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ABSTRAK
PENGGUNAAN METODA LINT AS AN TIGA AXIAL OFFSET UNTUK
PENGENDALIAN PL TN TIPE PWR P ADA OPERASI MENGIKUTI BEBAN.
Pada operasi mengikuti behan, perubahan distribusi daya dan reaktivitas reaktor perlu
dikontrol seefektif mungkin. Osilasi distribusi spasial xenon yang terjadi mengikuti
perubahan daya reaktor dapat mengakibatkan osilasi pada distribusi daya. Oleh karena
itu, salah satu strategi dalam pengendalian distribusi daya teras adalah dengan
menghilangkan osilasi xenon secepat mungkin. Sejumlah studi sudah dilakukan untuk
memecahkan problem ini, beberapa di antaranya menggunakan persamaan matematika
yang rumit. Pada sisi lain, Metoda Lintasan Tiga Axial Offset, yang menggunakan
persamaan matematika sederhana berdasarkan model teras dua titik, terbukti efektif
untuk pengendalian osilasi xenon. Pada studi ini diperiksa feasibilitas penggunaan
Metoda Lintasan Tiga Axial Offset sebagai sebuah pembangkit strategi (strategy
generator) dalam pengendalian reaktor pada operasi mengikuti beban.

ABSTRACT
APPLICATION OF THREE AXIAL OFFSETS TRAJECTORY METHOD FOR
CONTROLLING OF PWR TYPED NUCLEAR POWER PLANT DURING THE
LOAD FOLLOWING OPERATION. During load following operation of PWRs, it is
required to control the changes of core power distribution and reactivity effectively.
Since occurrence of xenon spatial distribution oscillation following the change of the
reactor power can cause oscillation in the power distribution, one strategy for the core
power distribution control is by eliminating xenon oscillation as fast as possible. A lot
of studies have been done to solve the problem, some of which use complex
mathematical treatments. On the other hand, the three axial offsets trajectory method,
which uses a simple mathematical treatment based on two points reactor model, has
been proved to be effective for xenon oscillation control. In this study, we examined the
feasibility of application of the three axial offsets trajectory method as a strategy
generator for the reactor control in the load following operation

Keywords: Strategy Generator, Load Following Operation, Xenon Oscillation, Axial

Offset
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I. PENDAHULUAN

Dalam operasi mengikuti beban (load following operation), daya reaktor perlu

diatur menyesuaikan pola permintaan beban daTi pernakai. Ketika reaktor beroperasi

dalam keadaan setimbang, perubahan daya dapat mengganggu kesetimbangan reaktor

sehingga beberapa parameter menjadi berubah. Selain perubahan reaktivitas dan

distribusi daya, perubahan level daya operasi juga dapat menimbulkan perubahan

distribusi xenon dalam teras, yang pada giliran berikutnya menimbulkan osilasi xenon.

Osilasi xenon harus dikontrol karena osilasi ini dapat mengakibatkan terjadinya

osilasi distribusi daya. Pengendalian harus dilakukan secara efektif dan sesegera

mungkin agar supaya osilasi tidak sampai menjadi divergen.

Berbagai studi sudah dilakukan untuk mengatasi problem-problem dalam

pengendalian reaktor pada operasi mengikuti beban. Beberapa di antaranya bahkan

menggunakan model matematis yang rumir,2). Metoda konvensional biasanya

mengendalikan reaktor pada operasi mengikuti beban dengan mengontrol parameter

axial offset dalam nilai batas tertentu. Pada sisi lain, Metoda Lintasan TigaAxial Offset

(Three Axial Offsets Trajectory Method) menggunakan model matematis sederhana

berdasarkan Model Teras Dua Titik (Thlo Points Reactor Model), namun terbukti sangat

efektif dalam menangani osilasi xenon yang terjadi dalam teras 3).

Xenon merupakan variabel dalam teras yang tidak dapat diukur secara langsung.

Pengaruhnya dapat terlihat dalam perubahan distribusi daya. Metoda Lintasan Tiga

Axial Offset mengendalikan perubahan distribusi daya dengan cara yang unik, yaitu

dengan mendefinisikan dua parameter a.Yial offset barn di samping axial offset

konvensional. Melalui lintasan tiga axial offset ini, kita dapat menghilangkan osilasi

xenon secara mudah dan efektif, sehingga kestabilan distribusi daya dapat terjaga

dengan baik. Berdasarkan kemudahan dan keefektifannya, metoda ini menjadi menarik

untuk diterapkan sebagai pembangkit strategi (strategy generator) dalam pengendalian

PL TN selama operasi mengikuti beban. Pada studi ini dipelajari masalah penerapan

Metoda Lintasan Tiga Axial Offset sebagai pembangkit strategi dalam operasi mengikuti

beban
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II. METODA LINTASAN TIGAAXIAL OFFSET

IL.I Model Matematis

Metoda Lintasan Tiga Axial Offset adalah metoda barn yang diusulkan oleh

Shimazu untuk menghilangkan osilasi xenon dalam teras3,4,S,6,7.8>. Berbeda dengan

metoda konvensional yang menggunakan satu parameter axial offset (AOP), metoda ini

mendefisinikan lagi dua parameter axial offset barn, yaitu AOI daD AOX. AOP adalah

axial offset konvensional yang didefinisikan sebagai rasio perbedaan daya reaktor pada

separuh bagian atas dengan separnh bagian bawah teras. AOI daD AOX masing-masing

didefinisikan sebagai axial offset daTi distribusi daya yang akan memberikan distribusi

iodine daD xenon aktual dalam kondisi setimbang. Definisi matematis ketiga parameter

tersebut diuraikan sebagai berikut.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, AOP adalah rasio perbedaan daya reaktor

pada separuh bagian atas dengan separuh bagian bawah teras. Secara matematis dapat

ditulis sebagai:

~~
PI +Pb

AOP= (1)

dimana:

axial offset distribusi daya(%)

daya relatifpada separuh bagian atas dan bagian bawah teras (%)

Dengan mengambil PI + Pb = P (P adalah daya relatif keseluruhan teras) dan

menyelesaikan Persamaan (1), daya reaktor pada separuh bagian atas dan separuh

bagian bawah teras dapat dihitung dengan persamaan:

PI =(l+AOP)*P (2)

Pb = (l-AOP) * P (3)

Defmisi rnaternatis untuk AOI clan AOX rnasing-rnasing diberikan oleh:

Pit -P;b

Pit + P;b
AD! (4)=

AOX (5)=Pxt-PXb

Pxt+Pxb
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dimana:

Pit. Pib : daya relatif pada separuh bagian atas dan bagian bawah teras yang

akan memberikan konsentrasi iodine dalam kondisi setimbang (%)

P rt. P rb : daya relatif pada separuh bagian atas dan bagian bawah teras yang

akan memberikan konsentrasi xenon dalam kondisi setimbang (%)

Perubahan konsentrasi iodine dan xenon mengikuti perubahan daya pada separuh

bagian atas dan separuh bagian bawah teras dapat dihitung dengan persamaan:

(6)

dlb
dt

=YiLfc!>oPb-I..;Ib

(7)

dXt
dt

=YxLfcilop, +1..;1, -(crQciloP, +I..x)x, (8)

~=Yr Lf c!>OPb +1..jlb -(crac!>OPb +1..r)Xbdt (9)

dimana:

It, I b : konsentrasi iodine pada separuh bagian atas dan bagian bawah teras

X t' X b : konsentrasi xenon pada separuh bagian atas clan bagian bawah teras

Lj penampang lintang fisi

hasil fisi iodine dan xenon

konstanta peluruhan iodine dan xenonA; ,Ar

O'a

cbt

penampang lintang seiapan rnikroskopis xenon

fluks netron efektif pada daya nonnal

Ketika konsentrasi iodine dan xenon diketahui, daya relatif pada separuh bagian atas

dan bagian bawah teras yang memberikan konsentrasi iodine dan xenon dalam kondisi

setimbang dapat dihitung dari persamaan (6), (7), (8) dan (9), dengan meletakkan

d,y;;t = 0 dan ~t= O. Kemudian, AOI dan AOX diberikan oleh:

,-

(10)

(11)
(yj +Yx)Lf(Xt +Xb)+2craXtXb
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11.2 Karakteristik Lintasan Ti"ga Axial Offset

Kita dapat mendefinisikan parameter tambahan yang dinamai dengan DAOPX

daD DAOIX. DAOPX didefinisikan sebagai perbedaan antara AOP daD AOX. DAOIX

didefinisikan sebagai perbedaan antara AOI daD AOX. Secara matematis, DAOPX daD

DAOIX rnasing-masing dapat ditulis sebagai:

DAOPX = AOP -AOX

DAOIX = AOI -AOX

Jika DAOPX and DAOIX diplot dalam bidang x-y, kurva akan membentuk

sebuah lintasan ellips yang mempunyai karakteristik khusus. Lintasan kurva ini akan

membentuk spiral ellips, yang akan membesar jika osilasi xenon divergen dan

sebaliknya akan mengecil apabila konvergen. Pada sisi lain, lintasan akan menjadi ellips

sempurna apabila osilasi xenon tidak divergen ataupun konvergen. Satu karakteristik

penting dari segi pengendalian adalah bahwa lintasan kurva akan berada pada sumbu

koordinat, yang berarti AOP=AOX=AOI, apabila osilasi xenon hilang sempurna4).

Contoh lintasan kurva tiga axial offset dapat dilihat pacta Gambar 1.

DAOIX

Gambar 1: Lintasan Tiga Axial Offset Pada Osilasi Xenon Divergen
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Selain itu, apabila kita berikan perubahan negatif terhadap AOP (misaInya

dengan penyisipan batang kendali), lintasan akan bergerak sejajar dengan sumbu-x

dalam arab negatif. Sebaliknya, jika diberikan perubahan positif (batang kendali

ditarik), lintasan akan bergerak sejajar sumbu-x dalarn arab positif. Saat perubahan AOP

berhenti (gerakan batang kendali distop), lintasan kembali membentuk spiral ellips

dengan karakteristik yang sarna dengan di atas, mulai daTi titik saat perubahan AOP

berhenti.

III. PENGENDALIAN DENGAN METODA LINT ASAN TIGA AXIAL

OFFSET

Dalam operasi mengikuti behan, ada dua parameter utarna yang dikontrol, yakni

distribusi daya dalam teras dan reaktivitas9}. Pada umumnya metoda konvensional

mengontrol distribusi daya melalui pengontrolan axial offset konvensional (AOP).

Namun dengan Metoda Lintasan Tiga Axial Offset, kita mengontrol distribusi daya

melalui lintasan kurva tiga axial offset. Berbeda dengan metoda konvensional yang

semata-mata mengendalikan nitro axial offset, metoda ini mengendalikan dua parameter

sekaligus, yaitu nitro axial offset clan osilasi xenon. Oleh karena itu, dengan

menggunakan metoda ini kita dapat menjaga kestabilan distribusi daya reaktor selama

operasi mengikuti beban.

Dalam penggunaan Metoda Lintasan Tiga Axial Offset sebagai pembangkit strategi,

kita memanfaatkan seluruh karakteristik khas dari lintasan kurva tiga axial offset seperti

yang diuraikan di atas dalam aksi pengendalian. Dengan memonitor lintasan kurva, aksi

pengeI;.dalian dapat dilakukan secara mudah. Prinsip utamanya adalah bagaimana

membawa lintasan kurva sedekat mungkin dengan sumbu koordinat. Semakin dekat

lintasan ke sumbu koordinat berarti semakin kecil amplituda osilasi xenon.

Dalarn pengendalian lintasan kurva axial offset di atas, sebenamya yang

dikendalikan adalah distribusi daya dalarn teras. Dari peralatan kontrol yang acta, hanya

batang kendali yang dapat mengendalikan distribusi daya, maka yang menjadi problem

utarna pacta strategi pengendalian berdasarkan Metoda Lintasan TigaAxial Offset adalah

bagaimana mengatur gerakan batang kendali secara otomotis untuk mengontrollintasan

kurva ini

Berikut ini adalah prosedur atau logika yang digunakan dalam melakukan aksi

kontrol otomatis pada strategi pengendalian berdasarkan Metoda Lintasan Tiga Axial

Offset dan secara diagram dapat dilihat pada Gambar 2.
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Nilai batas DAOPX didefinisikan agar aksi pengendalian tidak terlalu ketat (strict).

Gerakan batang kendali dipicu oleh nilai DAOPX. Batang kendali mulai disisipkan

apabila lintasan kurva melampaui nilai batas maksimum DAOPx, clan sebaliknya

ditarik apabila lintasan melampaui nilai minimum.Jumlah 

penyisipan atau penarikan batang kendali ditetapkan sebagai fungsi lineardari 

DAOPX. Secara matematis dapat ditulis sebagai:

~

(14)
dimana:

l\R =jumlah penarikan atau penyisipan batang kendali (%)

K = konstanta penyelaras (adjustment value).

Dari persamaan (14) dapat dilihat bahwa jumlah penyisipan tergantung daTi nilai

DAOPX saat itu. Sernakin besar nilai DAOPX, semakin besar pula jumlah penarikan

atau penyisipan batang kendali. Konstanta penyelaras (K) diperlukan agar supaya

gerakan batang kendali tidak terlalu cepat atau lamb at. Konstanta ini diatur berdasarkan

beberapa parameter pacta kondisi awal reaktor sebelum aksi pengendalian dimulai.

Selanjutnya, perubahan reaktivitas dikendalikan oleh deviasi temperatur

teras rata-rata clan pengaturan konsentrasi boron dalarn teras. Sebagaimana diketahui
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pada reaktor daya ripe PWR, temperatur teras rata-rata pada umumnya diprogram

berdasarkan level daya operasi. Sebagai alat kendali, temperatur ini dibiarkan

menyimpang daTi nilai programnya dalam nilai batas tertentu. Apabila melampaui nilai

batas, deviasi temperatur ini dihentikan clan pengendalian dilakukan oleh alat kendali

lain (boron). Pengendalian dengan boron dilakukan dengan tara mengatur konsentrasi

boron dalam teras. Konsentrasi boron diencerkan (dilution) apabila perubahan

reaktivitas negatif clan dikentalkan (boration) apabila perubahan reaktivitas positif.

IV. SIMULASI, HASIL DAN PEMBAHASAN

IV: 1. ProsedurSintulasi

Untuk menguji unjuk kerja metoda ini, dilakukan simulasi numerik dengan

program yang ditulis dengan Visual Basic. Prosedur perhitungannya adalah sebagai

berikut.

1. Kondisi awal, nilai batas dan pola mengikuti beban harian didefinisikan sebagai

masukan program (lihat Tabell).

2. Daya dan konsentrasi xenon pada separuh bagian atas dan bagian bawah teras

dihitung berdasarkan masukan program.

3. Dilakukan perhitungan AOP, AOX, AOI dan perubahan reaktivitas.

4. Apabila DAOPX (AOP -AOX) melampaui nilai batas minimum atau maksimum,

batang kendali ditarik (DAOPX negatit) atau disisipkan (DAOPX positit) daTi teras.

Besar penarikan atau penyisipan batang kendali dihitung berdasarkan persamaan (14).

5. Apabila reaktivitas reaktor berubah, perubahan ini dikendalikan secara berurutan oleh

deviasi temperatur teras rata-rata dan pengaturan konsentrasi boron.

6. Apabila semua parameter kontrol memenuhi persyaratan, perhitungan dilanjutkan

pada tahap (step) berikutnya. Jarak waktu antara setiap tahap perhitungan adalah 3

menit dan simulasi dilakukan selarna tiga hari.
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Tabel 1 Kondisi Awal dan Parameter Kontrol

::;::.;::~.:::.:;;:U;.:,;~:.::I:
AOP -5%

.Nilai ini menunjukkan rasio penarikan batang kendali terhadap ketinggian teras.

** Walaupun pada metoda ini AOP bukan parameter yang secara langsung memicu gerakan batang kendali, namun

nilainya harus dibatasi supaya tidak melanggar prosedur operasi reaktor sebenamya.

-Dengan pengaturan nilai K (dan parameter awallainnya) seperti dalam Tabe/1, kita dapat menjamin deviasi AOP

tidak melebihi nilai batasnya (:t5%).

IJl:2 Hasil Simulasi dan Pembahasan

Sebagaimana sudah disinggung di alas, Metoda Lintasan Tiga Axial Offset

berkonsentrasi untuk menghilangkan osilasi xenon. Untuk tujuan itu, AOX menjadi

parameter penting untuk dikontrol bersama AOP. Hal ini adalah karena AOX

merepresentasikan distribusi xenon pacta separuh bagian atas dan bagian bawah teras,

dimana parameter ini berpengaruh pacta amplitudo osilasi xenon. Dengan gerakan

batang kendali mengikuti prosedur metoda ini, aksi pengendalian dapat mengontrol nilai

AOX sekaligus AOP.

Karakteristik AOX berlawanan dengan AOP. Jika AOP meningkat pacta nitro

positif, AOX menurun pacta nitro negatif Ketika AOP berbalik ke arab negatif

(rnisalnya dengan penyisipan batang kendali), AOX menjadi berbalik ke arab positif

Oleh karena itu, dalam aksi kontrol nitro AOP dikendalikan oleh batang kendali dalam

upaya untuk membuat kurva AOP bertemu secepat mungkin dengan kurva AOX. Ini

secara mudah dilakukan dengan mengarahkan lintasan tiga axial offset ke surnbu

koordinat.
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Gambar 3 Hasil Simulasi Pengendalian PWR Dalam Operasi Mengikuti Beban
Berdasarkan Metoda Lintasan Tiga Axial Offset

Garnbar 3 menunjukkan hasil simulasi pengendalian reaktor daya dalam operasi

mengikuti beban berdasarkan Metoda Lintasan Tiga Axial Offset. Hasil Simulasi

menunjukan bahwa metoda ini sangat baik dalam menjaga kestabilan axial offset selama

operasi mengikuti beban. AOP selalu cendrung untuk stabil selama pengendalian, dan

perubahan hanya terjadi pada periode perubahan daya. Akan tetapi, kemampuan yang

baik dalam menghilangkan osilasi xenon harus dikompensasi dengan banyaknya

pemakaian batang kendali. Metoda ini juga membutuhkan banyak pengaturan

konsentrasi boron, sehingga volume air limbah yang dihasilkan daTi pemprosesan boron

menjadi besar.

Dalam metoda ini, gerakan batang kendali dipicu oleh nitro DAOPX. Nilai batas

menjadi titik awal aksi pengendalian. Ketika lintasan kurva tiga axial offset melampaui

nitro batas, posisi batang kendali dipindahkan. Batang kendali bergerak kontinyu daD

baru berhenti setelah lintasan kurva kembali ke dalam nitro batas.

Gambar 4 memperlihatkan prosedur pengontrolan dengan mengambil contoh

pada simulasi hari ketiga. Titik A merupakan titik awal gerakan batang kendali, dimana

pada titik ini lintasan kurva melewati nitro batas DAOPX. Karena DAOPX pada saat itu

bernilai positif, batang kendali disisipkan sampai kurva berada pada titik B. Satu tahap
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perubahan posisi batang kendali tidak secara langsung mengembalikan lintasan kurva ke

dalam nilai batasnya. Diperlukan beberapa tahap perubahan posisi batang kendali untuk

mengembalikan lintasan kurva ke dalam nilai batas. Sebagaimana yang ditunjukkan

dalam Persamaan (14), besar perpindahan posisi batang kendali meningkat sebagaimana

DAOPX meningkat. Sementara itu, penyisipan batang kendali akan membuat arah

lintasan berbalik ke arah nilai batas. Dari titik B ke C dan titik D ke E, perubahan posisi

batang kendali tidak diperlukan karena lintasan kurva masih bergerak dalam nilai batas.

Dari titik C ke D clan titik E ke F, diperlukan penarikan batang kendali karena lintasan

kurva menyimpang dari nilai batas dalam arah negatif. Khususnya pada titik E ke F,

dibutuhkan penarikan cepat, karena AOP menurun ke arah negatif secara cepat. Dengan

cara pengendalian perubahan AO P dernikian, kita dapat membuat perbedaan konsentrasi

xenon pada bagian atas dan bawah teras yang akan memperkuat osilasi xenon kemudian

menjadi lebih kecil. Dari titik G ke H, dengan sedikit penyisipan batang kendali, osilasi

xenon dapat dihilangkan atau diminimumkan.
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Gambar 4: Prosedur Pengendalian Dalam Simulasi Operasi Mengikuti Beban

Bersamaan dengan proses pengendalian distribusi daya oleh batang kendali,

perubahan reaktivitas dikendalikan oleh deviasi temperatur teras rata-rata clan

pengaturan konsentrasi boron. Dengan pengendalian ini, kekritisan reaktor dapat terjaga

sepanjang waktu operasi. Dan sebagaimana yang ditunjukkan di atas, Metoda Lintasan
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Tiga Axial Offset dengan strategi pengontrolan yang sederhana terbukti dapat dipakai

dalam pengendalian reaktor daya selama operasi mengikuti beban.

V. KESIMPULAN

Pada umumnya metoda konvensional mengendalikan distribusi daya selama

operasi mengikuti beban semata-mata melalui parameter axial offset konvensional

(AOP) atau parameter lain yang mirip dengannya. Pengendalian dengan cara ini mampu

mengendalikan perubahan axial offset dalam nilai batasnya, akan tetapi tidak menjamin

menghilangkan osilasi xenon secara keseluruhan.

Metoda Lintasan Tiga Axial Offset mengendalikan sekaligus distribusi daya dan

distribusi xenon dalam teras melalui parameter DAOPX. Pengendalian dengan cara ini

terbukii efektif dalam mengendalikan osilasi xenon dalam teras. Dengan kemampuan

menghilangkan osilasi xenon, dan ditambah dengan kesederhanaan model matematis

dan kemudahan aksi pengendalian, metoda ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk

diterapkan sebagai pembangkit strategi dalam pengendalian reaktor daya pada operasi

mengikuti beban. Dari basil simulasi, dapat ditunjukan feasibilitas metoda ini sebagai

sebuah strategi pengendalian.
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DISKUSI:

PERTANYAAN: (Dr. Hudi Hastowo -P2EN)

Apakah saat ini sudah ada reaktor PL TN yang dioperasikanmeIigikuti beban (Load

Following) atau apakah yang dipresentasikan tadi dalam wacana studi atau kajian

2.

saja?

Bila ada, reaktor PL TN mana dan berapa maximum swing antara maximum dan

3.

minimum power, serta berapa kecepataIi yang diijinkan?

Bilamana dilakukan operasi load-following, bagaimana pengaruhnya terhadap

elemenbahan atau komponen lain?

JAWABAN: (Deswandri)

1. Sudah ada, terutama pada negara-negara maju seperti USA, Jepang, dll. PL1N

harus dioperasikan menurut load -following operations apabila jalannya terhadap

supply listrik nasional cukup besar.

2. Saya kira semua reaktor yang memenuhi kriteria diatas. Pola perubahan dayanya

berbagai macam, seperti pada PWR Standar Westinghouse dengan pola 3-6-3-12

swing-nya antara lain 100% -50%,100% -70%, dll.

Pengaruh terhadap elemen bahan tidak ada, apabila pengendalian distribusi daya

ini dapat dilakukan dengan baik.
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