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Abstrak 

 Studi Eksperimen untuk mempelajari mekanisme perpindahan panas pendidihan pada 

celah sempit rektangular berdasarkan skenario kecelakaan parah PLTN TMI-2 perlu 

dilakukan untuk pemahaman terkait manajemen kecelakan. Penelitian bertujuan untuk 

memperoleh nilai fluks kalor dan fluks kalor kritis (FKK) selama proses perpindahan panas 

pendidihan pada celah sempit rektangular. Metode penelitian secara eksperimen 

menggunakan bagian uji HeaTiNG-02 dengan fluida pendingin adalah air bertemperatur 

98
o
C. Eksperimen dilakukan dengan memvariasikan temperature awal plat 100

0
C, 200

0
C dan 

300
0
C dengan ukuran celah 1mm. Proses pendidihan selama pendinginan direkam 

berdasarkan transien temperatur pada plat panas. Data temperatur digunakan untuk 

menghitung nilai fluks kalor dan wall superheat, hasilnya direpresentasikan melalui kurva 

didih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi temperature plat maka lebar kurva 

akan semakin menyempit yang berarti waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan 

permukaan plat lebih lambat dan dengan pengamatan visual memperlihatkan bahwa pada 

temperatur awal plat 100
0
C, 200

0
C dan 300

0
C dengan ukuran celah 1mm terjadi fenomena 

CCF. 

Kata Kunci : Kecelakaan parah, rektangular, fluks kalor, FKK, CCF 

 

 

Abstract, 

Experimental studies to study the mechanism of boiling heat transfer in narrow 

rectangular channel under severe accident scenarios of TMI-2 nuclear power plant 

necessary for the understanding of management-related accidents. The research aims to 

obtain heat  flux values and the critical heat flux (CHF) during the process of boiling heat 

transfer in narrow rectangular channel. Research methods experimentally using the  

HEATING-02 test section with cooling fluid is water temperature 98
o
C. Experiments 

performed by varying the hot plate initial temperature of 100
o
C,200

o
C and 300

o
C with 

channel size 1mm. Boiling during the cooling process was recorded by a transient 

temperature on the hot plate. Temperature data used to calculate the heat flux and wall 

temperature, the results are represented through the boiling curve. The results show that 

the higher plate temperature, the narrower width of the curve will be narrower and its 

mean that the plate surface colling time will be slower. Results visualization is seen that 

the CCF occurred at the hot plate initial temperature of 100
o
C,200

o
C and 300

o
C with 

channel size 1mm.  

 

Keywords: Severe accident, rectangular, heat flux, CHF, CCF 
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BAB I 

Pendahuluan 

Dan 

Latar Belakang Masalah 

 

Penggunaan energi nuklir untuk 

pembangkit listrik memiliki potensi bahaya 

terkait bahan radioaktif. Sehingga aspek 

keselamatan pada PLTN (Pembangkit 

Listrik Tenaga Nuklir) memperoleh 

prioritas utama. Sementara, fakta lebih 

menunjukkan bahwa PLTN memiliki rekor 

keselamatan yang sangat baik. Ada tiga 

kejadian di dunia yang patut dicatat sebagai 

kejadian terburuk dalam sejarah 

keselamatan PLTN, yaitu kejadian di 

reaktor Three Mile Island Unit 2 (TMI-2), 

Amerika Serikat, tahun 1979 , kejadian di 

Chernobyl, Ukraina, tahun 1986 dan 

kecelakaan PLTN Fukusima I tahun 2011. 

Kecelakaan di reaktor Chernobyl sangat 

khas dan terkait dengan banyaknya 

kelemahan pada desainnya.. Saat ini, praktis 

tidak ada reaktor yang beroperasi dengan 

desain yang sama dengan reaktor 

Chernobyl. Kecelakaan nuklir yang terjadi 

pada reaktor TMI 2 telah menjadi sejarah 

kecelakaan PLTN yang penting, meskipun 

dalam kecelakaan TMI 2 hampir setengah 

dari teras reaktornya mengalami pelelehan 

(kurang lebih 20 ton) dan lelehan mengalir 

ke bagian bawah plenum pada bejana 

bertekanan (Reactor Pressure Vessel, 

RPV), peristiwa ini merupakan kategori 

kecelakaan parah (Severe Accident, SA).  

 

Lelehan teras (disebut debris) telah 

didinginkan oleh air yang masih tersisa di 

dalam teras dan pada akhirnya debris 

tertahan tidak sampai keluar dari RPV, 

Dengan demikian integritas teras reactor 

benar-benar terjaga ( 

http://www.mpr.com/graphics/d-one 

tmi2coredamage.gif.2007 [2], http://stellar-

one.com/nuclear/staffreports/summary core 

damage.htm, 2002) [3]. Kecelakaan pada 

reaktor Fukusima dipicu oleh adanya 

bencana alam yang mengakibatkan ketidak 

mampuan sistem pendingin dalam 

menangani decay heat. 

Dalam peristiwa diatas terlihat sistem 

pendinginan reaktor memegang peranan 

penting dalam keselamatan reaktor. Salah 

satu topik yang berhubungan dengan proses 

pendinginan adalah topik perpindahan 

panas pendidihan yang berhubungan 

dengan interaksi dan karakterisasi antara 

kekehan teras (debris) dan dinding bejana 

reaktor pada kasus PLTN Three Mile Island 

Unit 2 (TMI-2)peristiwa diatas terlihat 

pentingnya sistem pendinginan bagi 

keselamatan Reaktor.  

 Kecelakaan TMI-2, meskipun masuk pada 

kategori kecelakaan parah, namun tidak 

menimbulkan korban pada manusia 

(http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-

collections/fact-sheets/3mile-isle.pdf, 2000) 

[1]. Bahkan, kecelakaan tersebut telah 

menunjukkan keandalan dan keselamatan 

desain seperti reaktor TMI-2, yaitu desain 

PLTN yang banyak dioperasikan di dunia 

saat ini. Kecelakaan reaktor TMI-2 

melibatkan berbagai fenomena fisis yang 

melalui penelitian-penelitian yang 

dilakukan hingga saat ini dapat digunakan 

untuk meningkatkan keselamatan PLTN 

sejenis. Salah satu penelitian yang saat ini 

masih terus dilakukan adalah permasalahan 

yang berhubungan dengan interaksi antara 

lelehan teras di bagian bawah bejana 

dengan dinding bejana reaktor. Adanya 

celah sempit yang terisi fluida di antara 

keduanya menjadi kunci untuk penanganan 

integritas bejana reaktor. dari aspek 

termohidrolika, perpindahan kalor yang 

http://www.mpr.com/graphics/d-one%20tmi2coredamage.gif.2007
http://www.mpr.com/graphics/d-one%20tmi2coredamage.gif.2007
http://stellar-one.com/nuclear/staffreports/summary%20core%20damage.htm
http://stellar-one.com/nuclear/staffreports/summary%20core%20damage.htm
http://stellar-one.com/nuclear/staffreports/summary%20core%20damage.htm
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.pdf
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terjadi di dalam celah sempit tersebut perlu 

dipahami benar. 

Proses pendinginan yang berlangsung, 

terjadi melalui mekanisme perpindahan 

kalor pada celah sempit yang terbentuk 

antara permukaan debris dengan dinding 

dalam RPV, dimana aliran pendingin 

masuk ke dalam celah dan turut serta 

membantu pemindahan kalor dari debris. 

Analisis terhadap kontribusi efek 

pendinginan celah selama perpindahan 

kalor dari debris dan menjadikan perilaku 

perpindahan kalor selama pendinginan 

suatu permukaan panas dalam celah sempit 

harus dipertimbangkan sebagai parameter 

yang penting. Berdasarkan sudut pandang 

tersebut, perlu dibuat kejelasan yang terkait 

dengan mekanisme dari karakteristik 

perpindahan kalor pada celah sempit 

kususnya pada efek batasan counter current 

flow (ccf).  

Pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai mekanisme perpindahan kalor 

pada celah sempit, dirasakan belum 

memadai, khususnya pada temperatur 

tinggi. Sehingga, untuk memperdalam 

pemahaman CCF, maka dilakukan studi 

untuk menganalisis efek CCF yang terkait 

dengan mekanisme perpindahan kalor 

pendidihan pada celah sempit dengan 

geometri rektangular.  Analisis dilakukan 

berdasarkan transien temperatur, kurva 

pendidihan (boiling curve) dan pengamatan 

secara visual terhadap fenomena ccf pada 

variasi ukuran celah dengan sistem 

pemanasan tunggal dan sistem open 

bottom. 

 

BAB II 

Bahan dan Metode 

Kandlikar [4] mendefinisikan celah sempit 

sebagai celah yang mencakup ukuran celah 

mikro, celah mini dan celah konvensional 

dalam hal ini range ukuran celahnya adalah 

0,02 hingga 3 mm namun tidak membahas 

efek ccf terhadap ukuran celah.  Berikutnya, 

begitu banyak penelitian perpindahan kalor 

selama rewetting (pembasahan ulang) pada 

permukaan vertikal yang panas pada celah 

sempit yang telah dilakukan baik secara 

eksperimen maupun teori. Beberapa 

penelitian.Monde, M., Kusuda, H. and 

Uehara (1982) [5], Chang, Y. and Yao, S. 

C(1983) [6], Ohtake, H., Koizumi, Y. and 

Takahashi (1998) [7] Murase, M., et 

al(2001)[8] menyimpulkan bahwa terdapat 

3 perbedaan dari model perpindahan kalor 

pada proses pendidihan, yaitu didih film 

(film boiling), didih transisi (transition 

boiling) dan didih inti (nucleat boiling). 

Juga terdapat 2 perbedaan kondisi kritis 

selama pendidihan, yaitu fluks kalor didih 

film minimum (minimum film boiling, 

MFB) dan fluks kalor kritis (Critical Heat 

Flux, CHF).  Monde, dkk.
 

(Monde, M., 

Kusuda, 1982)[5] mengusulkan suatu 

korelasi CHF untuk sirkulasi alamiah pada 

celah sempit, dan membuktikan 

kemampuan pendinginan (coolability) pada 

dinding panas oleh air yang mengalir ke 

dalam celah. Kemudian, Chang dan Yao 

(Chang, Y. and Yao, S. C., 1983)[6] juga 

meneliti CHF pada celah sempit anulus 

dengan bagian bawah tertutup berdasarkan 

variasi fluida pendinginnya pada tekanan 

yang berbeda-beda dan mengusulkan 

korelasi CHF berdasarkan kondisi CCF. 

Sedangkan, Ohtake, dkk.
 

(Ohtake, H., 

Koizumi, Y. and Takahashi, 1998)[7] 

melakukan eksperimen quenching, mereka 

menyimpulkan bahwa karakteristik 

perpindahan kalor selama rewetting pada 

celah sempit agak menyerupai kondisi pada 

pendidihan kolam. Murase, dkk. (Murase, 

M., et al., 2001) [8] telah mengevaluasi 

efek panas-lanjut (superheat) peristiwa 
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perpindahan kalor dan CHF menggunakan 

data eksperimen dan menurunkan korelasi 

perpindahan kalor pada celah sempit.  

Penelitian yang telah dilakukan Monde, M., 

Kusuda, H. and Uehara ( 1982)[5], Chang, 

Y. and Yao (1983)[6], Ohtake, H., 

Koizumi, Y. and Takahashi, (1998)[7], 

Murase, M., et al.,( 2001)[8] kesemuanya 

menggunakan temperatur awal batang 

pemanas kurang dari 500
o
C.   Kemudian, F. 

Tanaka & Juarsa. Tanaka, F., Juarsa, M., 

Mishima, K., et al., (2003)[9], melakukan 

evaluasi CHF pada peristiwa perpindahan 

kalor pada celah sempit berdasarkan data 

eksperimen dari Juarsa
 
(Juarsa, 2002)[10]

 

dengan temperatur awal yang lebih tinggi 

dari 500
o
C, namun efek dari CCF belum 

dievaluasi.  

Metode penelitian  yang digunakan adalah 

penelitian eksperimental menggunakan 

bagian uji “Heating-02” (Heat transfer in 

Narrow Gap-02), dengan menggunakan 

pendekatan geometri maupun posisi celah 

sempit rektangular vertikal seperti pada 

gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Pendekatan Geometri Celah sempit rektangular pada skenario Kecelakaan PLTN  

TMI-2 

 

 

 

a.Peralatan Bagian Uji Heating-2 

Pelat Bagian Utama dari Bagian Uji : 

Merupakan pelat SS316 dengan tebal 8 mm 

dan ukuran panjang 440  mm dan lebar total 

130 mm, dengan lebar area untuk aliran air 

adalah 50 mm. Pada pelat SS316 dipasangi 

9 titik termokopel yang jaraknya 0,5 mm 

dari permukaan atas dan bawah pelat, 

dimana ke 9 termokopel digunakan untuk 

mengukur perubahan temperatur selama 

proses pendinginan dan pemanasan 

(Gambar 2 menjelaskan skema alat dan 

susunan termokopel dan pengkodean). Pelat 

SS316 ini dijadikan sebagai objek 

penelitian dan disebut sebagai bagian 

utama dari bagian uji yang akan 

dipanaskan hingga mencapai temperatur 

yang diinginkan (maksimal 1000
o
C). 

Susunan titik termokopel merupakan 

matriks 3 x 10 dengan jarak row antara 2 

termokopel 110 mm dan jarak kolom antara 

2 termokopel adalah 15 mm yang ditanam 

pada area aliran air yaitu 1100 x 50 mm. 

Selain itu, pada ujung-ujung pelat bagain 

utama dilas dengan flange segi-empat dan 

pada bagian sisi-sisi panjangnya di 

dipasang 4 pasang kupingan untuk 

gabungkan dengan bagian pelat penahan 

panas dan penahan kelengkungan pelat, 

disebut bagian ”pelat buku belakang”, 

bagian lainnya adalah pelat penutup bagian 

utama sebagai pelat penutup sekaligus 

media bagi penempatan gelas kuarsa 

sebagai media visualisasi dari celah sempit 

yang akan diamati. Sebagai tempat untuk 

menampung air pendingin maka digunakan 

plenum, yang terletak pada bagian atas dan 

bawah dari alat uji. Sebagai pemanas maka 

   

debris RPV 
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digunakan coil heater untuk memanaskan plat panas secara radiasi. 

 

Gambar 2. Skema Bagian uji heating-02 dan posisi termokopel 

 

 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Eksperimen dilakukan terlebih dahulu 

dengan memanaskan plat panas (heated 

plate) dengan menaikkan daya heater 

secara bertahap, kemudian ketika 

temperatur awal yang diinginkan tercapai, 

daya dimatikan. Panas akan meluruh tanpa 

adanya inputan daya. Eksperimen dilakukan 

dengan celah  yaitu 1mm sebagai parameter 

tetap  dan variasi temperatur plat panas 

100
o
C,200

o
C dan 300

o
C. Pelaksanaan 

eksperimen secara umum terbagi dalam 

tahapan berdasarkan urutan kegiatannya. 

Tahap 1 : Pemanasan Awal 

Tahap pemanasan awal terbagi dalam tiga 

langkah, yaitu : 

1. Langkah persiapan pemanasan, 

dimulai dengan ditutupnya keramik 

heater hingga heater dinyalakan. 

Langkah ini berlangsung hingga t = 

0 (t menyatakan waktu). Pada 

Langkah ini, temperatur dinding 

keramik heater masih sama dengan 

temperatur awalnya 

2. Langkah pemanasan pemanasan 

mulai t = 0, saat heater dinyalakan 

hingga heater dimatikan, pada saat t 

= th, yaitu saat dimana temperatur 

awal yang diinginkan telah tercapai. 

3. Langkah persiapan pembukaan 

keramik heater , persiapan 

pembukaan keramik heater 

berlangsung pada saat heater telah 

dimatikan, saat t = th hingga 

keramik heater dibuka yaitu pada 

saat t = to. 

Tahap 2 : Pendinginan Radiasi, dimulai 

sejak  t = to yaitu sejak dibukanya keramik 

heater hingga saat t = tin yaitu saat air mulai 

dimasukkan dari atas (falling film)ke dalam 

celah sempit . 

Tahap 3 : Eksperimen, dimulai sejak t = tin 

yaitu saat pertama kali air dimasukkan dari 

atas ke celah sempit hingga eksperimen 

berakhir, yaitu saat  t = tf. 

 

BAB IV 

Hasil dan Pembahasan 

 

a. Sejarah Temperatur 

Gambar 3 menunjukkan profil pada 

temperatur awal 100
o
C, air dengan mudah 

penetrasi ke dalam celah. Hal ini terjadi 

karena temperatur batang panas tidak 

berbeda jauh dengan air pendingin yang 

bertemperatur saturasi, namun oleh karena 
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celah yang relatif lebih sempit maka 

sebagian dari air mulai melakukan kontak 

dengan plat panas sehingga berubah 

menjadi uap. Selanjutnya air mulai mencari 

jalur untuk mengalir. Aliran air mengalir 

mengikuti jalur baru yang terbentuk namun 

aliran ini tidak langsung bersinggungan 

dengan plat panas karena mengalir pada 

plat kaca kuarsa. Sepanjang TC-9A sampai 

TC-7A terbasahi hampir secara bersamaan. 

Pada detik ke 2 dalam proses pendinginan 

ini sebagian air pada lajur a mulai 

menyentuh permukaan plat panas dan 

berubah menjadi uap, selanjutnya aliran air 

mulai membuat jalur aliran baru sepanjang 

baris termokopel B (9B-7B). Pada detik ke 

2.7 aliran air mulai terhambat oleh adanya 

uap yang mengalir ke atas hal ini yang 

kemudian akan kita sebut sebagai CCF. 

Aliran air yang terhambat oleh aliran uap 

ini membentuk pola aliran tertentu dan 

terdorong keatas sehingga membasahi 

permukaan plat panas. Dengan demikian air 

yg membasahi permukaan plat mulai 

menurunkan temperatur permukaan dari 

plat panas. Dan dengan adanya ccf tersebut 

permukaan plat yang terdinginkan lebih 

luas . 

 
 

 

  
Gambar 3 Profil temperatur transien celah  

1 mm temperatur 100
o
C 

 

Gambar 4 menunjukkan profil pada 

temperatur awal 200
o
C, air membutuhkan 

waktu sedikit lebih lama untuk mulai 

menyentuh plat panas dibanding pada kasus 

temperatur awal 100
o
C namun aliran air 

lebih merata mengalir melalui plat kuarsa.. 

Air perlahan-lahan penetrasi ke dalam celah 

setelah mulai menyentuh batang panas 

berturut-turut dari atas, posisi TC-9, terus 

ke bawah, posisi TC-6. Aliran air mula 

mula menyentuh plat panas pada posisi 

termokopel 9C ,9B dan selanjutnya 

mengalir dan menyentuh termokopel pada 

lajur B dan C.  

kemudian aliran air pada pelat panas terjadi 

hanya pada lajur C, Sedangkan aliran air 

pada plat kuarsa terlihat merata dan pada 

lajur termokopel a terlihat aliran air 

mengalir ke atas. 
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Gambar 4. Profil temperatur transien celah 1 mm temperatur 200

o
C 

 

Pada detik ke 0.6 CCF mulai terlihat 

dengan jelas dan menghambat aliran air 

yang mengalir pada plat kuarsa dan aliran 

air yang terhambat tersebut bergerak keatas 

dan sebagian mengenai permukaann plat 

panas dan menguap. Kemudian pada detik 

1.6 terjadi aliran CCF yang merata dan 

besar menyebabkan air bergerak ke atas 

melawan arah aliran. Sebagian besar 

permukaan plat pada posisi termokopel 9 

dan 8 terkena percikan dari aliran air 

tersebut.  

  Pada detik ke 2 sampai dengan detik 

ke 2,8 air kembali mengalir secara grafitasi 

ke bawah dan pada bagian termokopel 9,8 

dan 7 permukaannya sebagian besar 

tersentuh oleh aliran air. Pada detik 2,85 

dampai detik 3,48 terjadi kembali pola 

CCF. Detik 1.5 sebagian besar air 

menyentuh permukaan plat panas pada 

posisi termokopel 9 dan 8 dan air yang 

menyentuh permukaan tersebut terlihat 

mendidih dan kemungkinan besar 

kemudian berubah menjadi uap.  

Gambar 5 menunjukkan profil pada 

temperatur awal 300
o
C, air pertama kali 

menyentuh pada posisi TC-9. Setelah itu 

sebagian kecil air mengenai permukaan plat 

panas  posisi termokopel 9,8 dan7. Pada 

detik ke 1.5 terlihat sebagian kecil aliran air 

pada plat kaca mulai ada yang berbalik 

mengalir ke atas. Pada detik kd 2,5 efek 

dari ccf mulai terjadi secara cepat dan 

membalikan sebagian besar arah aliran 

selanjutnya mulai detik ke 2,8 aliran secara 

perlahan mulai kembali mengalir secara 

gravitasi ke bawah dan mulai detik ke 3,28 

sebagian besar permukaan plat panas posisi 

termokopel 9 tersentuh oleh aliran air 

pendingin. 

 

Gambar 5. Profil temperatur transien celah 1 mm temperatur 300
o
C 
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b. Fluk Kalor Pendidihan 

Data temperatur transien dari Gambar 3,4 dan5 dipergunakan dalam  menghitung fluks kalor. 

Hasil perhitungan dibuat dalam kurva pendidihan, yaitu fluks kalor sebagai sumbu y dan 

selisih temperatur pengukuran dengan temperatur saturasi air (wall temperature) sebagai 

sumbu x. Untuk mendapatkan fluks kalor menggunakan persamaan kesetimbangan kalor: 

   (1) 

                                (2) 

           (3)                                 

M =  ρ. (p . l .t )    (4) 

A = p . l      (5) 

 

Data hasil pengukuran berupa temperatur transien selama pendinginan digunakan dalam 

menghitung fluks kalor. Hasil perhitungan ditampilkan dalam kurva pendidihan mengikuti 

kurva pendidihan Nukiyama. Berdasarkan kurva pendidihan tersebut dapat diketahui 3 daerah 

pendidihan yaitu daerah didih inti, didih transisi dan didih film. Selain itu juga dapat diketahui 

fluks kalor kritis. Eksperimen untuk pemetaan pendidihan dilakukan pada ukuran celah 1mm 

dengan rentang temperatur awal dari 100
o
C , 200

0
C, 300

o
C.  

Gambar 6 merupakan gambar dari kurva pendidihan dengan celah ukuran 1 mm dan 

variasi temperatur plat panas 100
o
C. Dari gambar tersebut terlihat bahwa semakin tinggi 

temperatur maka lebar kurva akan semakin menyempit yang berarti waktu yang dibutuhkan 

untuk mendinginkan permukaan plat lebih lambat. Pada gambar 6 (A)  kurva didih 

memperlihatkan bahwa pendidihan masih dalam daerah didih nukleat sedangkan pada gambar 

6 (B),(C) kurva didih telah mencapai daerah didih transisi. Apabila ditambahkan dengan 

pengamatan visual memperlihatkan bahwa pada celah 1mm telah terjadi fenomena CCF. 

Tinggi temperatur awal permukaan plat mmempengaruhi kecepatan awal terjadinya CCF . 

 

Gambar 6 Fluks kalor untuk celah 1mm dengan temp awal plat 100
o
C (A), 200

o
C (B), 

300
o
C(C) 

 

(A). 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis fluks kalor pada 

kasus perpindahan panas pendidihan pada 

celah sempit rektangular menggunakan 

bagian uji HeaTiNG-02 dan berdasarkan 

variasi temperature awal plat 

panas100
o
C,200

o
C dan 300

o
C dengan lebar 

celah 1mm disimpulkan bahwa: 

1. Pola transien temperatur dan pola 

FKK pada variasi temperatur 

memperlihatkan bahwa semakin 

tinggi temperatur plat maka  

dibutuhkan waktu relatif lama untuk 

menurunkan temperatur permukaan  

plat.  

2. Semakin besar  temperatur, semakin 

panjang waktu rewetnya sehingga 

kecepatan rewet semakin lambat 

yang terlihat dari kecepatan 

turunnya temperatur. 

3. CCF mempengaruhi kecepatan 

dalam penurunan temperatur 

permukaan plat dan karakteristik 

kurva didih. 

4. Dari pengamatan visual terlihat 

bahwa CCFL terjadi pada celah 

1mm dengan temperatur plat 

100
o
C,200

o
C dan 300

o
C 

5. Celah 1 mm dengan temperatur 

200
o
C efek ccf terjadi  dalam 2 

periode dengan skala sedang , durasi 

terjadinya paling lama, dan 

mempunyai kurva fluks kalor 

terlebar. 

(c) 

(oC) 

 

q”
 (K

w
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2 ) 
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q”
 (K

w
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6. Analisis fluks kalor pada pemetaan 

kasus single heating mengikuti pola 

pendidihan kolam dengan nilai FKK 

terbesar plat panas hasil eksperimen 

adalah 81,02  kW/m
2
, TC-8B pada 

temperatur awal plat 200
o
C  pada  

lebar celah 1 mm. 

7. Dari kurva pendidihan dengan celah 

1mm, temperatur plat 100
o
C,200

o
C 

dan300
o
C dan air pendingin 98

o
C 

tidak terjadi film boiling. 
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI 

1. Penanya : Nur Syamsi Syam 

(BAPETEN) 

 

Pertanyaan: 

Suhu yang dipulih untuk penelitian cukup 

rendah(100C, 200C, dan 300C) karena 

keterbatasan pada material/fasilitas 

penelitian, sedangkan latar belakang dari 

penelitian tersebut adalah pelelehan teras 

reactor TMI dengan suhu di atas 100C. 

Bagaimana menghubungkan hasil 

penelitian dengan suhu rendah dengan 

kondisi real kecelakaan yang suhunga 

tinggi (>1000C)? 
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