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ABSTRAK
METODA PENGENDALlAN PLTN TIPE PWR DALAM OPERASI MENGIKUTI BEBAN. Pada
operasi mengikuti behan, daya operasi sua~u PLTN diatur mengikuti permintaan beban daya listrik dari
luar. Perubahan daya ini mengakibatkan kesetimbangan reaktor terganggu sehingga terjadi perubahan
reaktivitas dan perubahan distribusi daya. Agar reaktor tetap beroperasi secara stabil, teras reaktor harus
dikendalikan dengan menggunakan peralatan-peralatan kendali yang ada. Suatu strategi yang baik
diperlukan agar supaya aksi kontrol yang dilakukan dapat mengoptimalisasi peralatan kantrol yang ada
dan berlangsung secara efektif Berikut ini dipelajari dua prosedur pengendalian, berdasarkan model
matematis sederhana yang disebut model teras dua titik (two points reactor model). Prosedur pertama
menggunakan batang kendali sebagai pengendali distribusi daya dan boron serra deviasi temperatur teras
rata-rata sebagai pengendali reaktivitas. Sedangkan pada prosedur kedua. selain sebagai pengendali
distribusi daya, batang kendali juga digunakan sebagai pengendali reaktivitas. Melalui program simulasi,
dapat dibuktikan bahwa kedua prosedur ini mampu memelihara kekritisan reaktor ketika level daya dirubah
dan mampu menjaga perubahan distribusi daya dalam nilai batas yang diizinkan. Prosedur pertama
berhasil mengurangi pemakaian batang kendali selama aksi pengendalian dan prosedur kedua mampu
memperkecil pengaturan konsentrasi boron dalam teras sehingga jumlah air limbah yang timbul selama
proses pengaturan konsentrasi boron berkurang.

ABSTRACT
CONTROL METHOD FOR PWR TYPED NUCLEAR POWER PLANTS IN THE LOAD FOLLOWING
OPERA TION. In the lOCId following operation, the reactor power level is adjusted based on the electric
demand. That changes of power level can cause unbalance in the reactor, therefore, reactivity and power
distribution changes occur. In order to maintain the stability of reactor, the available reactor control tools
must control the reactor core. A good control strategy is needed in order that the control action can
optimize effectively the control tools. In this paper, we studied two control procedures based on the simple
mathematical model that is said as the two points reactor model. The first procedure uses the control rod to
control power distribution and boron and the deviation of the average core temperature to control
reactivity. In the second procedure, besides controlling the power distribution, the control rod is also used
to control reactivity. By the simulation program, it is shown that the two procedures able to maintain the
criticality of reactor and keep the power distribution change in the permissible limit bandwidth during the
power level changes. The first procedure is able to decrease the utilization of the control rod during the
control action and the second procedure is able to decrease the boron concentration adjustment in order to
decrease amount of the radioactive wastewaters that are resulted from the boron processing.

Kala Kunci : Stralegi Pengendalian. Operasi Mengikuti Beban. Axial Offset

PENDAHULUAN
S ebagai pemasok energi listrik nasional suatu

negara, pada dasamya PL TN dapat dioperasikan
secara base load (beban tetap) atau load following
(mengikuti beban). Pada operasi base load, PL TN

dioperasikan secara mudalr dengan daya tetap
sepanjang waktu. Namun ketika jumlah pasokan
listrik dari PL TN terhadap kebutuhan listrik
nasional cukup signifikan, pengoperasian secara
load following menjadi perlu untuk penyes~aian

terhadap fluktuasi demand pada jaringan listrik
nasional. Sebagai contoh adalah PL TN di Perancis
yang terhubung dengan European Interconnected
Grid. Untuk memelihara karakteristik grid (voltase,
frekuensi clan output daya), sebagaimana juga
dengan pembangkit listrik konvensional lainnya,
PL TN tersebut juga harus berpartisipasi dalam load

following operation (operasi mengikuti beban)(').

Dalam operasi mengikuti beban, daya operasi
PL TN divariasikan menurut pola beban. Misalnya
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Surveillance System SCORPIO-II", dan validasi
model sudah diuji pacta beberapa instalasi PL TN(S).

Daya pada separuh bagian alas dan separuh
bagian bawah teras bergantung pacta daya total
reaktor dan parameter axial offset. Kedua daya ini

dapat dihitung dengan persamaan:

~ = (1 -AD) * P (1)

~ = (1 -AD) * P (2)

dimana:

P t, P b : daya relatif pacta separuh bagian atas
dan bagian bawah teras (%)

P : daya relatifkeseluruhan teras (%)

AD : axial offset (%)

Axial offset (AD) didetinisikan sebagai fraksi
dari perbedaan daya pacta separuh bagian atas daD
bagian bawah teras. Secara matematis, AD dapat

ditulis sebagai:

P.-~IAD = ~ + Ph
I

(3)

Perubahan konsentrasi iodine dan xenon
mengikuti perubahan daya pacta separuh bagian atas
dan bagian bawah teras dihitung dengan
menggunakan persamaan dinamika iodine dan
xenon, yang dapat ditulis sebagai berikut:

untuk pola beban harian (daily load cycle), PWR
Westinghouse menetapkan pola dasar 3-6-3-12(2),
artinya daya operasi reaktor diturunkan dari 100%
menjadi 50% secara bertahap selama 3 jam,
dipertahankan beroperasi pada daya tetap 50%
selama6 jam, kemudian dinaikkan kembali menjadi
100% secara bertahap selama 3 jam dan terakhir
beroperasi dengan daya konstan 100% selama 12
jam. Selain itu, perubahan beban juga terjadi dalam
bentuk pengurangan beban hari libur (weekend load
reduction), regulasi beban (load regulation) dan
spinning reserve(3).

Pada PL TN tipe PWR, variasi daya dalam
operasi mengikuti beban dapat mengakibatkan
perubahan pada beberapa parameter teras reaktor.
Yang terpenting di sini adalah perubahan distribusi
daya dan reaktivitas. Perubahan distribusi daya
dalam teras, selain disebabkan oleh perubahan daya
operasi itu sendiri, juga disebabkan oleh perub.ahan
distribusi xenon dalam teras. Secara umum
diketahui bahwa konsentrasi xenon meningkat
ketika level daya operasi diturunkan dan menurun
ketika dinaikkan. Perubahan reaktivitas berhubung-
an dengan faktor power defect dan konsentrasi

xenon dalam teras.

Untuk menjaga kestabilan operasi, kedua
parameter kontrol tersebut harus dikontrol sede-
mikian rupa dengan cara yang efisien. Dua alat
kendali utama adalah batang kendali dan konsentrasi
boron dalam teras. Sebagai alat kontrol tambahan
dapat juga digunakan pengaturan temperatur teras

rata-rata.

Strategi pengendalian yang baik diperlukan
oleh operator reaktor, untuk pedoman agar
pengendalian reaktor selama operasi mengikuti
beban dapat berja!an dengaJ1 efisien(4). Strategi
tersebut hendak!ah mampu memanfaatkan peralatan
kontrol yang ada seefisien dan seoptimal mungkin,
untuk mengontrol perubahan-perubahan da!am teras
akibat perubahan level daya operasi. Beriku~ ini
dipelajari strategi pengontrolan PL TN tipe PWR
selama operasi mengikuti beban dan mengujinya
dengan program simulasi.

(4)

(5)

MODEL PERHITUNGAN dimana:

It, Ib : konsentrasi iodine pada separuh bagian
alas dan bagian bawah teras

XI, Xb: konsentrasi xenon pada separuh bagian
alas dan bagian bawah teras

>::'f : penampang lintang fisi makroskopik

Yi, Yx : hasil fisi iodine and xenon

1.i, 1.x : konstanta peluruhan iodine and xenon

Model yang dipergunakan dalam studi ini
adalah model teras dua titik (two points reactor
mode/). Oalam model ini, teras reaktor dibagi
menjadi dua bagian; mewakili separuh bagian atas
clan separuh bagian bawah teras. Oistribusi daya
clan xenon dalam teras dikalkulasi dengan
menghitung daya reaktor clan konsentrasi xenon
pada masing-masing bagian. Model ini juga dipakai
dalam "Halden Reactor Project -the Core
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STRATEGIPENGENDALIANo-a

Sasaran utama pengendalian reaktor dalam
operasi mengikuti beban adalah pengendalian
distribusi daya dan pengendalian reaktivitas.
Pengendalian distribusi daya bertujuan untuk
menjaga nilai peaking factor dalam batas yang
aman, sehingga integritas bahan bakar dapat
terjamin. Konsep yang paling luas dipakai dalam
pengendalian parameter ini adalah konsep constant
axial offset control (CADC). Dalam konsep CADC
ini, aksi pengendalian ditujukan untuk memelihara
nilai axial offset (AD) berada dalam nilai batas
tertentu di sekitar nilai target. Sedangkan pengen-
dalian reaktivitas ditujukan untuk mempertahan
kekritisan reaktor pada level daya berapa saja

dioperasikan.

penampang lintang serapan mikros-
kopik xenon

fluksneutron efektif~
Ketika daya operasi reaktor berubah,.. dua

parameter utama operasi -reaktivitas daD distribusi
daya -ikut berubah. Pada dasamya perubahan
reaktivitas tidak selalu linear terhadap perubahan
parameter-parameter lain dalam teras. Akan tetapi,
karena perubahan yang terjadi relatif kecil dan
dikategorikan sebagai short term change; yaitu
perubahan yang tidak secara langsung disebabkan
oleh fuel burnup daD akumulasi produk fisi dalam
teras, maka perubahan tersebut dapat dianggap
berbanding (urus dengan perubahan parameter
lain(6). Dalam studi ini, distribusi daya direpresen-
tasikan oleh parameter AO. Variasi AO dapat
dianggap berbanding lurus dengan variasi daya,
perbedaan konsentrasi xenon dan posisi batang
kendali(7). Dengan demikian, besar perubahan AO

dan reaktivitas masing-masing dapat dihitung

dengan persamaan:

Peralatan Kendal;

ACP*6.P+ 

ACX*6.X,h +ACR+6.R (8)Mia

AA=RCP*AP+RCX*AX*RCT*AT

,(9)+ RCR*AR+RCB*AB

dimana:

MO : perubahan AO (%)

I : perubahan reaktivitas

! : perubahan daya (%)

--, : perubahan dari perbedaan konsentrasi
xenon pada separuh bagian atas dan bagian

I bawah teras(%)

.: perubahan konsentrasi xenon dalam teras

(%)
: perubahan posisi batang kendali (%)

ClI' : perubahan temperatur teras rata-rata (DC)

: perubahan konsentrasi boron dalam teras

(ppm)
ACP : rasio perubahan AO(%) terhadap perubah-

an daya (%) .

ACX : rasio perubahan AO(%) terhadap perubah-
an konsentrasi xenon (%)

.--~' : rasio perubahan AO(%) terhadap perubah-! an posisi batang kendali (%) .

RCP : kofisien reaktivitas daya (%"1)

RCX : kofisien reaktivitas xenon (%"1)

RCR : kofisien reaktivitas batang kendali (%"1)

Rct : kofisien reaktivitas temperatur (OC"I)

RCB : kofisien reaktivitas boron (ppm"l)

Ap
AP

AXth

Ada dua alat kontrol yang dapat digunakan
dalam aksi pengendalian, yaitu balling kendali dan
boron. Batang kendali dapat digunakan sebagai
pengendali distribusi daya dan pengendali reak-
tivitas. Penyisipan batang kendali akan menggeser
peak distribusi daya ke arah dasar teras (nilai AD
bergeser ke arah negatif) dan sebaliknya penarikan
batang kendali menggeser peak distribusi daya ke
arah alas teras (nilai AD bergeser ke arah positif).
Dari segi reaktivitas, penyisipan balling kendali
akan menyebabkan tambahan reaktivitas negatif
(negative reactivity insertion) pacta teras dan
sedangkan penarikan batang kendali menambah
sisipan reaktivitas positif.

Pacta reaktor PWR, boron digunakan untuk
pengendalian reaktivitas dengan cara mengatur
konsentrasinya dalam teras. Untuk menaikkan nilai
reaktivitas, konsentrasi boron dalam teras dikurangi
(dillution). Sebaliknya, konsentrasi boron dalam
teras ditambah (boration) untuk menurunkan nilai
reaktivitas. Pacta umumnya pengendalian dengan
menggunakan boron ini dilakukan secara manual
oleh operator. Dengan demikian problem akan
timbul jika aksi ini dilakukan dengan frekuensi
tinggi. Selain itu jumlah air yang dibutuhkan dalam
proses dillution dan boration sangat besar terutama
pacta periode EOC (end of core life).

6.>:.

~R
...'"
~B

Untuk mengurangi pengaturan konsentrasi
boron dalam pengendalian reaktor, pengaturan tem-
peratur teras rata-rata dapat dilakukan. Sebagai-
mana umum diketahui dalam operasi PWR, nilai
temperatur teras rata-rata diprogram berdasarkan
level daya operasi. Sebagai alat kontrol tam bahan,
temperatur ini dapat dibiarkan menyimpang dari
nilai programnya dalam nilai batas tertentu,

4CR
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sehingga deviasi temperatur ini dapat meng-
kompensasi perubahan reaktivitas.

dikendalikan dengan pengaturan konsentrasi boron
dalam teras.

Prosedur Pellgendalian

Untuk memenuhi target CAOC, kita dapat
memfQngsikan masing-masing alat kendali se.cara
khusuS, di mana batang kendali digunakan sebagai
pengomtrol perubahan distribusi daya dan boron
sebagai pengontrol perubahan reaktivitas.

Dengan demikian, gerakan batang kendali
hanya dipicu oleh nilai AO. Ketika AO me-
nyimpang dari nilai batas maksimum, batang
kendali disisipkan sampai AO kembali ke dalam
nilai batas. Sebaliknya, jika AO menyimpang dari
nilai batas minimum, batang kendali ditarik sampai
AO kettlbali ke dalam nilai batasnya.

Besar perubahan posisi batang kendali untuk
meng~mbalikan AO ke dalam nilai batasnya dapat
dihitung dengan persamaan berikut:

(AO1Jmi/ -AO)
(10)R; = R;-, --

ACR

: posisi batang kendali pada waktu i

posisi batang kendali pada waktu i-I

: nilai batas axial offset (maksimum
atau minimum)

dimana:

Ri I

Riot

AOLimit

Saat penyisipan dan penarikan batang kendali
dalam mengontrol axial offset diperlihatkan dalam
Gambar 2.

Prosedur di alas akan sangat berhasil dalam
mengendalikan perubahan distribusi daya, karena
batang kendali terkonsentrasi untuk mengendalikan
AD saja. Akan tetapi hal ini akan membuat
frekuensi penggunaan boron menjadi lebih tinggi,
karena selain mengkompensasi perubahan
reaktivitas akibat perubahan daya operasi dan
konsentrasi xenon, pengaturan konsentrasi boron
diperlukan pula untuk mengkompensasi perubahan
reaktivitas akibat perubahan posisi balling kendali.

Untuk mengatasi problem ini, batang kendali

dapat difungsikan juga sebagai pengendali
reaktivitas, disamping pengendali distribusi daya.
Penggunaan batang kendali ditempatkan pada
prioritas yang lebih tinggi dari boron. Dengan
demikian, perubahan reaktivitas dikontrol secara
berurutan oleh deviasi temperatur rata-rata teras,
posisi batang kendali clan pengaturan konsentrasi
boron dalam teras.

Akan tetapi batang kendali tidak dapat
dipindahkan begitu saja tanpa memperhatikan nilai
AD saat itu. Posisi batang kendali baru dapat
dipindahkan untuk mengontrol perubahan reak-
tivitas sepanjang nilai AD masih berada dalam nilai
batas yang diizinkan. Jika AD melampaui nilai
balas, gerakan batang kendali dihentikan atau
dipindahkan ke arab yang berlawanan untuk
mengembalikan AD ke dalam nilai batas. Dengan
demikian, walaupun batang kendali juga berfungsi
sebagai pengendali reaktivitas, fungsi sebagai
pengendali distribusi daya tetap ditempatkan pacta

prioritas pertama.

Dengan cara ini, frekuensi penggunaan
balling kendali menjadi bertambah. Akan tetapi
frekuensi penggunaan boron dapat ditekan, sehingga
jumlah air limbah yang timbul dari proses
pengenceran dan pengentalan boron menjadi

berkurang.

~
-/

~

'"

;t

PARAMETER SIMULASI

~

Untuk menilai unjuk kerja strategi
pengendalian di atas, dilakukan simulasi numerik
berdasarkan pola beban harian 3-6-3-12. Simulasi
dilakukan untuk waktu tiga hari. Perhitungan
perubahan AO dan reaktivitas dilakukan setiap 3
men it. Parameter nuklir reaktor berdasarkan MOC
(middle of core life) reaktor tipe PWR. Kondisi awal
dan konstanta nuklir masing-masing diberikan
dalam Tabel I dan Tabel 2.

Pengendalian axial offset oleh
batang kendali.

Gambar

Selanjutnya, perubahan reaktivitas dikom-
pensasi dengan deviasi temperatur teras rata~rata,
sampai nilai batas yang diizinkan terlampaui. Ketika
nilai batas terlampaui, perubahan reaktivitas
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lrabell. Kondisi Awal dan Parameter Kontrol. HASIL
HASAN

SIMULASI DAN PEMBA-

* Nilai ini menunjukkan rasio penarikan batang

kendali dari teras reaktor.

Tabel 2. Konstanta Nukiir Untuk Dinamika
iodine dan Xenon.

KONSTANTA NILAI

}:;f(cm-l)

Yi

0.07

0.061

Gambar 2 menunjukkan basil simulasi pada
saat batang kendali digunakan hanya sebagai

pengontrol perubahan distribusi daya. Ketika daya
reaktor diturunkan sampai 50% dari daya normal,
batang kendali disisipkan ke dalam teras karena AD
meningkat dan melampaui nilai maksimum. Selama
reaktor beroperasi secara konstan pada daya 50%,
perubahan AD kecil dan tidak menyimpang dari
nilai batas. Oleh karena itu, perubahan posisi
batang kendali tidak dibutuhkan pada periode ini.
Ketika daya dinaikkan kembali pada daya normal,
AD menurun dan melampaui nilai maksimum.
Untuk itu, batang kendali harus ditarik kembali ke
arab atas teras. Ketika reaktor kembali beroperasi
secara konstan pada daya normal, AD terlihat
berosilasi. Osilasi ini merupakan efek dari osilasi
xenon dalam teras, yang timbul karena ter-

ganggunya kesetimbangan reaktor akibat perubahan
daya. Akan tetapi karena osilasi AD masih dalam
nilai batas, pada peri ode ini tidak dibutuhkan

perubahan posisi batang kendali.

Pada waktu yang sarna, reaktivitas dalam
teras berubah karena perubahan beberapa parameter.
Untuk mengontrol perubahan ini, pertama kali
temperatur rata-rata teras dibiarkan menyimpang
dari nilai programnya. Jika penyimpangan ini
melampaui nilai batas, perubahan temperatur rata-
rata teras dihentikan dan konsentrasi boron dalam
teras diatur melalui proses pengenceran (dilution)
atau pengentalan (boration).

0.002Yx

2.87 X 10-5Aj(S'

2.1 x 10.5AX (S-I)

2 X 106O"a (barns)

f/Jo (n cm-2 S.I) 6 x 1013

Po-r!""
, 1 oo~ / ~-~./ ~ / '

SO

~
Rod 1'"1

90
80
70
6Q

Tcmpo..

2.. 30 36 54 60 66 72

(liounl

Gambar 2. Hasil simulasi soot batang kendali difungsikan hanya sebagai
pengontrol perubahan distribusi daya.
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Gambar 3. Hasi/ simu/asi soot batang kenda/i difungsikan sebagai
pengontro/ perubahan distribusi daya don reaktivitas.

Gambar 3 memperlihatkan hasil simulasi saat
batang kendali berfungsi ganda, sebagai pengendali
perubahan reaktivitas dan distribusi daya. Selama
daya reaktor menurun, reaktivitas meningkat karena
pengjlruh umpan balik negatif dari perubahan daya.
Pertama, temperatur teras rata-rata dibiarkan
meningkat dari temperatur program. Ketika nilai
ba~ terlampaui, perubahan reaktivitas kemudian
dikontrol dengan penyisipan batang kendali. Dalam
periode ini, AD juga meningkat. Sementara batang
kendali disisipkan untuk mengontrol perubahan
reaktivitas, penyisipan ini juga ikut menekan
perubahan AD ke arah yang berlawanan. Ketika AD
melampaui nilai batas, pemindahan batang kendali
dihentikan.

untuk mengkompensasinya. AO menurun, tapi
masih dalam nilai batas. Batang kendali dapat
ditarik untuk menahan penurunan AO.

Ketika reaktor beroperasi kembali pada daya
normal, AD terns menurun dan berosilasi mengikuti
osilasi xenon. Dengan terbentuknya xenon, batang
kendali mulai ditarik untuk menjaga temperatur
teras rata-rata dalam nilai batasnya.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa kedua
prosedur diatas berhasil menjaga AD dalam nilai
batasnya dan memelihara kekritisan reaktor selama
operasi mengikuti beban. Pada prosedur pertama
(batang kendali berfungsi tunggal), gerakan batang
kendali terlihat lebih sederhana dibandingkan
dengan prosedur kedua (batang kendali berfungsi
ganda). Namun dalam hal pengaturan konsentrasi
boron, prosedur kedua terlihat lebih baik dari

prosedur pertama.

Gambar 4 clan 5 memperlihatkan rincian
pemakaian peralatan kendali untuk masing-masing
prosedur berdasarkan fungsi waktu. Gambar 4
memperlihatkan jumlah kumulatif penyisipan clan
penarikan batang kendali, sedangkan Gambar 5
memperlihatkan jumlah kumulatif air limbah yang
dihasilkan dari pengaturan konsentrasi boron dalam
selang waktu simulasi.

Dari grafik pada Gambar 5, terlihat jumlah
total penyisipan clan penarikan batang kendali pada
prosedur pertama lebih kecil dari prosedur kedua.
Dengan kata lain, frekuensi penggunaan batang
kendali pada prosedur pertama lebih sedikit dari
prosedur kedua. Hal ini adalah karena batang ken-
dali pada prosedur pertama digunakan hanya seka-
dar untuk menjaga nilai AO tidak melampaui nilai
batas, tanpa memperhatikan perubahan reaktivitas
tambahan yang timbul akibat perubahan posisinya.

Ketika reaktor beroperasi pacta daya konstan
50%\ reaktivitas menurun ke arah nilai negatif,
tetapi AD terus meningkat. Penurunan reaktivitas
ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi xenon
yang terbentuk pacta daya rendah. Untuk
mengangkat nilai reaktivitas, temperatur rata-rata
teras dibiarkan menurun dan dikontrol pacta saat
nilai minimum tercapai. Dalam periode ini, batang
ken<llali tidak dapat digunakan untuk mengangkat
nilai reaktivitas. Hal ini karena jika batang kendali
ditatik, AD menjadi semakin positif. Dengan alasan
ini, optimasi aksi kontrol qanya dapat dilakukan
mellllui penyisipan batang kendali sekecil mungkin,
dengan cara mengoperasikan reaktor pacta nilai AD
maksimum. Sisa perubahan reaktivitas kemudian
dik<l>ntrol dengan pengaturan konsentrasi boron.

Ketika reaktor kembali pacta daya normal,
pertama sekali reaktivitas menurun dalam waktu
ya~g singkat. Penurunan ini dapat dikontrol hanya
del1gan deviasi temperatur teras rata-rata saja karena
perubahan kecil. Setelah itu, reaktivitas naik ke arah
nil~i positif dan konsentrasi boron ditambahkan
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Gambar 4. Jumlah kumulatifpenarikan dan penyisipan batang kendali

Jumlah kumulatif air limbah dari pengaturan konsentrasi
boron dalam teras.

Gambar 5.

KESIMPULANOalam hal pengaturan konsentrasi boron,
prosedur kedua lebih baik dari pada prosedur
pertama. Ini terlihat dari jumlah air limbah yang
timbul dari pengaturan konsentrasi boron pada
Gambar 5, di mana prosedur kedua dapat
mengurangi jumlah limbah air secara signifikan. Hal
ini adalah karena batang kendali pada prosedur
kedua juga ikut digunakan sebagai pengontrol
reaktivitas, sehingga dapat .meminimumkan efek
perubahan reaktivitas tambahan yang timbul akibat
perubahan posisinya dalam mengendalikan AD.
Tetapi sebagai akibatnya, frekuensi pengaturan
posisi batang kendali menjadi lebih tinggi sehiQgga
jumlah kumulatif penarikan dan penyisipannya lebih

besar dari strategi sebelumnya (Gambar 4).

Strategi pengendalian dalam operasi
mengikuti beban diperlukan sebagai pedoman bagi
operator reaktor dalam mengatur atau menempatkan
posisi peralatan kendali teras untuk menjaga
kestabilan operasi selama perubahan level daya.

Prosedur pengendalian pertama, dimana
batang kendali khusus digunakan untuk
pengendalian distribusi daya, merupakan suatu
strategi yang sederhana. Pola gerakan batang
kendali lebih sederhana dan jumlah kumulatif
penarikan dan penyisipan lebih kecil. Akan tetapi,
pengaturan konsentrasi boron dalam mengendalikan
perubahan reaktivitas menjadi lebih banyak,
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TANYAJAWAB
sehingga jumlah limbah air yang dihasilkan menjadi
lebih b~sar.

Pacta prosedur kedua, disamping mengen-
dalikan perubahan distribusi daya, batang kendali
juga d~gunakan untuk mengendalikan perubahan
reaktivitas. Akibatnya, frekuensi pengaturan posisi
batang kendali menjadi lebih tinggi dan jumlah
kumulatif penarikan dan penyisipannya menjadi
lebih besar. Akan tetapi, karena pengontrolan
reaktivitas juga dibantu oleh batang kendali,
pengatUran konsentrasi boro., dalam teras menjadi
berkurtng, sehingga jumlah air limbah yang
dihasilkan juga ikut berkurang.

Isnaeni

-Dapatkah disimpulkan bahwa prosedur 1 lebih
baik daripada prosedur 2 untuk diterapkan atau

sebaliknya?

-Dalam simulasi ini apakah dimasukkan faktor-

faktor lain seperti : efisiensi kerja, biaya (jika

ada), efek samping (bahaya kerja).

DAFTARPUSTAKA

Deswandri

-Tergantung pada tujuan yang diinginkan oleh
operator atau user. Jika menginginkan jumlah
limbah air berkurang (proses di//ution dan
boration berkurang) maka prosedur 2 dipilih.
Akan tetapi jika ingin mengurangi pemakaian
batang kendali. maka prosedur 1 dipakai.

-Tidak. Simulasi hanya semata-mata untuk
melihat terformansi prosedur pengendalian
terhadap pemakaian alat kendali dan parameter
yang dikontrol.

2

.,.>.

4.

Syarip
-Berapa % perubahan beban daya yang masih

dapat diikuti/ditolerir untuk PL TN PWR
tersebut?

-Mohon penjelasan "model teras dua titik",
mengapa model tersebut yang saudara pilih?

-Mohon gambaran, bagaimana mekanisme injeksi
larutan boron ke dalam teras reaktor tersebut?

5

6.

Deswandri
-Pada umumnya 50%. Namun pada satu literatur

yang pernah dibaca ada yang sampai 60%.

-Model teras duG titik adalah dengan mengasumsi
teras dibagi duG dan parameter dihitung pada
masing-masing bagian untuk menggambarkan
distribusi parameter dalam teras. Tujuan model
tersebut dipakai untuk penyederhanaan model
saja.

-Pada proses boration. larutan boron konsentrasi
tinggi diinjeksikan dengan pompa bertekanan
tinggi ke dalam teras untuk di/lution. sejumlah
air murni diinjeksikan ke dalam terro. dan pada
bagian outlet sebagaian air dikelarkan untuk
menjaga jumlah volume moderator/pendingin

tetap.
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