibrasi subkanal dengan asumsi vibrasi akan timbul

secara signifikan setelah kecepatan kritis tercapai.
Oleh karena itu, desain konsep juga
mengintegrasikan alat EXNal dengn alat uji vibrasi
portable supaya tujuan pengukuran kecepatan kritis
tercapai. Selanjutnya kegiatan desain detail
merancang dimensi alat EXNal secara detail dan
memastikan spesifikasi komponen utama.
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celah pelat, kecepatan 3,7 m/s setara dengan 0,625
kg/s untuk setiap subkanal.

Perencanaan model subkanal paling tidak
menggunakan satu pelat uji EB dan maksimum satu
EB dengan 20 subkanal serta 21 pelat. Dengan
demikian, untai uji subkanal memerlukan dua
subkanal dimana pelat yang akan diuji dan dilakukan
pengukuran vibrasi dapat diletakkan diantara dua
subkanal uji. Tabel 3 memperlihatkan rencana variasi
laju alir berpengaruh pada kecepatan aliran dalam
kanal berdasarkan model dua subkanal.

4,5 m3/h sampai laju alir 29,19 m3fh seperti yang
terlihat pada Tabel 3. Sedangkan desain konsep untai
uji subkanal dideskripsikan pada Gambar 3, dimana
pelat uji Aluminium berukuran 1,3 mm x 625 mm x
70,75 mm. diletakkan di antara dua subkanal dengan
ukuran masing-masing adalah 2,55 mm x 625 mm x

70,75 mm. Tebal dinding Aluminium pada plenum
atas dan bawah diasumsikan 20 mm dan tebal
dinding ini dapat berubah menyesuaikan bahan
industri yang tersedia.

Tabel3. Rencana variasi laju alir berpengaruh
pada kecepatan aliran dalam kanal.

RencanaVariasiKecepatanKritis

Unit

EksperimenTerkait

DesainRRI
Uji Rusak

IX
2X3X4X

mls
3,77,411,114,8182124

Kg/s
1,252,503,755,006,087,098,11

Ipm
75,0 150,0 225,0 300,0 364,9 425,7 486,5

gpm 19,81 39,62 59,43 79,24 96,37 112,4 128,5m3fh
4,509,0013,5, 18,00 21,89 25,54 29,19

I
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Gambar 4. Desain konsep untai uji subkanaI.

Gambar 3. Desain konsep alat EXNalter
integrasi dengan alat uji vibrasi.

(d) Desain Detail

Kegiatan desain detail memastikan semua
dimensi dan spesifikasi 5 komponen utama serta
komponen pendukung. Gambar 5 memperlihatkan
desain detail bangunan EXNal dimana dalam
pengadaan barang dan jasa dinamanakan "test section
termohidrolika". Ukuran dimensi luar EXNal adalah

(1 x 2 x 3) m. Sedangkan Gambar 6 memperlihatkan

10.75

PeiatAI

SubKanal:
-Iebar 2.55 mm
- panjang 625 mm
-lebar67,1 mm

....~.,r/ /1

Unit dalam mm

Tampak
Atas

Plenum
atas

-J-.;,0. Tampak r;

Sampmg

v*:; alPlenum
bawah

20

Alai UjiVibrasiPortabel

Dinding A

10.40

2D.~

·~'""~IrPelat AI..-----l jJ
~I

(c) Desain Konsep

Desain konsep EXNal menetapkan 5 komponen
utama berdasarkan desain fungsi supaya eksperimen
dapat dilakukan, yaitu:

1. pompa untuk menyediakan variasi aliran
pendingin 4,5-29,2 m3fh (19,81-128,50 gpm).

2. tanki air untuk menyediakan pasokan aliran yang
cukup.

3. katub kendali aliran sebagai pengendali sekunder.
4. pipa untuk menyalurkan koneksi aliran antar

komponen.
5. untai uji subkanal termasuk plenum atas dan

plenum bawah untuk media model eksperimen
subkanal EB RRI.

Selanjutnya, desain juga menyediakan sensor
kondisi operasi mengukur temperatur [oq, laju alir
[m3/h], dan tekanan [Bar]. Gambar 3 memperlihatkan
desain konsep EXNal untuk eksperimen vibrasi yang
ditimbulkan oleh kecepatan aliran dalam subkanal
EB RRI. Air dalam tanki air dipompa masuk menuju
ke bagian untai uji subkanal dan kembali ke ke
dalam tanki air. Sensor vibrasi tri-axial ditempelkan
pada 3 bagian untai uji subkanal dan diakuisisi oleh
alat uji portable tes vibrasi dengan kartu Nl-9234 dan
NI-9207 dalam chassis NI-9174. Data vibrasi dalam
bentuk digital ditampilkan oleh computer proses data
akuisisi.

Kendali utama variasi kecepatan aliran
dilakukan oleh pompa dan dapat dibantu oleh katub
bypass maupun katub kendali. Variasi kecepatan
sebanding dengan laju aliran pendingin mulai dari
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desain detail untai uji subkanal yang terdiri dari
flange atas, reducer atas, untai uji subkanal, reducer
bawah, flange bawah. Jenis material sebagian besar
adalah stainless steel. Desain detail ini juga

I$o-_trlc YJ,_W
sc.).~ 1 :15

dilengkapi dengan gambar detail lainnya seperti
pompa, tanki air, dan lain-lain yang mencakup
dimensi dan material penyusun.

tup vivw
Scahr: 1:2::)

1000

""
'"

loft vtew
Sce),,: 1:2.5
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Gambar 5. Desain detail bangunan EXNal (test section termohidrolika).
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Gambar 6. Desain detail untai uji subkanal yang terdiri darijlunge atas, reducer atas, untai
uji subkanal, reducer bawah,jlunge bawah.
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KESIMPULAN

Hasil perhitungan secara teoritis kecepatan
kritis EB standar RSG-GAS adalah sebesar 20,52
m/s.Hasil ini digunakan sebagai pertimbangan desain
EXNal untuk menentukan variasi laju alir
eksperimen sebesar 4,5-29,2 m3/h sesuai dengan
kebutuhan simulasi kecepatan pendingin RRI sampai
mencapai 4X kecepatan pendingin RSG-GAS (14,8
m/s) dan kebutuhan uji rusak sampai melewati
kecepatan kritis maksimum 29,2 m/s. Hasil desain
konsep menentukan aliran air dalam komponen
utama dimulai dari tanki air, pompa, menuju ke
untail uji subkanal, dan melewati katub pengendali
aliran kembali menuju tanki air dimana pipa menjadi
komponen distribusi aliran. Desain detail
menentukan dimensi dan material penyusun pada
setiap komponen utama dan pendukung dimana
dimensi terluar adalah 1m x 2m x 3m dengan
material utama adalah stainless steel.
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TANYAJAWAB

Anis Rohanda

- Pengembangan apa yang dapat dilakukan untuk
kegiatan riset selanjutnya?

- Kendala apa saja yang ditemui saat melakukan
desain Exnal?

Muh. Subekti

- Perencanaan pengembangan eksperimen adalah
penambahan fasilitas termal dan pengamatan
aliran tinggi dalam sudkanal menggunakan high
speed kamera. Tetapi pengembangan ini akan
tertunda karena kebijakan anggaran dan kajian
ulang desain bahan bakar RRI.

- Kendala dalam desain tidak ada. karena
peralatan sesuai dan SDM sudah terpenuhi.

Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah - Penelitian Dasar Ilmu pengetahuan dan Teknologi Nuklir 2014
Pusat Sains dan TeknologiAkselerator - SATAN

Yogyakarta,10-11 Juni 2014




