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PENGEMBANGAN GENERATOR STRATEGI UNTUK MANUVER TERAS REAKTOR PWR
Deswandri
ABSTRAK
PENGEMBANGAN GENERATOR STRATEGI UNTUK MANUVER TERAS REAKTOR PWR.
Pactaumumnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) beroperasi dengan daya tetap.Namun ketika
prosentase pasokan energi listrik dari unit nuklir cukup besar dibandingkan dengan pembangkit
konvensional yang lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, maka tidak bisa tidak
PLTN harus mampu beroperasi mengikuti beban. Pactaoperasi mengikuti behan, daya reaktor disesuaikan
dengan fluktuasi beban padajaringan. Karena perubahan daya dapat mengganggu kesetimbangan reaktor,
tindakan pengendalian harus dilakukan mengikuti proses manuver daya. Untuk mengefektif clan
mengefisienkan tugas operator reaktor dalam aksi pengendalian, sebuah pedoman diperlukan. Generator
strategi adalah suatu tool yang dapat dijadikan pedoman bagi operator dalam melakukan aksi
pengendalian. Pacta kegiatan ini dikembangkan generator strategi berdasarkan tiga konsep strategi
pengendalian. Melalui simulasi numerik, performansi ketiga strategi ini diuji clandiperbandingkan. HasH
simulasi memperlihatkan karakteristik yang unik untuk masing-masing strategi clan pembahasan
diberikan untuk mengevaluasi kemampuan setiap strategi dalam mencapai target pengendalian.
Kata Kunci: Pengendalian Reaktor, Operasi Mengikuti Beban, Strategi Generator, Axial Offset, Osilasi
Xenon
ABSTRACT
DEVELOPMENT OF STRATEGY GENERATOR FOR PWRs CORE MANEUVER. Generally,
nuclear power plants are utilizedfor base-load operation. However, if the nuclear capacity constitutes a
large fraction of the total electric capacity in a country, the ability of nuclear power plants to perform
load following operation is inevitable. In the load following operation, the reactor power is acijusted
based on the fluctuation of electric power demand in the grid. That changes of power level can cause
unbalance in the reactor, therefore, the control actions should be done during the power maneuvering. In
order that the control actions could be effective and efficient, guidance for the reactor operators is
needed. Strategy generator refers to a tool which provides guidance for operators as to control actions to
be taken. This work developed the strategy generator based on the three concepts of control strategy. By
numerical simulation, performance of these three strategies was tested and compared. The simulation
result shows the unique characteristic for each strategy and discussion was provided to evaluate the
abilities of each strategy in achieving the control targets.
Key words: reactor control, the loadfollowing operation, strategy generator, axial offset, xenon
oscillations

PENDAHULUAN
Karena biaya pembangkitan energi yang

jaringan

listrik

nasional,

seperti: voltage,

ftekuensi clanoutput daya.

rendah clan ketidak-Iuwesan dalam pengaturan

Pacta operasi mengikuti

behan,

daya

daya, PLTN pacta umumnya dioperasikan

reaktor diatur mengikuti fluktuasi beban pacta

dengan beban tetap (base load operation). Akan

jaringan listrik. Karena ketidak-luwesan dalam

tetapi ketika prosentase pasokan listrik dari

pengaturan daya, perubahan daya reaktor diatur

pembangkit ini cukup besar dibandingkan

sedemikian rupa mengikuti pola-pola tertentu

dengan pembangkit lain pacta jaringan listrik

yang

nasional, maka tidak bisa tidak PLTN harus

sebenarnya. Adapun pola-pola tersebut antara

mampu beroperasi mengikuti beban (load

lain adalah pola beban harian (daily load

following operation). Hal ini dilakukan agar

cycles), pengurangan beban hari libur (week-end

mendekati

pola

fluktuasi

beban

supaya PLTN dapat menjaga karakteristik
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load

reduction),

regulasi

beban

(load

regulation) daDspinning reserveY)

berjalan secara efisien.(2)

Strategi terseb

hendaklah mampu memanfaatkan peralata

Pacta PLTN five PWR, variasi daya dalam

kontrol yang acta seefisien daD seoptim

operasi mengikuti beban dapat mengakibatkan

mungkin,

perubahan

perubahan dalam teras akibat perubahan lev

reaktor.

pacta beberapa parameter teras
Yang

terpenting

di sini

adalah

untuk

mengontrol

perubahan

daya operasi. Ada tiga sasaran yang ing

perubahan distribusi daya daD reaktivitas.

dicapai

Perubahan distribusi daya dalam teras, selain

pengurangan

disebabkan oleh perubahan daya operasi itu

pengurangan

sendiri,

oleh perubahan

dalam teras daD stabilitas distribusi daya. Pac

distribusi xenon dalam teras. Secara umum

kegiatan ini dipelajari tiga strategi pengontrola

diketahui bahwa konsentrasi xenon meningkat

PLTN five PWR selama operasi mengiku

ketika level daya operasi diturunkan daD

beban daD melalui studi komparasi dapa

menurun

dibandingkan

juga

disebabkan

ketika

dinaikkan.

Perubahan

reaktivitas berhubungan dengan faktor power

oleh

generator
pemakaian
pengaturan

keunggulan

strategi,
batang

yaitu

kendal

konsentrasi boro

daD kekuranga

masing-masing strategi.

defect daDkonsentrasi xenon dalam teras.
Untuk menjaga kestabilan operasi, kedua
parameter di atas harus dikontrol sedemikian

MODEL PERHITUNGAN
Dalam

studi

ini

digunakan

mode

rupa dengan cara yang efisien. Dalam PWR,

sederhana yang disebut dengan model teras du

distribusi daya dapat dikontrol oleh batang

titik (two points reactor model). Dalam mode

kendali. Reaktivitas dapat dikendalikan dengan

ini, teras reaktor dibagi menjadi dua bagian

larutan boron, batang kendaIi, atau kombinasi

mewakili separuh bagian atas daD separuh

keduanya. Untuk sederhananya, kita dapat

bagian bawah teras. Tujuan pembagian in

menggunakan

untuk

adalah untuk menghitung distribusi daya daD

mengendaIikan distribusi daya daD larutan

distribusi xenon dalam teras, dengan cara

boron untuk memeIihara kekritisan reaktor.

menghitung daya lokal reaktor daD konsentras

Yang menjadi masalah adalah bagaimana

xenon pactamasing-masing bagian. Model tidak

menyisipkan atau menarik batang kendaIi dari

memecahkan

teras secara efisien daDdalam timing yang tepat

thermohidrolik, tetapi menggunakan koefisien

untuk menekan osilasi xenon daDberapa banyak

koefisien yang telah

larutan boron digunakan untuk mengurangi air

dengan code fisika reaktor untuk meramalkan

Iimbah yang timbul dari proses boration daD

respon

dilution. Untuk mengatasi masalah tersebut,

konsentrasi xenon, posisi batang kendaIi daD
konsentrasi boron.

batang

kendaIi

oleh karena itu, diperlukan sebuah Generator
Strategi.

reaktor

persamaan

neutronic

dihitung

terhadap

daD

sebelumny

perubahan

daya

Daya lokal reaktor pacta separuh bagian

Generator Strategi diperlukan oleh operator

atas daDseparuh bagian bawah teras bergantung

reaktor, untuk pedoman agar pengendaIian

pacta daya total reaktor daD distribusi daya saat

reaktor selama operasi mengikuti beban dapat
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parameter yang disebut dengall axial offset

Secara matematis, AOP didetinisikan sebagai

(AOP). Apabila nilai awal AOP diketahui, daya

ftaksi daTiperbedaan daya pactaseparuh bagian

lokal teras dapat dihitung dengan persamaan:

alas clan bagian bawah teras clan dapat ditulis
sebagai:

(1)

~ =(l-AO~)*P

AOP = P, - Pb (3)
P,

Ph = (1-AO~)*P

+ Pb

(2)
Konsentrasi iodine clan xenon dalam teras

dimana:

merupakan

Pr, Ph : daya (lokal) relatifpada separuh

demikian

bagian alas clan bagian bawah teras

fungsi

daya

reaktor.

apabila

daya

lokal

Dengan
diketahui,

perubahan konsentrasi lokal iodine clan xenon
pacta separuh bagian alas clan bagian bawah

(%)

P

: daya relatifkeseluruhan teras (%)

AO~

: axial offset awal (%)

teras dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan dinamika iodine clanxenon, yaitu:

Sebaliknya nilai axial offset dapat dihitung
apabila nilai daya lokal pacta saat itu diketahui.
dI,

di= Yi Ifr/lo~
JIb
~f

= Yi

If

r/loPb

dXb --Yx£
dt

(5)

- AJb

dt = Yx Lf rPoP,+ A/,

dX,

(4)

-).-;1,

" fr/loPb+A/b- ((J"ar/loPb+Ax
)~b

dimana:
It,Ib

(6)

- (CYarPoP, + AJX,

Lr
: konsentrasi (lokal) iodine pacta

(7)

: penampang lintang tisi makroskopik

Yi' Y x : basil tisi iodine and xenon

separuh bagian alas clanbagian
bawah teras
XI, Xb : konsentrasi (lokal) xenon pacta
separuh bagian alas dan bagian
bawah teras
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Ai ,Ax: konstanta peluruhan iodine and xenon
(Yo

: penampang lintang serapan
mikroskopik xenon

r/Jo

: fluks neutron efektif
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Ketika daya operasi reaktor berubah, dua

-

maka

perubahan

tersebut

dapat

dianggap

reaktivitas clan

berbanding lurns dengan perubahan parameter

distribusi daya - ikut berubah. Pada dasamya

lain.(3) Variasi AOP secara pendekatan juga

perubahan

linear

dapat dianggap berbanding lurus dengan variasi

terhadap perubahan parameter-parameter lain

daya, perbedaan konsentrasi xenon clan posis

dalarn teras. Akan tetapi, karena perubahan

batang kendali.(4) Dengan demikian, besar

yang terjadi relatif ked I clan dikategorikan

perubahan AOP clan reaktivitas masing-masing

sebagai short term change; yaitu perubahan

dapat dihitung dengan persarnaan:

parameter utama operasi
reaktivitas

tidak

selalu

yang tidak secara langsung disebabkan olehfuel
burnup clan akumulasi produk fisi dalam teras,

MOP = ACP*M+ACX*Mth

+ACR*M

(8)

~p=RCP*M+RCX*M+RCT*~T+RCR*M+RCB*~

dimana:

(9)

RCP

: kofisien reaktivitas daya (%-1)

perubahan AOP (%)

RCX

: kofisien reaktivitas xenon (%-1)

f:.p

: perubahan reaktivitas

RCR

: kofisien reaktivitas batang kendali

M

: perubahan daya (%)

(%-1)

Mtb

: perubahan dari perbedaan konsentrasi

RCT

MOP:

xenon pada separuh bagian atas clan
bagian bawah teras(%)

M

RCB : koefisien reaktivitas boron (ppm-I)
GENERATORSTRATEGI

: perubahan konsentrasi xenon dalam
teras (%)

: kofisien reaktivitas temperatur eel)

Tujuan utarna pengendalian reaktor dalam

operasi mengikuti beban adalah pengendalian

M

: perubahan posisi batang kendali (%)

distribusi daya clan pengendalian reaktivitas.

f:.T

: perubahan temperatur teras rata-rata

Pengendalian distribusi daya bertujuan untuk

(°C)

M

: perubahan konsentrasi boron dalam
teras (pprn)

ACP

: rasio perubahan AOP(%) terhadap
perubahan daya (%)

ACX

: rasio perubahan AOP(%) terhadap

perubahankonsentrasixenon(%)
ACR

: rasio perubahan AOP(%) terhadap

perubahan posisi batang keDdaH (%)
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menjaga nilai peaking factor dalam batas yang

aIDan, sehingga integritas bahan bakar dapat

terjarnin. Pengendalian reaktivitas ditujukan

untuk mernpertahankan kekritisan reaktor pada

level daya berapa saja dioperasikan. Ada tiga

sasaran yang ingin dicapai Generator Strateg

dalam me1akukan pengendalian distribusi daya
clan

reaktivitas.

Yang

pertarna

adalah

minimalisasi pernakaian batang keDdaH,karena
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semakin berkurang frekuensi pengaturan batang

dilakukan dengan frekuensi tinggi. Selain itu

kendali semakin mudah aksi pengendalian

jumlah air yang dibutuhkan dalam proses

dilakukan. Yang kedua adalah minimalisasi

dilution clan boration sangat besar terutama

pengaturan konsentrasi boron dalam teras,

pacta periode EOC (end of core life).

karena semakin kecil frekuensi pengaturan

Untuk mengurangi pengaturan konsentrasi

konsentrasi boron dalam teras semakin kecil

boron dalam pengendalian reaktor, pengaturan

jumlah limbah air yang dihasilkan dad proses

temperatur teras rata-rata dapat dilakukan.

tersebut

(terutama proses dilution).

Yang

Sebagaimana umum diketahui dalam operasi

terakhir

adalah kestabilan distribusi daya,

PWR nilai temperatur teras rata-rata diprogram

dimana kestabilan ini merupakan faktor utama

berdasarkan level daya operasi. Sebagai alat

dalam peredaman osilasi xenon.

kontrol

tambahan,

temperatur

ini

dapat

dibiarkan menyimpang dad nilai programnya
Peralatan KendaH

dalam nilai batas tertentu, sehingga deviasi

Ada dua alat kontrol yang dapat digunakan
dalam aksi pengendalian, yaitu batang kendali

temperatur

ini

dapat

mengkompensasi

perubahan reaktivitas.

clan boron. Batang kendali dapat digunakan

batang

Generator
Strategi
Berdasarkan
PengendaHan
Nilai Batas AOP (AD
Bandwidth Control)

kendali akan menggeser peak distribusi daya ke

Pada strategi ini, seluruh gerakan batang

arab dasar teras (nilai AOP betgeser ke arab

kendali ditujukan untuk mengontrol perubahan

negatit)

batang

distribusi daya, yang diwakili oleh parameter

kendali menggeser peak distribusi daya ke arab

AOP. Karena hanya batang kendali yang dapat

atas teras (nilai AOP bergeser ke arab positit).

mengontrol distribusi daya, seluruh gerakan

Dad segi reaktivitas, penyisipan batang kendali

batang

akan menyebabkan tambahan reaktivitas negatif

mengontrol nilai AOP dalam nilai batas yang

(negative reactivity insertion) pada teras clan

diizinkan, tanpa memperhatikan perubahan

sebagai

pengendali

pengendali

distribusi

reaktivitas.

daya

Penyisipan

clan sebaliknya penarikan

clan

sedangkan penarikan batang kendali menambah
sisipan reaktivitas positi£
Pactareaktor PWR, boron digunakan untuk

kendali

ditujukan

hanya

untuk

reaktivitas yang yang disebabkan oleh gerakan
tersebut.

Dengan

demikian,

disamping

disebabkan oleh perubahan parameter teras

pengendalian reaktivitas dengan cara mengatur

akibat

konsentrasinya dalam teras. Untuk menaikkan

reaktivitas juga dapat disebabkan oleh gerakan

nilai reaktivitas, konsentrasi boron dalam teras
dikurangi (dilution). Sebaliknya, konsentrasi
boron dalam teras ditambah (boration) untuk
menurunkan nilai reaktivitas. Pacta umumnya
pengendalian dengan menggunakan boron ini

perubahan

level

daya,

perubahan

batang kendali saat mengontrol AOP.
Perubahan reaktivitas ini kemudian dikontrol
oleh deviasi temperatur teras rata-rata clan
dengan pengaturan konsentrasi boron dalam
teras.

dilakukan secara manual oleh operator. Dengan
demikian problem akan timbul jika aksi ini
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Jika nilai AOP lebih kecil dari nilai batas

Gerakan batang kendali dipicu oleh nilai

minimum

AOP. Jika nilai AOP menyimpang daTi nilai
maksimum yang diizinkan, batang keDdaH

R

/

disisipkan kedalam teras sampai AOP kembali

=R

I-I

(ADPMin-ADP)
ACR

(11)

ke dalam nilai batas. Sebaliknya, jika AOP

dim ana:

melampaui nilai batas minimum, batang kendali

Ri

ditarik sampai AOP kembali ke dalam nilai

: posisi batang kendali pada step i-I
: nilai axial offset
ADP, ADPmax,ADPmin

: posisi batang kendali pada step i

Ri-J

batas. Jumlah pemindahan posisi batang kendali

aktual, maksimum clanminimum

dapat dihitung dengan persamaan berikut,
ACR

dengan prosedur pengontrolan seperti terlihat
dalam Gambar 1.

: rasio perubahan AOP(%) terhadap

perubahan posisi batang kendali (%)

Jika nilai AOP lebih besar dari nilai batas
maksimum
R =R - (ADPMa<
-ADP)
/

/1

(10)

ACR

~p
Dilution

..

.

Doration

Ro,!i"

Rodin

AOPmllkH

Dilution

.

..

Dilution

..

.

Rod on'

Gambar1. Prosedur

Borauon

f

AOl'mln
Rod 0'"

Boration

pengontrolan pada strategi berdasarkan pengendalian

Generator
Strategi
Pengendalian
Prioritas
(Reactivity Priority Control)

Berdasarkan
Reaktivitas

Dalam strategi ini, pengendalian reaktivitas

nilai batas AOP

gerakan batang kendali, seperti terlihat dalam
Gambar 2.

Alat kontrol pertama adalah pengaturan
deviasi

temperatur

teras

rata-rata.

Jika

ditempatkan pada prioritas yang lebih tinggi clan

parameter-parameter lain yang mempengaruhi

nilai axial offset sebagai constraint untuk

reaktivitas dalam teras tetap, reaktor yang
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berlawanan untuk mengembalikan AOP ke
dalam nilai batas.

mempunyai koefisien temperatur negatif akan
kritis hanya pada satu temperatur tertentu.
Sebagai akibat dari power defect, reaktivitas

Alat kontrol ketiga adalah pengaturan

berubah ketika level daya dirubah. Untuk

konsentrasi boron dalam teras. Konsentrasi

mengkompensasi

boron

perubahan

reaktivitas,

teras

dalam

diatur

untuk

temperatur teras rata-rata dibiarkan bervariasi

mengkompensasi sisa perubahan reaktivitas

dalam nilai batas tertentu yg diizinkan. Jika

yang sudah ditekan oleh peralatan kendali

temperatur tersebut melampaui nilai batas, alat

sebelumnya. Jika perubahan reaktivitas menuju

kontrol

ke nilai positit: larutan boron ditambahkan ke

yang

lain

digunakan

untuk

dalam teras melalui proses boration. Dan jika

mengkompensasinya.
Alat kontrol kedua adalah batang kendali.
Batang

kendali

digerakkan

perubahan reaktivitas menuju nilai negatit:
konsentrasi boron dalam teras dikurangi melalui

untuk

proses dilution.

mengkompensasi sisa perubahan reaktivitas
yang sebelumnya sudah dikontrol oleh deviasi

Dengan prioritas clan urutan pemakaian

temperatur teras. Parameter constraint untuk

peralatan kendali seperti di atas, tugas boron

gerakan batang kendali adalah nilai AOP.

dapat dikurangi sehingga limbah air yang timbul

Batang kendali hanya dapat digerakkan untuk

dalam proses dilution clan boration juga dapat

mengontrol reaktivitas sepanjang nilai AOP

berkurang. Jumlah perpindahan posisi batang

masih dalam nilai batas. Dan apabila AOP

kendali dalam mengembalikan AOP ke dalam

melampaui nilai batas, gerakan batang kendali

nilai batas pada strategi ini, dapat dihitung

dihentikan atau dipindahkan ke arab yang

dengan persamaan (10) clan(11).

1\"

Rodin

Dilution
-

Boralion

Rod;n
AOPmuk.

Hod
ou'-

-Hooli"

AO"m;"

Rudout

Dilul;un
-

Rod out

Born'i"n

Gambar 2. Prosedur pengontrolan pada strategi berdasarkan pengendalian prioritas reaktivitas
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Ketika konsentrasi

iodine clan xenon

Generator
Strategi
Berdasarkan
Pengendalian Lintasan Tiga Axial Offset
(Triax Control)

diketahui, daya relatif pactaseparuh bagian atas

Metoda Lintasan Tiga Axial Offset adalah

clan bagian bawah teras yang memberikan

metoda barn yang diusulkan oleh Shimazu

konsentrasi iodine clan xenon dalam kondisi

untuk menghilangkan osilasi xenon dalam

setimbang dapat dihitung dari persamaan (4),

teras.(S,6)Berbeda dengan metoda konvensional

(5), (6) clan (7), dengan meletakkan d~t = 0

yang menggunakan satu parameter axial offset
(AOP), metoda ini mendefisinikan lagi dua
parameter axial offset barn, yaitu AOI clan

clan dX;dt = O. Kemudian, AOI clanAOX dapat
ditulis kembali sebagai:

AOX. AOP adalah axial offset konvensional

ADI

= ~, -

yang didefinisikan sebagai rasio perbedaan daya

~b

= I, - Ib

~'+~b

I, +Ib

(14)

reaktor pacta separuh bagian atas dengan
separuh bagian bawah teras (lihat persamaan
(3».

AOI

clan

AOX

masing-masing

ADX=p.,-Pxb=- (Yj+YJ~r(x,-~)
(15)
p.,+Pxb(y,+YJ~/x, +~)+2o;,x,~

didefinisikan sebagai axial offset dari distribusi
daya yang akan memberikan distribusi iodine

Kita dapat mendefinisikan dua parameter

clan xenon aktual dalam kondisi setimbang.

barn, DAOPX clan DAOIX, yang secara

Definisi matematis AOI clan AOX masing-

matematis dapat ditulis sebagai:

DAOPX

masing dapat ditulis sebagai berikut.
ADI

= ~I - ~b

DAOIX

(12)

~I+~b

= AOP -

AOX

= AO! - AOX

(16)
(17)

Apabila DAOPX and DAOIX diplot dalam

bidang x-y, kurva akan membentuk sebuah
ADX

1'., - Pxb (13)
Px,+ Pxb

lintasan ellips yang mempunyai karakteristik
khusus. Lintasan kurva ini akan membentuk
spiral ellips, yang akan membesar jika osilasi

dimana:

xenon divergeD clan sebaliknya akan mengecil

1';/, 1';b : daya relati f pacta separuh bagian atas

apabila konvergen. Pacta sisi lain, lintasan akan

clan bagian bawah teras yang akan

menjadi ellips sempurna apabila osilasi xenon

memberikan konsentrasi iodine

tidak

dalam kondisi setimbang (%)

karakteristik penting dari segi pengendalian

Pxt, Pxb : daya relatif pactaseparuh bagian atas

divergeD ataupun

memberikan konsentrasi xenon
dalam kondisi setimbang (%)

Satu

adalah bahwa lintasan kurva akan berada pacta
sumbu

clanbagian bawah teras yang akan

konvergen.

koordinat,

yang

berarti

AOP=AOX=AOI, apabila osilasi xenon hilang
sempurnaY)

Selain itu, apabila diberikan

perubahan negatif terhadap AOP (misalnya
dengan penyisipan batang kendali), lintasan
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kurva akan bergerak sejajar dengan sumbu-x ke

DAOPX, clansebaliknya ditarik apabila

arab

lintasan melampaui nilai minimum.

negati£

Sebaliknya, jika

diberikan

3. Jumlah penyisipan atau penarikan

perubahan positif (batang kendali ditarik),
lintasan akan bergerak sejajar sumbu-x ke arab

batang

positi£ Saat perubahan AOP berhenti (gerakan

fungsi linear dari DAOPX. Secara

batang

matematis dapat ditulis sebagai:

kendali

distop),

lintasan

kembali

membentuk spiral ellips dengan karakteristik

kendali

ditetapkan

M=KxDAOPX

sebagai

(18)

yang sarna dengan di atas, mulai dari titik saat
dimana:

perubahan AOP berhenti.
Dengan memanfaatkan karakteristik di

M

= jumlah penarikan atau penyisipan batang
kendali (%)

atas, aksi pengendalian distribusi daya dapat
dilakukan secara mudah dengan memonitor
lintasan

kurva.

Prinsip

utamanya

adalah

K = konstanta penyelaras (acijustmentvalue).
Selanjutnya,

perubahan

reaktivitas

bagaimana membawa lintasan kurva sedekat

dikendalikan oleh deviasi temperatur teras rata-

mungkin

Dari

rata clanlarutan boron. Faciadasarnya, generator

peralatan kontrol yang ada, hanya batang

strategi ini sarna dengan Generator Strategi

kendali yang dapat mengendalikan distribusi

Berdasarkan Pengendalian Nilai Batas AOP, di

daya, maka yang menjadi problem utama pada

mana pada kedua strategi ini batang kendali

strategi pengendalian ini adalah bagaimana

berfungsi hanya sebagai pengendali distribusi

mengatur

daya.

dengan

gerakan

gumbo koordinat.

batang

kendali

secara

otomotis untuk mengontrollintasan kurva.
Secara umum, prosedur pengendalian dapat
dilakukan sebagai berikut.(7)

Perbedaannya

adalah

bahwa

pada

Generator Strategi Berdasarkan Pengendalian
Nilai Batas AOP gerakan batang kendali dipicu
oleh nilai AOP saat itu, sedangkan pada metoda

I. Nilai batas DAOPX ditentukan agar

berdasarkan Triax gerakan batang kendali

aksi pengendalian tidak terlalu ketat

dipicu oleh parameter DAOPX yang merupakan

(strict).

fungsi dari distribusi daya clan distribusi xenon

2. Gerakan batang kendali dipicu oleh

dalam teras saat itu. Prosedur pengontrolan

nilai DAOPX. Batang kendali mulai

berdasarkan metoda lintasan tiga axial offset

disisipkan

apabila

seperti terlihat dalam Gambar 3.

melampaui

nilai

Serpong, 26 dan 27 Pebruari 2003

lintasan

kurva

barns maksimum

232

Prosiding Presenlasi 1lmiah Teknologi Keselamalan Nuklir
1SSN No. 1410-05

DAOIX

..........-..--.-.........

"

'.'--"---".'-'.."".--'.'."'.-"

DAOPX
Penarikan

Batl!Jlng Kendali

..

--,.
Nilai Batas

DAOPX

--;

Gambar 3: Prosedur Pengontrolan Pada Metoda Lintasan Tiga Axial Offset

POLA DAYA (POWER PATTERN)

50% daya penuh selama 6 jam, kemudia

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di

dinaikkan kembali sampai mencapai daya penu

atas, daya reaktor pada operasi mengikuti beban

secara bertahap selama 3 jam clan terakh

diatur atau disesuaikan dengan fluktuasi beban

beroperasi secara konstan dengan daya penu

pada jaringan

interkoneksi tempat reaktor

selama 12 jam. Pola beban harian lainny

tersebut terkoneksi. Penyesuaian ini tidaklah

adalah pola 2-6-2-14 yang diadopsi sebagai po

sepenuhnya mengikuti fluktuasi beban yang

beban di Korea Selatan (9)clanpola 1-6-1-16 (L

sesungguh, akan tetapi diperlukan sebuah pola

Perbedaan dari kedua pola ini adalah taha

daya pendekatan yang dapat diakomodasi oleh

penurunan clan penaikkan

reaktor.

umum

lebih cepat, masing-masing dalam waktu 2 jam

diterapkan adalah siklus beban harian (daily

clan 1 jam. Tentu saja perbedaan pola in

load cycles) clan pengurangan beban hari libur

menimbul

(week-end load reduction).

parameter fisis teras, sehingga pemakaia

Pola

daya

yang

paling

Berdasarkan survei pemakaian listrik di

efek

yang

daya berlangsun

berbeda

terhada

peralatan kendali menjadi berbedajuga.

USA, PWR Westinghouse memakai pola harian

Untuk pengurangan beban hari libur, pad

3-6-3-12 sebagai siklus beban basis desain

umumnya pola yang dipakai adalah pola 5-55-5

(design-basis load cycle).(8) Pada pola ini daya

7. Dalam hal ini, pada hari Jumat malam day

operasi reaktor diturunkan daTi daya penuh

reaktor diturunkan sampai daya 50% day

menjadi 50% daya penuh secara bertahap

penuh selama 5 jam, beroperasi dengan day

selama 3 jam, dipertahankan beroperasi pada

rendah selama 55 jam clan dinaikkan kembal
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sampai daya penuh selama 5 jam pada hari

12,2-6-2-14 clan 1-6-1-16. Padamasing-masing

Sellin pagi. (10)

gambar

diperlihatkan

bagaimana

pola

pergerakan batang kendali, deviasi temperatur
HASIL SIMULASI NUMERIK

teras rata-rata clan perubahan konsentrasi boron

Tujuan simulasi ini adalah untuk melihat
performansi ketiga generator strategi dalam
mengendalikan

perubahan

reaktivitas

daD

dalam teras dalam mengendalikan perubahan
distribusi daya clan reaktivitas sebagai akibat
dari perubahan level daya, serta pola perubahan

distribusi daya akibat perubahan level daya

axial offset dalam nilai batasnya sebagai hasil

reaktor. Simulasi dilakukan dengan asumsi

dari pengendalian yang dilakukan oleh batang

reaktor pada mulanya dalam keadaan setimbang

kendali.

dan parameter nuklir reaktor berdasarkan MOC
(middle of core life). Selain itu, nilai batas
deviasi AOP yang diizinkan adalah :1:5%clan
nilai batas deviasi temperatur teras rata-rata
terhadap
dilakukan

nilai

program

:1:I.5°C.

selama 3 hari

Simulasi

(72 jam)

clan

perhitungan perubahan parameter (calculation
step) dilakukan setiap 3 menit.

Tabel I memperlihat resume pemakaian
peralatan

kendali

untuk

masing-masing

generator srtategi sebagai fungsi dari pola daya.
Pemakaian batang kendali diberikan dalam
satuan

%,

merupakan

jumlah

kumulatif

besarnya penyisipan clan penarikan batang
kendali relatif terhadap panjang keseluruhan
batang kendali (bagian aktit). Limbah air adalah

Hasil simulasi dapat dilihat pada gambar
clan tabel di bawah. Gambar 4, 5 clan 6
memperlihatkan basil simulasi untuk Generator

jumlah kumulatif air yang harns dikeluarkan
dari dalam teras saat pengaturan konsentrasi
larutan

boron

(dilution

daD

boration).

Strategi Berdasarkan Pengendalian Nilai Batas

Dikatakan limbah karena air tersebut sudah

AOP,

terkontaminasi

radioaktif

clan memerlukan

penanganan

khusus

seperti

Generator

Pengendalian

Strategi

Prioritas

Berdasarkan

Reaktivitas

dati

Generator Strategi Berdasarkan Pengendalian
Lintasan

Tiga

Axial

Offset,

proses

dekontaminasi clan lain sebagainya.

dengan

menggunakan input pola daya 5-55-5-7, 3-6-3-
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Gambar 6: Hasil simulasi strategi berdasarkan Triax Control untuk 4 pol a daya

Tabel I. Resume pemakaian peralatan kendali untuk empat tire pola daya
Pola 5-55-5-7
(Weekend
Regulation)
Rod
Limbah
Air
(%)
(ton)
Strategi I
(AD Bandwidth
Control)
Strategi II
(Reactivity
Priority
Control)
Strategi III
(Triax Control)

Pola 3-6-3-12
(Daily Load
Pattern)
Rod
Limbah
Air
(%)
(ton)

Pola 2-6-2-14
(Daily Load
Pattern)
Rod
Limbah
Air
(%)
(ton)

Pola 1-6-1-16
(Daily Load
Pattern)
Rod
Limbah
Air
(%)
(ton)

39.67

27.29

129.52

77.9

128.93

92.61

128.03

123.03

79.25

24.96

156.6

70.33

176.69

73.53

273.63

98.5

60.88

30.18

196.4

78.83

193.37

88.52

173.6

117.56

PEMBAHASAN

pengaturan posisinya lebih keci!. Akan tetapi

Dengan membandingkan Gambar 4, 5 clan

&ekuensi pengaturan konsentrasi boron lebih

6, dapat terlihat perbedaan efektifitas pemakaian

tinggi, clanproses dilution lebih panjang karena

peralatan kendali untuk masing-masing strategi.

deviasi perubahan konsentrasi boron dalam

Pola pemakaian batang kendali pada Generator

teras untuk mengontrol reaktivitas selama

Strategi Berdasarkan Pengendalian Nilai Batas

manuver daya lebih lobar. Ini mengakibat

AOP terlihat sangat simpel daD ftekuensi
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Alasan yang sarna juga dapat diterapkan

jumlah limbah air yang dihasilkan menjadi lebih
banyak.

pada

Generator

Strategi

Berdasarka

Hasil sebaliknya terjadi pada Generator

Pengendalian Lintasan Tiga Axial Offset, karen

Strategi Berdasarkan Pengendalian Prioritas

prinsip rem isahan pemakaian peralatan kendal

Reaktivitas.

pada kedua strategi ini sarna. Mengecilny

Pada

strategi

ini

&ekuensi

pengaturan posisi batang kendali lebih besar,

pemakaian

batang

sehingga pola pergerakannya

lebih rumit.

meningkatnya kecepatan perubahan daya dapa

Namun tugas boron menjadi berkurang clan

diterangkan sebagai berikut. Karena kecepata

proses dilution lebih pendek sehingga jumlah

perubahan

limbah air yang dihasilkan lebih sedikit.

konsentrasi xenon, nilai DAOPX membesa

level

kendali

daya

denga

berpengaruh

pad

Hasil yang berbeda diperlihatkan oleh

dengan meningkatnya kecepatan perubahan

Generator Strategi Berdasarkan Pengendalian

level daya. Sesuai dengan persamaan (18)

Lintasan Tiga Axial Offset. Pada strategi ini

kecepatan penyisipan atau penarikan batang

penyisipan batang kendali lebih dalam sehingga

kendali

secara kumulatif pemakaian batang kendali

DAOPX. Akibatnya kecepatan penyisipan atau

menjadi lebih banyak. Pengaturan konsentrasi

penarikan

boron juga lebih banyak clan proses dilution

berikutnya dapat ditekan sehingga mengurang

menjadi lebih panjang sehingga memperbesar

pemakaian batang kendali pada step berikutnya

jumlah

limbah

air.

Akan

tetapi

membesar

Pada

dengan

batang

dengan

kendali,

Generator
Prioritas

membesarny

nilai

Strategi

DAOPX

Berdasarkan

menggunakan strategi ini, stabilitas distribusi

Pengendalian

daya terjaga dengan sangat baik. Sebagaimana

keDdaH

yang diperlihatkan dalam Gambar 6, perubahan

pengendali reaktivitas. Oleh karena itu ketik

AOP hanya terjadi pada periode penurunan atau

perubahan level daya dilakukan lebih cepat

penaikan daya, clan dalam waktu yang relatif

penggunaan kedua peralatan kendali tersebu

singkat AOP kembali konstan ke nilai awal atau

menjadi membesar.

clan

boron

Reaktivitas,

batang

digunakan

sebaga

nilai target.
Dari basil Tabel 1 dapat terlihat bahwa

KESIMPULAN
Generator

kecepatan penurunan atau penaikan level daya
sangat

berpengaruh

terhadap

perubahan

reaktivitas. Pada Generator Strategi Berdasarkan
Pengendalian Nilai Batas AOP, kecepatan
perubahan level daya hanya berpengaruh pada
pemakaian boron Gumlah limbah air semakin
banyak) clan tidak terlalu berpengaruh kepada
pemakaian batang kendali. Hal ini adalah karena
pada

strategi

ini

hanya

boron

yang

dipergunakan untuk mengontrol reaktivitas.

Strategi

Berdasarkan

Pengendalian Nilai Batas AOP lebih efekti
dalam

pemakaian

batang

kendali

namun

&ekuensi pengaturan konsentrasi boron dalam
teras

menjadi

lebih

banyak.

Kecepatan

perubahan level daya tidak terlalu berpengaruh

terhadap pemakaian batang keDdaH, namun

memperbesar tugas boron sehingga jumlah
limbah air yang dihasilkan semakin besar.
Generator

Strategi

Berdasarkan

Pengendalian Prioritas Reaktivitas lebih efekti
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dalam mengurangi jumlah limbah air yang

Mathematics and Computation into the

dihasilkan
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Next Millennium (pHYSOR 2000), May 7 -

dalam pemprosesan konsentrasi

boron dalam teras. Akan tetapi :&ekuensi

3.

pengaturan posisi batang kendali menjadi lebih
banyak. Kecepatan

perubahan

level daya

berpengaruh terhadap kedua peralatan kendali

4.

ini.
Generator

Strategi

Berdasarkan

Pengendalian Lintasan Tiga Axial Offset sangat

5.

efektif dalam menjaga stabilitas distribusi daya.
Namun tTekuensipemakaian peralatan kendali
(batang kendali daD boron) lebih tinggi.

6.

Kecepatan perubahan level daya berpengaruh
positif terhadap pemakaian batang kendali
(:&ekuensi pemakaian

berkurang),

namun

memperbesar jumlah limbah air yang dihasilkan
karena meningkatnya

7.

:&ekuensi pengaturan

konsentrasi boron dalam teras.
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