
~

batan

PRO SIDING SEMINAR
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
Yogyakarta, Rabu, 11 September 2013

PEMBUATAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK VERlFIKASI
PROSES PEMBENTUKAN TERAS BARU RSG-GAS

Abdul Aziz RHo, N ailul Atifah"
o PRSG-BATAN, UFakultas Teknik Universitas Pamulang

hakim@batan.go.id

ABSTRAK

PEMBUATAN PROGRAM KOMPUTER UNTUK VERIFIKASI PROSES

PEMBENTUKAN TERAS BARU RSG-GAS. Telah dibuat program komputer yang
mendukung proses verifikasi formulir perintah pemindahan elemen teras RSG-GAS.
Bahan bakar RSG-GAS harus dikeluarkan dari teras setelah mencapai fraksi bakar
tertentu sehingga tidak melampaui batasan yang diijinkan, diganti dengan bahan
bakar segar dan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain mengikuti pola yang telah
ditentukan dalam LAK RSG-GAS. Pengeluaran bahan bakar, penggantian dan
pemindahan posisi merupakan kegiatan pembentukan teras baru yang dilakukan
dengan mengikuti langkah-Iangkah pada formulir perintah pemindahan elemen teras.
Formulir tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu kebenaran langkah-langkahnya
sebelum dikerjakan di lapangan. Program komputer menghasilkan keluaran berupa
konfigurasi bahan bakar, burn-up bahan bakar, bahan bakar yang harus dikeluarkan
dari teras dan langkah-langkah pembentukan teras baru. Dengan data tersebut,
proses verifikasi pemindahan elemen teras lebih terjamin kebenarannya.

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF COMPUTER PROGRAM TO VERIFY FORMA TION PROCESS
OF THE NEW RSG-GAS CORE. It has been developed a computer program that
supports the verification process of orders removal RSG-GAS elements form. Those
RSG-GAS fuel have to be removed from the core after reaching a certain fraction of
fuel burn up so it does not exceed the allowable limits. They are replaced with fresh
fuel and they are moved from one position to another to follow a predetermined
pattern in the SAR of RSG-GAS. Fuel unloading, replacing and removing of the
position are such a new core formation activity carried out by following the steps
mentioned on the order core element removal form. Prior implementing this activities,
correctness of this form must be verified first. This computer programs produce the
output of the fuel configuration, burn-up fuel, fuel that must be removed from the core
and steps to form a new core. With these data, the verification process of core
element removal will be more reliable.

PENDAHULUAN

Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy (RSGGAS) merupakan reaktor tipe kolam yang
digunakan untuk penelitian, pelayanan iradiasi,

serta kegiatan pendidikan dan pelatihan. Fasilitas
RSG-GAS dibangun berdasarkan konsep reaktor
kolam terbuka dengan menggunakan air sebagai
pendingin sekaligus moderator, dan berilium
sebagai reflektor.

Reaktor RSG-GAS menggunakan bahan
bakar tipe plat yang disusun menjadi bundel bahan
bakar. Setiap elemen bakar standar terdiri atas
bagian ujung di bagian bawah, perangkat pemegang
di bagian atas, dua plat samping dan 21 plat elemen
bakar. Setiap plat elemen bakar terdiri atas rangka
AlMgz dan dua lembaran penutup dari bahan yang
sarna, yang membungkus plat meat dispersi U3Siz

AI. Elemen bakar kendali dirancang untuk dapat
disisipi penyerap jenis-garpu (fork type). Bagian
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yang berisi elemen bakar pada elemen bakar kendali
identik dengan bagian yang berisi elemen bakar
pada elemen bakar. Sebanyak 15 plat elemen bakar
bagian dalam ditahan oleh dua plat sam ping.
Sebanyak 3 (tiga) plat elemen bakar diambil pada
setiap ujung dari daerah yang berisi elemen bakar
untuk memberikan mang untuk memasukkan bilah
penyerap (absorber blade). Plat-plat Aluminium
menggantikan dua dari tiga plat elemen bakar yang
diambilll] .

Bahan bakar RSG-GAS harus dikeluarkan

dari teras setelah mencapai fraksi bakar tertentu
sehingga tidak melampaui batasan yang diijinkan.
Selain pengeluaran bahan bakar juga perlu
dilakukan pemindahan bahan bakar ke posisi grid
yang lain dengan pola tertentu saat pembentukan
teras bam RSG-GAS. Secara umum kegiatan
pembentukan teras bam RSG-GAS meliputi
kegiatan pengeluaran, pemindahan posisi dan
pemasukan elemen bakar dari/ke teras reaktor.
Kegiatan pembentukan teras baru dilakukan dengan
mengikuti langkah-Iangkah pada formulir perintah
pemindahan elemen teras (PPET).

Salah satu tugas Subbidang Keselamatan
Operasi adalah melakukan verifikasi formulir PPET
dan mengawasi kegiatan PPET. Dalam rangka
menjalankan tugas tersebut diperlukan suatu metode
yang memudahkan pemeriksaan, verifikasi dan
pengawasan PPET terse but. Oleh karena itu dibuat
suatu program komputer yang dapat menghasilkan
dokumen yang berisi data yang benar yang bisa
digunakan untuk melakukan verifikasi formulir
PPET sehingga menjamin kebenaran langkah
langkah dalam formulir PPET. Program komputer
dipilih karena memiliki kelebihan dalam hal
konsistensi dan keakuratan pengolahan data
masukan sehingga menghasilkan keluaran yang
dijamin kebenarannya dan terhindar dari kesalahan
faktor man usia.

TEORI

Manajemen Bahan Bakar dalam Teras

Manajemen bahan bakar di dalam teras
reaktor nuklir adalah manajemen yang mengatur
pengelolaan bahan bakar di dalam teras untuk
mendapatkan penggunaan bahan bakar yang
maksimum dengan tetap menjaga kriteria
keselamatan pengoperasian reaktor dalam siklus
operasi. Oleh karena itu, manajemen elemen bakar
dalam teras berkaitan dengan pemasukan,
pemindahan dan pengeluaran bahan bakar di dalam
teras yang disusun dengan elemen teras lain seperti
batang kendali, elemen reflektor dan pendingin.
Manajemen bahan bakar dalam teras memiliki dua
tujuan, yaitu pertama untuk menaikkan besarnya
fraksi bakar (burn up) yang berarti memperbesar

utilisasi reaktor, dan kedua untuk mendapatkan
distribusi pembangkitan panas yang merata sehinga
pendingin mampu memindahkan panas tersebutl21.

Manajemen Teras RSG-GAS

Pola pergantian bahan bakar RSG-GAS
mengikuti pola 5/1, yaitu lima buah elemen bakar
standar dan satu elemen kendali pada posisi teras
tertentu dikeluarkan karena sudah mencapai fraksi
buang tertinggi dan diganti dengan elemen bakar
segar. Bahan bakar segar pada teras kerja bam
dimasukkan pada posisi teras H-9, H-4, F-3, C-8, C
3 dan A-9. Pola pemindahan dan penggantian
elemen bakar RSG-GAS ditunjukkan pada Tabel 1.
Dengan mengikuti pola penggantian bahan bakar
5/1, maka fraksi bakar bahan bakar dikelompokkan
ke dalam 8 kelas fraksi bakarl21.

Tabel 1.Pola pemindahan dan penggantian elemen
bakar pada teras reaktor RSG-GAS

Dari KeDariKeDariKe

H-9

F-10F-5F-8C-78-8

H-8

C-4F-4F-6C-6G-5

H-7

F-7F-3C-10C-50-4

H-6

0-10E-108-4C-40-5
H-5

E-5E-9G-6C-3H-8

H-4

F-9E-80-38-9C-9

8-9

E-8E-5A-88-8keluar

G-8

keluarE-3A-78-7keluar

G-6
8-70-10G-48-5keluar

8-5

G-80-8keluar8-4A-6

G-4

C-70-5H-5A-9A-4

F-10

G-90-4E-9A-88-5
F-9

A-50-3C-6A-7H-7

F-8
C-5C-10E-3A-68-9

F-7

F-4C-90-8A-5H-6

F-6
keluarC-8F-5A-4E-10

Verifikasi Pemindahan Elemen Teras

Subbidang Keselamatan operasi menerima
formulir Perintah Pemindahan Elemen Teras

(PPET) dari Subbidang Pelaksana Operasi. Personil
Subbidang Keselamatan Operasi kemudian
melakukan verifikasi terhadap formulir PPET dan
juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
PPET. Langkah-Iangkah dalam verifikasi formulir
PPET adalah sebagai berikut:
• Mengecek posisi elemen bakar pada teras lama.
• Mengecek data elemen bakar yang sudah tidak

dipakai lagi dan akan dikeluarkan dari teras.
• Mengecek pola pemindahan elemen bakar dari

teras (posisi I) ke posisi rak pinggir kolam
(Posisi II) kemudian ke teras lagi (posisi I) .

• Mengecek pola pemindahan elemen bakar dari
teras (posisi I) ke posisi lain di teras (posisi I)
menu rut pola pemindahan dan penggantian
elemen bakar pada LAK RSG-GAS Rev. 10.1.
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• Mengecek dua belas langkah pemasukan elemen
bakar ke teras reaktor pada percobaan kekritisan
dan pemuatan reaktivitas lebih.

• Mengecek posisi elemen bakar dalam
konfigurasi teras penuh setelah semua langkah
langkah PPET selesai dikerjakan.

Semua langkah-langkah dalam PPET
dilakukan setelah 48 jam reaktor dipadamkan dan
ketika penyerap pada posisi terbawah, untuk
menjamin teras pada kondisi subkritis.

Bahasa Pemrograman FORTRAN

FORTRAN merupakan salah satu bahasa
pemrograman tingkat tinggi (high level language)
yang berorientasi kepada suatu masalah tertentu,
khususnya masalah yang berkaitan dengan bidang
matematika dan teknik. FORTRAN merupakan
bahasa tingkat tinggi tertua dan yang pertama.
Sebelum hadir FORTRAN, bila sese orang akan
memprogram komputer, maka ia harus
menggunakan bahasa mesin yang rumit.

Pada tahun 1950, seorang ahli dari pabrik
komputer IBM (International Bussiness Machine)
bernama John Backus berhasil mengembangkan
suatu bahasa computer yang mudah dipakai, bahkan
oleh orang yang awam computer sekalipun. Bahasa
itu disebutnya FORTRAN (Formula Translation).
Bahasa ini cukup mudah dipahami dan efektif untuk
digunakan. Sehingga, bukan hal yang aneh apabila
dengan cepat, bahasa ini berkembang di
masyarakat. Bahasa FORTRAN ditujukan terutama
sebagai aplikasi di bidang sains dan teknik.

FORTRAN untuk pertama kalinya
digunakan pada tahun 1954 oleh Programmer
Research Group·IBM pada komputer IBM 704.
Tidak membutuhkan waktu lama untuk

pengembangan bahasa FORTRAN sampai pad a
edisi yang paling akhir yaitu FORTRAN 77 dan
Waterloo FORTRAN[31•

TAT A KERJA

Langkah-Iangkah pembuatan program
komputer:

1. Mendefinisikan permasalahan yang akan
diselesaikan oleh program komputer yang akan
dibuat.

2. Mengklasifikasikan data yang akan dipakai: data
input, dan data output yang diinginkan.

3. Merancang alur program komputerij7owchart.
Lihat Gambar 1 pada Lampiran 1.

4. Mengimplementasikan alur program ke bahasa
pemrograman dalam bentuk modul-modul
program.

5. Menguji modul-modul program yang telah
dibuat.

6. Menyatukan modul-modul program menjadi
program yang lengkap.

7. Menguji program yang telah dibuat.
Permasalahan yang ingin diselesaikan

dengan program komputer ini adalah diperolehnya
dokumenlfile yang memuat data:
1. Konfigurasi elemen bakar dan burn up masing

masing elemen bakar pada akhir teras
sebelumnya.

2. Elemen bakar yang sudah tidak dipakai lagi dan
dikeluarkan dari teras ketika pembentukan teras
baru.

3. Konfigurasi elemen bakar pada teras baru .
4. Susunan elemen bakar pad a grid teras.
5. Langkah-langkah pemindahan elemen bakar

dalam teras.

Data yang akan dipakai sebagai masukan
program komputer ini antara lain:
1. Data elemen bakar akhir teras sebelumnya yang

diambil dari file EOC-T[x].out yang merupakan
keluaran program BATAN-FUEL.

2. Data elemen bakar segar yang akan dimasukkan
ke dalam teras.

3. Data pola pergeseran dan penggantian elemen
bakar RSG-GAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program komputer yang dibuat ini diberi
nama COREMAN yang merupakan singkatan dari
core management. Antarmuka program ini dibuat
secara sederhana disesuaikan dengan tujuan
pembuatan program. Antarmuka program berisi
permintaan untuk memasukkan nama file sebagai
berikut:

1. EOC-T[x].OUT yang berisi informasi tentang
konfigurasi elemen bakar beserta burn up
masing-masing elemen bakar pada akhir teras
sebelumnya yang masih bercampur dengan data
lain yang tidak diperlukan untuk manajemen
teras.

2. FEBOC-T[x+l].DAT yang akan menampung
informasi tentang konfigurasi elemen bakar
beserta burn up masing-masing elemen bakar
pada akhir teras sebelumnya, elemen bakar yang
sudah tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari
teras ketika pembentukan teras baru, konfigurasi
elemen bakar pad a teras baru.

3. FRESH-T[x+l].DAT yang berisi informasi
elemen bakar segar yang akan dimasukkan ke
dalam teras.

4. CORE-T[x+l].DAT yang akan menampung
data susunan elemen bakar pada grid teras.

5. PPET-T[x+l].DAT yang akan menampung data
langkah-Iangkah pemindahan elemen bakar
dalam teras.

Sebagai contoh dalam penulisan ini adalah
verifikasi pembentukan teras 81 RSG-GAS.

Abdul Aziz RH, dkk. ISSN 1410 - 8178 Buku II hal. 357



PRO SIDING SEMINAR
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Pusat Teknologl Akselerator dan Proses Bahan
Yogyakarta, Rabu 11 September 2013

~

batan

Tampilan antarmuka program COREMAN pada
pembentukan teras 81 dapat dilihat pada Gambar 2,
yang menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:
1. File EOC-T80.0UT merupakan file yang berisi

hasil perhitungan neutronik akhir teras 80
reaktor RSG-GAS dan merupakan keluaran
program BAT AN FUEL. File ini berisi data
ukuran lebar mesh arah aksial dan radial beserta

volume per region, perincian material teras
setiap zone, tampang lintang makroskopik
material teras, nilai kritikalitas teras, pemetaan
material pada grid teras, faktor puncak daya,
fluk neutron rata-rata, burn up elemen bakar
pada awal teras dan akhir teras serta konfigurasi
elemen bakar akhir teras 80.

2. File FEBOC-T81.DAT merupakan file yang
akan menampung informasi tentang konfigurasi
elemen bakar beserta burn up masing-masing
elemen bakar pada akhir teras 80, elemen bakar
yang sudah tidak dipakai lagi dan dikeluarkan
dari teras ketika pembentukan teras 81, dan
konfigurasi elemen bakar pada teras 81.

3. File FRESH-T81.DAT merupakan file yang
berisi informasL elemen bakar segar yang akan
dimasukkan ke dalam teras ketika pembentukan
teras 81.

4. File CORE-T81.DAT merupakan file akan
menampung data susunan elemen bakar pada
grid teras 80 dan teras 81.

5. File PPET-T81.DAT merupakan file yang akan
menampung data langkah-langkah pemindahan
elemen bakar dalam teras ketika pembentukan
teras 81.

Gambar 2. Tampilan Antarmuka program
COREMAN pada pembentukan
teras 81

Isi dari masing-masing file tersebut dapat dilihat
pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 6.

Keluaran program COREMAN berupa file
jenis tek, yaitu file FEBOC-T[x+l).DAT, file
CORE-T[x+l).DAT dan file PPET-T[x+l).DAT.
File FEBOC-T[x+ 1).DAT berisi informasi tentang

konfigurasi elemen bakar beserta burn up masing
masing elemen bakar akhir teras yang diambil
sebagai data utama dari file EOC-T[x).DAT. Data
tersebut diperlukan untuk menyusun konfigurasi
teras baru berikutnya. File FEBOC-T[x+l).DAT
juga berisi informasi 6 buah elemen bakar yang
sudah tidak dipakai lagi ketika pembentukan teras
baru karena sudah memenuhi batas fraksi bakar

yang ditentukan dalam LAK RSG-GAS Rev. 10.1.
Selain kedua data di atas, file FEBOC-T[x+l).DAT
juga berisi informasi konfigurasi elemen bakar teras
baru yang siap dijadikan data masukan untuk
perhitungan parameter neutronik program BATAN
FUEL.

File CORE-T[x+l).DAT berisi informasi
susunan elemen bakar teras baru dalam susurian

grid teras RSG-GAS. Sedangkan file PPET
T[x+l).DAT berisi informasi tentang langkah
langkah dalam melakukan pemindahan elemen teras
untuk membentuk teras baru.

Ketiga file terse but berisi data yang bisa
digunakan untuk membantu proses verifikasi
formulir PPET yang dilakukan oleh personil
Subbidang Keselamatan . Operasi sehingga
kebenaran langkah-langkah pada formulir PPET
lebih terjamin kebenarannya. Pengujian program
COREMAN dengan kasus pembentukan teras 81
dan teras 82 menunjukkan hasil yang memuaskan
dan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah
dirumuskan.

Penggunaan data hasil keluaran program
COREMAN lebih memudahkan dalam verifikasi

PPET dibandingkan proses verifikasi yang sudah
dikerjakan. Hal ini disebabkan karena personil
Subbidang Keselamatan Operasi telah memiliki
data yang lengkap dan lebih terjamin kebenarannya
yang bisa memudahkan ketika melakukan verifikasi
PPET.

KESIMPULAN

Kegiatan ini telah menghasilkan suatu
program komputer yang mampu menghasilkan data
yang dapat digunakan sebagai data dukung pada
proses verifikasi pelaksanaan perintah pemindahan
elemen teras RSG-GAS. Proses verifkasi PPET

dapat dilakukan dengan lebih mudah dan langkah
langkah dalam formulir lebih terjamin
kebenarannya sehingga menjamin keselamatan
operasi reaktor.
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Tanya Jawab

Dedy Haryanto .
~ Apakah dengan pembentukan teras baru, suhu air

teras mengalami perubahan ? jika mengalami
perubahan apakah kapasitas tenaga reaktor
mengalami perubahan atau tidak ?

Abdul Azis
~ Pembentukan teras baru tidak menyebabkan

perubahan pada suhu air pendingin.
Pembentukan teras baru berpengaruh pada
perubahan parameter reaktivitas teras lebih
(menjadi lebih besar) yang diperlukan untuk
pengoperasian reaktor dan eksperimen di teras
reaktor.

Suratno

~ Tolong dijelaskan pola atau rumusan
pemindahan bahan bakar di teras RSG !

Abdul Azis
~ Pola 51 1. Lima bahan bakar standar

dikeluarkan dari teras dan 1 bahan bakar
kendali dikeluarkan dari teras dan dimasukkan

5 elemen standar dan 1 elemen kontrol fresh
dimasukkan de dalam teras. Bahan bakar dari

posisi teras digeserl dipindah ke posisi lebih
dalam (fraksi bakar rendah ke fraks; bakar
tinggi)
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