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Abstrak

Keselamatan In-Pile Loop Terintegrasi pada RSG-GAS dengan Tinjauan
Terjadi Kebocoran In-Pile Loop pada Posisi Teras. Keselamatan In-Pile Loop
terintegrasi dengan RSG-GAS dengan tinjauan terjadi kebocoran In-Pile Loop pada
posisi teras sudah dilakukan. Tinjauan analisis ini adalah untuk evaluasi kerusakan
elemen bakar. Dengan memperhitungkan desain In-Pile Section dan posisi yang
paling mungkin, maka analisis kerusakan elemen bakar ditekankan pada tinjauan
mekanik. Tinjauan thermohidrolika tidak diperhitungkan dengan pertimbangan pada
asumsi terjadi kebocoran dan semburan air dari In-Pile Section, reaktor telah
padam (skram). Diperhitungkan semburan mengenai bagian puncak elemen bakar,
dan dihitung harga gaya semburan yang menimbulkan defleksi 1 cm pada elemen
bakar tunggal, dan dengan gaya tersebut ditentukan defleksi empat buah elemen
bakar yang secara nyata menahan gaya tersebut. Diperoleh gaya sebesar 43,8 kg
yang menghasilkan defleksi elemen bakar 1 cm, dan gaya geser 1288 kg yang
menimbulkan kerusakan tabung bagian bawah elemen bakar. Berapapun besarnya
gaya semburan yang timbul, kerusakan elemen bakar ada pada bagian bawah
perangkat elemen bakar, yaitu pada bagian yang berada pada grid plate. Sehingga
bagian bahan bakar tidak mengalami kerusakan dan pelepasan zat radioaktif hasil
belah tidak terjadi.

Abstract

- In-Pile Loop Safety in Integrated with the Multipurpose Reactor in the
case of In-Pile Loop Leakage at the Core Position. In-Pile Loop safety analysis
in integrated with the multipurpose reactor in the case of In-Pile Loop leakage at the
core position has been conducted which intended to evaluate the failure of fuel
element. By considering design of In-Pile Loop and the highest possibility position
of leakage, the failure of fuel element is emphasized on mechanical aspect. The
thermal hydraulic aspect is not taken into account due to the condition that when
the leakage occurred the reactor has been in shut down condition. It is determined
that the spray attacks the top position of fuel element, and to be calculated the
force of spray that produces 1 cm deflection on the single fuel element. Using that
force, the deflection on four (4) fuel elements is calculated because in the real
condition 4 fuel elements will undergo deflection. The force of 43.8 kg is obtained
that producing 1 cm deflection and the force of 1228 kg that causes failure on the
bottom of fuel element as shear force is also obtained. Whatever the force, high or
low, the damage of fuel element occurred at the bottom part or at the position of
grid plate. Therefore there is no damage on the fuel part (uranium meat) and the
releasing of radioactive material from fuel plate is not happened.
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Pendahuluan

Pada periode sebelumnya evaluasi keselamatan In-Pile Loop yang ditinjau

dari aspek desain termasuk juga kemungkinan terjadinya kebocoran pada bagian

In-Pile Loop yang ada di dalam kolam telah dilakukan. Analisis tersebut

menunjukkan In-Pile Loop telah memenuhi kriteria desain dan kriteria keselamatan

dimana kemungkinan terjadi kerusakan (bocoran) adalah sangat kecil. Kalaupun

dapat terjadi bocoran, posisi bocoran tersebut ada di luar posisi teras dimana tidak

menghasilkan kerusakan elemen bakar (plat elemen bakar). Padatahun 1998/1999

analisis keselamatan dilakukan dengan tinjauan terjadi bocoran di posisi teras.

Yang perlu ditentukan lebih awal adalah posisi bocoran dengan

mempertimbangkan skenario kerusakan In-Pile Section. Gaya akibat semburan

dari bocoran belum dihitung dalam analisis ini karena adanya perubahan semburan

setelah melewati medium air kolam yang jauh lebih dingin dan juga perubahan luas

bocoran. Luas bocoran sangat berperan dalam penentuan gaya dorong semburan

sedangkan luas bocoran akan tergantung dari sifat mekanik bahan tabung In-Pile

Section dan transien tekanan sistem In-Pile Loop.

Gaya dorong akan ditentukan oleh jumlah massa dan tekanan fluida yang

memancar, sedangkan massa fluida akan ditentukan oleh luas retakan dan

kecepatan alir fluida. Sifat mekanik bahan yang berperan dalam penentuan luas

bocoran adalah keuletan bahan. Untuk bahan dengan keuletan tinggi seperti baja

tahan karat, proses retakan pada pipa yang menderita tekanan tidak terjadi secara

tiba-tiba (dalam waktu pendek). Karena sifat keuletan tersebut maka proses

perambatan keretakan berlangsung relatif lamban karena adanya proses

kemuluran bahan. Untuk komponen yang menderita tekanan konstan, retakan akan

bertambah luas sampai dicapai harga maksimum. Tetapi untuk sistem In-Pile Loop

karena volume fluida terbatas (< 100 liter), maka selama proses retakan dan

perambatan retakan, tekanan mengalami penurunan dan dapat mengurangi

propagasi retakan untuk tidak menghasilkan luas retakan yang besar.

Karena kompleknya proses dalam keterkaitannya parameter satu dengan

parameter lain, maka analisis transien pelepasan fluida lewat bocoran sampai

dengan perhitungan gaya dorong yang timbul akibat sembutran fluida akan menjadi

komplek dan tidak mudah. Untuk hal itu maka analisis keselamatan In-Pile Loop

terintegrasi dengan RSG-GAS dilakukan dengan pendekatan-pendekatan dengan

menghitung atau menentukan besarnya parameter-parameter yang dapat

menghasilkan kerusakan elemen bakar.
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Tinjauan ieori

In-Pile Loop terpasang di RSG-GAS dan In-Pile Section (dimana elemen

bakar yang diuji terpasang) berada di teras reaktor. Apabila terjadi bocoran In-Pile

Loop pada posisi teras, ada kemungkinan timbulnya kerusakan elemen bakar

akibat dorongan (gaya dorong) semburan yang menghantam perangkat elemen

bakar.

Untuk luas bocoran yang kecil, fluida bertekanan dan bertemperatur tinggi

yang terpancar dari bocoran sudah dalam bentuk butiran air (kabut) karena masuk

daiam medium tekanan rendah (1 bar). Apalagi medium tersebut adalah air yang

bersuhu rendah (± 35° C) sehingga kabut semburan akan secara cepat hilang atau

terembunkan. Semakin besar luas pecahan maka intensitas pancaran akan

semakin tinggi dan tidak semua fluida menjadi kabut dan tidak segera (secara

cepat) terembunkan. Akan ada sebagian fluida yang berupa pancaran dan hal ini

yang akan dapat mendorong dan menekan elemen bakar di teras reaktor.

Besarnya gaya yang tergantung besarnya pancaran, dan besarnya pancaran yang

tergantung luas bocoran (retakan) akan sulit diperhitungkan. Kalau terpancar di

udara rumusan-rumusan empiris telah ada untuk perhitungan kecepatan pancar

dan daya pancar yang timbul dari semburan. Tetapi berhubung mediumnya adalah

air dimana proses pengembunan berlangsung selama proses pancaran, maka

akan menjadi lebih sulit dalam penentuan/perhitungan gaya pancar. Di sisi lain luas

bocoran yang terjadi pada safety tube {pressure tube) dari In-Pile Section juga tidak

mudah diperhitungkan. Hal ini akan tergantung pada sifat mekanik bahan, sifat

fracture, sifat kemuluran dan juga dimensi tabung. Data untuk perhitungan variasi

luas bocoran tidak cukup menunjang.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya (1997/1998) bahwa pada saat terjadi

bocoran (semburan) Reaktor Serba Guna sudah dalam kondisi padam, sehingga

pengaruh perubahan reaktivitas akibat perubahan sifat moderasi air pendingin tidak

berpengaruh pada kondisi reaktor. Dengan demikian aspek thermohidrolika dalam

analisis keselamatan ini tidak diperhitungkan.

Dengan pertimbangan perihal tersebut di atas maka di dalam analisis

keselamatan ini hanya didekati dari aspek mekanik. Elemen bakar terpasang di

teras pada grid plate (10 x 10). Untuk lebih jelasnya posisi elemen bakar terhadap

In-Pile Section (In-Pile Loop) dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Dalam hal ada gaya dorong (P) pada elemen bakar pada suatu titik berjarak

I dari grid plate, maka akan terjadi momen tekuk PL Dan gaya P akan merupakan

gaya geser pada posisi bahan elemen bakar yang masuk ke grid plate. Gaya geser

yang menimbulkan tegangan yang melebihi tegangan yang diijinkan akan dapat

menghasilkan kerusakan bagian bawah elemen bakar yaitu pada penampang l-l

seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

8

EB

I = jamk dari grid plate ke posisi semburan(m)
p = gaya dorong semburan (kg)

P = sebagai gaya geser di penampang I-I (kg)
M = P<(kgcm)
E = modulus elastisitas (kg/cir?)
I = momen inersia penampang (cm*)
8 = defleksi akibat gaya P (cm)

P t*8 =
3EI

Grid Plate

T

Gambar 3. Posisi semburan pada elemen bakar dari grid plate

Model perhitungan tersebut didasarkan pada dimensi elemen bakar dan

dimensi In-Pile Section, dimana posisi pecahan terjadi di tengah safety tube, dan

posisi ini ada pada bagian atas elemen bakar, sehingga hantaman semburan tidak

pada bagian matrik bahan bakar. Perihal ini dapat dijelaskan-bahwa berdasarkan

pengalaman dan hasil tes pada kerusakan pipa {tube), bahwa pipa pecah akibat

kelebihan tekanan akan terjadi pada posisi di tengah-tengah pipa (lihat gambar 4).

posisi pecah
(retak)

I - panjang pipa yang diuji

Gambar 4. llustrasi posisi retakan pada pengujian hidrostatis pipa

Dengan pertimbangan ini dan ukuran panjang In-Pile Section, maka posisi

tengah dari safety tube adalah pada puncak teras atau puncak elemen bakar.

Dengan mempertimbangkan perangkat elemen bakar merupakan satu kesatuan

(susunan dari plat elemen bakar pada plat pengikat) dan bagian bawah berbentuk

tabung yang tertanam pada grid plate dari teras reaktor, maka dianggap bahwa
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elemen bakar sebagai batang terjepit pada grid plate, dan akan mendapat beban

gaya akibat semburan air dari bocoran In-Pile Section (lihat Gambar 3).

Dalam kondisi batang terjepit yang menderita beban gaya, maka batang

tersebut akan mengalami kerusakan kalau kekuatan bahan dilampaui besarnya

akibat beban geser dan beban tekuk, atau apabila terjadi defleksi yang dapat

menghasilkan kerusakan.

Metode Analisis

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka metode yang diterapkan di

dalam analisis ini adalah menentukan gaya sebagai simulasi akibat semburan yang

dapat menimbulkan kerusakan karena tegangan geser bahan didekati (dilampaui)

tegangan geser beban. Disamping itu diambil suatu batasan untuk suatu harga

defleksi misalnya 1 cm, akan dihitung besarnya gaya yang membebani elemen

bakar.

Dibuat dua model dalam analisis ini, yaitu model I dimana gaya dorong

hanya ditahan oleh satu elemen bakar (model 1 bahan bakar), dan model I! dimana

secara nyata ada 4 elemen bakar yang menahan (model II adalah model 4 elemen

bakar).

Gaya tersebut diterapkan untuk 1 elemen bakar sebagai model I dan

diterapkan juga pada model II yaitu untuk 4 elemen bakar sesuai arah dari

semburan. Dimana pada kondisi riil, gaya semburan akan dirasakan (ditahan) oleh

2 elemen bakar dan 1 elemen kendali serta 1 perangkat reflektor, yang dalam hal

ini dianggap sama dengan 4 elemen bakar.
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Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dimensi perangkat elemen bakar dan In-Pile Section dari In-Pile

Loop:

• Posisi gaya bekerja adalah 70 cm dari grid plate

• Diameter tube bagian bawah elemen bakar 61 mm

dan tebal tube

diperoleh luas penampang

Bahan tube perangkat elemen bakar

modulus elastisitas

tegangan ultimate (xu)

tegangan yield (xy)

tegangan yang diijinkan (xa)

tegangan geser (xsh)

6,6 mm

5,97 cm2

Aluminium

0,675 x 106

900-1000

600-800

300-400

0,4 xy;

230-320

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

ke/cm2

Untuk model I (elemen bakar tunggal) diperoleh gaya yang menghasilkan

gaya geser mendekati harga 240 kg/cm2 adalah 1288 kg.

Untuk model II (4 elemen bakar), maka setiap elemen bakar mendapat gaya

seperempat dari 1288 kg yaitu 322 kg. Dalam model II ini setiap elemen bakar

mendapat gaya geser yang jauh lebih kecil atau seperempat dari model In-Pile

Loop, karena dalam model II, gaya yang diperhitungkan adalah gaya 1288 kg yang

diperoleh pada model I.

Kemudian dari pertimbangan defleksi pada puncak elemen bakar, bahwa

untuk dapat terjadi defleksi 1 cm (diasumsi), maka pada model I (elemen bakar

tunggal) diperoleh gaya sebesar 43,8 kg. Pemitungan ini didasarkan pada kondisi

bebas seolah-olah elemen bakar berdiri tunggal terjepit pada bagian bawah dan

pada bagian atas bebas (lihat Gambar 3).

Untuk model II (4 elemen bakar), diperoleh defleksi (berdasarkan gaya yang

sama pada model I) sebesar 0,25 cm. Model ini juga diasumsikan berdiri seperti

pada model I.

Pada kenyataannya, teras atau susunan elemen bakar terintegrasi adanya

selubung teras berupa plat alumunium dan juga integritasnya diperkuat oleh

elemen batang kendali. Justru kalau dilihat dari pertimbangan defleksi yang
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mengalami kerusakan akibat defleksi adalah perangkat elemen kendali, dengan

defleksi tersebut maka kemungkinan sistem penggeraknya mengalami kemacetan.

Proses propagasi retakan memerlukan waktu, tergantung tingkat keuletan

bahan safety tube yang terbuat dari bahan baja tahan karat (stainless steel).

Dengan pertimbangan volume fluida ln-Pile Loop yang relatif kecil, sehingga dalam

waktu beberapa detik dari saat terjadi retakan dan bocoran maka tekanan sudah

cepat menurun sehingga proses propagasi retakan dapat saja terhenti atau terjadi

secara lambat dan tidak sampai menghasilkan luas retakan yang besar. Dengan

demikian kemungkinan kerusakan perangkat elemen bakar adalah kecil dan

terbatas pada bagian bawah dan bukan pada plat elemen, sehingga plat elemen

tetap utuh dan pelepasan zat radioaktif tidak terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang didekati dengan analisis mekanik

disimpulkan bahwa kerusakan yang dapat terjadi pada perangkat elemen bakar

adalah di bagian bawah yaitu pada posisi grid plate akibat gaya semburan fluida

dari bocoran, dan tidak menghasilkan kerusakan plat elemen bakar yang dapat

menimbulkan pelepasan zat radioaktif hasil belah. Sehingga dari aspek

keselamatan terkait dengan resiko pelepasan zat radioaktif ke lingkungan, integrasi

teras masih terjaga.
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