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ABSTRAK

KAJIAN KESELAMATAN MATERIAL BEJANA AQUEOUS HOMOGENEOUS REACTOR (AHR) DENGAN MENGGUNAKAN 
PROGRAM ANSYS. Technetium-99m, yang dihasilkan melalui molybdenum-99, merupakan radioisotop terbanyak digunakan di dunia 
kedokteran nuklir. Untuk memproduksi Mo99, sekarang ini sedang dikembangkan reaktor nuklir jenis aqueous homogeneous reactor (AHR). 
Meskipun penelitian terkait AHR telah banyak dilakukan, belum begitu banyak referensi yang membahas tentang aspek materialnya, padahal 
aspek material merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendisain AHR. Dalam hal ini, salah satu hal yang perlu 
untuk diteliti adalah berhubungan dengan integritas struktural bejana AHR yang diakibatkan oleh stress akibat adanya tekanan serta suhu 
operasi reaktor. Desain dari bejana harus mampu menahan kondisi pengoperasian normal, kondisi kecelakaan atau abnormal yang mungkin, 
serta mempertimbangkan adanya cacat retak yang mungkin ada pada bejana. Penelitian ini dilakukan melalui simulasi komputer metode 
finite elemen (FEM) dengan bantuan software ANSYS. Hasil simulasi pada AHR menunjukan bahwa tekanan dan suhu pada bejana sangat 
berpengaruh pada stress material bejana. Semakin tinggi tekanan dan suhu pada bejana maka akan semakin tinggi juga stress yang diterima 
oleh material bejana. Dari seluruh simulasi yang dilakukan, nilai equivalen (von-Mises) stress yang dihasilkan masih di bawah nilai yield 
strength material bejana AHR sehingga integritas bejana masih terjaga.

Kata kunci: Bejana, aqueous homogeneous reactor, ANSYS, equivalen (von-Mises)

ABSTRACT

MATERIAL SAFETY ASSESSMENT OF AQUEOUS HOMOGENEOUS REACTOR (AHR) VESSEL BY USING ANSYS CODE. Technetium-99m, which 
is generated from the decay of molybdenum-99, is the most commonly used medical radioisotope in the world. To produce molybdenum-99, nuclear 
reactor types namely aqueous homogeneous reactor (AHR) are being developed by many researcher. Although many AHRs-related research have been 
done, references that discuss the aspects of the material are rarely available. At the same time, material is one of important aspects to consider in designing 
AHR. In this case, one thing that needs to be investigated in relation to the structural integrity of AHR vessels is the stress caused by the pressure and 
temperature of the reactor operation. The design of vessels needs to consider many aspects such as normal operating conditions and also a possibility of 
accident or abnormal conditions. This research was peformed through a computer simulation by using finite element method (FEM) available in ANSYS. 
The simulation results shows that pressure and temperature in the vessel affect the stress of the vessel material. Higher pressure and temperature in the vessel 
also makes the stress of the vessel material higher. However the equivalent (von-Mises) stressess obtained from all of the simulation are still below the yield 
strength of the AHR vessel material so that the integrity of the vessel is maintained.

Keywords: Vessel, aqueous homogeneous reactor (AHR), ANSYS, equivalent (von-Mises).

1. PENDAHULUAN
Sekarang ini kebutuhan akan technetium 99m (Tc99m), yang 

merupakan radioisotop terbanyak digunakan di dunia kedokteran 
nuklir, semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar 
Tc99m dihasilkan melalui isotop induknya yaitu molybdenum-99 
melalui proses iradiasi target yang mengandung material fisil U235 
pada reaktor penelitian. Setelah proses iradiasi, Mo99 kemudian 
dipisahkan dari target melalui suatu proses tertentu untuk 
memisahkannya dari produk fisi dan aktinida [1].

Selain cara iradiasi target, sekarang ini sedang dikembangkan 
suatu reaktor nuklir yang disebut dengan Aqueous Homogeneous 
Reactor (AHR) dimana bahan bakarnya berupa larutan (uranium 
sulfat atau uranium nitrat) dan dicampurkan secara homogen 
dengan moderatornya (air atau air berat). AHR dikembangkan 
dengan fungsi utama untuk memproduksi Mo99 [2]. 

Sampai saat ini, telah banyak penelitian yang dilakukan tentang 
reaktor jenis AHR ini terutama yang difokuskan pada keselamatan 
kekritisan dan kapasitas produksi Mo99 dari AHR [3], analisis desain 
dan karakteristik keselamatannya [4], analisis perubahan reaktivitas 
pada AHR [5] dan lainnya. Namun demikian, penelitian terkait 
dengan keselamatan reaktor ini apabila ditinjau dari aspek material 
belum banyak dilakukan. Padahal aspek material merupakan salah 
satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam desain.

Terkait dengan aspek material, terdapat salah satu komponen 
penting yang tak dapat digantikan dalam setiap reaktor nuklir yaitu 
bagian bejana tekan reaktor. Pada AHR, bejana reaktor terbuat dari 
material austenitic stainless steel [4]. Bagian ini sangat berperan 
penting bagi keselamatan reaktor itu sendiri karena berfungsi 
sebagai tempat berlangsungnya reaksi nuklir serta juga berfungsi 
untuk membatasi dan melindungi isi reaktor dari lingkungan 
sekitar. Apabila pemilihan ataupun desain dari bejana ini tidak 
benar, maka dapat mengakibatkan kebocoran atau kerusakan 
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lainnya dan berpotensi untuk membahayakan pekerja, masyarakat 
dan lingkungan [6]. 

Salah satu hal yang membutuhkan kajian mendalam adalah 
integritas struktural bejana reaktor yang diakibatkan oleh stress 
yang ditimbulkan oleh adanya tekanan serta suhu operasi reaktor. 
Hal ini sangat penting untuk diteliti karena stress yang timbul 
pada material bejana dapat menyebabkan kegagalan apabila tidak 
didesain dengan benar. Selain itu, desain dari bejana juga harus 
mempertimbangkan kondisi pengoperasian dari reaktor tersebut 
baik pada kondisi normal ataupun pada kondisi kecelakaan/
abnormal yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menjaga agar pada 
kondisi kecelakaan yang diasumsikan pun, bejana dapat berfungsi 
sebagaimana yang diharapkan.

Pada makalah ini dipaparkan mengenai integritas struktural 
bejana AHR dengan menggunakan simulasi ANSYS pada beberapa 
kondisi pengoperasian AHR, diantaranya pada kondisi normal, 
kecelakaan dan juga pada pembebanan maksimum. Pada berbagai 
kondisi tersebut, akan digunakan berbagai suhu dan tekanan yang 
berbeda dan kemudian akan disimulasikan dampaknya pada 
integritas bejana AHR.

Parameter yang akan digunakan untuk melihat keselamatan 
bejana AHR adalah nilai equivalent (von-Mises) stress yang 
dihasilkan dari simulasi ANSYS sebagai akibat dari suatu kondisi 
pengoperasian pada AHR. Apabila nilai equivalent (von-Mises) 
stress yang dihasilkan melebihi nilai yield stress dari material 
tersebut, maka integritas bejana tersebut tidak dapat dipertahankan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Bejana AHR

Bejana suatu reaktor nuklir merupakan salah satu komponen 
kritis dalam setiap desain ataupun pembangunan suatu reaktor 
nuklir. Hal ini dikarenakan bejana ini tidak didesain untuk diganti 
selama umur pengoperasian reaktor tersebut sehingga bejana 
tersebut harus dapat bertahan selama puluhan tahun dalam 
kondisi terkena paparan radiasi, beban panas, beban tekanan, 
korosi ataupun lainnya. Bejana reaktor telah dipertimbangkan 
untuk dapat dioperasikan oleh para operator reaktor dengan aman 
dan selamat sampai waktu 60 tahun [7]. 

Material bejana pada AHR biasanya terbuat dari jenis 
austenitic stainless steel dengan ketebalan yang lebih rendah bila 
dibandingkan dengan reaktor nuklir lainnya. Hal ini dikarenakan 
pada AHR, tekanan dan suhu operasi yang ada tidak terlalu 
tinggi, sehingga yang diperlukan adalah untuk menahan proses 
fisi serta melindungi agar larutan dalam reaktor tidak terlepas ke 
lingkungan. 

Austenitic stainless steel memiliki beberapa keunggulan bila 
dibandingkan dengan material lainnya seperti [8]: 
1. ketahanan korosi yang sangat baik
2. ketahanan panas yang baik
3. ketangguhan yang baik
4. kekuatan rendah hingga moderat
5. keuletan dan mampu bentuk yang baik
6. mampu las baik
7. non magnetic

2.2. Stress Pada Bejana

Berbagai beban yang diterima oleh bejana reaktor seperti 
beban tekanan, beban suhu serta beban radiasi akan dapat 
mempengaruhi ataupun mengubah karakteristik dari material 
bejana reaktor. Apabila tidak dipertimbangkan pada tahap desain, 
maka perubahan karakteristik ini akan dapat menyebabkan 
kegagalan fungsi bejana tersebut dan akhirnya menumbulkan 
bahaya kecelakaan yang lebih besar.

Gambar 1: Stress pada Bejana Tekan Silinder

Sebagai contoh sederhana adalah bejana tekan berbentuk 
silinder tertutup akan menghasilkan stress seperti pada Gambar 
1 berikut [9].

Pada bejana tekan di atas, dengan jari-jari bejana (r), tekanan 
(p) dan ketebalan bejana (t), akan menghasilkan dua buah stress ke 
arah keliling (σh) dan juga stress ke arah memanjang (σh). Kedua 
stress ini akan sangat tergantung pada tekanan dan geometri bejana 
tersebut.

Selain tekanan, suhu juga memiliki pengaruh yang signifikan 
pada sifat suatu material. Semakin tinggi suhu suatu material, 
maka biasanya akan menimbulkan perubahan pada sifat material 
tersebut. Hal ini disebabkan karena pada suhu yang lebih tinggi, 
maka struktur material tersebut akan memiliki energi yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan pada suhu yang lebih rendah. Selain 
itu, suhu juga akan berpengaruh pada sifat mekanik material 
tersebut. Contohnya kekuatan tarik suatu material akan menurun 
seiring dengan meningkatnya suhu material tersebut [10]. 

Material yang digunakan dalam reaktor nuklir akan mengalami 
paparan terhadap radiasi neutron dan akan berpengaruh pada 
karakteristik material tersebut. Contohnya adalah perubahan 
mikrostruktur pada austenitic stainless steel akibat iradiasi neutron 
akan dipengaruhi oleh suhu iradiasi, fluence neutron, flux dan 
spektrum energi [11]

3. METODOLOGI 
Kajian keselamatan ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan simulasi komputer metode finite elemen dengan bantuan 
software ANSYS 15 terutama ANSYS Design Modeler untuk 
membuat pemodelan serta ANSYS Workbench dan ANSYS 
Mechanical untuk simulasi yang dilakukan.

3.1. Variasi Penelitian

Simulasi pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian 
yaitu:
1. Operasi normal

AHR dioperasikan dengan kondisi:
a) Suhu operasi reaktor adalah 80o C
b) Tekanan operasi reaktor adalah pada tekanan atmosfer.

2. Kondisi kecelakaan (abnormal)
Dalam sistem keselamatan AHR, terdapat suatu sistem 

keselamatan yang akan bekerja (secara otomatis ataupun 
manual) untuk mengembalikan suatu kondisi kecelakaan/
abnormal ke kondisi normal atau padam. Kondisi ini biasanya 
tidak akan terlalu jauh dari kondisi pengoperasian normal 
untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih parah. 
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Pada bagian ini akan disimulasikan beberapa kondisi di atas 
pengoperasian normal yaitu sebagai berikut:
a) Suhu reaktor adalah 90° C dan 100° C
b) Tekanan operasi reaktor adalah 1.5 atm dan 2 atm

3. Kondisi maksimum pembebanan terhadap bejana AHR. 
Kondisi yang disimulasikan merupakaan perkiraan kondisi 

pada bejana AHR untuk menunjukan kelakuan bejana pada 
kondisi yang sangat jauh dari kondisi pengoperasian normal 
AHR. Simulasi dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
a) Suhu reaktor adalah 150° C
b) Tekanan operasi reaktor adalah 25 dan 35 atm

3.2. Geometri dan Spesifikasi Pemodelan

Bejana AHR yang akan disimulasikan mengikuti desain yang 
terdapat pada Gambar 2. Data-data rinci parameter reaktor 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut [3].

Gambar 2: Desain AHR [3]

Tabel 1: Desain dan Parameter AHR 

Parameter Nilai
Daya Reaktor 200 kW (thermal)
Pengkayaan U235 19.75 wt.%
Konsentrasi Bahan Bakar 250 gram U/liter
Bentuk Kimia Larutan UO2(NO3)2 
Volume Larutan 130 liter
Suhu Larutan 80° C
Tekanan Atmosfer
Tinggi Bejana 122 cm
Diamater Bejana (dalam) 56 cm
Bejana Reaktor Stainless steel
Ketebalan Bejana 3 cm
Reflektor Beryllium (radial)
Ketebalan Reflektor 30 cm
Jumlah Batang Kendali 6
Batang Kendali B4C
Diameter Batang Kendali 2.8 cm
Panjang Batang Kendali 122 cm
Diameter Koil Pendingin 50 cm
iameter Pipa Koil Pendingin 
(dalam)

2.5 cm

Ketebalan Pipa Koil Pendingin 2 mm
Cairan Pendingi H2O

 

Gambar 3: Kondisi Batas dan Pembebanan: Suhu 80° C dan 
Tekanan 1 atm 

 

    

Gambar 4: Hasil Simulasi: Suhu 80° C dan Tekanan 1 atm, Kontur 
Suhu Bejana, Equivalent (von-Mises) Stress Bejana dan Total 

Deformation Bejana, Safety Factor Bejana

Dari desain yang ada pada Tabel 1., pemodelan yang dilakukan 
dibatasi pada bejana AHR dengan kondisi geometri bejana dan 
beban yang simetri sebesar 90° atau seperempat bagian bejana 
penuh. Penyederhanaan ini tidak akan mengurangi keakuratan 
hasil simulasi karena kondisi yang simetri dan memberikan 
keuntungan dimana waktu penyelesaian simulasi akan menjadi 
semakin cepat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, dilakukan kajian terhadap keselamatan 

material bejana AHR pada beberapa kondisi yaitu pada kondisi 
pengoperaian normal, pada kondisi asumsi kecelakaan atau 
abnormal dan kondisi maksimum pembebanan bejana. Secara 
umum, pembebanan yang diberikan terdiri dari dua jenis 
yaitu beban suhu dan juga beban tekanan. Hasil simulasi yang 
ditampilkan adalah berupa kontur suhu, equivalent (von-Mises) 
stress, total deformasi dan juga safety factor.

Salah satu contoh hasil simulasi yang dilakukan pada kondisi 
pengoperasian normal AHR yaitu pada kondisi suhu 80° C dan 
tekanan 1 atm dapat dilihat pada Gambar 3 sedangkan hasil 
simulasi dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Dari simulasi yang dilakukan dapat dilihat dari beberapa 
parameter yaitu:
1. Distribusi suhu 

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa panas yang berasal dari 
bejana sebesar 80° C akan dialirkan secara konveksi alamiah 
melalui dinding luar bejana. Suhu di permukaan luar bejana 
AHR adalah sebesar 77.428° C. Perbedaan yang cukup sedikit 
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Tabel 2: Rekapitulasi Simulasi

No. Jenis Simulasi
Suhu 

Bejana 
(°C)

Tekanan 
Bejana 
(atm)

Suhu dinding 
terluar 

(°C)

Equivalent (von-Mises) 
Stress Maksimal 

(MPa)

Deformasi 
Total 
(mm)

Safety 
Factor 

Minimum

1 Operasi Normal 80 1 77.428 7.928 1.3078 15
2

Asumsi kecelakaan/
abnormal

90 1.5 86.961 11.259 1.5424 15
3 100 1.5 96.493 11.657 1.7619 15
4 100 2 96.493 14.593 1.7788 14.733
5 Pembebanan 

Maksimum
150 25 144.36 151.46 3.6524 1.4195

6 150 35 144.36 210.18 3.9894 1.0229

antara permukaan dalam dan luar ini dikarenakan pembuangan 
panas dilakukan melalui mekanisme konveksi alamiah

2. Equivalent (von-Mises) stress 
Nilai equivalent (von-Mises) stress maksimal adalah 7.924 

MPa yang terdapat pada bagian tengah atas bejana.
3. Total deformation

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa nilai deformasi total 
terbesar yang terjadi pada bejana adalah 1,3 mm.

4. Safety factor
Safety factor merupakan pembagian antara nilai yield 

stress material dengan equivalent (von-Mises) stress. Nilai 
ini menunjukan seberapa jauh nilai keselamatan yang ada 
dibandingkan dengan yield stress material tersebut. Pada 
kondisi pembebanan operasi normal, nilai safety factor yang 
diperoleh adalah sebesar 15. 

Dari seluruh simulasi yang telah dilakukan, dihasilkan 
berbagai nilai yang terkait dengan integritas material bejana AHR. 
Rekapitulasi dari semua simulasi yang dilakukan pada penelitian 
ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa tekanan dan suhu pada 
bejana AHR sangat berpengaruh pada stress material bejana AHR. 
Semakin tinggi tekanan dan suhu pada bejana maka akan semakin 
tinggi juga stress yang diterima oleh material bejana tersebut. 
Meskipun demikian dapat dilihat bahwa simulasi yang dilakukan 
menghasilkan nilai keselamatan yang baik dan menunjukan 
bahwa bejana memiliki integritas keselamatan yang tinggi baik 
pada kondisi pengoperasian normal ataupun pada kondisi yang 
diasumsikan kecelakaan atau abnormal.

Bahkan pada kondisi yang sangat jauh dari kondisi 
pengoperasian normal AHR, dapat dilihat bahwa integritas bejana 
masih dapat dipertahankan. Dari hasil simulasi yang dilakukan, 
salah satu kondisi terparah dimana integritas bejana AHR masih 
tetap terjaga adalah pada kondisi suhu bejana 150° C dan tekanan 
35 atm. Pada kondisi ini nilai Equivalent (von-Mises) Stress 
Maksimal pada bejana adalah 210.18 MPa yang hampir mendekati 
nilai yield stress material bejana AHR. Meskipun demikian, kondisi 
ini sangatlah tidak mungkin terjadi karena sebenarnya apabila 
terjadi sedikit saja pelampauan kondisi operasi normal AHR maka 
akan menyebabkan teraktuasinya sistem keselamatan AHR untuk 
mengembalikan kondisi AHR ke kondisi yang aman. 

Hal ini sangat penting untuk dijaga karena apabila nilai 
stress yang diterima oleh suatu material melebihi nilai yield 
stress material tersebut, maka material tersebut akan mengalami 
perubahan bentuk atau berdeformasi secara tetap sehingga dapat 
berubah fungsi dari desain awalnya.

5. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kajian 

keselamatan material bejana AHR, dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:

1. Simulasi menunjukan bahwa integritas bejana AHR tetap 
terjaga pada berbagai macam kondisi pengoperasian normal 
ataupun pada kondisi kecelakaan yang diasumsikan.

2. Pada pengoperasian normal, nilai equivalent (von-Mises) stress 
tertinggi pada bejana adalah 7.928 MPa.

3. Kondisi kecelakaan atau abnormal terparah yang diasumsikan 
adalah dengan kondisi suhu bejana 100° C dan tekanan 2 atm 
dan menghasilkan equivalent (von-Mises) 14.593 MPa. Nilai 
equivalent (von-Mises) ini masih jauh di bawah nilai yield 
strength SS 304 sehingga integritas bejana masih terjaga.

4. Kondisi maksimum yang dapat diterima oleh material bejana 
sebelum mengalami yield adalah pada kondisi suhu dan bejana 
AHR 150° C dan 35 atm yang menghasilkan equivalent (von-
Mises) stress sebesar 210.18 MPa dengan safety factor sebesar 
1.0229.
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TANYA JAWAB

1. Penanya: Nanang T.E

Pertanyaan:

a)  Apakah kajian yang dilakukan dapat memberikan 
rekomendasi terhadap karakteristik material yang lebih 
baik?

b)  Bagaimana perubahan karakteristik seiring dengan umur 
operasi dan pengaruh radiasi?

Jawaban:

a)  Hasil kajian dapat memberikan gambaran mengenai beban 
yang diterima oleh material pada saat pengoperasian AHR 

sehingga dapat diketahui apakah material tersebut dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. Pada kajian ini dapat 
dilihat bahwa material yang ada telah mencukupi fungsi 
yang ada sehingga diperlukan rekomendasi lainnya.

b)  Meskipun pada kajian ini kedua faktor tersebut tidak 
diperhitungkan, namun faktor umur pengoperasian serta 
radiasi akan berpengaruh pada karakteristik material. 
Pengaruh dari kedua faktor tersebut akan berbeda terhadap 
material yang satu dan lainnya sehingga membutuhkan 
penelitian lainnya.
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