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KATA PENGANTAR

Setelah Seminar Ekonomi dan Teknologi Nuklir di Bandung tahon 1973, dicapai
kesepakafan untuk membahas berbagoi segi PLTN selanjutnya dalam forum lokakarya.
Lokakarya Teknologi PLTN yang diselenggarakan di Pusat Penelitian Pasar Jum'at antara
ranggal 25 sampai dengan 27 Maret 1974 adalah lokakarya yang pertama dalam rangka
ini.

Untuk menyajikan teknologi berbagai jenis PLTN, relah diundang wakil-wakil dari
perusohaan General Electric, Westinghouse, Kraftwerk Union dan Atomic Energy of
Canada Ltd. Namun hanya dua di antaranya dapat memenuhi undangan ini dan kedua
perusahaan ini pun tidak memberikan naskah lengkap penyajiannya.

Dalam mererbitkan proceedings lokakarya ini, telah diusahakan agar seluruh prasaran
dan diskusi dimuar, meskipun secara ringkas. Akan tetapi kekurangan tetap ada, karena
ada dua prasaran (isan yang ternyata fidak disusujkan naskah rerruflisnyo (satu mengenai
sistim listrik dan satu mengenai strategi menuju berdikari).

Selain dari itu naskah yang diserahkan kepada percetakan masih mengandung banyak
kesalahan tipografi maupun pemakaian istilah dan satuan yang tidak seragam. Walaupun
tela'n dicoba untuk memperbaikinya, niscaya naskah yang dicetak masih mempunyai
kelemahan-kelemahan tersebut.

Sekalipun demikian proceedings ini diusahakan agar tidak rerlalu Icmbat terbitnya.
Dengan penerbitan buku ini diharapkan ia turut tnenyumbang pada usaha untuk
mewujudkan cita.cita membangun PLTN guna menunjang pembangunan ekonomi.

Badan Tenaga Atom Nasional.
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SA.MBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

PROF. A. BAIQUNI, M.Sc, Ph.D.

Bapak Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara yang saya hormati,
Saudara hadirin sekalian, para peserta Loka Karya dan para undangan yang terhormat.

Pertama-tama saya ingin mengucopkan selamat datang kepada Bapak, saudara-
saudara hadirin sekalian, dan juga menyatakcn teriroa kasih yang sebanyak-banyaknya
atas perhatian Bapak dan saudara-saudara sekalian terhadap Loka Karya in i .

Penyelenggaraan Loka Karya dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dari tenaga
nuklir yang sekarang ini adalah sal ah satu dari pada mata rantai kegiatan-kegiatan
BATAN yang merupakan tindak lanjut dari pada Seminar Ekonomi dan Teknologi rusat
Listrik Tenaga Nuklir tahun yang lalu. Di satu fihak Loka Karya ini memberikan
kesempafan kepada para ahli Indonesia untuk dapat mempersembahkan hasil-hasil
penelaahan mereka terhadap berbagai segi PLTN, dan di lain fihak pertemuan semacam
ini sangat berguna untuk mengumpulkan data-data teknologi yang diperlukan bag!
persiapan pembangunan PLTN di Indonesia.

Di dalam Loka Karya ini terurama akan dibahas segi-segi teknologi PLTN dan oleh
karenanya maka prasaran-prasaran yang akan disampaikan nanti, baik oleh para
undangan dari luar negeri maupun oleh para ahli kita sendiri terutama akan meicakup
bidang teknologi tersebut, dimcna akan diketengahkan pengalaman mereka maring-
masing, observasi-observasi pada kunjungan-kunjungan ks berbagai PLTN di iuar
negeri dan hasil-hasil studi I iterator.

Pcrtemuan-pertemuan untuk membahos berbagai segi bidang ketenagaan atom se-
benarnya telah diselenggarakan oleh BATAN secara rutin sejak tahun 1966. Mengingat
bahwa masalah pembangkitan tenaga.listrik dalam suatu Pusat Listrik Tenaga Nuklir
menyangkut wewenang berbagai instansi, maka sejak tahun 1968 pertemuan se.nacam
itu diberi corak antor-instansi dan Seminar Introduksi PLTN dalam tahun itu
diselenggarakan bersama oleh BATAN dan Departemen PUTL. Selanjutnya sebagai
sal ah satu hasi! seminar yang ke dua dalam tahun 1970, maka oleh BATAN dan
Oepartemen PUTL dibentuk berscma-sama suatu Komisi Persiapan Pembangunan Pusat
Listrik Tenaga Nuklir pada tahun 1972.

Komisi ini bertugas antara lain: merencanakan persiapan pembangunan PLTN,
mempelu{ari perkembangsn keburuhan tenaga
listrik didalam negeri, mempela{ari perbandingan
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tekno ekonomi berbagai }enis pembangkit listrik,
termasuk PLTN, dan lain-lainnyo.

Sebagqi langkah lanjufan dari pada perencanaan itu, mgka dengan pereetujuan Bapak
Menteri 'PUTL dan juga Bapak Menteri Pertambangan, kami telah meminta Bapak Duta
Besar R.I. di Wmn untuk menyampaikan permintaan survey kebutuhan PLTN di
Indonesia kepada Badan Tenaga Atom Internasional. Langkah ini diambtl, meskipun
Seminar Tekno-Ekonomi PLTN tahun 1973 felah menyimpulkan dopat diintroduksikannya
PLTN secara ekonomis di Jawa dalam tahun 1980-an, karena harga bahan bakar
Pembangkit Listrik Konvensioni! salolu berubah, sedangkan reknologi PLTN kian hari
berfambah mantap.

Bila nanti ternyata, bahwa PLN memutuskan dari segi ekonomi dan lain-lainnya
. j.iwa PLTN akan dioperosikan dalam tahun 1985, maka tahun inilah merupakan awal
[angka-wakfu-siap untuk itu dan dengan persiapan tenaga ahli yong sebaik-baiknya
PLN tidak akan canggung lagi untuk menghadapi introduksi PLTN tersebut. Sehubungan
dengan itu maka mulai sekarang perlu dilatih tenaga-tenaga ahli yang nanti akan
diperlukan untuk menangani masalah operasi dan pemeUharaan PLTN mulai dari tingkat
sarjana sampai dengan teknik menengah.

Terpisah retapi parolel dengan usaha PLN, program-program BATAN akan dijuruskan
pada penguasaan segi teknologi, keamanan den penyediaan bahan nuklir. Langkah ini
dianggap perlu, karena penguasaan segi-segi tersebut dapat menghemat devisa negara,
menumbuhkan teknologi yang relevan di dalam negeri, dan meningkatkan kemampuon
Bangsa Indonesia.
Untuk PLTN perfama, industri nasional dan BATAN belum akan mampu menyediakan
komponen-komponen dan bahan bakarr mungkin sampai muatan kedua, akan tetapi
untuk setanjutnya diharapkan bohwa barang-barang tersebut sudah dapat dihasilkan
di dalam negeri.

Oleh karenanya, maka perlu adanya konsultasi mendalom antara BATAN dan PUTL
dalam penentuon pemilihan jenis reaktor daya yang sebaik.baiknya untuk Indonesia,
sehingga kita mempunyai program ketenagaan nuklir yang konsisten.
Di dalam persiapan pembangunan PLTN, pentingnya komunikasi antara berbagai instansi
tidak dapat diremehkan, baik di bidang pendidikan ilmu dan teknologi, bidang industri
dan ketenagaan, pertambangan dan lain-lcinnya, sehingga dalam forum semacam ini
perlu berportisipasi wakii-wakil dari instansi-insransi yang bersangkutan.

Sekian, dan ucapan herima kasih saya sampaikan kepada para anggauta Panitia
Pengarah dan Panitia Penyel enggaia yang telah memungkinkan diselenggarakannya
Loka Karya ini .



SAMBUTAN TERTULIS
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

|R. SUTAMI

Saudura-saudara P'serta Loka Karya
dan Hadirin yang kami hormati,

1 . Terlebih dahulu kami panjatkan puji dan syukur ke hadirot Tuhon Yang Maha
Esa, bahwa berkat ridho dan bimbinganNya, kita dapat berkumpul kembali di sini
untuk bersama-sama meraulai suatu pekerjaan yang tidak kecil artinya bag! kehidupan
masa-depan Negara dan Eangsa kita. Dal am Loka Karya yang akan dimulai pada hari
in! akan dibahas secara lebih terperinci persoalan-persoalan teknologi Pusat Listrik
Tenaga Nuklir (PLTN), yang dalam 3 (tiga) kali seminar sebelumnya telah dibahas
secara umum.

2 . Kami merasa gembira dan berbesar hati, karena dengan Komisi Persiapan
Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (KP2 - PLTN), telah dapat digalang suatu
kerjasama yong teratur dan baik dalam membahas dan mengolah pelbogai persoalan
mengenaT kemungkinan penggunaan pusat-pusat listrik tencga nuklir di Indonesia '•
dimasa-masa yang akan datang.
Kerjasama dan kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan lagi, agar secara lebih cepat
dopat dicapai ke.Tiainpuan yang lebih tinggi untuk menguasoi teknologi PLTN dengan '
semua persoalan dan aspek-pemilihannya. Dengan demikian pembangunan PLTN di
Indonesia bisa menjodi suatu kenyataan dalom waktu yang lebih cepot.

3. Walaupun Indonesia kaya dengan bahan-bahan bakar, namun dengan adonya
perkembangan harga bahan bakar dan adanya apa yang dinamakan krisis enersi akhir-
okhir ini, maka aspek-kemungkinan pemilihan PLTN dalam usaha menanggulangi
kebutuhan tenaga listrik kiranya akan lebih menonjol daripada pemililian pada jenis-
jenis pirat pembangkit listrik yang lain. Dan hal ini masih harus dibuktikan Icebcnar- »
ap.nya oleh perkembnngan teknologi dan harga selanjutnya. Wolaupun demikian r
sebagai suatu bangsa yang sedang membangun kita harus sudah siap menghadapi ';
kemungkinan itu. -

A. Tantangan itu hanya akan dapat dijawab, apabilo kita secepatnyn menguasai '
aspek-aspek dan teknologi PLTN, sehingga kebutuhan kita akan tenoga listrik dapat '•
terpenuhi dan terjamin, demi kelangsungan hidup K'«gara dan Bangsa kita. '



5. Karena itu seminar-seminar terdahuiu dan Loka Karya sepertT ini diadakan
untuk secora periodik dapat dihimpun, dibahas: pendapat-pendapat, ide-ide yang
menyangkut persoalan PLTN ini serta untuk dapat dirumuskan program-kerjo yang
diperlukan bagi research, planning dan programming dalam rangka memperoleh suatu
sistim PLTN yang paling optima!.

6. Seperti apa yang pernah kami kemukakan dalam seminar-seminar yang lalu
maka maksud dari sistim PLTN yang kita kehendaki ialah agar tenaga listrik yang
diperlukan selalu dapat dipenuhi pada saaf yang diperlukan dan dengan biaya yang
serendah-rendahnya. Dengan demikian maka usaha kita ini dapat merupakan sumbangan
yang tidak kecil artinya bagi usaha dan perjoangan bangsa untui; membentuk
Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasi'a.

7. Akhirnya kami ingin menyafakan rasa terima tcasih dan penghargaan kami atas
kesediaan Saudara-saudara sekalian untuk menghadiri serta menyumbangkon tenaga dan
fikiran bagi suksesnya Loka Karya i n i .

8. Sekian, " Selamat Bekerja".

Jakarta, 25 Maret 1974



PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR
SISTIM AIR MENDIDIH (BWR)

MARTIAS NURDIN *)

ABSTRAK

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR SISTIM AIR MENDIDIH (B.W.R. ) .
Lebih Icurong 85 prosen dari seluruh kontribusi tenoga nuklir untuk pembangkit tenoga listrik di dunia
dewasa ini dibangkitkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLT-Nuklir) sistim air ringan (Light
Water Reactor, disingkat L.W.R. ) . Keadaan ini menyatakan bahwa baik secara teknis maupun
ekonomis PLT-Nuklir jenis LWR adalah merupakan pembangkit tenoga yang kompetitif terhadap
pembangkit-pembangkit tenoga lainnya.
Sistim reaktar air mendidih (Boiling Water Reactor, disingkat dengan BWR) adalah merupokan sal ah
satu dari dua jenis sistim yang tergolong poda LWR tersebut. Pada kertas karya ini diusahakan
untuk memberikan gambaran teknis dari sistini BWR yang telah beroperasi di beberapa negara
terutama sistim BWR dengan daya rendah dan sedang. Maksud dori pembahasan sistim BWR daya
rendah dan sedang ini adalah mengingat adanya masalah interkoneksi iaringan listrik, di negara yang
sedang berkembang termasuk Indonesia, pada mana total tenoga listrik terpasang masih rendah.
Disamping itu akan dijelaskan bahwa sistim reaktor air mendidih ini mempunyai keandalan operasi
cukuptinggi serta mempunyai fleksibilitas operosi cukup besar untuk periode yang cukup panjang.
Pada akhir kertas karya ini juga akan dibicarokan mengenai masalah standcrisasi dari komponen.
komponen sistim BWR untuk mendapatkan performance ekonomi dan teknoloqi yang lebih baik untuk
mengembangkan selanjutnya.

PENDAHULUAN

Pada sistim reaktor air mendidih (dWR) digambarkan telcnik paling langsung untuk
memindahkan energi panas menjadi energi yang bisa digunakan (secara mekanis).

Zat pendingin yang digunakan pada sistini ini adalah air biasa ( H 2 O ) . Disamping
sebagai zat pendingin air tersebut juga berfungsi moderator dan working fluid.

Dari lower plenum zat pendingin dilewatkan melalui teras reaktor. Panas hasil
reaksi fissi Icngsung diekstrak dari permukaan elemen bahan bakar yang dilewati
setelah menempuh jarak tertentu energi panas yang direrima cairan pendingin baru
mampu membentuk gelembung uap didalam cairan dan terjadilah pendidihan.

* ) Pusat Reoktor Atom Bandung, BATAN



Fluida dua phasa ditampung pada main chimney atau upper plenum yang direncana-
kan unfuk ifu. Dengan pengaliran terus menerus (menjaga operasi yang stasioner)
campuran uap dan air terus menuju steam separator dan di sana uap dapat dipisahkan
dari air. Uap terus melewati pengering (steam dryer), baru dialirkon ke turbin dan
air saturasi Icembali ke lower plenum bersama-sama dengan feed water mefalui down
earner, dan campuran Icedua cairan tersebut ferus melewati teras reaktor lagt dan
begitu seterusnya. Mengalirnya campuron oir soturasi dengan feed water ke lower
plenum bisa secam sirkulasi alamiah (perbedaan densitas) dan bisa dengan pemompaan.

Untuk memudahkan pengertian di bawah ini diberikan skema sistim B.W.R.

speed governor

speed governor

c>
o

Recirculafion pump

Condensor

Feed water pump



Gambar perfama menunjukkan sistim BWR saikel langsung dan gambar kedua
menunjukkan saikel BWR berganda.
Saikel langsung dan berganda mempunyai keuntungan yang khas untuk masing-masing-
nya. Namun saiket langsung lebih bisa dikembangkan (dinaikkan effisiensinya)
dengan menggunokon low pressure turbine.

Untuk sampai pada tujuannya, uraia/i okan mencakup beberapa hal yai tu:

I . Perancangan sistim-sistim BV/R secara umum.
I I . Gambaran teknis dari beberapa BWR.

I I I . Masai ah standarisasi untuk pengembangan selanjutnya.
IV. Masalah keselamatan operasi dan lingkungan.
V. Kesimpulan dan saran.
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BAB I

PERANCANGAN SISTIM BWR SECARA UMUM

Design sebuoh reaktor nuklir pembangkit daya memberi!;an analisa yang mencakup :

1 . Langkah-langkah dalam analisa design.
Pada bagian ini dicari suatu kondisi yang optimal dari macam material bahan
bakar, besarnya ratio volume bahan bakar terhadap cladding dan terhadap
moderator untuk suatu bentuk don ukuran tertentu.

2. Dipilih tipe BWR tertentu, umpamanya saja saikel langsung.
Reaktor tersebut dilengkapi dengan inner vapor separator, jade tidak menggunakan
steam drum di luar tanki reaktor.

3. Karakteristik reaktor nuklirnya.
Karakteristik reaktornya adalah mendidihkan zai pendingin yang juga berfungsi
sebagai moderator, zat pendingin dididihkan pada kondisi operas! yang diinginkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam merencanakan sebuah reaktor nuklir
pembangkit daya adalah:

Syarat phisis : - apa jenis bahan bakar yang digunakan dan bagaimana susun-
annya dalam suatu kanal bahan bakar agar reaksi fissi berantai
bisa berlangsung lama untuk daya yang diinginkan.

Syarat teknis : _ mengingat tipe reaktornya (BWR) maka dipilih kanal bahan
bakar yang mampu menahan fluk panas yang tinggi.

- agar daya yang dikeluarkon tidak mengalami oscillosi, kanal
bahan bakar perlu dirancang hingga mencegah instabilitcs aliran.

Dari macam uraian di atas maka tahap-tahap perancangan dapat dituiis sebagai
berikut:

- Perancangan teras reaktor
- Perancangan thermis dan hidraulis

a. Perancangan teras reaktor

Sistim BWR menggunakan uranium diperkayu sebagai bahan tak.-irnva dan air ringan
sebagai moderator. Komposisi demikian memberikan sistim yang lebih kompak, dimana
daya persotuan volume teras cukup tinggi.

Untuk bisa menahan fluk panas yang tinggi maka cluster bahan bakarnya secarq
termodinamis dipilih dari kanal persegi empat:

( Q " r . c > Q " r . t )

Batang-batang bahan bakar nuklir disusun dalam kanal persegi tersebut di atas.
Penyusunan batang-batang bahan bakar adalah berdasarlcan suatu perhitungan yang
akan menjamin bahwa dengan prosentasi penambahan bahan fissile tertentu akan
didapatkan faktor multiplikasi yang lebih besar dari satu.

Besarnya prosentase pengayaan, jumlah elemen bahan bakar dalam suatu cluster
dan ratio volume bahan bakar terhadap moderator dan cladding akan menentukan
bentuk dan ukuran cluster bahan bakar; design yang paling baik tentu merupakan
optimisasi dari semua faktor-faktor yang mempengarurinya.

8



Dengan mengetohui bentuk teras reaktor diketahui pula distribusi melintang dan
memanjang dari fiuk panasnya. Selain faktor bentuk tersebut d! etas perlu pula faktor
bentuk dari cluster bahan bakar yang ditentukan secara experimen dan faktor karena
depresiasi fluk neutron.
Setelah mengetahui besaran.besaran di atas, untuk suatu reaktor nuklir dengan da/a
tertentu dapat dicari jumlah bahan bakar yang digunakan.

Untuk melanjutkan perancangan perlu ditetapkan terlebih dulu panjang batang
bahan bakar, sehingga jumlah cluster bahan bakar dapat dicari.

Selanjutnya harus dicari umur dari teras reaktor yang dipakai, disebut juga umur
reaktor.

Handl

Z i rcoloy-2 Cladding

Bottom Support and Orif ice

-Fuel Rod

FUEL ASSEMBLY



Umur reaktor
Massa bahan bakar yang diperlukan oleh suafu reaktor untuk bisa beroperasi

dalam suafu perioda tertentu haruslah lebih ben yak dari masse kritis yang diperlukan. •
Reaktififas yang ada terlebih dulu harus bisa mengkompensir koeffisien-koeffisien yang ;
negatif, seperti negative void fraction coefficient, negative temperature coefficient, ,
negative poison coefficient dan kebocoran-kebocoran geometris. \

Sejumlah reaktififas yang tinggal baru dapat digunakan untuk Burn-Up dan jumlah '
tnilah yang menentukan umur reaktor.

Dalam mencari design sebuah sisfim nuklir yang optimum ditinjau baik dari segi
teknis ataupun dari segi teknis, terlebih dulu perlu didesign banyak sistim nuklir
untuk mendapatkan beberapa alternatif. Dari alfernatif-alfernatif yang ada, maka ',
dipilih satu diantaranya yang paling menguntungkon.

Suafu contoh yang sederhana pernah di design sebuah reaktor tipe BWR (tugas
akhir untuk mendapatkan gelar sarjana teknik ITB) dengan daya 400 Mwe. Untuk
mendapatkan sebuah design yang optimal, ferlebih dulu didesign sebanyak 145 buah
teras reaktor.

Hasil pemiliho.i jatuh pada reaktor dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- jari-jari batang bahan bakar = 0.469 cm
- tingkatan enrichment = 2.5 %
- kanal bahan bakar mempunyai jumlah batang = 6 x 6
- luas kanal = 88 cm2 •'
_ tinggi batang bahan bakar = 3 m
- jumlah cluster (kanal bahan bakar) = 824

b. Perancangan thermoh i dro I is

Pada tahap ini akan dicari dimensi-dimensi utama yang akan menentukan
konstruksi reaktor, jadi perancangan thermohidrolis adalah merupakan anolisa
perancangan reaktornya.

Untuk sampai pada tujuannya, perlu dibicarakan hal-hal berikut:

- mencari kondisi operasi yang optimal.
- menenfukan dimensi utama sistim pembangkif uap nuklir.

1 . Mencari kondisi operasi yang optimal
Untuk menetapkan kondisi operasi yang optimal perlu ditinjau lebih dulu apokah

kondisi yang dimaksudkan bisa dipakai untuk reaktor yang direncanakan.
Reaktor yang direncanakan adalah jenis BWR, dimana cairan pendingin yang

melewati teras reaktor diharapkan dapat meng-ekstrak panas semaksimal mungkin dari
permulaan-permulaon bohan bakar nuklir.

Kondisi operasi yang optimal maksudnya adalah pada keadaan mana agar proses
pengambilan panas oleh zat pendingin pada saaf pendidihan ferjadi sebaik-baiknya.

Menurut eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh: Kozakova dan Lukomski
(sebelumnya juga telah diselidiki oleh Cichelli & Bonilla) perpindahan panas yang
paling baik terjadi pada tekanan ± 1 / 3 tekanan kritis. ii
Pada proses pendidihan air, tekanan kritis tersebut besarnya kira-kira 3206 psia, ,\
sehingga kondisi yang optimal untuk perpindahan panas adalah ± 1070 psia. Dalam >;
keadoan ini terjadilah perpindahan panas paling baik tanpa adanya selubung uap yang ;;
menutupi permukaan pemanas sehingga burn-out pelelehan dan instabilitas aliran dapat ;
dihindarkan. I

io



Dari gambar di atas tekanan optimal diambil pada 1050 psia, dan pada tekanan ini
keadaan saturasi memberikan:

= 0.4228 ftVlbm

= 0.0218 ftVlbm

h f = 549.9

h f g = 6 4 0

hg =1189 Btu/lb

Btu/lb

Btu/lb

V 9
v f

= 550° F.

Selanjutnya perlu ditetapkan ratio kecepatan uap terhadap kecepatan cairan (~^p— )
yang sering disebut Slip ratio " S " diambil S = 2 .

Pada peimulaan mendesign cluster bahan bakar telah ditetopkan bahwa void
Traction = 35%. Dari kondisi yang ada diperoleh bahwa jumlah uop yang terbentuk
adalah sebesar 5 ,3% dari seluruh massa zat pendingin yang melalui teras reaktor.

Kondisi yang lain ialah temperatur dari feed water sewaktu memasuki tanki reaktor,
ditetapkan setinggi 300° F. Dengan demikian didapotkan temperatur zat pendingin
pada lower plenum = 531 .6 ° F dan pada temperatur ini ropat masanya^A =47.2 Ib/ft?

Berpedoman pada jumlah uap yang dibutuhkan setiap jam pada operasi Reaktor
Dresden & Nile Mile Point; maka dengan kwalitas uap 5 .3% dan temperatur inlet
coolant 531.6° F ditetap kecepatan cairan pendingin sebesar 7 fps.

Kondisi operasi di atas perlu diteiiti apakah bisa dicapai reaktor yang didesign
dan di lain pihak apakah kondisi demikian fluk panasnya masih lebih kecil dari fluk
panas kritis.
Pertama akan ditinjau cpakah panas tersedia /lampu membentuk jumloh uap sebanyak
itu.

Qrf, = 1200 MWt

Karena feed water masuk dengan temperatur 300° F dan saturasi pada tekanan 1050
psia memberikan uap sebanyak 4.11 x 106 Ibm/hr.
Sedangkan pada kondisi operasi yang telah diklopkan jumlah uap yang terbentuk hanyo
3.19 x 106 Ibm/hr. Dengan demikian reaktor nuklir yang didesign memenuhi kondisi
operasi yang ditefapkan.

Selanjutnya dftinjau apckah fluk panas yang diperoleh dari hasil Icondisi operasi
masih di bawah fluk panas Icritis.

11



Dari perhitungan yang telah dibuat pada (3) didapatkan:

Q^v = 0.13 x 106 Btu/ft*

Q " = 0.59 x 106 Btu/ft2

• t 2

Jadi dari hasil-hasil di alar, jelaslah bahwa dimana-mana di o'alam teras reaktor flulc
panos selalu lebih kecil daii fluk panas burn-out-nya, sehingga dengan kondisi
cperasi yang telah ditetapkan reaktor nuklir yang didesign cukup safe dan memenuhi
keinginan operasi.

2 . Menentukan dimensi utama sistim pembangkit uap nuklir.
Apparatus-apparatus yang akan ditentukan ukuran-ukurannya jelas berhubungan

dengan persoalan pengaturan dan ke-?lamatan sistim.
Komponen yang akan ditentukan ukuran.ukurarmya antara lain:

- teras reaktor
- main chimney dan small chimney
- plenum bawah
- dan Iain-Iain

a. Teras Reaktor
Ukuran dari teras reaktor ditentukan oleh jumlah kelompok batang bahan bakar.

Jumlah cluster tergantung dari besarnya daya yang mau dicapai. Disamping itu perlu
disediakan ruangan untuk control rod dan temporary control curtain.
Menurut (3) yang diambil sebagai contoh, di dalam teras harus disusun 824 cluster
dengan 37 batang pengontrol dan 86 buah temporary control curtain. Penyusunan
tersebut menghasilkan diameter teras reaktor menjadi sebesar 3.90 meter.

b. Main Chimney dan Small Chimney
Chimney adalah suatu ruangan yang disediakan untuk menampung fluida dua phasa

dari kanal-kanal bahan bakar dan ujungnya berfungsi sebagai separator (memisahkan
uap dari air saturasi).

Selain dari itu chimney digunakan sebagai alat pengaman Icarena bila terjadi
kemacetan yang tidak disangka-sangka pada pompa atau padu keadaan loss of coolant
bagian ini dapat membantu memperlancar sirkulasi wajar (chimney berfungsi menaikkan
driving pressure), sehingga kemungkinan burn-out dan pel el ebon diperkecil.

Dengan mengetahui panjangnya daerah pendidihan, tekanan jatuh pada kanal bahan
bakar, chimney dan down-comer serta besarnyo driving pressure maka tinggi chimney
dapat ditentukan.

Untuk menjamin terfadinya sirkulasi wajar harus diambil bahwa total tekanan jatuh
sama atau sedikit kurang dari driving pressure. Dari kesamaan itu didapatkan tingginya
chimney. Perhitungan pada (3 ) memberikan H ^ = 13,5 ft dan untuk lebih rerjamin
diambil 14.5 ft dimana 6.5 ft adalah tingginya main chimney dan lebihnya untuk
small chimney.

c. Plenum Bawah
Untuk menjamin effektifitas sirkulasi wajar sewaktu pompa macer, harus ada jumlah

cairan yang cukup pada plenum bawah (jumlah zat pendingin di sini harus lebih
besar dari volume kanal dan main chimney). Pertimbangan teknis dan perhitungan
pada (3) memberikan plenum bawah setinggi 16.5 ft.

d. Gombar Bagan Reaktor
Untuk dapat membuat gambar bagan reaktor masih banyak komponen lain yang perlu

12
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ditentukan ukurannya. Menurut pertirnbangan-pertimbangan teknis, perhitungan pada
(3) didapat ;ebagai berikut:

- diameter dalam tanki reaktor 4.22 meter
- diameter feed water inlet 1 .7 ft
_ diameter inlet & c.tlet air resirkulasi 2.84 ft

Sebelum bagan reaktor digambarkan, perlu dilukiskan kembali ukuran-ukuran yang
pernah didapat, yaitu :

a. Teras reaktor mempunyoi tinggi 11.5 ft, dimana :
1. tinggi sangkutao orifice pada grid bawah = 0.5 ft
2. ringgi bagian yang aktif = 10 ft
3. tinggi sangkutan bagian atas = 1 ft
4 . diameter teras = T5 ft

b. Chimney mempunyai tinggi 14.5 ft, dimana:
1. main chimney = 6.5 ft
2. small chimney = 8 ft

c. Plenum bawah mempunyai tinggi = 16.5 ft
diameter = 13 ft

d. Tinggi cairan di atas chimney = 4.5 f t .
1. diameter selubung separator 22 cm = 0.735 ft
2. tinggi selubung = 4 . 5 ft
3. masuknya selubung ke dalam cairan sepanjang 0.75 ft

e. Diameter dalam tanki reaktor = 14.1 ft
f . Feed water inlet berdiameter = 1.6 ft
g . Diameter outlet dan inlet air resirkulasi = 2.84 ft
h. Tinggi steam dryer keseluruhan 13.80 f t , dimana:

1. tinggi selubung uap = 6.65 ft
2. tinggi dryer = 6.0 ft
3. tinggi pelindung atas = 1.65 ft
4 . diameter selubung uap = 13.30 ft
5. diameter luar susunan dryer = 12.70 ft
6. diameter pelindung atas = 8 ft

i . Tinggi tutup atas tanki reaktor = 6.60 ft
Tinggi tutup bawah tanki reaktor = 6.30 ft

[ . Core spray sparger ditempatkan pada tanki reaktor safu level dengan atap
dari main chimney. Diameter sparger dapat diambil = 1 f t .

13
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Steom dryer 1

Steam seperator 2

Core spray 3

Feed water inlet 4

Main chimney 5 .

Silincter bahanbakar 6

Susunan bahanbakar 7

Temporary control curtain 8

Grid penyanggal 9

Outlet dari 10
resirkulasi

Daun-daun pengonfrol ]

dengan tabung penuntun

Buffle 12

Inlet air resirfeulasi 13

- 14 Control vool drives
-15 In CO RE flux monitor
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BAB II

GAMBARAN TEKNIS DARI BEBERAPA SISTIM BWR

Sistim BWR teloh banyak digunakan don dikembangkan di Jerman Barat, Jepang,
Swedia dan terutama Amerika Serikat.

Di Jerman Barat sistim BWR telah dikembangkan oleh Allgemeine Elecfrizitdts,
Gesellschaft. Reaktor yang pertama "VAK" di Kahl der.gan daya 16 MWe, dimana
permulaan konstruksi September 1958 dan operasi komersiil November 1961.
VAK mempunyai steam drum sebagai pembangkit uapnya; air dipompakan melalui
feras reaktor dan setelah menempuh jarak tertentu mengalami pendidihan cairan dua
phasa ini baru dipisahkan fluida.fluidanya pada steam drum di luar tank! reaktor.

11.1. BEJANA TEKAN

Sejana tekan bentuknya selindris dibuat dari baja dengan diameter dalam 2438 mm,
tinggi bagian dalam 8230 mm dan tebal 98 mm.
Karakrerisfik operasi dan designnya adalah sebagai berikut:

tekanan operasi 71.3 atm abs
temperatur operasi 285° C
tekanan design 89 atm abs
temperatur design 343° C
tekanan testing 133 atm abs

11.2. KANAL DAN ELEMEN BAHAN BAKAR

Bahan bakar dibuat dari UO2 pellet yang diperkaya dengan U2 3 5 . Pellet-pellet
disusun dalam suatu klongsong dibuat dari zircaloy-z:rcaloy yang tebalnyo 0.89 mm.
Penyusunan ini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan teknis memperlihatkan
effek kenaikan panas dan irradiasi. Elemen-elemen bahan bakar disusun dalam
suatu kanal yang sering disebut* cluster bahan bakar, di dclam kanal disusun 36 batang
bahan bakar. Kanal ini juga terbuat dari zircaloy-2 dan lebar bagian dalamnya
119 mm.

11.3. SISTIM PEMBENTUKAN UAP DAN TRANSFER PANAS

Panas yang keluar dari bahan bakar diambil oleh cairan pendingin yang di
lewatkan pada kanal-kanal nya. Fluida dua phasa ditampung di luar tanki dan di sini
dipisahkan uapnya dan air saturasi.

Sebagian dari uap air yang telah melewati turbin, sefsiah didinginkan dipompakan
ke tempat pembangkit uap ke dua sehingga menguap dengan tekanan tidak begitu
tinggi. Uap ini dialirkan stages yang lebih rendah.

Fungsi-fungsi lain yaitu untuk mending!nkan teras sewaktu shut down karena teras
masih panas.
Pada sistim ini juga disediakan sistim pendingin darurat yang berrujuan untuk men-
dinginkan teras reaktor bilamana terjadi kehilangan zat pendingin karena pecahnya
pipa uap atau pipa feed wafer. Di samping itu sistim ini dilengkapi pula dengan
alat pengendalian sifat kimia moderator - zat pendingin.
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11.4. SISTIM TURBO-GENERATOR

Uap pado kondisi yang teloh ditetcpkan (pada operas! stasioner) dialirkan ke
turbin.

Pada saat start-up atau penolakan beban parsiil, kelebihan uap dialirkan ke
kondensor dengan menggunakan by pass valve.

Bila dengan tiba-tiba beban hilang speed governor memberikan signal agar trip
valve menuSup dan uap melewari by pass valve sebelum sampai ke kondensor, uap
yang melewati by pass valve tersebut terlebih dulo melewati de heating system.

11.5. BAHAN BAKAR DAN HANDLING FUEL SYSTEM

Bahan baker nuklir dari (JO? yang diperkaya disusun dalam bentuk batang selindris.
Dengan bentuk teras reaklor, diketahui distribusi parras melintang Ian memanjang.

Fluk panas rata-rata (rated power) 27.5 W / c m 3

Fluk panas maximum (rated power) 102 W/cm
Faktor keamanan ( Q m a x / Q b ' . o ) ^*^
Luas seluruh permukoan bahan bakar 219.2 m2

Untuk sistim pengeloiaan bahan bakar disediakan tempat penyimpanan bahan bakar
yang akan dipakai, tempat penyimpanan bahan bakar dan alat-alat untuk reloading. -

11.6. INSTRUMENTASI DAN SISTIM PROTEKSI

Instrumen-instrumen dan alat-alat sistim proteksi yang digunakan telah melewoti
pengujian-pengujian yang perlu dan boik, sehingga sampai pada kwalitas yang tinggi
dengan derajat keandalan yang besar.

Alat-alat tersebut dipakai untuk mengetahui dan mengendalikan:

- daya reaktor
- beban sistim
- jumlah uap
- distribusi fluk
- temperatur kanal pendingin

Semua proses di otas diatur dari control room.
Prinsip-prinsip kerja instrumennya melipuli:

_ instrumen fluida
- instrumen electronic
- instrumen mekanik

Di atas telah diberikan sedikit uroian teknis dari sistim BWR yang pertama di
Jerman Barat, di bawah ini juga diberikan gambaran tsknis dari reaklor Oskarshamn
dari Swedia.

Konstruksi reaktor ini spring 1966, reaktor kritik padc spring 1970 dan operas!
daya penuh Autumn 1970. Reaktor ini menggunakan inner vapor separator, tidak meng-
gunakan steam generator. Sedangkan hal-hal lain hampir sama saja.

Secara ringkas data teknis stasion pembangkit adaiah sebogai berikut:

Daya thermis (MW) 1246
Daya listrik total (MWe) 420
Daya listrik netto (MWe) 400
Efisiensi netto stasion (%) 32.1
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Pada garis besarnya reaktor yang baru dengan yang sudah lama tidak mempunyai
perbedaan prinsipiil, hanya ada perkembangan-perkembangan baru yang ditrapkan
pado sistim terakhir.
Oskarshatnn 1 mulo-mula direncanakan untuk daya 400 MW(e) dengan kapasitasnya
fleksibilitas sampai 440 MWe, sekarang operasi nominal dari PLTN tersebut sudah
pada 400 MWe.

Perkembangan-perkembangan serupa juga telah dilakukan untuk teras reaktor
1575 MW).n dengan fieksibilitas sampai 1700 M W ( t n ) bila kondisi air pendingin
setempat tnengizinkan untuk itu.

Sistim BWR dari ASEA mempunyai design control rod drive yang sedikit berbeda
dengan sistim AEG - Jerman Barat, perbedaan mana dapat dilihat pada gambar-
gambar di bawah ini:

Control

Control rod
guide tube

i ruel IH Tlr
iassembly"\(4)7
Base
plate

Control rod
drive

ASEA-ATOM BWR

Core module

Control rod in Normal manuevering Fast insertion
bottom position with electric rod with pressurized

water
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Guide tube
with toothed
rock

Jaw

Scram limit
switch

Drive shaft
with seal

Magnet
ntch

i Coupling liar gear
with positioner and
driving motor

NORMAL TRAVELLING POSITION AFTER SCRAM

ml
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Sistim-sistim BWR pada rabel d! bawah ini, kecuali VAK, semuanya menggunakan
Inner vapor separator, dan d! samping itu juga telah mengg'Jnakan internal recirculator
pump.

TABEL II

AEG BWR Nuclear Power Plants

Station Location Power
(MWe)

Start of
construction

Comercial
operation

Months Start-'Jji
period'
(month)

VAK

KRB

KWL

KWW

KKB

KBE

Khal

Gundremmingen

Lingen

Wurgassen

Brunsburrel

Rheinshanzisei

16

252

252

670

805

900

Sept.

March

Oct.

March

Apr.

Sept.

1958

1963

1964

1968

1970

1970

Nov.

March

Oct.

March

Apr.

Sept.

1961

1967

1972

1972

1974

1974

38

48

48

48

48

48

7

8

8

6-7

6-7

6-7

TABEL I

TREND OF ASEA-ATOM BWR

Plant

Oskarshamn

Ringhals

Oskarshamn

Barsebaek

1

1

II

Reactor thermal
power (MW r n )

1375

2270

1700

1700

Power density
(KW/Kg n)

17.1

19.8

22

22

Equil burn-up
(MWd/tn)

22.000

27.000

27.000

27.000

Dart label terakhir diperlihatkan perkembangan-perkembangan teknis dalam me-
naikkan burn-up bahan bakar.

Menaikkan burn-up bisa dilalui dengan menambah enrichment dan bila enrichment
tidak ditambah berarti harus absorber neutron dikurangi sehingga kebolehjadian reaksi
flssi bertambah besar dalam suatu volume yang sama.

Dapat dikemukakan di sin! skeira internal recirculation pump yang didesign oleh
A . E . G . , sebagaimana pada gambar di bawah ini .
Dengan menggunakan internal axial pump untuk pompo resirkulasi akan memperbaiki
spgi-segi ekonomi dan keselamaran operasi PLTN. Di samping itu juga problema
kontaminasi saluran luar dapat pula dicegah serta masalah lay out dapat diperbaiki,
lebih efisien dan praktis.

PERPUSTAKAAN 1 19
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SKEMA POMPA RESIRKULAS1 DALAM AEG . BWR

Impeller

Sealed seat

Upper hydrosfat bearing

Spline shaft

Lower hydrostar
bearing

Heat shield

Sealing water

Main seal

1 & 2 Auxiliary
seals

Inlet pipe with
guide vanes

Bearing sleeve

Pump connection

Throttling sleeve

Nearing pressure water

Cooling-water connection
for the heat shoild

Leak outlet of main seal

Seal housing

Leak outlet of No. I

auxiliary seal

Intermediate casing

3 . Radial bearing (oil-lubricated)
Cooling water connection to
bearing housing

Axial bearing, double
acting, oil lubricated

Spiral-toothed coupling

Motor with function casing
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BAB

MASALAH STANDARISASI UNTUK PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

Untuk memperbaiki performen ekonorni dan teknologi diperlukan adanya standarisasi
(series production) Jerman BaraV (AEG - Telefunken) telah melakukan usaha-usaha
untuk mendapatkan standarisasi beberapa komponen reaktor. Setelah melakukan pe-
nyelidikan selama 10 tahun (AEG) terhadap element bahan bakar control rod - control
rod drive dan internal recirculation pump, maka AEG dapat melaksanakan standarisasi
tersebut.

STANDARISASI ELEMEN BAHAN BAKAR

Elemen bahan bakar terbuot dari UO2 pellet yang diperkaya, disusun dalam
kelongsong sehingga menjadi batang-batang bahan bakar nuklir.
Batang-batang bahan bakar nuklir disusun dalam suatu channel persegi empat. Di
bawah in! dapat dilihat gambar elemen bahan bakar nuklir yang sudah standar dari
AEG Telefunken, Jerman Barat.

GENERAL VIEW I D SCALE

-!.-.:, .*g. ~£5S?D5*?i§itp5ES53£ i'."-«V;-'vV



STANDARISASI C O N T R O L ROD D A N C O N T R O L ROD DRIVE

Control rod dibuat benrulc salib memanjang, dan bentuknya dibuat sama untuk semua
ukuran sistim A E G . BWR. Namun jaralc naik turunnya berbeda sesuai dengan ukuran
reakfor.

Control rod

Housing

Guide tube
with toothed
rack

Jaw

Scram limit
switch

Drive shaft
with seal

Magnet
switch

Scram line

Coupling for gear
with positioner and
driving motor

NORMAL TRAVELLING POSITION AFTER SCRAM
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STANDARISASI INTERNAL RESIRCULATION PUMPS

Bentuk dan ukuran dari unit-unit pompa dibuat sama untuk seluruh reaktor. Dengan
adanya internal pump diperoleh perbaikan cukup besar pada keandalan reakfor.
Pompa tersebut dijalankan dengan motor yang mempunyai variasi kecepatan yang
ditempatkan di luar bagian tekan.

Shaft pompa masuk menembus be jane tekan termasuk seal dan bearingnya. Shaft
diseal terhadap tekanan reaktor dengan seal mekanis.

Di bawah ini dibebankan diberikan internal axial pump.

SKEMA POMPA RESIRKULASI DALAM AEG . BWR

Sealed Mat

Upper hydrostat bearing

Spline shaft

Inlet pip* with
guide vanes

Bearing sleeve

Pump connection

Throttling sleeve

Nearing pressure water

Cooling-water connection
for the heat shoild

Leak outlet of main seal

Seal housing

Leak outlet of No . 1

auxiliary seal

Intermediate casing

3 . Radial bearing (oil-lubricated)
Cooling water connection to
bearing housing

Axial bearing, double
acting,, oil lubricated

Spiraf.toothed coupling

Motor with (unction casing
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Dengan standarisasi bisa dibuat bermacam-macam ukuran daya reaktor, yairu
menggunakan design yang sudah ada. Fuel yang dipakai untuk reaktor dengan daya
1000 MW sama dengan fuel yang digunakan untuk reaktor dengan daya 400 MWe,
hanya jumlahnya berbeda. Untuk menjaga agar design reaktor tetap dalam batas-batas
yang optimum, hanya perlu perubahan enrichment, supaya didapatkan burn-up yang
diinginkan.

Control rod dan control rod drive juga dibikin sama ukuran dan bentuknya, hanya
berbeda jumlah dan panjangnya saja.

Pompa resirkulasi dalam [uga dibikin demikian selain dari i tu , grid bawah d*in
atas serta pengering uap bisa dibuat seperti i tu .

24
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BAB IV

MASALAH KESELAMATAN OPERASI DAN LINGKUNGAN

Keselamaran operasi menyangkut pada 3 pihak yaitu:

- keselamatan alat yang dioperasikan
- keselamatan personil
- keselamatan lingkungan

Yang dimaksudkan dengan safety di sini adalah bogaimano target operasi bisa
dicapai dan baik personil ataupun lingkungan tidak menerima dosis radioaktip lebih
besar dari yang ditetapkan hukum i nternasional.

Hal-hal yong menyebabkan keluarnya partikel-partikel radioaktip ada beberapa
macam :

1 . keluarnya gas-gas hasil reaksi fissi dari elemen bahan bakar dan terus menembus
containment sampai pada personil dan lingkungan.

2. terjadinya pelelehan atau kerusakan pada elemen bahan bakar yang menyebab-
kan produk-produk fissi terbawa oleh zar pendingin.

3. terjadinya kebocoran (pecah) pada pipa uap utama atau pada pipa feed water,
sehingga zat pendingin keluar dari loop dan bejana tekan. Walaupun control
rod sudah dapat menyerap neutron yang ada namun panas yang telah terjadi
akan berakumulasi dan menyebabkan pelelehan bahan bakar dan keluarnya
produk-produk fissi yang aktip.

Ad. 1 . Dal am hal inf perlu didesign shielding radioaktif yang betul-betul dapat
menurunkan aktifitas sampai pada dosis yang dibolehkan.

Cairan pendingin yang melewati down-comer juga berfungsi sebagai shielding yang
akan menurunkan energi dari partikel-partikel yang akan lolos. Di samping itu secara
khusus juga didesign sualu shield yang disebut biological shield.

Ad. 2 . Keadaan ini bisa terjadi bila dalam mendesign reaktor, terdapat kesalahan-
kesalahan waktu menetapkan kondisi operasi perhitungan-perhitungan yang

kurang teliti akan setiap komponen-komponen yang ada dalam bejnna tekan.
Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa design yang keliru akan usa menimbulkan
burn-out-pel el ehan pada bahan bakar pada saat lose of cooling accident. Di samping
itu juga bisa terjadi pelelehan bila waktu menetapkan kondisi operasi besarnya fluk
panas pada salah satu tempat di dalam teras reaktor lebih besar dari fluk panas
burn-out.
Dalam hal mendesign haruslah segala kenwngkinan dilihat, unruk mendapatkan
engineering safety yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ad. 3. Bila terjadi kebocoran pada pipa utama, atau pada pipa feed water akan
menyebabkan (keluarnya cairan yang masih mengandung partikel-partikel

radioaktip} mengurang dan bahkan hobis keluar dari pressure vessel. Kecelokaan begin!
hampir tidak mungkin terjadi, namun segala perrimbangan keselamatan masih harus
mencari jalan bagaimana bila tidak diduga sama sekali kecelakaan demikian terjadi.
Bila hal ini terjadi, coolant dengan cepat keluar dari bejana tekan, walaupun secara
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automatic terjadi scram, namun panas dan hasil reaksi fissi masih besar dan teras
masih panas sekali.
Dengan cepat tekanan naik karena tekanan uap yang besar oleh pemonasan yang
begitu hebat. Dengan suaru sistim kontrot, tekanan yang besar tersebut membuka switch
yang akan memancarkan air ke dalam teras secepatnya. Penyiraman pada tekanan
tinggi dapat mengambil panas dengan baik dari permukaan-permukcian bahan bakar.
Setelah tekanan turun sistim kedua mulai pula bekerja, untuk dapat mengambil panas
lebih effektif, cairan pendingin dilewatkan melalui teras sehingga pelelehan bahan
bakar dapat dicegah.

Kedua sistim di atas disebut emergency core cooling system.
Sudah sekian lama industri nuklir beroperasi dan memberikan konrribusinya boat

mencukupi kebutuhan manusia akan energi, belum ada sampai sekarang kecelakaan
yang merusak tiga pihak yang telah disebutkan di atas. Demikian pula halnya dengan
penggunaan sistim BWR yang sudah lebih kurang 15 tahun beroperasi sampai sekarang
untung sekali belum ada kecelakaan serius yang disebabkannya.
Namun demikian segala usaho tetap dilakukan untuk mencegah segala kemungkinan-
kemungkinan kecelakaan dan untuk memperkecil akibat kecelakaan ihj sendiri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Sistim BWR telah digunakan dan dikembangkan oleh banyak negara di dunia
(Amerika Serikat, Jerman Barat, Swedia) dan juga telah banyak dipakai oleh
negara-negara maju dan berkembang. Hal ini menyebabkan bahwa derajat keandalan
setiap komponennya betul-betut sudah mencapai kwalitas yang tinggi, dengan kata
lain sistim ini sudah safe segi ekonomi dan teknologinya.

2. Dengan modifikasi atau perencanaan tertentu telah dibuktikan di Swedia dan Jepang
bahwa sistim BWR mempunyai fleksibilitas daya yang cukup baik, dia dapat meng-
ikuti beban pada jaringan yang masih rendah jumlah listrik terpasangnya.

3. Berdasarkan penyeiidikan dan pangalaman selama sepuluh tahun, AEG Telefunken
telah berhasil membuat komponen-komponen standar seperti elemen bahan bckar,
control rod-control rod drive, internal recirculation pump, lower grid, upper grid,
dan steam dryer. Jelas keadacn ini sangat menggembirakan dari segi ekonomi dan
teknologi dan malahan sangat baik dan lebih praktis buat pengembangan.

4. Bahun bakar nuklir yang digunakan adalah Uranium dioksida yang diperkaya.

SARAN

1. BWR merupakan PLTN yang cukup baik ditinj.au dari utility approach bila masalah
pembelian bahan bakarnya bisa berjalan dengan baik.

2. Ukuran rendah dan sedang cukup cocok dengan negara berkembang mengingat
masalah jaringan dan variasi beban yang masih banyak.

3. Untuk maksud-maksud pengembangan penggunaan tenaga nuklir di Indonesia di
masa mendatang, dan melihat perkembangan teknologi nuklir dewasa ini untuk masa
mendatang PLTN jenis BWR tidak memberikan prospek yang baik untuk Indonesia,
karena selain di luar kemampuan ekonomi, juga jauh di luar kemampuan teknis
{masalah pengayaan uranium).
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BOILING WATER REACTORS *)

MANUEL A. HEAD **)

Prototype BWRs . Vallecitos, 5 MWe, Natural Convection, 1000 psia.
Test bed for Dresden.

_ Lingen, West Germany, 200 MWe, Indirect cycle.
. Dresden-1, 210 MWe, Forced circulation. Dual cycle.

BWR-1 - Dresden.] : Load following by voids.
Canned pumps inefficient.
Core size 100" long - 100" diameter.
Zircaloy cladding

. Big Rock Point : 75 MWe, 45 k W / l
Mechanical sealed pumps
Load following: control rods 1000 psi - 1500 psi
Pu recycle.

. Humboldt Bay : Natural circulation. Direct cycle
Control rods load following 75 MWe, 3 0 - 3 5 IcW/l

. KRB : 250 MWe, 1964, Core 136"
Internal steam separation

8 W R - 2 . Oyster Creek : 580 MWe (later 650 MWe).
Containment: Pressure Suppression
5 Recirculation loops, 37 k W / l
Direct cycle, 1000 psi
Load following by flow control
Core 144"

") Catefan oleh Budi Sudorsono
"*) Engineer, General Electric Company
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BWR-3 - Dresden 2-3 : Pressure suppression; some size as Oyster Creek.
800 MWe, 37 k W / l
Recirculation by jet pumps
12' core size. Direct cycle
Flow control load following.

BWR-4 . Browns Ferry 1-2.3 TVA :
High power density
875 MWe

BWR-5 - Zimmer : Containment: over/under Pressure suppression
Load following : valve flow control
Two 6000 HP pumps, as for TVA, 51 k W / l

BWR-6 - 25 units sold 1200 MWe
Containment

Steam separation
Recirculation
Large core
Features

I.D. Vessel ("
MWt
No. of Fuel Assy's - 400
Steam R w, 10 Ib/hr . 8411
MWe - 663

: Pressure suppression Rock III
Horizontal.

: Internal, improved, 56 k W / l
: Jet pump, improved
: 8 x 8 fuel
: - Single cycle

- Standard components.
Modular Design

- Internal Steam Separation
-. T\ loop Compacted Jet

Pump System
- Single speed pump. Variable

flow control
- Arranged for Vented Dry-wall

containment
- Load following and operational

flexibility
- 183
- 1956

NUCLEAR STEAM SUPPLY SYSTEM

Two recirculation pumps driving 20 [et pumps
Stainless steel feed-water heaters
Core inlet temperature 420° F
Plenum 14% quality steam
Steam separators 10% quality
Each valve regulates 800.000 Ibs/hr steam
Total of 12 valves for 1200 MWe and 4 isolation valves.
Pressure vessel : Carbon steel ASMB 8533
Pumps (5-8000 HP): Two manufactured in USA and two in Europe

30
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Control rods : Hydraulic drive
Moves in steps of 6 " , each step locked
150 - 180 drives
Steel pipe guide tubes

Refuelling : 18 months, 25% of core
20' bolt and washers
8 Main steam Isolation Valves

Steam Dryer : Removes moisture to 0 , 1 %
Fuel Module : 8 x 8 fuel assemblies, every foot a rod spacer

4 assemblies in each channel
Local Power Range Monitor . in core throughout
Intermediate Range Monitor
Starter Range Monitor
8 - 1 0 Sb - Be neutron sources
Fuel assembly : 6-700 lbs/piece

5 different types of fuel rods
Rods : O . D . 0 .493"

149"
63
2.22

13.4
56
0.26"

active length
rods
peak/ave density
kW/ft
kW/l
control blade thickness

NSSS AUXILIARY SYSTEM

1. Normal operation
2 . Back-up
3. Emergency

1. Normal o p e r a t i o n

1 . Reactor Water Clean-up
2 . Residual Heat Removal (Shutdown Cooling Mode)
3. Fuel Pool Cooling and Filtering
4. Radioactive Waste Disposal
5 . Reactor Building Cooling Water

2 . Back -up

1 . Reactor Core Isolation Cooling
2 . Residual Heat Removal - Containment Cooling Mode
3. Residual Heat Removal - Hot Standby Mode
4. Standby Liquid Control - Sodium pentaborate, explosive valves

(Integrated mechanical device of ASEA and West Germany not likely to be
adopted by GE).

3. Emergency

Core Standby Cooling Systems (ECCS)
1 . Low pressure coolant infection (LPCI) . «flooding
2. High pressure cora spray (HPCS) - 3000 HP pump (2500 kW in 10 - 15

seconds I )
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3. Low pressure core spray (LPCS)
4. Automatic (Slowdown (Auto relief) - - Combined safety Relief Valves to reduce

pressure.
. Back-up to HPCS

HPCS

Criteria - Automatic Spray Cooling over full pressure range
. Sufficient Coolant Flow for any size pipe break
- Separate system

Design . Initiate on Low Reactor Water Level or high containment pressure
- Spray through sparger above core top
- Water source : condensate storage automatic transfer & suppression pool

LPCI

Complete cooling in conjunction with Auto Relief Automatic Depressurization System

DISKUSI

TURBINE DEVELOPMENT

Turbine development from BWR-1 through to BWR-6 accomplished essentially
by exchange of personnel.
Basically the same type of turbine, with following features:

60 cps 1800 rpm, limit 1250 MW
50 cps 1500 rpm, limit 1100 MW

ECCS

ECCS must be tested by USAEC, and standards are set by AEC.

PERFORMANCE

GE have sold 100 BWRs, of which 25 are in operation and about 80 in production.
Experience of Dresden and Garigliano about 10 years.
Circulating pumps giving 10 r /hr have been changed to mechanical sealed pumps.

2 - 3 SIGNIFICANT PROBLEMS WITH FUELS

. Moisture in pellets during manufacture - during operation attacks cladding
(hydride) and forms blister, which lead to defects.
Rods therefdre have to be worked in vacuum.

- Pellet-clad interaction (in 7x7 fuel assy's) - edges expanded, overstressed
cladding, slits - long term effect.
Cladding now thickened.

STANDARDIZATION

- If components can be standardized, then the licensing process can be stream-
lined; now it takes 2 years to get a license.

- However the AEC has not been responsive.

PROJECT PREPARATION

Best way is to follow the example of Taiwan:

- 25-30 of the best people selected 3 years before tender

32
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1 year in Research Reactor Training and English
1 year training in US University
1 year training in nuclear power plant.

• 1
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PWR SEBAGAI JENIS PLTN PALING LAKU SAAT INI

MURSID DJOKOLELONO *)

ABSTRAK

Gambaran fentang PLTN jenis PWR difslaskan secara singkat, yailu mengenai: design dari sistim
pembcngktt uap nuklir, daur bahanbokar dan pengurusan sampah radioaktif. Kenyoraan Hihwa PWR
adalah fenis yong poling loku dijelaskan, disamping itu pula diterangkan tentang kec, ilan-ksgagolan
yang pernah terjadi.

ABSTRACT

A vitw on PWR type nuclear power plants is concisely presented, i .e . : design of nuclear steam
supply system. Fuel cycle, waste management. The evidence of most sellable type as well as failure
are summarized.

PENDAHULUAN

Pembangfcil iistrik tenaga nuklir ctertgan reaktor jenis air-tekan atau pressurized
water reactor, PWR, menggunakcii air yang bertekanan tinggi (sekitar 140 atmosfir)
untuk mengambil panas dari real:tornyo. Tekanan tinggi ini diperlukan aoar pendingin
secara kcseluruhan tidak mendidih didalam mendinginkan teras reaktor.
Panas yang diambil dari teras reaktor ini di dalam air pembangkit.uap (steam generator)
digunakan untuk membuat uap jenuh bertekanan sekitar 40 atmosfir, yang akan d i -
al irkan untuk memutar turbin. Putaran turbin ini sekaligus memutar generator listrik,
sehingga diperoleh hasil akhir berupa tenaga listrik.

GAMBARAN TENTANG PLTN JENIS PWR

Secara sepintas suatu PLTN jenis PWR ckan terlihat sebagai suotu Icelompok
bangunan seperti pada PLTU-minyak. Hanya saja terdapat kubah tertutup (containment
building) dimana di dalamnya berada reaktor dan peralatan nuklir lainnya yang
merupakan sistim pembangkit-uap nuklir (nuclear steam supply system). Jadi kubah

j . i

* ) Pusat Penelitian Gama, BATAN : '
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tertufup pada PLTN berfungsi boiler pada PLTU. Sebuah contoh dapat dilihat pada •:,./
gambar 1 , rancangan P L T N Braidwood dan Byron . X

Diagram aliran dari PWR dapat dilihat pada gambar 2 , PLTN Indian Point unit 2 . -,5
Sistim primer yang bertekanan tinggi terpisah dengan sistim sekunder yang merupakan if
sistim primer adalah: bejana tekan (pressure vessel); \J

pengatur tekanan (pressurizer); :;f
pembangkit-uap (steam generator); -\
pompa sirkulasi. t-'/'<

Gambar 3 menunjukkan bejana tekan, yang terbuat dari low-alloy carbon steel, I V
beserta isinya yaitu : I :

.. perangkat-perangkat bahan bakar dan kontrol; '
- perisai termal, sebagai pelindung dinding bejana terhadap radicsi dan tegang

termal;
- keranjang teras (core barrel ) , pada mana perangkat bahan bakar dan perisai

termal bertumpu;
- pipa-pipa bimbing untuk instrumentasi, di bawah teros;
- pipa-pipa bimbing untuk perangkat kontrol, diatas teras. Peraogkat kontrol ini

digerakkan dari atas, dari luar bejana, dengan bantuan batang-gerak yang
menembus lewat tutup bejana.

Dalam gambar 4 tertera perangkat bahanbakar (fuel assembly) beserta perangkat
kontrol (control cluster assembly). Dalam teras reaktor jumlah perangkat kontrol
kira-kira sepertiga jumlah perangkat bahanbakar. Dalam perangkatnya, batang-batang
bahanbakar tersusun menurut kisi persegi, antara 14 x 14 deret. Tiap batang terdiri
dari susunan pil-pil UO 2 dengan perkayaan 2,25 _ 3 , 3 % U2 3 5 di dalam kelongsong
zircaloy atau stainless steel. Sedang tiap batang kontrol tersusun dari pil-pil B4C
atau Ag-ln-Cd di dalam kelongsong stainless steel. Batang-batang kontrol dengan
susunan ini memberikan serapan lebih homogen dari pada batang berpenampang palang.
Kontrol reaktivitas jangka panjang dilakukan pula dengan "burnable poison", yaitu
dengan mengganti batang bahanbakar dengan batang yang berisi borosilicate glass
dalam kelongsong stainless steel. Disamping itu kontrol reaktivitas dilakukan pula
dengan "chemical shim", yaitu adanya boron (asam borat) yang dapat diubah :

konsentrasinya di dalam pendingin. Hal ini sangar membantu mengurangi gerakan
batang kontrol, yang mana perlu dicadangkan untuk mengalasi keracunan xenon. -~

Gambar 5 menunjukkan contoh susunan perangkat di dalam teras menurut perkaya-
annyc. Di sini teras terbagi dalam tiga daerah sebenarnya, tetopi dua daerah dicampur
seperti papan catur. Perkayaannya adalah: 2,25%, 2 , 8 0 % dan 3 ,30%.

Contoh pengaturan perangkat kontrol dapat dilihat pada gambar 6 menurut fungsinya
perangkat ini dikelompokkan menui-ut kelompok " shut-down " dan kelompok kontrol.
Sudah tentu dalam bekerjanya reaktor maka kelompok shutdown berada dalam posisi
di atas teras. Sedang pada gambar 7 diberikan contoh pengaturan burnable poison
dalam teras reaktor. Di sini terdapat perangkat bahanbakar yang disisipi/diganti
dengan 8, 9, 12, 16 dan 20 batang burnable poison.

Gambar 8 menunjukkan sebuah pressurizer yang dalam bekerjanya separo terisi air. J .
Unsur utamanya adalah pemanas listrik dan moncong-sembur air. Uap yang dihasilkan I J
oleh pemanas pada suatu suhu tertentu mempertahankan tekanan pada tingkat tertentu '
pula. Perubahan dalam beban listrik hanya akan mengubah tinggi permukaan air untuk •'-'•'
sementara saja. Pemanas akan bekerja untuk mengimbangi turunnya tekanan bila .
beban listrik naik. Sebaliknya pada turunnya beban, air akan disemburkan masuk • >
dari atas untuk mengurangi tekanan. .j

Bagian utama dari suatu steam generator pada gambar 9, ialah pipa-pipa pindah -i
panas yang berbentuk U dan di ctasnya adalah alatualar pemisah lengas (moisture i
separator). 4:|
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GAMBAR 1

PLTN Braidwood (atas) dan duplikatnyo PLTN Byron (bawah).
Keduanya jenis PWR dengan daya masing-masing 2 x 1120 MWe yang direncanokon untuk
beroperasi mulai akhir tahun 1973.
Design hanya berbeda dolam pendinginan (condensor dan perbedoon akibat keadaan tanah se^mpat.
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CONTROL ROD
DRIVE MECHANISM

UPPER SUPPORT
PLATE

CORE BARREL

SUPPORT COLUMN

UPPER CORE
PLATE

OUTLET NOZZLE

BAFFLE RADIAL
SUPPORT

CORE SUPPORT
COLUMNS

INS". RUMENTATION
THIMBLE GUIDES

RADIAL SUPPORT

BOTTOM SUPPORT
CASTING

INSTRUMENTATION

PORTS

THERMAL SLEEVE

LIFTING LUG

CLOSURE HEAD
ASSEMBLY

HOLD-DOWN SPRING

CONTROL ROD
GUIDE TUBE

CONTROL ROD

DRIVE SHAFT

INLET NOZZLE

CONTROL ROD
CLUSTER (WITHDRAWN)

ACCESS PORT

REACTOR VESSEL

LOWER CORE PLATE

GAMBAR 3 REACTOR VESSEL INTERNALS
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GAMBAR 5 : PENGATURAN PERANGKAT BAHANBAKAR MENURUT PERKAYAAN
SECARA 3 DAERAH DENGAN PAPAN CATUR Dl TENGAH

2,25 2,8 3,3

perkayaan, % - berctf
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GAMBAR 6 : PENGATURAN PERANGKAT KONTROL

shutdown group

control group

(sebogian)

(tempat cadangan)

jumlah

8

8

4

4

4

8

8

9

8

12
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GAMBAR 7 : PENGATURAN PERANGKAT MENURUT BANYAKNYA "BURNABLE POISON1

B berisi "burnable poison" 8 bt . , jumlah 8.

|J][| berisi "burnable poison" 9 bt . , jumlah 12.

| § | berisi "burnable poison" 12 b t . , jumlah 18.

||§gj berisi "burnable poi«cn:* 12 bt . , cfan 4 bt. source, jumlah 2 .

}ffiH berisi "burnable poison" 16 bt . , jumlah 24.

|&9 berisi "burnable poison" 20 bt . , jumlah 32.
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- RELIEF NOZZLE

- SPRAY NOZZLE

SAFETY NOZZLE

MANWAY

UPPER HEAD

INSTRUMENTATION
NOZZLE

HEATER SUPPORT
PLATE

LOWER HEAD

INSTRUMENTATION
NOZZLE

ELECTRICAL HEATER

SUPPORT SKIRT

SURGE NOZZLE

GAMBAR 8 PRESSURIZER GAMBAR 9 STEAM GENERATOR
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Seluruh alat-alat daci sistim primer, termasuk juga penyimpanan sementara spent
fuel terkurung dalam gedung containment. Containment ini menjaga penyebaran zat-zat
radioaktif dalam hal terjadinya kecelakaan kebocoran sistim primer, disamping itu
juga sebagai perisai radiasi. Jenis containment yang digunakan untuk PWR adalah
full pressure containment, baik tungga! atau dobel, sedang design yang baru adalah
"ice condenser containment system". Gambar 10 menunjukkan bagar. dari containment
ini, yang terdiri dari tiga ruangan uiama. Bilik bawah dimana terdapat alat-alat
sistim primer dalam keadaan darurat akan dihubungkan dengan bilik atas lewat bilik
refrigerator. Dengan cara ini uap air yang ada akan berkondensasi/sublimasi, sehingga
tekanannya dapat ditindas.

PENGURUSAN SAMPAH RADIOAKTIF

Isotop-isotop radioaktif yang terdapat pada PLTN berasal dari bahanbakar, dari
reaksi pembelahan dalam bahanbakar dan dari hasil aktivasi netron dalam bahan
struktur, bahan moderator/pendingin dan dalam bahan lainnya. Isotop-isotop atau
zat-zat radioaktif hasil fisi yang terlepas dari kelongsongnya dan zat-zat rodioaktif
hasil aktivasi inilah yang disebut "satnpah", yang memerlukan pengurusan tersendiri
agar tidak membahayakan para pekerjo dan lingkungan. Sampah ini dapat berupa zat
padat, cairan ataupun gas, yang dalatn pengurusannya diperlakukan sendiri-sendiri
sesuai dengan pembagian itu.

Pada PLTN jenis PWR, sampah terbcnyak dalam hal volum dan aktivitasnya adalah
berupa cairan, terutama cairan lebihan dari pending!n primer. Seperti diketahui pada
jenis PWR untuk kontrol reaktivitas ke dalam moderator/pendingin ditambahkan larutan
asam bo "t, dan untuk menekan laju radialisa ditambahkan gas hidrogen, sedang untuk
menekan laju korosi diadakan pengontrolan pH dengan menambahkan hidroksida litium-7.
Bila diperlukan pengenceran kadar boron, maka akan ditambahkan air, sedang untuk
memperpekat ditambahkan cairan pula tetapi lebih pekat. Ini berarti selalu ada
tambahan volum. Begitu pula pada kenaikan suhu moderator terjadi expansi sehingga
diperoleh lebihan lagi. Padahal di dalam sistim primer terlarut gas-gas hasil fisi,
zat-zat hasil aktivasi termasuk hasil-hasil korosi, oleh karena itu lebihan cairan
pendingin berarti tambahan sampah. Larutnya gas-gas hasil fisi ini ada'ah akibat difusi
lewat bahan kelongsong, apalagi kalau terdapat kebocoran kelongsong maka akan
terikut pula isotop-isotop hasil fisi lainnya.

Hasil korosi tentunya bergantung pada bahan apa yang digunakan, biasanya me-
ngandung isotop-isotop radioaktif seperti Co-60, Mn_56, Fe-59 dan Cr-51. Tritium
juga terjadi di dalam pendingin dari reaksi netron dengan boron dan litium. Sampah
cair yang lain adalah dari kebocoran-kebocoran, bekas untuk analisa (sampling),
bekas dekontaminasi dan sebagainya. Untuk jenis PWR pendingin sekunder, yang
merupakan zat-kerja pada bagian konvensionil dari PLTN, hanya akan terkontaminasi
apabila terjadi kebocoran dalam pembangkit-uop.

Sampah padat terdiri dari filter-filter dan penukar-ion, alar-alar serfa pakaian
yang terkontaminasi dan sebagainya. Sampah gas pada jenis PWR jumlahnya sedikit,
yang bagian utamanya adalah hidrogen, tercampur dengan gas-gas mulio xenon dan
kripton.

Pola pengurusan sampah pada umumnya adalah:

- Sampah gas dikumpulkan, diberikan waktu "delay" sampai aktivitas menurun,
dilewatkan filter, kemudian dibuang lewat cerobong menurut porsi-porsi tertentu
yang dikontrol dengan monitor-monitor.

- Sampah cair dikumpulkan, dibersihkan dari gas-gas yang terlcrut, dilewatkan
resin-resin penukar ion, dimonitor don dibuang dalam porsi-porsi tertentu (dengan
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GAMBAR 10

Main steam

Steam generator

Pump removal hatch

FreitSurizer

Pressurizer '
enclosure

Ice bed

,Sfeam generator enclosure

Hatch

Equipment hatch

UPPER COMPARTMENT PLAN VIEW

Ventilating unit (4 )

Pressurixer

Reactor

JL

Personnel lock

Accumulator (4 )

Reactor coolant pump (4 )

Reactor upper
internals stowage
Hatch

ftecirculation pump

L ACCUMULATOR
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t - - VENTILATION

LOWER COMPARTMENT PLAN VIEW ELEVATION OF A N ICE CONDENSER PWR CONTAINMENT



diencerkan bila perlu) ke kqnal pembuangan ke sunga! atau ke laut.
Dalam hal ini gas yang terbebaskan diperlakukan sebagai sampah gas, sedang
resin penukar ion kemudian diperlakukan sebagai sampah padat.

- Sampah padat dikumpulkan, yang masih bisa diperkecil volumenya di press yang
blsa terbakar dibakar untuk kemudian abunya direkat sedang gas diperlakukan
sebagai sampah gas, yang mudah tersebar direkat, dimasukkan dalam wadah dan
kemudian dikirim ketempat penyimpanan.
Tempat penyimpanan ini mula-mula di daerah PLTN i t u , kemudian dipindah ke
fempat khusus untuk selamanya.

Sebuah contoh pada gambar 11 adalah pengurusan sampah pada PLTN San Onofre.
Dalam contoh ini asam borat yang telah diperlakukan sebagai sampah tidak diperoleh
kembali. Pada PWR yang lain asam borat diperoleh kembali dengan menggunakan
penukar-kation dan evaporator.

DAUR BAHANBAKAR (FUEL CYCLE)

Dalam menilai beaya bahanbakar (fuel cost) pada PLTN diperlukan pengetahuan
tentang tahap-tahap daur. Termusuk dalam satu daur adalah tahap-tahap berikut:

- pembelian U3O8

- konversi U3O8 menjadi UF6

- pengayaan (enrichment)
- fafarikasi perangkat bahanbakar
- operasi dalam reaktor
- penyimpanan sementara untuk menurunkan radioaktivitas
- proses ulang bahanbakar
- penjualan U sisc dan Pu sisa.
Karena satu daur memerlukan waktu dapat sampai 6 tahun, maka faktor bunga

modal yang dipakai untuk pembelian bahanbakar akan ikut menentukan beaya bahan
bakar, di samping ongkos-ongkos langsung yang dikeluarkan untuk Hap-tiap tahap
serta transportasi dan administrasi. Suatu contoh jadv/al waktu untuk tahap.fahap daur
dapat dilihat pada gambar 12.

Banyaknya bahan yang terlibat dalam setiap tahap untuk PLTN jenis PWR dapat
dilihat dalam gambar 13. Di sini ditunjukkan berapa kg bahan yang diperlukan tiap
kg uranium sebagai perangkat bahanbakar yang siap dipakoi di dalam teras reaktor.
Misalnya untuk PLTN [enis PWR dengan daya sebesar 480 MWe memerlukan bahanbakar
sekitar 47 ton untuk teras reaktornya, maka untuk ini diperlukan pembelian U3O8
sebanyak 47.103 x 6,96 kg = 327 ton. Selanjutnya untuk tiap pengisian ulang (reioad)
akan diperlukan kira-kira sepertiga dari [umlah yang ada di dalam teras, yaitu se-
banyak 16 ton U,. atau sebanyak 109 ton U 3 O S . Dalam hal ini bi la burn-up sebesar
31.500 MWtD/ton U tercapai dan efisiensi PLTN sebesar 0,30, maka bahanbakar
sejumlah 16 ton itu akan dapal menyediakan listrik sejumlah
31500 x 0,30 x 16 x 1/480 = 315 hari , untuk daya penuh sebesar 480 MWe. Oleh
karena itu bila waktu yang diperlukan untuk reload tidak lebih dari 45 hari, maka
selang waktu di antara reload dapat diambil satu tahun.

Kemudian setelah kita tahu banyaknya bahan, kita ckan dapat memperkirakan
beaya yang terlibat dalam tahap-tahap i t u . Sudah tentu bila harga bahan dan tarif
ongkos-ongkos diketahui. Dengan mengambil tarif seperti dalam rebel I suatu skema
arus beaya dari bahanbakar untuk setiap kg dapat dibuat. Skema tersebut tertera
dalam gambar 14. Terlihat bahwa bagian terbesar ongkos adalah untuk perkayaan dan
fabrikasi, jadi bukan harga tra*>an mentahnya. Biarpun pada akhirnyo suatu jumlah
kecil akan dapat diperoleh kembali, tetapi Pu dan U kredit ini baru diperoleh
setelah waktu yang lama.
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Pembel ian

u3o8

Konversi
keUF 8

ARUS [

Perkoyaan

SAHAN TIAP

Fabrikas!

kgU BAHANBAKAR UNTUK

Operas! reaktor

PWR

Pengolahon ulang

5,9 kgU 5,88 kgU 1,003 kgU i.OOOkgll Burn.up
6,96 kgU3OB 3,2% enr. 3,2% enr. 31,5MWD/kg

15,33 lbU3O8 12,95 IbU 3,936 kgUSW (massO,045g+0,229gneut.)

9,92 g Pu 0,933 kgU
6,7 g Puf 0,82% enr.

GAMBAR 13

0,02 kgU
(loss 0,4%)

4,877 kgU
0,2% enr.

0,003 kgU
(loss 0,3%)

0,0362 kg 0,25 g Pu 20 g U
fiss. prod, (loss 2,5%) (2% loss)
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Pengetahuan mengenai daur bahanbakar di atas akan diperlukan dalam menghitung
ongkos bahanbakar (fuel cost) yong untuk PLTN jenis PWR akan berjumlah kira-kira
30% saja dari seluruh ongkos produksi. Lainnya, sebesar 15% untuk ongkos-ongkos
operas! dan pemeliharaan, sedang sebagian besar (55%) adalah beaya modal (capital
cost). Angka-angka generation cost dan construction cost sendiri kiranya akan di -
bicarakan dalam tulisan-tutison lain. Di sini kami hanya ingin menambahkan bahwa
kita masih harus berhati-hati dalam menerapkan dengan kondisi di Indonesia, apalagi
untuk sepuluh tahun mendatang. Pada umumnya hasil-hasil perhitungan, baik menurut
metode "equilibrium" maupun "present Worth" sudah cukup teliti kalau dipakai untuk
tujuan planning.

JENIS YANG PALING LAKU DI DUNIA

Kalau kita kumpulkcn PLTN-PLTN yang telah terpasang, dalam pembangunan dan
pemesanan, dengan mengecualikan yang berdaya kecil untuk experimen (daya kurang
dari 20 MWe), maka akan kita peroleh gambaran reaktor-reaktor apa yang paling
laku sampai saar ini [ 7 ) . Dalam gambar 2 tertera bahwa unit terpasang seluruhnya
sebanyak 127, yang menghasilkan daya 43350 MWe. Biarpun jenis PWR hanya
menempati nomor dua sesudah GCR, tetapi daya total yang dihasilkan menempati
nomor pertama. Urutan nomor 1 PWR dan nomor 2 BWR ternyata berlaku baik dalam
unit maupun daya bagi PLTN dalam pembangunan, ataupun yang sudah dalam
pemesanan.
Sehingga dalam jumlah total kita dapat menyimpulkan PLTN jenis PWR-lch yang
merupakan jenis paling laku di dunia ini.

Interpretasi selanjutnya dari tabel ini adalah bahwa jenis GCR yang sudah ada
tidak akan berfambah lag!, sedang penggantinya sedang dibangun [enis AGR. Tetapi
berikutnya, AGR-pun dari yang sedang dibangun tidak direncanakan lagi, dalam hal
ini penggantinya adalah PHWR-CANDU yaitu jenis yang memanfaatkan uranium alam
dengan pending!n & moderator air berat.

PERUSAHAAN.PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN

Dari 173 unit jenis PWR di atas, maka perusahaan penjual reaktor Westinghouse
Electric Corporation mencapai 81 unit, atau 72.334 MWe. Baru kemudian perusahaan
Combustion Enginering 23 unit, 22.935 MWe dan Babcock & Wilcox 23 unit,
19.454 MWe.

Unit terbesar_ dari jenis PWR yang telah terpasang adalah dari Westinghouse,
sebesar 1100 MWe untuk PLTN Zion-1 milik Commonwealth Edison Company USA,
dan ini pula merupakan unit daya terbesar dari semua jenis yang telah terpasang.
Sebagai bandingan: unit terbesar untuk BWR adalah 800 MWe untuk PLTN Dresden-2
dengan reaktor dari General Electric Company.

Selanjutnya untuk PLTN yang sedang dibangun maupun dipesan, yang terbesar daya
unitnya juga PWR, yaitu dari penjual-penjual reaktor Brown Boveri Kraftwerk Union A G ,
Babcock & Wilcox, masing-masing 1300 MWe.

Mengenai generator supplier, maka 80 di antara PLTN-PLTN da\am tabel 1 itu
dari perusahaan Westinghouse pula, kemudian baru General EUcfric. Memang tidak
semua reaktor Westinghouse dengan turbogenerator Westinghouse begitu pula sebaliknya,
mi sal ny a tidak semua BWR dari General Electric memakai turbogenerator dari perusahaan
rersebut.
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TABEL 1

DAFTAR TARIF UNTUK DAUR BAHANBAKAR

Activities

1 . Natural uranium, U 3 O B

- yellow cake
- transportation to conversion plant

2 . Conversion U 3 O 8 -<• U F 6

- analysis, weighting
- conversion U 3 O B -» UF 6

- transportation to enrichment plant

3 . Enrichment

- enrichment inc l . analysis, weighting
(requirement contract)

- packaging and handling

4 . Fuel element fabrication

- transportation to manufacturer plant
- conversion UF 6 -> U O 2

- fabrication, 1 .core
BWR
PWR

- fabrication, 1.reload
BWR
PWR

- fabrication, 6.reload
BWR
PWR

- transportation to power station

5 . Reprocessing

- transportation to reprocessing plant
- reprocessing
. conversion U N H -> UF 4

- conversion UF4 -» UF 6

- UF -proceeds
- Pu .proceeds

Spec. prices

r— 6,25 $/lbU3O8

6,00 $/lbU3O8J
0,25 $/lbU3O8J

0,03 $/lbU
1,20 $/lbU
0,03 $/lbU

38,50 $/kgSWU

0,07 $/kgU

l,60$/kgU -
10,00 $/kgU

1,26 $/lbU

10,00 $AgU
32,00 $/kgU
3,00 $/kgU
2,60 $AgU

appr. 16,00 $/lcgU
3,00 $ /

•134 $/kgU
•164 $ / k g U

»124 $/kgU
-148 $/kgU

«108 $/kgU
•124 $/kgU

Example for spec, prices of the nuclear fuel cycle.
(German power station, cost basis 1973)
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L
91,98 $

ARUS BEAYA TIAP kgU UNTUK PWR

Pembelian
U3O8

Konversi
ke UF6

Perkayaan Fabrikasi Operasi reoktor Pengolahan ulang

Pu cred U cred.
20,1 $ 15,0 $

108,3 $

260,3 $

424,3 $

GAMBAR 14

1 ' 2 $ 4 3 6 ' - ' $

16,32 $ 152,0 $ 164,0 $ 47,0$
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TABEL 2

PLTN YANG TERPASANG, DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMESANAN
(Bahan disusun dari J . Nuclear News, September 1973)

Jenis

PWR

BWR

GMLWR

PHWR-CANDU

GCHWR

BLW-CANDU

LWCHWR

BLW.HWR (SGHWR)

GCR

AGR

HTGR

HTTR

LMFBR

JUMLAH

Terpasang

Unit

33

28

9

10

3

1

_

1

37

1

1

-

3

127

Daya, MWe

17017

11783

1684

3154

280

250

.

94

8366

32

40

-

650

43350

Dalam

Unit

76

39

4

4

_

2

-

_

10

1

1

2

139

pembangunan

Daya, MWe

63823

32733

4000

1894

_

240

-

6200

330

300

882

110402

Dalam pemesanan

Unit

64

34

-

5

_

-

6

-

2

111

Daya, MWe

63265

35507

-

2890

-

_

-

_

5360

-

700

107722

Jumlah

Unit

173

101

13

19

3

1

2

1

37

11

8

1

7

377

Daya, MWe

144105

80023

5684

7938

280

250

240

94

8366

6232

5730

300

2232

261474



KEJADIAN-KEJADIAN KEGAGALAN

Sukses PWR sebagai jenis paling laku tidak luput dari kejadian-kejodian kegagalan.
Beberopa contoh yang berhubungan dengan kekurangan dalam hal design, fabrikasi
dan pemeliharaan tahun 1968 sampai dengan 1972 dapat dilihat pada tabel berikut.
Data ini disusun dari J . Nuclear Safety dari seri Operating Experiences, di bawah
editor W.R. Casto.

Dalam tabel tertera, misalnya, bahwa karena kabel-kabel yang terlalu berjubel
sehingga thermally overload telah menyebabkan kebakaran pada kelompok kabel (1 ) .
Karena vibrasi, yang disebabkan gaya-gaya alirdn, maka bolt-bolt pada core barrel
dan thermal shield terjadi "fatique failure" (2 , 3, 11). Beberapo batang bahanbakar,
yang tidak diberi tekanon-dalam sebelumnya, telah mengalomi deformasi dan bo cor
karena uranium di dalamnya menjadi lebih padat (densification) (10 ) , dan selanjutnya.

Kekurangan-kekurangan dalam design ternyata banyak ditemui setelah PLTN ber-
operasi, sehingga tidak mengherankan jika kegagalan serupa terjadi pada PLTN lain
dengan design yang sama. Sedang kekurangan dalam fabrikasi serta instalasi me-
nyangkut sambungan-sambungan las (12, 13) dan kurang cermat ( 7 ) . Beberapa
kegagalan yang disebabkan kurangnya lubrikasi dan kebersihan kiranya dapot dikurangi
dengan lebih seringnya mengadakan pemeriksaan (surveillance).

BEBERAPA PERTIMBANGAN

Jenis PLTN yang paling laku, yang dapat dibuat oleh penjual reaktor yang paling
laku pula, tidak rerlepas dari kegagalan-kegagalan. Bahkan kegagalan "fuel densifi-
cation" ini tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Kejadian itu sendiri lidak membawc
korban apapun, PLTN-nya tetap beroperasi, pada design sesudahnya telah dilakukan
perbaikan, namun pengaruhnya sangat jauh. Kini pada penelitian keselamaran, yang
dianggap suatu kecelakaan terbesar bukan sekedar LOCA (lose of coolant accident),
tetapi ditambahkan dengan keadaan dimana beberapa bahanbakar mengalami dcnsifikasi.

Mengenai kebutuhan bahan mentah, marilah ktta bandingkan PLTN dengan dayo
500 MWe untuk ketiga jenis, yaitu PWR yang menggunakan uranium dengan perkayaan
rata-rata 3 ,2%, BWR perkayaan 2 ,6% dan HWR-CANDU yang menggunakan uranium
alam, yang masing-masing bekerja penuh ?00 hari Hap tahun.

PLTN 500 MWe

Produksi listrik, MWe. hari/tahun

Burn-up MWt. hari/tonU

Efisiensi

Kebutuhan uranium, tonU/tahun

Kebutuhan U 3 O a , tonU3O8/tonU

Kebutuhan U 3 O 8 , tonU3Og/tahun

PWR

150.103

31500

0,30

15,87

6,96

110,5

BWR

150.103

27500

0,33

16,5

5,56

91,6

HWR.CANDU

150.103

9000

0,30

55,6

1,183

65,8

Di sini terlihat bahwa kebutuhan pertama untuk masing-masing jenis PLTN itu sekitar
110, 94 dan 66 ton U 3 O 8 . Angka produksi ini terlalu rendah bile dibandi jkan
dengan produksi tambang yang dianggap ekonomis. Menurut perhitungan Alfredson
(9) untuk Australia sebesar 500 ton/tahun minimal bagi penggunaan domestik,
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TABEL 3

BEBERAPA KEJADIAN KEGAGALAN PADA PWR

Facility

1 . San Onofre (W)

2. Yankee (W)

Ardennes (W)

Trine- (W)

KWO (Siemens)

3 . Connecticut Yankee (W)

San Onofre (W)

4 . Indian Point.l (B&W)

5. Robinson-2 (W)

6. Turkey Point-3 (W)

7 . KWO (Siemens)

Ginna (W)

8. 7 PWRs

9. Surry-1 (W)

10. Ginna (W)

Robinson-2 (W)

Point Beach-1 (W)

Beznau-1 (W)

11 . Oconee-I (B&W)

12. Indian Point-2 (W)

13. CalvertCliffs-1 (C.E)

14. Connecticut Yankee (W)

IS . Six plants

16. Five plants

Item

Cable trays

Thermal shield bolts

Core barrel bolts

Core barrel bolts

Core barrel bolts

Thermal shield

Thermal shield

Thermal si eeve

Safety-valve pipe

Safety-valve pipe

Zirconium fuel cladding

Zirconium fuel clodding

Steam generator

Steam release valve

Fuel rods

Fuel rods

Fuel rods

Fuel rods

Thermal shield &
vessel internals

Steam generator

34-in pipe

Isolation valve

Miscellaneous

Miscellaneous

Cause

Overloaded (fire)

Flow vibration

Flow vibration

Flow vibration

Flow vibration

Flow vibration

Flow vibration

Thermal shock

Reaction force

Reaction force

Internal hydriding

Internal hydriding

Explosive welding
incomplete

Reaction forces

Densifi cation

Densifi cation

Densifi cation

Densification

Flow vibration

Explosive welding
incomplete

Heating & Bending

Environment

Lubrication

Inadequate
cleanliness

Deficiency

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Fabrication

Fabrication

Fabrication

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Fabrication

Installation

Design

Maintenance

Maintenance

Year

1968

1968

1968

1968

1968

1970

1970

1970

1970

1971

1971

1971

1971

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

Keterangan : W - Westinghouse Electric Corporation
B & W - Babcock&WilcoxCo.
C-E - Combustion Engineering Inc.
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1000 ron/tohun bag! export. Jadi kebutuhan PLTN dengan daya hanya 500 MWe
masih terlalu kecil untuk memanfaatkan somber alam sendiri secara ekonomis. Apa-
lagi bila diingat bahwa ongkos fabrikasilah yang merupakan bagian terbesar dari
orgkos-ongkos lain dalam beaya bahanbakar, [adi bukanlah beaya bahan mentahnyo.

Dalam hal pengolahan ulang, sebenarnya bahanbakar yang diolah ulang justru
nenambah beaya saja, karena beaya pengolahan dan transporl kira-kira lima kali
harga sisa uranium dan plutonium yang terjadi. Hanya saja harus disediakan tempat
oenyimpanan bahanbakar, bila kite menahan "spent fuel" ini. Juga bagaimana
perjanjian sebelumnya, apakah ada keharusan mengembal ikan dan memroses-ulang
araukah tidak.

Dipandang dari sampah radioaktifnya, sebenarnya proses-ulang di luar negeri akan
menguntungkan tata-lingkungan kita, karena proses-ulang akan melibatkan sampah
radioaktif kira-kira seribu kali yang terdapat dalam operas! reaktor. Jadi setelah
memanfaatkan, kita membuang sampah di negeri orang.
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PRESSURIZED WATER REACTORS *)

JOHN KREUTHMEIER - JESS FARDELLA * * )

ROLE OF ELECTRICITY AND NUCLEAR ENERGY I N THE FUTURE
(for detailed presentation see Westinghouse paper to be presented at Detroit World
Energy Conf. mce, September 1974).

- Today the world is 2/3 dependent on oil and gas.
The solution of the energy crisis lies in more use of electricity, and more use
of coal & uranium as fuel.

- Imbalance of Energy resources - Energy use

Cool Resources
Oi l shale & tarsands
Oil
Gas
Hydro
Uranium - LWR
(upto$100/lb) .

Breeder

. 180

. 22

. 14

. 11
0.1

. 75

- 440.000

10 21

10 21

10 21

10 21

10 21

10 21

1021

joules
joules
joules
joules
joules
joules

ioules

. 38%

_ 40%
- 20%
- 2 %

in

in
in
in

consumption

consumption
consumption
consumption

There is also a geographic imbalance, specially striking disparity in Europe and
Japan, both dependent on Middle East o i l .
By the year 2000, rate of consumption will reach 1Q and availability of other
resources:

Geothermol 0,009 Q
Wind 0,003 Q
Tidal 0 ,0 , Q
Solar 51P0 Q

Hence the best solution is to shift to nuclear energy base and afterwards to use
fusion energy, which is unlimited.

*) Catalan oleh Budi Sudarsono
*) Keduanya dari Westinghouse Water Reactor Division
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To quote Ths Shah of Iran, the solution is
to use breeders, not MHD
to use fission, not solar cells
to have more electricity, not the Wanltel r j ine
to develop coal liquefaction, not geothermal energy

. Nuclear energy is compact - One core equivalent to 188 . 106 bbls oil
or 881 . 106 lbs coal

safe . 14 years and no claims yet on body damage
- in fact it is overdesigned for safety

cheap - compared to o i l , at $ 8/bbl means $ 1.30/106 Btu.
Westinghouse, with 10000 people working in nuclear commercial work (from 3
people in 1937) and $ 600. 106 in investments, have

developed : chemical shims, rod cluster control, pressurized
fuel rods, zircaloy cladding, part-length control
rods, burnable poisons,

sold : 121 plants.

Plants MW

4 loop
3 loop
2 loop

51
51
19

53793
35186
9353

121 97732

Electricity generated by PWRs up to 31 - 12 - 1973: 157,5.10s kWh.

PWR SYSTEM

_ Connecticut Yankee since December 1967 has produced 22.109 kWh.
_ Typical figures:

Reactor Inlet p. 2250 psia
Inlet t . 550° F - Outlet t . 615° F

Steam generator exit t . 550° F
Secondary loop t . 430° F feedwater

920 psia dry saturated steam

MWt

Steam
( Ib /h r )

Generator outlet
steam p (psia)

2 loops

1882

8.170.000

920

3 loops

2785

12.200.000

964

4 loops

3425

15.140.000

1000

4 loops

3317

16.960.000

1100

Westinghouse Patent Magnetic-Jock CRDM (Control-Rod Drive Mechanism).
4000 units operating experience by 1981
Steam generators weight 330 tons each
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41
1

130
207

8

.4

.4
psig
x 106

feet
feet
feet

- Reactor coolant pump : 95.000 gallons per minute
Head of 33 feet
7.000 HP

- Pressurizer : 1000 cu ft 50% steam - 50% water
controls pressure at 2250 psia.

- Reactor Control : Rods only or chemical 3him (Boric Acid) and rods.
(better power distribution and 50% less control
rods).

Load following - Step load change 10%
Ramp load change +5%/minute
Reactor step load decrease 50% without tripping

- NSSS Auxiliary Systems:
- Chemical and Volume Control System
- Residual Heat Removal System
- Safety Injection System
_ Spent Fuel Pit

- Nuclear Plant Design
Containment Design Pressure 2.91 kg /cm 2 ,__„

Volume 3 .94 . lOVm 3 1.4 x 106 cu ft.
Diameter 40 m
Height 63 m
Biological shield 2.44 m

- Fuel : Pu produced gives 20% of energy during core life time.
Performance of WesHnghouse fuel : 99.98%

NUCLEAR POWER PLANT, PROJECT CONSIDERATIONS

- Case History of Brazil :

1957 IAEA Statute ratified
1959 First Feasibility Study 150 MW
1965 1959 Study reoriented . Site Report, 300 MWe
1969 Government decision to build nuclear plant

. 1971 Five bids
1972 Contract signed
1973 Start of construction (July)
1977 Commercial Operation (March )

- Factors to be considered
* Scientific and Technical Infrastucture

- Regulatory authority
- Home office personnel
- Plant operating personnel

y * Feasibility Determination I
I - System studies j
* - Relative economics I

. Schedule :
* Siting Investigation .*

- Technical Impact
- Economic Impact :
* Human Impact --
- Environmental Impact -

- ̂
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* Determination of method
- Turnkey
- Equipment purchase
- Other

* Financing
. $ 450 - 550/kW for 600 MW plant
. Foreign exchange: EXIM Bank, ADB, IBRD.
- Local

* Fuel supply
- Contract for enrichment services: Bilateral or through IAEA

* Liability considerations
- Nuclear liability legislation
- Nuclear damage insurance

* Reactor selection

DISKUSI

MARTIAS NURDIN

What is the advantage of placing control rod at above of reactor vessel other than
from below of reactor and would not it be better to put them from below of reactor
vessel (to facilitate the refuelling) ?

WESTING HOUSE

In the boiling water reactor the steam water separation equipment and the steam
drying equipment is placed within the reactor vessel, above the core. For this
reason, the BWR control rods must be in the bottom of the reactor vessel.
Consequently, in a BWR the control rods have to be energized to be inserted in
the core and to shut down the reactor.
In the pressurized water reactor the control rods are placed above the reactor core.
In the Westinghouse PWR the control rods are arranged in a rod cluster control
assembly. Each rod cluster control assembly is coupied to its drive shaft, which
is actuated by a separate drive mechanism mounted on the reactor vessel head.
During normal plant operation, the drive mechanisms merely hold in position the
rod cluster control assemblies that have been withdrawn from the core. This has
a significant advantage because during a reactor trip or because of an accidental
power failure the control rod assemblies instantly fall by gravity into the core.
During refuelling, the contra! rod drive shaft are unlatched. The control rod drive
shafts remain with the reactor vessel upper internals and the rod cluster control
assemblies remain in the fuel assemblies.

SUTARYO SUPADI

A slide has been shown on the demand vs. the conservative supply of enriched
uranium up to year 2000. Do you care to comment on the fact that at the present
time one has to order enriched uranium 10 years in advance fo fuel its power
reactor? To me this is, among other things, due to the limited supply in the
future.

WESTINGHOUSE

The reason for the eight year advance ordering of separative work unita from the
USAEC is to permit the USAEC to schedule the capacity of the three existing
gaseous diffusion plants and to plan for additional capacity. With the entry of

M
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URENCO, EURODIF, and other consorria into the enrichment field, there is some
concern that an enrichment capacity oversupply may exist.
Uranium as an ore in a refined state can be puichased from a number of suppliers
around the world on a demand basis.

PROF. T.M. SOELAIMAN

Is it possible to obtain a copy of your lecture, including the graphs and drawings?

WESTINGHOUSE

Mr. Kreuthmeier's presentation on energy overview will be published during
September/October of this year and can be made available at that time.
Mr. Fardel la's presentation is covered in the Westinghouse System Summary Book
as attached.*)

MARKHAM

To improve the heat extraction, I think it will be better to permit local boiling
in the pressure vessel.

WESTINGHOUSE

In order to maintain fuel rod integrity, departure from Nucleate Boiling (DNB)
should be prevented. DNB results in a high cladding temperature, leading to
fuel rod burnout.
The Core Thermal Hydraulic design is described in the attached Westinghouse
System Summary Book on page 2 3 . * )

ROESTAN ROEKMANTARA

Is there any indication of the deposit of activated corrosion product from the
primary system in any portion of the primary system?

WESTINGHOUSE

The Westinghouse Reactor Coolant System is made of stainless steel in order to
minimize corrosion.
The Chemical and Volume Control System reduces the concentration of corrosion
and fission products in the reactor coolant system on a continuous basis.
The Chemical and Volume Control System design basis is described in the attached
Westinghouse Summary Book on page 7 5 . * )

SOL EH S.

1 . Can you give a comment on the possibility of rupture of the materials to be
used in the first circuit?

2 . What happens to the waste product which shall be accumulated from year to
year, may we regard this also as a "pollution to us" ?

3. Do you have a predcterminate relation between excess reactivity far burnup
to the period between refueling* (based upon economic consideration)?

WESTINGHOUSE

1 . The rupture of the reactor coolant syitem (LOCA) requiring safety system
actuation, if it can happen at a l l , is estimated to have a frequency no
higher than 10"4 per reactor plant year. With the injection of coolant by the
Emergency Core Cooling System (ECCS), fhe fuel rods remain cooled and
intact, and the fission products ere retained by the fuel clad. The fission

*) Tidok dilampirkon dalam Proceedings ini.
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product released to the containment from the coolant discharge is very small
and is retained in the containment structure. The public impact from such
an event is negligible compared to background activity.
The Emergency Core Cooling System design basis is described in the
Westinghouse System Summary Book in Chapter 4 . * )

. The Waste Processing System handles liquid and gaseous plant effluents during
power operation and plant shutdowns. The system is comprised of two sections,
one for liquid handling and the other for gas handling.
The liquid handling section processes both potentially tritiated and non-tritiated
effluents. The tritiated liquids are recycled within the plant closed system,
and the non-tritiated liquids are colloected, processed, monitored, and
discharged to the environment.
The gas handling section is capable of retaining radioactive gases within the
gas decay tanks. No scheduled discharge of gaseous fission products is required.
The gas handling section is designed to receive a purge of a hydrogen/fission
product gas mixture from the volume control tank. Hydrogen is then separated
(recombined) from the fission product gases, leaving a relatively small volume
of radioactive gaseous isotopes held in a nitrogen diluent in the gas decay
tanks.
Solid wastes drummed for offsite shipment result from the waste evaporator
bottoms, contaminated resins and filters, and miscellaneous paper and glassware.
The solid wastes must be handled by a separate drumming station.
The Waste Processing Systems are described in detail in Chapter 5 of the
Westinghouse System Summary Book.*)
In order to realize minimum fuel costs, attention must be given to all the
economic, technical and scheduling considerations.
Attached ore the following documents :* )

"Nuclear Fuel"
"Nuclear Fuel Economics"

These two publ ications describe the Westinghouse fuel management in detail.

*) Tidak dilampirlcan dalam Proceedings in!.
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PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR
SISTIM AIR BERAT (HWR)

IYOS SUBK1 & ARLINAH KUSNOWO *)

ABSTRAK

PEMBANGKIT LISTRIK NUKLIR SISTIM AIR BERA1 (HWR). Dewaso ini telah ada sebesar 6000 MWe
pembangkit listrik tenaga nuklir sistim air berat (Heavy Water Reactor - HWR) dolam kondisi operasi,
dalam tahap konstrukst dan tohop menunggu keputusan (committment). Hal ini menunjukkan bahwa
sistim ini menggunakan teknologi yang sudoh teruji secara komersiil. Disim akan diuraikan gambaran
teknis dari sistim HWR, statusnya dewaso ini dan prospek pengembangon dimasa depan. Masulah
stondarisasi sistim nuklir digambarkan khususnya yang mempengaruhi lay out bangunan, konstruksi
bangunan reaktor beserto kompcnen-komponennya, konstruksi calandria, sistim primer dan «lemon
bahanbakar nuklir. Prospek ekonomis dari sistim HWR di negara berkembang terletak pada kenyataan
bahwa berbagai komponen sistim HWR dapat diproduksi di negara berkembang termasuk komponen-
kamponen seperti elemen bahanbokar nuklir, air berat, iratrumentasi reaktor dan jika industri lokal
sudah maju dapot pula diproduksi komponen-kompanen lainnya. Horga ongkos pembangkitan sistim
HWR (tanpa D2O) berbeda secara marginal dengan harga pembangkifan listrik sistim nuklir lainnya.
Selisih harga ini dopat dengan mudah dikompensir berkat harga bahanbakar sistim HWR yang jauh
lebih murah. Kertas ini juga akan membicarakan prospek pengembangan sistim HWR lebih lanjut
khususnya untuk menaikkan effisiensi thermis, penurunan biaya modal dan mempercepat skedul
konstruksi.

1 . PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ( P . L . T . N . ) ripe air berat
(HWR) dalam kesemparan ini, harm dibatasi pada sistim yang telah teruji, mempunyai
pengalaman operasi cukup lama dan prospek pengembangan yang baik di kemudian hari.

Dengan demikian kita harus menekarikan kepada P.L.T. N . sistim CANDU (CANada
Deutirium Uranium) reaktor beserta beberapa variannya.

Sistim CANDU - HWR mempunyai karakteristik teknis berikut: p.;

_ Menggunakan rabung tekan (pressure tubes) : ;

. Moderator D2O pada tekanan rendah «
- Bahan bakar uranium alam :'.
- On- load fuelling. ;.}

* ) Pusat Reoktor Atom Bandung, BATAN ; «
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Dari segi fisis sistim CANDU berpegang teguh pada ekonomi neutron, dengan meng-
gunakan air berat ( D 2 O ) sebagai moderator dan material strukturil dengan si fat
nuklir yang istimewa.
Prinsip ekonomi neutron memungkinkan penggunaan uranium alam sebagai bahan bakar
dengan burn-up tinggi dengan hasil ekonomi bahan bakar yang rerbaik dewasa ini
dipegang oleh sistim HWR tipe CANDU.

Elemen bahan bakar sistim CANDU sangat sederhana, hanya terdiri dari 6 buah
kornponen utama, memuat uranium atom datarn bentuk UO2 • Dengan demikian dapat
dtproduksi di negaro berkembang.

Komponen utama dari sistim pembangkit uap nuklir adalah: calandria beserta tabung
calandria (Zr_2) yang memuat moderator D2O Dada temperatur dan tekanan rendah,
tabung tekanan (Zr-2, Zr-Nb) yang memuat elemen bahan bakar nuklir serta pendingin
D2O pada tekanan dan temparatur ringgi, end shield - perisai pada waktu shutdown
dan end-fitting untuk sambungan yang rapat dengcn fuelling machine pada waktu
operas! penambahan bahan bakar.

Sist'm kendali teros reaktor meliputi booster adjuster rods untuk pengendalian daya,
D2O level untuk pengendalian daya, shut-off rods untuk keamanan dan poison
injection juga untuk keamanan.

Design daripada sistim CANDU dewasa ini mengambil banyak pelajaran dari
operasi NPD dan Douglas Point, dan tahap design sekarang merupakan design generasi
ketiga yang secara teknologi telah terbukti dan telah beroperasi secara eksnomis
dan dapat bersaing dalam tender intetnasioral. Operasi Pickering telah membuktikan
teknologi dan ekonomi sistim CANDU yang meliputi: design concept, on-power
fuelling, low fuelling cost, neutron economy dan heavy water management. Dari
pengalaman opera;: dan pengembaugan yang terus menerus dua hal khas sistim CANDU
perlu dicatat yaitu: penggantian calandria tube dan pressure tube telah teratasi
penggantian elemen yang rusak sambtl beroperasi.

Prospek pengembangan sistim CANDU sangat baik, secara evolutif sistim CANDU
dapat mengarah kepada sistim CANDU-BLW (pendinginan dengan air mendidih),
CANDU-OCR (pendinginan dengan bahan organik) dan CANDU-Th. (penggunaan
iiklus Th - U-233), yang semuanya mengarah kepada biaya pembangkitan yang lebih
rendah.

2. BANGUNAN DAN STRUKTUR SISTIM

Sangunan reaktor melindungi: reaktor dan sistim samping, sistim primer, mesin
bahan bakar dan instrumentasi. Diagram sistim ini dapat dipelajari dengan memper-
hatikan beberapa gambar yang tersedia.

Komponen strukturil yang utama dari sistim ini meliputi:

- struktur isolasi dari beton pratekon
- sfruktur beton intern
- calandria vault dari beton.

2 . 1 . Struktur isolasi

Sistim isolasi menjamin bahwa penduduk sekitar hanya akan menerima dosis
radiasi yang diperbolehkan jika tcrjadi such) kecslakaan reaktor (maximum credible
accidents).

Struktur isolasi terbuat dari beton pralekan terdiri atas tiga unit: bangunan/dinding
silindris, segmen atap sferis dan pelat fondasi. Sistim isolasi dirancang untuk menahan
tekanan sebesar 33,3 psia dan kecepatan kebocoran sebesar 0 .5% per hari. Kriteria
ini harus dibuktikcn dengan evaluasi keamanan sistim nuklir yang lengkap.
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CANDU

Name or
Location

N P D Ralphton

Douglas Point

KANUPP

RAPP 1

RAPP2

Gen;i l ly l

Pickering

Bruce

Genlilly 2 *

Rio Tercero *

Pickering B *

Bruce 8 *

Bowmanville *

POWER

Type

PHW

PHW

PHW

PKW

PHW

BLW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

PHW

Total

REACTORS I N OPERATION UNDER CONSTRUCTION OR COMITTED

Power
MW(e)

NET

22

208

125

203

203

250

4x514

4 x 7 3 2

600

600

4 x 5 0 0

4 x 7 5 0

4 x 7 5 0

Nuclear
Design

AECL & CGE

AECL

CGE

AECL

AECL

AECL

AECL

AECL

AECL

AECL

AECL

AECL

AECL

15195 MW(e)

* Announced
' Advanced Negotiations

Utility

Ontario Hydro

Ontario Hydro

Karachi Electric Supply Corp./
West Pakistan

DAE India

DAE India

Hydro-Quebec

Ontario Hydro

Ontario Hydro

Hydra Quebec

C8misT6n Nacional de Energia Atomica,
Argentina

Ontario Hydro

Ontario Hydro

Ontario Hydro

Date of
First

Power

1962

1967

1971

1972

1974

1971

1971.1973

1975-1978

1979

1979

1980.1982

1980.1982

1982.

2.2. B a n g u n a n reaktor intern

Bagian interna dori bangunan reaktor dibagi atas bagian-bagian:

2 . 2 . 1 . Daerah dingin (accessible area)
Dimana pekerjaan dapat dilaksanakan dalam kondisi reaktor beropercsi. Daerah

in! berada dalam beton pratekan yang dapat menahan tekanan diferensial dan merupakan
pula perisai radiasi.

2 .2 .2 . Daerah panas (Boiler area)
Di luar daerah dingin, bagian dari bangunan reaktor merupakan daerah panas

(Boiler area) meliputi: reaktor beserra tempr,rnya (reaktor vault), sisrim perpindahan
panas dan moderator, dderah operasi mesin bahan bakar (fuelling machine) dan daerah
sisrim samping.
Reaktor vault adalah tanki beton dengan lapisan bo[a dan berisi air, yang menyanggah
calandria don end shields.
Di daerah ini orang hanya dapat bekerja jika reaktor tak beroperasi.
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2.3 . Ruangan perawoton (Serv ice Bu i ld ing )

Bangunan utama lain dari suatu PLTN, di samping Reaktor Building (Bangunan
reaktor) adalah service building dan melipuH antara lain workshops, loboratorium,
fresh fuel storage, dan used fuel temporary storage.

2.4. Ruangan turb in (Turb ine b u i l d i n g )

Dalam ruangan ini terdapat turbogenerator, sistim samping, sistim distribusi
listrik dan kran untuk instalasi turbogenerator.

3. SISTIM PEMBANGKIT UAP DAN SISTIM SAMPING

Reaktor terdiri atas strutctur calandria dengan tabung calandria, tabung tekanan,
yang berisi elemen bahan bakar dan pendingin D2 O , calandria sendiri berisi air
berat sebagai moderator dan reflektor.
Calandria di dalam tanki reaktor disanggah oleh end shields. Yang terakhir ini
merupakan perisai pada waktu operasi dan shut down dan disanggah oleh tanki reaktor
yang terbuat dari beton.

3.1. Kanal elemen bahan bakar

Kanal bahan bakar terbuat dari tabung felcan Zr-Nb dan pada ujung-ujungnya
terdapat end fitting. Setiap kanal mengandung elemen bahan bakar, pendingin air
berat pada tekanan dan temperatur tinggi. Dimensi dari pada tabung tekan untuk
sistim HWR pada saat ini adalah sebogai berikut:

- diameter dalam : 103,4 mm
- tebal : 4,16 mm

Dirancang sesuai dengan ASME boiler and pressure vessel code.

3.2. Sist im p e n g e n d a l i a n r e a k t i v i t a s

Untuk optimasi daya reaktor, burn-up, dan mengatasi keracunan Xenon digunakan
batang-batang pengatur dari Cobalt atau batang-batang booster yang mengandung
uranium diperkaya.
Untuk memperbaiki distribusi neutron dalam ruang, mengingat bahwa sistim HWR dimana
instabilitas ruang dapat terjadi, maka diperlukan pengendalian reaktivitas ruang.
Dalam hal ini digunakan beberopa "liquid zone control". Mekanisme dari pada
"Liquid Zone Control" ini dirancang seperti "Liquid Shut down System"

Di samping sistim di atas, pengendalian distribusi neutron dibantu pulo oleh batang
pengontral padat.
Untuk memberhentikan operasi reaktor (shut down) baik dalam keadaan normal maupun
darurat digunakan "Shut off rods" terbuat dari cadmium dalam stainless steel dan
injeksi "liquid poison".

3 .3 . Sist im moderator

Air berat dalam calandria digunakan untuk memperlambct neutron cepat agar
berfissi secara intensif dengan U235di dalam bahan bakar. Air berat tersebut
diresirkulasikan untuk membuang panas di dalam sistim moderator, memelihara ke-
murniannya don mengendalikcn tingkot aktivitas moderator. Sistim moderator berada
dalam tekanan rendah dengan Helium digunakan sebagai "Cover gas" di atas D 2O.
Di samping sistim di atas terdapat [uga sistim pengumpul D2O (D 2O collection system)
yang dari sisi nanti akan dikirim Icembali ke sistim pembersih atau ke calandria.
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3.4. S i s t i m p e r p i n d a h a n panas p r i m e r

Sistim ini mensirkulasikan pendingin D2O pada tekanan tinggi untuk meng.
efcstraksi panas dari elemen bahan bakar dan mentransfernya ke sistim uap di dalam
pembangkit uap (Steam Generators).
Sistim transfer panas mempunyai tugas dan karakteristik :

a. sirkulasi fluida setiap saat pada waktu reaktor beroperasi dalam keadaan shut down
dan pada waktu diadakan pemeliharaan.

b. setiap pompa mempunyai roda gila untuk mencegah kondisi kehilangan pendinginan.
c. pendinginan pada waktu shut down yang terpisah dapat digunakan j ika pembangkit

uap (steam generator), pompa-pompa primer sedang diperbaiki.
d . pemurnian dengan filter penukar ion dan pengeluarar gas, dilaksanakan untuk

pengendalian kimio dari sistim pendingin.
e. sistim pendinginan darurat diseaiakan untuk mendinginkan elemen bahan bakar

jika terjadi insiden kehilongan pendingin.

3.5. S i s t i m samp ing

Sistim samping meliputi sistim pendinginan perisai, sistim pendinginan darurat,
sistim untuk penyimpanan bahan bakar bekas, sistim untuk mentransfer resin, "l iquid
zone control system" dan "annulus gas system".

3.6 . S i s t i m bahan b a k a r ( f u e l h a n d l i n g sys tem)

Sistim ini meliputi peralaran untuk menyimpan bahan bakar baru, untuk memasuk-
kan dan mengeluarkan bahan bakar dalam keadaan reaktor beroperasi dan tempot
penyimpanan sementara bahan bakar bekas. Mesin bahan bakar (fuelling machine)
adalah suatu sistim elektrc pneumatic yang sangat rumit dan dikendalikan dengan
komputer. Secara garis besar operasinya dapat dilihat pada diagram yang tersedia.

3 .7 . S i s t i m p e n g e l o l a a n D2 O

Di dalam sistim HWR segala usaha harus dilakukan untuk mencegah kebocoran
air berat dari reaktor, untuk menangkap kembali dan memurnikan D2O yang lolos.
Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi kebocoran D2O seperti penggunaan
sambungan las, pemisahan sistim D2O dan H 2 O, penyediaan "recovery system" untuk
D 2O. Ruangan di dalam reaktor dibuat kering sehingga kebocoran D2O dapat segera
dideteksi.
Di dalam bangunan reaktor terdapat "D2O supply system", "D2O recovery system",
"D2O clean up system" dan "D2O upgrading system" (berada di luar bangunan
reaktor).

4 . SISTIM TURBO GENERATOR

Sistim ini terdiri dari pada unit turbo generator, sistim condensasi dan D 2O.
Turbo generator mempunyai poros tunggal (single shaft). Kondisi uap pada beban
penuh bertekanan 658 psia dan temperatur 258° C t . s . v . , dengan siklus pemanasan
ulang menggunakan uap pada outlet turbin tekanan tinggi.
Start up, operasi normal dan shut down dikendalikan dari control room. Pada waktu
start up atau penolakan beban part i i l , keiebihan uap dialirkan ke kondensator melalui
sistim turbin by pass.
Sistim kondensator dirancang untuk menerima uap by pass sebagai berikut:
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. 100% dari pada aliran uap untuk waktu yang singkat sambil daya reaktor
diturunkan.

- 70% aliran uap secara kontinu.

5. INSTRUMENTASI DAN SISTIM PROTEKS!

Peroncangan sistim instrumentasi kendali dan proteksi di dasarkan atas perkembangon
teknologi mufakhir untuk rcencapai derajad keandalan yang tinggi dari pada sistim
pembangkit, menjamin keamanan bagi personil maupun publik pada umumnya.

Sistim digital kompurer digunakan untuk pengendalian, n-nyimpanan data, data
display, dan pengendalian fuelling machine.
Keandalan dari pada sistim komputer ini telah ditunjukkan dari pengalaman melebihi
9 9 % . Fungsi-fungsi dari digital computer control antara lain:

- pengaturan daya reaktor
- pengendalian beban sistim
- pengendalian tekanan uop
- distribusi fluks
- temperature kanal pendingin

Sistim proteksi pada umumnya didasarkan atas "two out of three basis" dan mendasar-
kan atas falsafoh "fail safe".
Instrumentasi reaktor meliputi pengukuran aliran kanal pendingin, pengukuran temperature
kanal pendingin,. deteksi elemen yang rusak dan pengukuran daya neutron.

Sistim pengendalian reaktivitas teiuh disinggung pada bab 2 , sedang sistim
pengendalian daya reaktor dan beban sistim dapat diikuti pada gombar yang tersedia.

6. BAHAN BAKAR NUKliR

Reaktor menggunakan bahan bakar uranium alam dalam beniuk uranium dioksida
padat berbentuk silindris (pellet) . Kira-kira 29 pellet ditumpuk di dalam kelongsong
zircalloy membentuk satu batar.g bahan bakar. Beberapa batang bahan bakar ini
(19 . 37) disusun untuk membentuk suatu cluster bahan bokar silindris (lihat gambar).
Di bawah ini ditunjukkan data umum dan dimensi beberapa ripe bahan bakar:

Type

A

B

C

D

Purpose

Douglas Point
1st charge

Douglas Point
NPD

Replacement Fuel

Pickering
1st charge

Gentilly
1st charge

Net
output
(MWe)

208

208

22

500

250

No. of
elements

19

19

28

18

Bundle
diameter

(mm)

82,5

82,5

103,5

103,5

Spacing
method

Wire-Wrap

Brazed
Split Spacer

Brazed
Split Spacer

Brazed
Split Spacer
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Di dalam merancang elemen bahan bakar nuklir (cluster) perlu ditin[au rancangan
nuklir (nuclear design) yang menentukan distribusT daya radial, daya maksimum,
distribusi temperature, dan tekanan gas dalam cluster.
Sebagai contoh tabel di bawah menunfukkan hasil analisa nuklir.

Position Burn up
zero

Burn up
120 MWh/kg U

Outer Rods

Intermediate Rods

Inner Rods

Center Rods

Average Power in Bundles
Average Power in Outer Rods

1.0

0.793

0.692

0.6625

1.0

0.8137

0.725

0.688

0.873 0.887

Dalam design elemen bahan bakar kemampuan irradiasinya dibatasi oleh integral
konduktivitas (J \ d 9) yang menentukan daya maksimum per batang bahan bakar.
Hingga sekarang / \ 6 B dibatasi sampai 48 watt/cm.

Dalam rancangan hidrolik (Hydrolic design) dari elemen bahan bakar dipelajari
vibrasi lenturan dari pada cluster yang dapat memungkinkan apa yang diSebut "fretting
corrosion" di lain pihak juga harus diperhatikan tekanan jatuh melalui cluster.

Tahap terakhir dari pada rancangan adalah rancangan mekanis (mechanical design)
mengingat bahwa cluster menderita tekanan luar karena aliran air, tekanan dari dalam
oleh gas fissi dan temperature gradient.
Dengan demikian diharapkan suatu cluster yang stabil s.ecara geometris dan dimensional,
selanjutnya kita tinjau berbagai gambar yang tersedia.
Sistim cluster bahan bakar untuk reaktor CANDU telah terbukti mempunyai kemampuan
operas! yang tinggi. Reaktor CANDU yang beroperasi sekarang tahun 1973 telah
mengiradiasi 45000 cluster dengan kegagalan sebesar kurang dari 0 , 5 % . Pengembangan
lebih lanjut akan masih menurunkan jumlah bahan bakar yang gaga! dan dewasa ini
telah dikembangkan sistim bahan bakar baru yang disebut sistim CANLUB ycng mem-
mempunyai kemampuan operas! sebagai ditunjukkan pada diagram berikut:

600

1 4 0 0

^ 4 0 0

?S
v.
f 200

0

* Indicates evidence of failure

2000 MWd/tu

12 standard
el cments

600 .

400

1200
2000 MWd/tu

1 .

8 CANLUB
ELEMENTS

0 8 16

HOURS AT HIGH POWER

0 8 16

DAYS AT HIGH POWER

69



7. ASPEK KESELAMATAN

Sistim pembangkit listrik nuklir adalah suafu instalasi yang sangot aman. Meskipun
demikian segala usaha untuk menjamin keselamatan personil dan publik umumnya harus
dilaksanakan baik pada operas! rutin maupun pada kondis! Insiden.

Pada operasi rutin [aminan keamanan dilakukan melalui monitoring dan pengelolaan
sampah radioakfif. Hal ini merupakan tugas rutin dari kelompok proteksi radios! dan
tidak akan dibicarakan lebih lan|ut di sini.

Konsep keamanan reaktor (reactor safety) dia'asarkan atas jaminan mutu (quality
assurance) dan pengendalian mutu (quality control) dalam setiap tahap dari pada
design, manufacturing, konstruksi dan operas!. Dengan falsafah ini maka kemungkinan
terjadinya insiden akan kecil sekali, tetapi kalaopun terjadi insiden maka akibatnya
akan minimal.

Secara teknis ado 4 barrier yang menghalangi kemungkinan masuknya radioaktipitas
ke dalam lingkungan (keluar dari sistim reaktor), yaitu matriks bahan bakar uranium
oksida, kelongsong Zr-2, sistim primer dan sistim isolasi beserta pendingin bahan
bakar darurat (ECC). Di lain pihak rancangan teras dari sistim CANDU adalah
sedemikian rupa sehingga excess reactivitinya sangat keci l , jadi tidak memungkinkan
reactivity accident. Sistim air berat di dalam CANDU juga merupakan "heat sink"
sehingga jika terjadi pengurangan kapasitas pendingin tidak menimbulkan overheating
kepada kelongsong bahan bakar.

Sistim shut down cepat juga membanfu mengurangi effek terhadap lingkungan
seandainya suatu insiden rerjadi.

Hingga dewasa ini CANDU - HWR memegang "safety record" yang terbaik dan
hal ini akan terus diperbaiki dengan program jaminan kwaliras dari sistim.

Sebagai suatu pegangan umum dapat dikemukakan batas dosis pada kondisi -insiden
seperti di bavah ini (ICRP 9 - 1966).

RADIATION DOSE LIMITS FOR ACCIDENT CONDITIONS

Individual
Population

Single

External
Whole
Body

0.5 rem

104 man rem

fail ures

3

10

Thyroid
i -131

rad

' man rad

25

10

Dual

External
Whole
Body

rem
6 man rem

fail ures

Thyroid
1 - 131

250 rad

106 man rem

8. PENGALAMAN OPERASI DAN PERKEMBANGAN DESIGN

8 . 1 . Penga laman ope ras i

Seperti telah disinggung terdahulu sistim CANDU - HWR di dunia ini mempunyai
kapasitas sekitar 6000 AAW(e) dalam kondisi operasi maupun dalam tahap konstruksi.
Dari sejumlah 14 unit NPD, Douglas Point, Pickering ( 1 , 2 , 3, 4 ) , KANUPP dan
RAPP dalam kondisi operasi sedang Gentilly 1 dalam kondisi shut down (karena D2O
digunakan untuk Pickering) sedang Bruce ( 1 , 2, 3, 4) dalam tahop konstruksi.
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Perlu dijelaskan bahwa NPD (22 MWe - net) dimaksudkan untuk membuktikan konsep
reaktor CANDU dan untuk tujuan ini NPD relah beroperasi dengan baik.

Douglas Point (208 MWe - net) merupakan suatu prototype bagi sistim pembangkit
komersiil. Sistim ini telah mengalami berbagai kesulitan pada awalnya, akan tetapi
sejak 1970 Douglas Point telah mencapai tingkat "maturity" dengan diatcsinya berbagai
masalah kebocoran D2O dan kesulitan pada fuelling machine. Dewasa ini pada
jaringan Ontario Hydro, Douglas Point merupakan salah satu unit dengan faktor beban
yang tinggi.

Pembangkit listrik Pickering sejak 1971 menunjukkan record yang luar biasa dalam
keandalan maupun kemudahan operasi sebagai sistim komersiil. Sistim ini hanya meng-
gunakan waktu yang singkat saja dari kritis pertama (first criticality) sampai mencapai
beban penuh, terutama sekali unit 3 dan 4 hanya memerlukan waktu masing-masing
18 dan 12 hari. Tabel 8-1 menunjukkan faktor beban sejak mencapai beban penuh.

TABEL 8 - 1

CAPACITY FACTOR - SINCE FIRST FULL POWER

Unit
No.

1

2

3

4

First Full

May

November

May

May

Power

1971

1971

1972

1973

From
Until

First Full
30 June

71,9%

86,5 %

92,3%

-

Power
1972

From
Unti

23 October 1972
1 31 July 1973

89,4 %

62,4%

8 0 , 4 %

C 5 , 8 %

Tabel 8 - 2 m enun jukkan foktor beban b u l a n a n untuk P i c k e r i n g un i t 1 , 2 d a n 3 .

TABEL 8 - 2

MONTHLY CAPACITY FACTORS _ %

Unit December 1972 January 1973 February 1973 March 1973 April 1973

1

2

3

100,0

78,0

93,5

99,5

97,2

99,9

99,6

99,9

100,0

88,6

97,1

98,7

99,1

99,4

98,4

Fuelling machine merupakan alat pengendali reaktivitas yang sangat penting agar
burn up bahan bakar tinggi untuk mencapai biaya operasi yang rendah. Fuelling
machine dengan design terbaru mempunyai keandalan hampir 100% berarti pula dewasa
ini jarang sekali terjadi outage disebabkan oleh fuelling machine. Perlu dicatat
bahwa setiap minggu jumlah reloading adalah kira-kira sebesar 1,5% dari seluruh
elemen dalam calandria.
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Sistim recovery untuk air berat sudah cukup effektip sebagai ditunjukkan dalam
gambar 8-1 dan 8-2, dapat diperkirakan bahwa kehitangan D2O merupakan kerugian
sebesar kurang dari 1 % biaya pembangkitan seluruhnya.

Pengolaman operasi NPD dan Douglas Point selalu ditrapkan dalam design sistim
CANDU berikutnya. Khususnya dalam pengembangan sistim primer yang dapat diandalkan.
Sistim :ini meliputi pompa primer, katub, generator uap dan sambungan-sambungan
pipa. Evaluasi dari system design dari komponen di atas dapat dilihat pada tabel 8-3
berikut, dengan tujuan menurunkan "self consumption" dan mempertinggi keandalan.

TABEL 8 - 3

EVALUATION OF HEAT TRANSPORT SYSTEM DESIGN

Douglas Point Pickering Bruce

Net reactor power-MWe

Main pumps per reactor No. X kW

Boilers per reactor . No X M g / h
(evaporation rate)

Percent of channels with flow measured

Approximate No. of non Welded
joints per reactor, excluding fuel
channel closure seals

Approximate No. of valves per reactor

- packed stem

- bellows sealed

203
10 x 930

8 x 145

100%

3000

16

12

512
x 1400

x 245

5%

1000

4

8

732
x 8200

x 525

5%

250

2000 170

570

75

500

Di dalam "Commissioning" dari unit pembangkir listrik CANDU setiap pengalaman
digunakan sebaik-baiknya untuk mempersingkat skedul yang diperlukan. Ini dapat
dilihat pada gambar berikut untuk Pickering ( 1 , 2, 3, 4 ) .
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COST OF D2O UPKEEP MILLS/kWh
ASSUMSNG A CAPACITY FACTOR OF 80% AND D2O COST OF $66.00 kg.
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Critical Full Power In service

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4 1
0 2 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22

Weeks

PROGRESSIVE DECREASE IN PERIODS NEEDED TO START UP
SUCCESSIVE PICKERING UNITS

Pengalaman dengon bahan bakar nuklir UO2 sangat extensive dan merupakan juga
sistim bahan bakar yang outstanding, salah satu kontribusinya dapat dMihar antara
iain pada penurunan commissioning period seperfi dirunjukkan pada gambar di atas.
Di tain pihak sampai 1973 dari 45000 cluster bahan bakar kurang dari 0,5% yong
gagal.

8.2. Pengembangan des ign

Dalam bidang \n\ pengembangan sudah barong tentu ditujukan unruk menurunkan
biaya pembangkitan listrik nuklir dengan jalan penyederhanaan sistim, penm^atan
keandalan dan mempersingkat waktu konstruksi.

Salah satu pengembangan dalam design telah disebutkan pada waktu menyinggung
system transport panas primer (8 -1 ) .

Dalam design teras reakror kita dapat meninjau tabel 8-4 dimana telah dilakukan
optimasi diameter tabung tekan dari 8,25 cm (Douglas Point) menjadi 10,34 cm
(Pickering dan Bruce) dengan akibat dua hal yaitu:

- ukuran calandria yang optimal dan
- kenaikan daya reaktor perkanal pendingin.

Pengembangan material khususnya Zr-Nb memungkinkan keriaikan design stress dari
16000 menjadi 21000 psia untuk pressure tube yang memungkinkan kenaikan remperatur
pendingin dan juga menaikkan effisiensi termis.

Selanjutnya design dari pada sistim kendali teiah juga mempengaruhi burn up dari
pada bahan bakar seperti terlihat pada tabel 8-4 di bawah:
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1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

TABEL 8 - 4

Net output (nom)

Diameter of Calandria 1

Length of Core

No. of Pressure tubes

Diameter of Tubes (and fuel)

Tube Material

Tube Design Stress

Station Efficiency

Reactor Outlet Temperature

Specific Fission Power :
Maximum W/gm
Average W/gm

SLECTED PARAMETERS

MWe

Cm

Cm

Cm

psi

%

°C

Maximum Channel Power MWth

Burn-up, average MWd/te

Total Weight U/Reactor Tonnes

Date Critical

Douglas Point

203

599

500,4

306

8.25

Zr_2

16,000

29,1

293

31
16.82

2.75

8400

41.5

1966

Pickerinp
1,2,3,4.

4 x 508

804

594

390

10.34

1 & 2 Zr-2
3 & 4 Zr-Nb
(cold worked)

I&2 16,000
3&4 21,000

29,1

293

32.2
18.9

5.125

8000

92.3

1971, 71, 72
&73

Bruce
1,2,3,4.

4 x750

846

594

480

10.34

Zr-Nb
(cold worked)

21.000

29,8

299

35.8
21.7

5.82

9.600

114

1975, 76, T7
&78

Control Function

Power Level

Flux tilt

Rapid shut down

Xenon override

CONTkOL

Douglas Point

a. 4 absorber unit

b. moderator level

c. Boron in
moderator

Item a . above
Used differentially

Moderator dump

Insertion of
8 booster unit

DEVICES

Pickering

a. 14 zone control
compartment

b. boron in
moderator

1 tern a. above
Used differentially

a. 11 shut-off rods
b. Moderator dump

(slow)

Removal of
18 adjuster rods

Bruce

a. 14 zone control
compartments

b. boron in
moderator

Item a. above
Used differentially

a. 28 shut-off rods
b. Poison injection

Insertion of
27 booster rods
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Konstruksi calandria dan perisai telah berkembang dari Douglas Point sampai Bruce.
Perkembangan in! menunjukkr 1 suatu penyederhanaan yang memungkinkan penurunan
biaya modal seperti dopat dilihat pada Bruce tidak digunakan perisai termis dari baja
melainkan dari air biasa. Gambar 8-3 menunjukkan hal ini dengan jelas.

Demikian juga terdapat perkembangan dalam sistim isolasi dimana dalatn sistim
dengan mulri unit akan lebih ekonomis jika digunakan sebuah vacuum building.

8.3. Prospek perkembangan sist im C A N D U _ HWR

Apa yang telah kita bicarakan di atas adalah sistim CANDU _ PHW, yaitu
sistim dengan pendingin D2O pada tekanan tinggi.
Sistim inilah yang mempunyai pengalaman operasi (MW-years) yang tertinggi.

Douglas Point Pickering Bruce

Thermal *j
shields

ARRANGEMENT OF REACTORS AND SHIELDING

Douglas Point Pickering Bruce

CONTAINMENT SYSTEMS

GAMBAR 8 . 3



Meskipun CANDU - PHW telah mencapai design generasi ketiga, prospek pe-
ngembangan lebih lanjut masih terbuka luas hal ini sebagaimana biasa dilaksanakan
secara evolutif. Sebagai conroh penggunaan pendingin ( D 2 O ) dalam keadaan sedikit
mendidih untuk memperbaiki transport panas, pengurangan U-Si-AI (a l loy) dengan
kerapatan lebih tinggi dari UO2 akan menurunkan biaya bahan bakar, perbaikan
sisfim primer (mengurangi kebocoran dan korosi) dan plant lay-out yang lebih ma|u
untuk mempernujdah pemeliharaan dan mempercepat konstruksi.

Prospek masa depan selanjutnya dari sistim CANDU ini adalah dengan msnggunakan
varian pendingin air mendidih (CANDU - BLW) dan pendingin zat organik (CANDU -
OCR).

Sistim CANDU - BLW meriurunkan biayo modal sekitar 10% (relatif terhadap
CANDU - PHW) yang disebabkan o leh : kebutuhan D2O lebih sedikit, konsumsi daya
lebih keci l , menggunakan sebuah fuelling machine, tanpa generator uap, efisiensi
lebih tinggi, rapat daya lebih t inggi, lebih sederhana dengan akibat skedul konstruksi
lebih cepat. Gentil ly I (250 MWe) merupakan prototip CANDU-BLW dengan bahan
bakar U-alam. Penggunaan bahan bakar yang diperkaya dengan U-235 atau Pu di
satu fihak akan memperbaiki karakteristik dinamis sistim CANDU-BLW dan menurunkan
biaya modal sebesar 20% dibandingkan terhadap CANDU-PHW.

Sedikit jauh iagi kemasa depan kita mungkin dapat mengembangkan sistim CANDU-
OCR. Pengembangan sistim ini didasarkan atas reakior uji WR-1 (40 MWth) yang
menggunakan pendingin terphenyl (HB-40). Keuntungan terletak pada penggunaan
pendingin pada temperatur tinggi dan tekanan rendah memungkinkan kenaikan efisiensi
dan penurunan biaya modal. Sistim primer tidak terkontaminasi korena produk korosi
sangat sedikit. Dalam sistim ini masih banyak masalah yang perlu diatasi.

Bagan dari pada ketiga CANDU dapat dilihat pada gambar berikut:

WATER FROM
CONDENSER

STEAM TO TURBINE

STEAM DRUM
<reom/woter mix.

yFUEL|

HEAVY WATER
MODERATOR WATER FROM

CONDENSER

STEAM TO TURBJNE,

STEAtV
REACTOR

HEAVY WATER
MODERATOR

PHW (Pressurized Heavy Water) BLW (Boiling Light-Water) O C R (Organic-Cooled Rector)

GAMBAR 8 - 4 SCHEMATICS O F CANDU-PHW, BLW, A N D OCR
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Safu varian lag! perlu disebut adalah CANDU-Th, menggunakan bahan bakar
thorium oksida. Beberapa sfudi felah dilakukan, antara lain penggunaan sistim thorium-
oksida dengan kemampuan 5 0 - 8 0 UW(th)/kgTh dengon biaya $ 30.-/kgTh setelah
irradiasi selama 2 - 4 tahun menghasilkan 35 MWd kgTh disamping U-233 yang
terkandung sehargo $ 200,- per kgTh. Masalahnya sekarang adalah bagaimana
memperoleh neutron lebih untuk irradiasi. Design yang paling optimal ternyata
memerlukan pengkayaan sampai 1,8% U-235.

Sampai dewosa ini CANDU memberikan biaya bahan bakar yang terendah dan
dikemudian haripun hal ini talc akan berubah, dimana CANDU dapat tetap kompetitif
terhadap reaktor cepat (Fast Breeder Reactor).

9. R1NGKASAN

Pembicaraan sistim CANDU, khususnya CANDU-PHW, telah ditinjau dari segi
struktur, sistim reaktor beserta sistim primer, bahan bakar nuklir, pengembangan design,
pengalaman operasi, keamanan dan prospelc pengembangan selanjutnya.

Sistim CANDU-PHW dari segi teknologi telah teruji, dari segi ekonomi telah
menunjukkan kompetitif dalam bid internasionai dan mempunyai safety record yang
baik.

Patut dicatat bahwa bahan bakar untuk sistim HWR dapat diproduksi sendiri di
negara berkembang tanpa banyak kesulitan.
Hal ini adaloh " inherent" dengan sistim HWR yang menggunakan uranium alam.

Tinjauan ekonomi tidak dilakukan lebih mendalam, mengingat bahwa perbedaan
biaya pembangkitan antara satu dengan sistim lain adalah marginal. Di samping
ekonomi, hal yang turut menentukan pula adalah masalah warranty dan partisipasi.
nasional yang dalom kertas karya ini tak sempat diuraikan.

Pada akhirnya tinjauan politis akan sangat menentukan, dan dalam hal ini kita
dapat bertanya apakah diinginkan untuk swasembada dalam bahan bakar nuklir dan
berbagai komponen reaktor, apakah perlu membina teknologi nuklir untuk penyediaan
enersi dan pengelolaan sumber tenaga dan akhirnya apakah kita perlu terlebih dahulu
menyederhanakan proses pengelolaan sampah radioaktif.
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DISKUSI

SUKARDONO

Untuk menurunkan capital cost, tadi dikatakan penyederhanaan system mempersingkat
waktu dan peningkatan keandalan. Mengenai keandalan ini apa keistimewaan
(hal-hal khusus) yang dapat disebut pada HWR daripada PLTN jenis lain?

IJOS SUBK1

Penyederhanaan sistim memungkinkan standardisasi komponen sistim dan memungkinkan
memungkinkan penurunan biaya modai, karena duplikasi dan series production.
Hal yang khas dari sistim HWR adalah on~load fuell ing, yang memungkinkan
keandalan yang tinggi dari sistim.

W. MARKHAM

1 . Apakah ukuran calandria diameter 8 m panjang 7 m untuk system Reaktor
dengan daya 600 Mw merupakan "Limiting factor"?

2 . Bagaimana ukuran calandria pada daya-daya yang lebih besar?
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3. Mohon dapat disebutkan tempat-tempat di dalam containment reactor dimana
dipasang Tritium monitor.

4 . Mohon dapat diterangkan "the sequence of events" pada poison injection
hingga reactor bisa shut-down.

IJOS SUBKI

1 . Ukuran calandria suatu sistim HWR tidak merupakan persoalan.
2 . Pada daya lebih tinggi ukuran calandria akan lebih besar, tap! tak terlalu

berat seperti pressure vessel, jadi persoalannya lebih ringan dari pada sistim
PWR atau BWR.

3. Oidalam containment diadakan "sampling" untuk deteksi tritium.
4. "Poison infection" akan bekerja jika terjadi "double fault" accident dimana

shut-off tak dapat bekerja. Cairan yang digunakan adalah gadolinium nitrat.

SUTARYO SUPADI

Barangkali akan lebih jelas bila Saudara dapat menjelaskan perincian fuel failure
dari sistim CANDU, apakah disebabkan oleh kesalahan fabrikasi atau kesalahan
pada saat operasi.

IJOS SUBKI

Sampoi tahun 1973 diproduksi 45.000 cluster bahan bakar U-alam di Canada,
dengan prosentase "defects" sebesar kurang dari 0,5%.
Mungkin adanya "defects" di atas menunjukkan masih perlunya "design improvements"
pada fuel elements, misalnya dengan CANLUB, yang selalu akan memperbaiki
performance dari fuel jika modus operasi ber-ubah.
Tetapi 1% "defects" sebenarnya secara ekonomis dapat dipertanggung jawabkan.

MURSID D.

1 . Sebenarnya PLTN yang pertomo di Jepang adalah Tokai, GCR (1965) kedua
Tsuruga BWR (1970), ketiga Mihama-1, PWR (1970) baru Fukushima-1,
BWR (1971 ) dan seterusnya.

2 . Pembiayaan untuk pembangkit listrik biasanya meliputi "grace period", dimana
panjangnya sama atau lebih dari waktu pembangunan. Selama grace period
pembayaran kembali modal tidak diperlukan. Interest dapat dibayarkan utau
tidak dibayarkan selama period ini. Bila tidak maka "interest during
construction" ini akan ditambahkan pada modal utama.
Komentar ini tidak bertentangan dengan keterangan dan saran yang telah
Saudara berikan.

IJOS SUBKI

\ . L>alam kertas karya kami, tidak dibicarakan reaktor mana yang pertama di
Jepang. Melainkan, ditunjukkan bagaimana partisipasi nasional bertambah dari
satu konstruksi PLTN ke yang berikutnya sampai mencapai 100%.

2. Ada berbagai kemungkinan untuk biaya konstruksi, tap! kita tak akan lepas
dari I D C ini.

RADIMIN D.

1 . Bahan bakar untuk sistim HWR dapat diproduksi sendiri oleh negara-negara
berkembang. Bagaimana kira-kira keandalan kemampuan kita terhadap prospek
tersebut?

2. Bagaimana prospek negara kita untuk memprodusir D2O-nya.
3. Bagaimana scheduling produksi bahan bakar vs. instalasi PLTN-nya sendiri dan

bagaimana hubungannya dengan manpower kita untuk hal-hal termaksud.
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4 . Seberapa jouh kemampuan partisipasi Civil Engineer kita untuk bangunan-
bongunan HWR? Haruskah pekerjaan-pekerjaan termaksud kita serahkan
kepada kontraktor asing?

5. Dalam paper disinggung : CANDU dapat tetap kompetitip terhadap reaktor
cepof, mohon sedikit uraian mengenai segi-segi kompetitipnya.

IJOS SUBKI

1 . Bahan bakar untuk sistim HWR dapat diproduksi di negara berkembang. Masalah
Quality Control dan Quality Assurance sangat penting, sehingga bahan bakar
yang diproduksi betul-betul memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.

2 . Prospeknya : baik. (Lihat jawoban untuk Sdr. Saronto).
3. Perkembangan beban listrik akan menentukan program instalasi PLTNI dan yang

rerakhrr akan menentukon program instalasi "fuel fabrication p lan t " .
Sebagai pegangan kita dapat sebut bahwa un jk HWR dengan daya 600 Mw(e)
diperlukan bahan bakar pertama sebesar 80 ton, dan reload setiap tahunnya
sebesar 4 0 - 6 0 ton. Ini dapat member! pegangan tentang besarnya instalasi
fabrication plant yang harus direncanakan.
Tentang "manpower", perenconaan jangka panjang bersama perguruan t inggi,
kiranya dapat diusahakan untuk memenuhi program di atas.

4 . Partisipasi sarjana teknik sipil dalam konstruksi adalah besar sekali. Dalam
tahap pertama mungkin kita harus belajar dulu bagaimana design, konstruksi
dan quality control suatu bangunan PLTN dan jangan dilupakan jug a masalah
organisasi dan managementnya. Baru pada tahap kedua kita dapat mengambil
alih seluruh konstruksi ini dari kontraktor asing.

5. Bahwa sistim CANDU berkembang terus secara evolutip, telah saya singgung
dalam uraian saya. Dan kemampuan inilah sebenarnya yang selalu menempatkan
sistim CANDU pada posi'i kompetitip. Lihat keterangan kami untuk Dr. Surjadi.

Dr. SURJADI

Dalam rangka mengatasi krisis enersi dalam jangka menengah, maka diusahakan
pemanfaotan bahan bakar secara berhasil guna. Dengan demikian apakah sistim HWR
hari depannya akan ditentukan oleh pemecahan masalah recovery dalam reprocessing
bahan bakarnya?
Bagaimana perkembangan bidang i n i .

IJOS SUBKI

Hingga sekarang sislim HWR merupakan sistim paling baik ditinjau dari efisiensi
penggunaan uranium alam. Sistim HWR berkembang secara evolutip, diHnjau dari
segi teknologi bahan bakar, teknologi pendingin dan pengembangan design pada
umumnya, hingga sistim ini dikemudian hari pun akan tetap kompetitip. Reprocessing
bahan bakar (ekstraksi Pu) adalah sal ah satu pengembangan yang juga akan
menempatkan sistim HWR dalam posisinya yang kuat dalam penggunaan sumber
tenaga secara efisien, dikemudian hari .

SARONTO

1 . Bila pada pengembangan sistim HWR di Indonesia (baca: di negara berkembang)
tidak akan terdapat persoalan tentang penyediaan fuelnya (U-alam), apakah
juga tidak akan dijumpai kesulitan dalam produlcsi moderatornya ( D 2 O ) ?

2 . Proses apa yang akan dipergunakan untuk menghasilkan D2O tersebut?
Mohon dijelaskan.

IJOS SUBKI

1 . Penggunaan sistim HWR di Indonesia dan di negara berkembang umurmv,: tidak
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akan terhambat oleh masalah Uranium-alam ataupun penyediaan air berat (D 2 O) .
Keduanyo, bahan bakar U-alam dan air berat dapat diproduksi dalam negeri.

2 . Proses yang digunakan untuk produksi D2O adalah difusi thermis (ammonia
process) dan elektrolisa.

TAN KOEN LIANG

Suggested literature untuk mempelajari power reactors secara umum dan kemudian
pembahasan berbagai type (introduction dan advanced course).

IJOS SUBKI

1 . Glasstone & Sesonske :"Nuclear Reactor Engineering" Van Nostrand.
2 . M . M . El Wakil :"Nuclear Power Engineering" McGraw-Hill.
3. I A E A : Directory of Nuclear Reactors.

Ir. ISMAIL ILJAS

1 . Komponen-komponen apa saja yang kira.kira bisa diproduksi di dalam negeri.
2 . Memproduksi komponen tersebut apakah hanya untuk keperluan PLTN di

Indonesia sendiri? Atau juga untuk di export? Dalam hal ini kalau hanya untuk
PLTN dalam negeri saja, apa tidak lebih murah membeli saja?

3. Apa perlu pabrik baru untuk memproduksi komponen-komponen yang Saudara
maksud pada point 1?
Dalam lial ini berapa % kira-kira investasinya dari investasi PLTN-nya sendiri.

4 . Dari point 1 , 2, 3, secara teknis adaiah mungkin, secara ideal (human
investasi) adalah penting, tap! ekonomis bagaimana? Mengingat sampai dengan
rahun 2000 Indonesia masih akan punya hutong?
(Hutang-hutang yang ada belum lunas).

IJOS SUBKI

1. KomponenJkomponen yang mungkin dapaf dibuar/diproduksi dalam negeri untuk
sistim HWR antara lain : bahan bakar, D 2 O, instrumentasi dan sistim kendali
dan dalam jangka panjang mungkin calandria.

2 . Produksi komponen di atas harus menguntungkan dari segi finansiil maupun
teknologi. Pada tahap awalnya kita lianya akan men-supply kebutuhan dalam
negeri, tapi jika pasaran luar negeri memungkinkan, tidak ada salahnya kita
meng-export-nya.
Bisa juga kita terus-menerus membeli dari luar negeri, bila kita terus-menerus
punya uang lebih, yang mana harus diperoleh dari menjual "resources" yang
ada secara terus-menerus.
Dengan alternatip yang kami ajukan di atas, kita dapat membina teknologi
dalam negeri dan sekaligus dapat mengelola "national resources" yang terbatas.

3. Biayanya lebih kurang 5 - 10% dari biaya PLTN, hal ini tergantung pada
jumlah dari macam komponen yang diproduksi. (nuklir maupun non-nuklir).

4 . Sistim PLT (Nuklir maupun non-nuklir) yang harus kita pilih haruslah sistim
yang memungkinkon partisipasi nasional secara maksima! (misalnya sistim HWR)
sehingga devisa yang diperlukan untuk seluruh program kelistrikan adalah minimal.
Disini kita tidak saja membangun secara fisik tapi juga membangun kemampuan
bangsa untuk memproduksi jasa (teknologi).
Sehingga sesudah kita menghutang sekali, kita tak perlu terus-menerus
menghutang.

ARDI YOGI

Mohon penjelasan tentang hal-hal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan
ditinjau dari segi operasionil dan maintenance-nya.
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IJOS SUBKI

Setiap sistim pembangkit mempunyai inasalah-masalah operasionilnya sendiri-sendiri.
Tapi dalam hal in i , kita juga mrmperoleh banyak pelajaran yang berharga untuk
melakukan perbaikan, redesign dan sebagainya.
Hal-hal yang mengunrungkan antara lain :
1 . Sistim HWR menggunakan uranium alam, hingga dapat diperoleh di dalom

negeri.
2 . On-load refuelling yang memberikan keandalan yang t inggi.

SURJADI

Bagaimana pendapat Saudara mengenai sistim SGHWR?
Apakah persaingannya dengan sistim CANDU mirip dengan persaingan antara PWR
dan BWR?

IJOS SUBKI

Sistrm SGHWR dart segi teknologi sudah terbuicti baik. Bagi Inggeris mungkin
sistim ini merupakan perbaikan dari sistim yang telah ada.
Penggunaan pangayaan (enrichment) pada SGHWR menimbulkan perbedaan teknis,
operasionil dan ekonomis dengan sistim CANDU.

F. TAMBUNAN

Bagaimana prospek dari penyediaan D2O bagi Feed I dan Make Up (yong berupa
kantinu selama hidup HWR yang bersangkutan)?

IJOS SUBKI

Penyediaan D2O bagi keperluan PLTN-HWR dapat dilaksanakan sendiri oleh
kemampuan dalam negeri.

SUTARYO SUPADI

"Sekarang, Canada dalam men.supply PLTN sistim HWR, sekaligus dalam kontrak
dimasukkan pula D2O plant untuk make-up. Sebagai contoh Korea Selatan".

IJOS SUBKI

Ya, bahkan upgrading, make-up dan inventory D2O untuk PLTN berikutnya dapat
ditampung dalam kontrak PLTN tersebut.

E . G . SIAGIAN

Bagaimana caranya untuk menanggulangi : Aspek Thermal Pollution dalam System
HWR ini?

UOS SUBKI

"Thermal Pollution" dapat dikurangi dengan menaikkan efisiensi thermis dan dengan
menggunakan "cooling towers" baik pada sistim pembangkit listrik nuklir maupun
non-nuklir.
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REAKTOR TEMPERATUR TINGGI
(High Temperature Reactors)

IR. SOLEH SO/MADIREDJA *)

ABSTRAK

Naskob menjelaskan perkembangan Reaktor pendingin gas dan moderator graFit dari permulaon
[enis G.C.R. sarnpai kepada H.T.R.

Kedudukan H.T.R. sebagai breeder Theimis memiliki prospek yong baik dimasa depan.
H.T.G.R. sebagai reaktor yang sudah kompetitip di Amerika Serikat masih bisa dinaiklcar

kemampuonnya untuk waktu yong akan datang

I. CRITERIA DESIGN

HTR adalah reoktor yang dldosign dengan 2 fujuan:

1. menghasilkan listrik (sebagai PLTN),
2. inemanf'aatkdn persediaon Thorium di dunta, yang berlipat kali lebih banyak

dari persediaan Uranium yang biasa digunakan dalam PLTN umumnya
sekarang.

Ada beberapa jen<s HTR yang diperkembangkan di dunia dewasa ini, dan HTGR
(High Temperature Gas Cooled Reactors) yang dibuar Amerika Serikat merupakan
fenis yang sudah kompetitip dewasa ini.
Posisi HTR ferhadap reaktor-reaktor lainnya adalah merupakan posisi tersendiri da!am
arti kara bahwa :

1. HTR dalam jangka panjang bisa tidak terganrung dari bahan bakar Uranium
dan

2. dapat dlperkembongkan ke arah breeder rhermis. Jadi seandainya bahan
bakar U-o!am sudah sangat mahal di satu fihak dan reaktor cepat belum
bisa komersiil, maka HTR akan merupakan satu-satunyo jawaban dalam
penggunaan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di dunia. Dari data-
data yang bisa terkumpul maka HTGR tidak akan begitu terpengaruh dengan
kenaikan harga U3OB berlainan hainya dengan LWR.

* ) Sekrerariat BATAN

P6RPUSTAKAAN
6AHA

BATAN
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I I . PERKEMBANGAN REAKTOR DENGAN PENDINGIN GAS DAN MODERATOR
GRAFIT

G C P

H.T.R., sesuai dengan namanya adalah reaktor untuk mendapatkan remperatur dari
zat pendingin setinggi mungkin. Untuk reaktor temperatur tinggi ini maka yang cocok
adalah gas sebagai zat pendTngin dan grafit sebagai maderator. Reaktor [enis ini
dimulai digunakan di Inggeris sebagai G.C.R. Di Inggeris, maka jenis "gas cooled-
grafits moderator reactors" dimulai dengan Reactor Colder Hall.
Waktu reaktor ini dibuat, maka tujuan utama (lihat G . C . II vol. 9 hataman 106)
adalah mendapatkan reaktor ukuran terkecil yang bisa kritik dengan U-alam, sehingga
dipilih grafit sebagai moderator (merangkap bahan struktur). Penggunaan udara sebagai
coolant semata-mata disebabkan tidak terdapat cukupnya air di inggeris untuk reaktornya.
Enersi panas yang dihasilkan dari sini adalah harga maximum yang dipindahkan dari
bahan bakar Uranium ke-CO2 (pengganti udara). Jelas bahwa fuel ratingnya harus
diusahakan untuk tidak cukup tinggi untuk bisa mengubah fasa U dari a ke 0
karena akan terjadi perubahan ukuran (size) fuel element karena irradiasi dan
temperatur. Yang akan menyebabkan rusaknya fuel element dan terganggunya sistim
aliran maupun keadaan keamanan.

Dilihat dari arah reaktornya, maka pengaruh fuel rating dapat dibatasi oleh:

1 . ukuran channel
2, heat transfer performance dari sistim (channel)
3. kecepatan aliran

Yang safu sama lain sebenarnya dapat mengatur suhu ditengah-tengah fuel elemen
agar berada di bawah batas yang ditentukan.

AGR

Dengan mempertinggi kemampuan teknis dari ketiga ha' tadi fuel rating bisa
dinaikkan. Jadi masalah batas tern fuel yang menentukan lebih dahulu dari pada
misalnya daya pompa gas itu sendiri. Demikianlah satu seri jenis Gas Cooled Colder
Hall masih bisa dibuat dengan fuel rating yang lebih baik, sampai pertimbangan
ekonomis memerlukan kenaikan fuel rating yang lebih tinggi lagi, dengan jalan
mengadakan enrichment ke dalam Uranium. Hal ini dari segi ekonomi neutron juga
memungkinkan penggunaan bahan stainless steel untuk cladding yang jauh lebih baik
dari magnox, sehingga bisa menaikkan lagi temperatur coolant (= zat penghantar panas).
kecuali kwantita panas, jadi jugo effisiensi thermis, karena bisa inenaikkan temperatur
uap yang dialirkan ke Turbin. Demikianlah lahir reaktor jenis A .G .R . (Advanced gas
cooled Reactor) dengan bahan bakar U-enriched, gas dm moderator tetap (CO2 dan
grafit). Prototype dari AGR terdapat di Windscale dengan daya 33 MWe (kritik 1962),
sedangkan untuk jenis komersielnya yang perfama Dungeness B (kritik diharopkan 1974,
lihai- Direct of Reactor vol. IX halaman 201).

HTR

Parallel dengan perkembangan GCR ke arah AGR maka Inggerio juga memikirkan
perkembangan ke arah HTR (High Temperature Reactor) yaitu untuk mendapatkan
temparatur gas lebih tinggi lagi, yaitu cukup finpgi i ntuk bisa membuat bisa ber.
operasinya jenis turbin uap modern (dengan temperatur 600° C ) , maupun turbin gas.
Kemudian dengan pertimbangan bahwa enriched fuel bisa dipakai, maka bila diper-
timbangkan juga untuk memasukkan fertile material (dalam hal ini Thorium) yang akan
diubah menjadi U233 yaitu bahan fossil buatan. Demikianlah potensi G.C.R. dinaikkan
dengan lahirnya H.T.R.
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Sebagai moderator untuk temperatur sangat tinggi bisa dipakai grar~f atan beryllium
sedangkan coolant: Helium. Proyek Inggeris ini yang dibantu oleh beberapa negara-
negara Eropah (OECD) disebut Project Dragon yaitu untuk meneliti feasibility H.T.R.
Reakfornya dibangun d: Winfrith, dengan modal sekitar $ 38 juta, (kritit. tahun 1964).

Dal am symposium "Nuclear Energy Costs and Economic Development" (October
1969) halaman 75 dikemukakan bahwa T gas outlet - 800° C. Perubahan dari
GCR/AGR ke HTR memerlukan perubahan bentuk fuel element. Bila AGR menggunakan
jenis fuel element lama yaitu fuel material a'alam iceadaan homogen diselubungi
kelongsong (Cladding), maka H.T.R. menggunukan jenis "cooled particles", dimana
sedapat mungkin produk fissi ditahan Hi dalom partikel-partikel tersebut. Sebagai bchan
pembungkus partikel digunakan Silicon carbid dan sebagai bchan pengikat (bonding
material) seluruh partikel-partikel yang terbungkus satu sama lain digunakan grafit.
Kesemuanya tni membentuk fuel elemen-elemen ini secara kompak diperoleh bentuk
mendekati reaktor homogen, yaitu bentuk yang ideal untuk reaktor Thorium (yang
membutuhkan inventory besar).

Di Amerika Serikat penelitian untuk penggunaan reaktor jenis gas cooled dimulai
dengan percobaan untuk meneliti feasibility direct cycle reactor untuk propuisi pesawat
terbang, di dalam rangka Heat Transfer Reactor Experiment, yaitu untuk mendapat
T gas out = 1640° F (sekitar 900° C ) , sedangkan untuk tujuan pembangkit listrilc
dimulai dengon pembuatan "Experimental Gas Cooled Reactors" (E.G.C.R. ) dan Peach
Bottom E.G.C.R. serupa dengan A.G.R. Inggeris kecuali menggunakan He sebagai
coolant enrichment 12,5%. Karena kesuicaran teknis pernbangunan E.G.C.R. tidak
sampai selesai. Peach Bottom yang semula direncanakan mempunyai enrichment 13,8%
akhirnya dinaikkan menjadi 93,165.' . Daya 40 MW, kritik 1966, konsfruksi dimuloi
1962. H.T.G.R. dengan daya be^ar mulai diperkembangkan tahun 1965. Untuk itu
dibangun reaktor Saint Vrain (1968) yang diharapkan kritik tahun 19*71 (Directory
of Nuclear Reactors IX halaman 185), yang merupakan reaktor hon -s:TI yang pertama.

Tujuan dari HTGR Amerika Serikat seperti HTR umumnya add ah :.ienghasilfcan
listrik don membuat bahan bakor (fissile) baru U233 dari bahan fertile Th232 . U233 ini
akan digunakan untuk bahan bakar HTGR dengan tambahan U235 bila masih diperlukan.

Bila Pu 239 yang dihasilkan da]am reaktor thermal sekarang dari bahan fertile U 2 3 8 ,
hanya akan mempunyai nilai yang baik bila digunakan pembuat Pu kembali dalam
reaktor cepat, dan tidak baik dalam reakfor thermal, maka pembuatan U233 dari Th232

sangat cocok dengan menggunakan reaktor Therrr- maupun reaktor cepat. Oleh karena
itulah usaha merubah Th232 menjadi U233 perlu .. usahakan Jalam reaktor thermis
sekarang yang sudah diketahui teknologinya lebih baik dibanding dengan reaktor cepat.

Tujuan pembuatan U233 tidak bisa hanya dimaksudkan untuk penaikan persediaan
bahan fertile, karena Pu239 akan lebih banyak lag! terbentuk. Akan 'tetcpi perbedaan-
nya U233 bisa digunokan sebagai pembiak dalam reaktor Thermal maupun Cepat.
Oleh kjrena itu praspeknya lebih besar seandainya reaktor cepat tidak bisa cepat
dibuat secara komersiil. Cycle Th232 memerlukan inventory (bahan fissile permulaan)
yang sangat besar. Itulah sebabnya enrichment periu tinggi unfuk bisa mengusahakan
reaktor kritik. Akan tetapi ini dikompensir oleh terbentuknya U 2 3 3 sebagai bahan
bakar yang baru.

Di Jerman Barat HTR diperkembangkan dengan melalui reaktor A.V.R. (Arbeits-
gemeinschaft Versuchs-Reaktor GmbH)yang kritik tahun 1966. Reaktor mi serupa
dengan reaktor DRAGON dan Pench Bottom di dalom menggunakan Helium sebagai zat
penghantar panas (coolant) dan berbeda dalam hal bentuk fuel elemennya yaitu AVR
menggunakan fuel element berbentuk bola-bola fcecil, karena itu jenis reaktor ini
biasa disebut juga pebble bed reaktor. Bahan bakar H.T.G.R. Peach Bottom adalah
serupa dengan bahan bakar DRAGON yaitu berbentuk tongkat kecil-kecil (fuel
element) yang di is! dengan partikel -partikel kecil yang diisi dengan uranium atau
Thorium. AVR tadi merupakan Reaktor Experimental (= Demonstration) dan selanjutnya

H
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untuk tahap prolotypenyo Jerman merencanakan membangun T.H.T.R. (Thorium High
Temperature Reactor).

III.PEMILIHAN BAHAN-BAHAN REAKTOR DAN DATA-DATA TEKNIS

Seperti diketahui HTR menggunakan gas sebagai zat pengantar panas dan grafit
sebagai moderator. Kedua zat tersebut dianggap zat yang paling sesuai untuk ber-
operasi pada temperatur tinggi. Dibandingkan dengan bentuk fasa lainnya, maka fasa
gas memiliki massa jenis dan panas [enis yang terkecil juga koeffisien perp.
panasnya, yang menyebabkan buruknya si fat menghantar panas dari gas.

Berikut adalah persamaan perpindahan panas dari arah fuel element sebagai tempat
terfadinya panas ke arah gas sebagai zat penghantar panas, yang akan digunakan
untuk membuat uap :

0 , • L = (91 C p (T g a s k e I u a r _ Tg o s m a s u k ) .

di mana:

0 ] = flux panas persatuan panjang
L = panjang fuel element
M = kecepatan aliran massa

Zat penghantar panas selama mengalir melalui core,
Cp = panas [enis gas

T_as keluar = temperatur gas waktu keluor dari core.

Untuk 0 ] tertentu (yang ditentukan Fuel rating), untuk mendapatkan kwantita panas
sebesar-besarnya diperlukan (ft danAT_as yang basar. M dibatasi oleh kemampuan
pompa/harga pompa.ATgas dibatasi oleh panfangnya fuel element. Daya pompa
untuk mengalirkan gas melalui core okan naik dengan naiknya tekanan gas. Tekanan
gas yang tinggi diperlukan untuk memperbanyak massa gas yang mengalir. Akan tetapi
kenaikan ini tidak linear, melainkan kenaikan daya pompa adalah relatip lebih kecil.
Jadi penggunaan tekanan gas yang besar bisa dilakukan, yang banya akan dibatosi
oieh kemampuan container (core + Circuit I ) yang diisi gas.

Contoh pada Calder Hall Pgas = 100 psi (7 k g / c m 2 ) dimana tankinya (vessel)
didesign untuk P = 10 atmosfir.

Seperti tadi disebutkan gas memiliki parameter-parameter fisis yang jelek dilihat
dari arah heat transfer. Akan tetapi dari sudut nuklir dan kimia, gas memiliki
keunggulan.

H2O mengadakan reaksi dengan grafik, sehingga perlu diadakan bungkus dari :
logam untuk tempat coolant mengalir, dan ini akan memperbesar absorpsi neutron.
Absorasi neutron oleh H2O juga lebih besar dor! pada oieh gas, dimana biia aiiran
zat pendingin berhenti jelas kritikalitas akan naik dan temperatur pendingin akan
cepat naik.

Untuk gas perlu dipilih yang memiliki sifat:

a. absorpsi neutron kecil
b. tidak mengadakan disosiasi oleh radiasi
c. tidak bereaksi dengan grafit dan sebagainya.

Untuk itulah mula-mula dipilih C O 2 .
Sebagai fuel clement dipilih U alam (logam) dan cladding paduan logam Magnesium i

dengan penampang absorpsi 1.5 dari Aluminium dan agor bisa tahan terhadop korosi j
digunakan campuran log. Mogn. tersebut. "1

Untuk reaktor dengan zat pen-)ingin gas perlu diperhatikan faktor kebocoran gas -I
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yang cukup besar, khususnyo untuk Colder Hall dengan ukuran vessel yang sangat
besar (Diameter 37 fext, tinggi 70 ft) dimano Hap hari hilang 1 ton gas CO2 .
Itulah sebabnya perkembangan selanjurnya dari gas Cooled reaktor perlu ukuran yang
lebih kompak dengan memberikan enrichment. Selanjutnya pemberian enrichment yang
cukup tinggi akan member! kesempatan untuk mengadakan breeding poda Thorium.

Sebanyak 22 buah reaktor jenis Colder Hall teloh baroperasi di Inggeris yang
setelah penyempurnaan mempunyai karakteristik berikut (Sizewell):

Reaktor Size well
Daya 2 x 290 MWe

I . Bahan bakar ;
U-alam, berbentuk tongkat logam
U di bungkus dengan campuran logam Magnesium -

t Cooling fin

\A

=c
\A \A \A \A \A

Fuel element
L = 33,5 inch

bawah

Pressure vessel, site welded.
On-line fuelling machine
Thermol efficiency 30,5% (Colder Hall mosih 18%)
Power density 0,81 kw/liter

6. T coolant keluar = 214,68° C
7. Temperature uap pada turbin hp 250° F superheat
8. BU. 3120 Mwd/tonne

Mulai dengan G.C.R. Oldburry (2 x 300 MWe) digunakan vessel jenis Concrete -
prestressed. Wylfa (2 x 590 MWe) krifik 1969; daya 650 MWe, T coolant keluar =
250,7° C adalah reaktor terakhir dibuat dori [enis GCR.

Jenis A.G.R. prototipe (Windscale, 33 MWe) atau Icomersiil (2 x 650 MWe
Dungeness), hampir .'oma dengan GCR, kecuali:

1 . Fuel element 2 ,3% enriched sekurang-kurangnya) dalam bentuk UO2 pellet
dengan cladding SS.
Tiap fuel element terbagi menjadi 2 assembli (kumpulan dari susunan pellet),
tiap assembli rerdiri dari 2 cluster, tiap cluster terdiri dari susunan pellet yang
konsentris, di selc-seia pellet mengalir gas C O 2 .

2 . Effisiensi thermis 41,8%
3. Power density 2,5 kw/liter
4 . B.U. 18.000 Mwd/tonne
5. T coolant keluar 675° C (Dungeness)
6. P coolant rata-rata = 275 psi (windscale)

= 19,25 arm.
= 32 atm (Dungeness)
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Inggeris merencanakan menggunakan jenis AGR untuk pembangkitan listriknya
sebesar 8000 Mwe. Seperti sudah dikemukakan parallel dengan pengembangan kearah
AGR juga Inggeris memperkembangkan kearah HTR.

Pioyek Dragon telah melakukan feasibility study untuk HTR dengan daya di atas
500 Mwe, yang serupa dengan AGR da]am hal :

a. penggunaan vessel concrete pre-stressed
b. On load fuelling machine
c. Moderator grafit
d. Cool pod boilers

perbedaannya:

a. Fuel assembly: Coated particles
b. Zat pending in He, karena tak ada reaksi dengan grafit, maka reaktor

mampu beroperasi pada temperatur lebih tinggi.
c. Coolant flow orah otos bowoh
d. P isi circuit = 800 psi
e. Steam Condition serupa dengan untuk konvensionil
f . Power density 5,8 kw/liter yaitu lebih dari 2 Icalinya pada AGR.
g. Enrichment 5% dan bukan 2 ,3% (seperti AGR).

Sedikit catatan bahwa Perancis juga mempunyai program dalam GCR seperti Inggeris,
akan tetapi terakhir ada peralihan ke P.W.R.

Fuel element untuk Dragon merupakan bola-bola kecil (particles) yang diisi oleh
bahan fissile (U235) atau fertile (Th 2 3 2 ) . Bola-bola kecil ini dibungkus oleh berlapis-
lapis bahan Carbon diselingi oleh Silicon Carbon. Bahan fissile/fertile tadi bisa
dalam bentuk Carbit/persenyawaan dengan Carbon, atau oxyd. Keseluruhan bola-
bola kecil tadi membentuk fuel rod dimana di sebelah luarnya terdapat massa grafit.
HTR pada permulaannya diperkembangkan untuk system thermis, untuk Cycle dengan
U235 maupun U233 .

Oleh karena ada kemungkinan naiknya biaya reprocessing maka Inggeris merencana-
kan penggunaan enrichment rendah.

Susunan core dari Dragon adalah:
Susunan dari blok Hexagonal, yang terisi dengan fuel channel dimana terdapat fuel
rods yang tersusun mengelilingi fobang di rengah yang digunakan tempat coolant
mengalir.

Aliran coolant dari atas ke bawoh dimaksudkan agar bisa dilakukan on load
refuelling, dan dalam hal ini temperatur di bogian atas core 300° C.

A.V.R. (kritik 1966, deya 15 Mwe).
Tujuan utama dari pengembangan AVR adalah untuk mendemonstrasikan sifat

feasibilitas dan safety dari HTR untuk jenis fuel element yang mengalir (Pebble bed),
dan untuk meiidapotkan pengal Oman mendesign, mengkonstruksi dan operas! bagi
pengembangan selanjutnya. Berdasarkan laporan dalam G.C . 1 V / V halaman 37,
terbukti bahwa:

1 . Reaktor AVR memiliki inherent safety dalam hal ini perubahan sekonyong-
konyong dari aliran gas, posisi control rod, feed water supply ternyata tidak
mengakibatkan perubahan temperatur maupun daya yang berarti.

2 . Blowers dimatikan (September 1970) dan control rod untuk shut down terangkat.
Maka reaktor dapat kembali ke keadaan kritik setelah 23,5 jam, sedang daya
selama transient tersebut tidak melebihi 1,8 Mwe terhadap 15 Msve (daya
semula).

3 . Availabilitas: 1969 : 7 1 %
1970 : 84,5%
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4 . B.U. ado yang melewati 124.000 Mwd/ton
5. Aktivitas gas pendingin TO"1 C i / |v | m 3 atau 200 Ci dalam seluruh circuit.

Aktivitas ini semata-mata disebabkan gas-gas mulia. Sebegitu jauh tak ada
produk fissi lainnya masuk ke dalam circuit.

Selama operas! menunjukkan aktivitas pada coolant terus menurun dan mencapoi
hanya stasioner (5 C ! / M w ) , ycng diduga ini berasal dari adanya kontaminasi uranium
pada Coated particles ketika mengdami proses fabrikasi.

Berdasarkan pengalaman di atas maka Jerman Barat dengan melalui Julich Nuclear
Research Establishment dan BBK dan Euratom telah merencanakan prototype dari reaktor
THTR sebesar 300 Mwe yang diharapkan kritik tahun 1976. Prinsip dasar dari AVR
tetap digunakan dalam THTR.

Kelainan reaktor pebble bed dengan reaktor-reaktor [enis lainnya adalah bahwa
bchan bakar yang berbentuk bola tersebut senantiasa dalam keadaan mengalir, sama
halnya dengan coolant.

1 . Fuel charging facility

2 . Distinguishing and B.U. measurement Device

3 . Switch

4. Elevation pipe

5 . Core

6. Singulizer

7. Damages Sphere Seporalor

8. Damage sphere container

9 . Duffer line

10. Fuel element discharge Facility

Dari core bola-bola bahan bakar dilakukan ke dalam "Fuel Circulating Facility"
dengan cara gravity. Se telah melalui tahap-tahap tertentu (lihat gambar) maka bola.
bola dikembalikan ke dalam core. Bola-bola bisa dialirkan ke atas/lce samping dengan
gerak putar (rotary) seperti sekrup.

Alat penyaluran bola-bola ini okan perlu sering kali diganti, oleh karena banyak-
nya pengaturan gerak sistim tersebut. Oleh karena itu circuit sedemikian rupa sehingga
mudah dilepas. Dengan sendirinya ada alat-alat bantuan (misalnya depresurizer)
untuk melaksanakannya.

Peach - Bottom (USA)

Kritik 1966, daya 45 MWe.
T coolant or. = 1380° F (750° C )
T steam = 1000° F (538° C)
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Perbedaan HTGR dengan Jenis H.T.R. di Erapah ialah HTGR tnenggunakan
enrichment sangat tingg? (mendekati 100%). Pertimbangon Amerika adalah bahwa
harga enrichment tinggi dengan enrichment rendah bila diiihat dari isi U di dalam
U itu tidak begitu besar. Sehingga dalam hal in! akan lebih baik bila digunakan
enrichment tinggi (lihof Wash 1097 halamqn 13). Bentuk bahan bakar untuk HTGR
hampir menyerupai Dragon Inggeris, bedanyo bila pada Dragon Coolant mengalir di
dalam fuel element (lubang konsentris), maka pada HTGR, Coolant mengalir melalui
channel khusus yang disediakan untuk itu di dalam core.
Di dalam core dari HTGR maka massa dimana terdapat channels yang diisi fual
element dan tempat coolant mengalir seluruhnya merupakan grafit. Fuel element-
element tadi berisikan partikel-partikc! yang diselaputi 2 lapis carbon pyrolitic dan
satu sama lain diikat dengan low density carbon.

Dengan demikian susunan fuel pada HTGR lebih mendekati ke bentuk core homogen.

( (

Particle

( (

) )

fissile

) )

D

I

D

= 150

lapisan pernbungkus 15C

= 350

130
Particle Fertile

Dalam core dari HTGR ini maka grafit berfungsi sebogai:

1 . bahan struktur
2 . cladding
3. moderator

Keuntungannya:
1. Komponen grafit daiam core bisa menahan temperatur sangat tinggi tanpa •

menderita kerusakan.
2 . Parasitic Capture diperkecil karena tak ada bahan logam.
3. Lebih besar heat transfer surface dari pada heterogeneous core.
4 . Bisa di gunakan fuel element besar 3,5 - 4 ,5 inch (diameter) berikut adalah

"kemampuan" sari H.T.G.R. : j

1). = 40 - 46% j
2) , b.u. 60.000 . 200.000 Mwd/ton ;i
3). C.R. dari Th ke U233 0,60 - 0,97 i
4). Breeding ratio 1,07 :
5). Specific power 450 Kwe/kg U235

6). Fuel life time 6 tahun ]
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IV.PROSPEK TEKNOLOGI H.T.G.R.

Pada permulaan dan Naskah ini disebutkan bahwa H.T.G.R. sudah kompetitip
dewasa int. Ini kami dasarkan pada data-data sompai dengan 1971, dimana reaktor
Fort Saint Vrain dengan daya 330 MWe akan sudah beroperasi antara 1972 - 1973.
P.eaktor in! di design berdasarkan hasil-hasil yong diperoleh dari Peach Bottom.
Sementara Reaktor Saint Vrain sedang dikonstruksi, oleh Amerika Serikat telah
dibuat juga design H.T.G.R. untuk kelas 5000 MWe dan 1000 MWe.
Untuk kelas 1000 MWe ini direncanakan akan beroperasi tahun 1979 - 1980.

PCRV untuk HTGR - gambar no. 3 Know your Nuclear Reactors
Diagram circuit - gambar padn halaman 357 Gp. vol. 5
Temperatur - a. Maximum temperatur ditengah (Pusat) cylinder f element

diperhitungkan 2189° F (+ 80° I- at midplane) dengan
engineering factor:

reference design 2632° F
Back up design 2477° F
(masih di bawah allowable 2732° F)

b. Coolant reference design 1208° F
Back up design 1146° F

c. graphite maximum (midplane)
Back up design 1703° F (928° C)
reference 1832 (1083)
pd exit
Back up design 1861° F (1026° C)
reference 1983 (1083)
grafit mencair 3500° C

Per formance 1s^ C i r c u i t

Tinjau dari arah coolant (He ) .
He memiliki Penampang reaksi neutron yang sangat kecil, stabilitas terhadap kenaikan
temperatur, dan tak bereaksi denp- segala jenis bahan struktur.
He harus mendapatkan perhatian .usus dari arah ketidak murnian (impurities),
khususnya Ar4 0 , yang bisa jadi Ar41 kena radiasi neutron.

He bisa dikontaminasi oleh uap H 2O, CO 2 , CO, O 2 , H 2 , N 2 dan hydrocarbon
karena kebocoran pada valves, seals, heat exchanger tubes, outgassing of the graphite.

Antara He dan graphite umumnya tak ada reaksi. Juga da!am keadaan irradiasi
dimana ion He (excited) dihasilkan.

Untuk coolant ada purification system terhadap zat-zat radioaktip maupun impurities.
Produk fissi kecuali gas-gas adi (kripton & Xe) dan Tritium uiiepeskan oleh

"High temperature filter absorber Unit H2O dan CO 2 dihilangkan oleh "dryer".
Kr, Xe dan chemical impurities (CO, H, N ) dihilangkan oleh low temperature
(cryogenic) absorber Purification System ini merupakan side stream flow dengan flow
935 Ib /hr , pada full load.

He yang sudah dimurnikcn ini dikembalikan ke 1 s t Circuit sebagai purge gas
untuk circulator seals, control rod drive, nozzle, penetration terhadap PCRV.

Per formance 2nd C i r c u i t

2nd Circuit serupa dengan pada PLTN jenis Iclnnya, diisi uap air yang perlu
dihindarkan adalah kebocoran dari steam generator, karena uap H2O akan bereaksi
dengan grafit juga bahan bakar (korosi).
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Pengalaman Reaktor Peach Bottom

150 hari pertama, loop activity di bawah 0,3 Ci sampai pada inspection period
pertama tersebut dimana aktivitas naik dalam 2 jam menjadi 3 C i . Ini disebabkan
fuel element crack.

150 hari ke dua. Terr.yata aktivitas naik menjadi 27,0 C i . Juga disebabkan
Sleeve Cracking. Aktivitas ini masih di bawah design value (4225 Ci).
Dalam periode 150 hari selanjutnya, ternyata cracking makin sering. Ternyata
seluruhnya 78 fuel element rusak. Ini d'.'ebabkan mengembangnya fuel.

Perbaikan susunan fuel element selanjutnya diadakan, dan pengisian reaktor dengan
fuel ban: telah diadakan (2nd Core ini telah beroperasi 900 hari (design lifeture)
dengan hasil baik.
Di sini aktivitas pada 1st circuit di bawah 0,4 C i .

DISKUSI

ARDI YOGI

Mohon penjelasan tentang hal-hal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan
ditinjau dari segi operasionil dan maintenance-nya. (Teknoiogi High Temperature
Reactor) HTR.

Ir. SOLEH S.

a. HTR baru saja memasuki tahap komersiil melalui Fort Saint Vrain (330 MWe)
inipun masih separuh experimental, belum fully commercial.

b. HTR di Jerman Barat AVR yang kritik 1966 (daya 15 Mwe) memiliki
Availability 71% (1969), 84,5% (1970). Topi dua tahun kami kira belum bisa
dijudikan patokan.

Prospek dari segi operasionil & maintenance untuk Indonesia kami kira terutama
bahan He untuk mengganti kebocoran He karena molekulnya kecil dapat lebih
mudah bo cor dari jenis gas lainnya. Kalau sudah ada indusrri He maka HTR potut
Kijjertimbangkan.

R.P.H. ISMUNTOYO

H T G R
Bagaimana cara memisahkan Damaged Sphere kalau cacadnya keci! tetapi sudah
tidak dapat dipakai lagi?

Ir. SOLEH S.

Di dalam gambar yang kami kutip dari buku G.P. IV Vol.5 tidak disebut cara teknis
pemisahannya. Kami kira dengan detektor (seperti cara NDT) bisa diketahui karena
Damoged Sphere berarti fuelnya berhubungan langsung dengan medium luar, jadi
radiasinya lebih kuat.

TAN KOEN LIANG

High Temperature Reactor, dapatkah diberi daftar perpustakaan (bibliography)
mengenai topic ini?

Ir. SOLEH S.

1 . Fourth International Conference Geneva Vol V. (1971)
2 . An Evaluation of HTGR (USAEC Wash 1085).
3 . HTGR, United States Exhibit,'3rd International Conference Geneva (1964).
4 . Symposium on Small & Medium Power Reactors, 1970.

94



5. Nuclear Energy Cost & Economic Development, Symposium October 1969, IAEA.
6. Nuclear Power Plants, Loftness (1964).
7. Nuclear Power Engineering, El. Wakil (1962).
8. Bahan-bahan Kursus Australian School of Nuclear Technology 1969.

MARTIAS NURDIN

Untuk menaikkan power density, diperlukan enrichment; dengan demikian kami
ingin tahu apakah pengembangan jenis ini cukup sesuai dengan our engineering
capacities and our economic capacities?

Ir. SOLEH S.

Cara penaikkan power density yang kami maksud add oh di Inggeris : GCR Ice AGR
ke HTR ini membutuhkan perhitungan design. Technically feasible dan sebagainya.
Kami kira kita belum mampu untuk mengembangkan sesuatu jenis reaktor.

MARTIAS NURDIN

Bagaimana prospek reaktor ini untuk negara-negara berkembang, dimana negara-
negara tersebut industri-industrinya belum begitu maju.

Ir. SOLEH S.

Da!am pidato pak Baiquni, untuk kita reaktor yang pertama atau kedua
(kemungkinan besar) akan mcrupakan pembelian reaktor sudah jadi. Jadi masalah
pertama yang akan dihadapi pada hemat kami adalah reaktor "proven" dan
pemeliharaan. Jenis HTR masih mesti ditunggu pengalaman operasinya (meskipun
sampai sekarang oleh kalangan yang mengembangkannya dianggap reaktor yang
memiliki prospek yang baik).
Meskipun demikian masalah industri belum maju, kami kira sangat relatip.

IJOS SUBKI

1. Bagaimana design ECC dalam HTGR?
2. Perlu recycle atau tidak?
3. Bagaimana retention capability dan grafit sebagai cladding?

Ir. SOLEH S.

1 . Emergency cooling circuit kami kira dimaksudVan untuk mendinginkan core
dalam keadaan loss of Coolant. Bagi HTGR yang memiliki heat capacity yang
besar dibandingkan dengan LWR, maka dalam keadaan Loss of Coolant masih
bisa menyimpan panas beberapa saat sebelum tindakan pengamanan lainnya
dilakukan. Jugo ditambah dengan adanya PCVR cooling tube, pemtndahan panas
keluar tetap bisa dilakukan.

2 . Recycle diperlukan untuk memanfaatkan l'-233 bila digunakan bahan fertile
Th-232.

3 . Setelah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan dalam hal fuel element
design, maka ternyata pada Peach Bottom (Jenis pertama HTGR) pengotoran
pada 1 circuit selama 3000 hari operasi, dibawah 0,4 C i , yang menunjukkon
jauh dibawah perhitungan semula.

SUKARDONO

Pengalaman-pengalaman operasi suatu PWR maupun BWR banyak didapatkan
dikttrenakan operasi-operasi di PLTN tersebut tidak berbeda jauh daripada suatu
operasi PLTU. Bilamana kita memikirkan pendirian suatu HTR maka reaktor jenis
apa yang harus didirikan untuk menunjang pendirian HTR?
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Ir. SOLEH S.

HTR dapot disebut suatu perkembangan dari GCR. Karena itu tidalc diperlukan
perkembangan pendahuluan lagi. Data-data design/teknologi sudah ada u.-.tuk itu.
Kami tidak sependapat dengan pernyataan Saudara bahwa pengalaman operasi
PWR/BWR tidak berbeda jauh dari pada PLTU. Setidak-Hdaknya jilihat dari
segi reafctornya.
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CATATAN TENTANG OPERASI
PLTN JENIS PWR, BWR DAN HWR

MURSID DJOKOLELONO & SOEKARNO *)

ABSTRAK

Dalo-doto operasi PLTN je-.Is PWR, BWR dan HWR anlaia lain koefisien beban dan kehadiron,
teloli disusun. Intemie'asi diberikan, serta peristiwa-peristiwa kegagalan yang mencirikan masing-
mcsing jenis diutaikor..

ABSTRACT

Operating experience with nuclear power plants of PWR, BWR, HWR type, a.o. capacity and
a-ailabil ity factors, is presented. Data interpretation is given and typical failure occurrences of
each type are summarized.

PENDAHULUAN

Dari daftar PLTN yang terpasang, sedang dibangun dan telah dipesan f l l dapat
difarik keslmpulan bahwa PWR merupakan jenis PLTN yang paling laku saat ini.
Penjuai uiama unfuk jenis ini daiam urutan adalah perusahaan Westinghouse Electric
Corporation (AS), Combustion Engineering Inc. (AS) dan Babcock & Wilcox Co. (AS).
Tempat kedua adalah BWR, yang terutama terjual dari perusahaan General Electric
Co. (AS), lainnyn dalam jumlah kecil aniaro lain dari Algemeine Elektrizitars
Gesellschaft (RFJ).

Jenis ketiga HWR, merupakan fenis yang bertahan, yang biarpun dciam jumlah
sedikit telah terpasang dan dibangun, tetapi mosih direncanakan unfuk dibangun
dalam beberopa tahun mendatang. Yang dimaksudkan adalah HWR yang pendinginnya
D2O bertekanan tinggi dan menggunakan bahanbakar uranium alam. Supplier jenis
reaktor ini adalah Atomic Energy of Canada Limited untuk seluruh PHWR di Canada
dan sebagian di India, sedang yang di Pakistan oleh Canadian General Electric.

*) PUOT» Penelitian Gama, BATAN

97



Tulisan ini okar. mengutarakan serbo sedikit data operas! PLTN jenis PWR, BWR
don HWR yang dikumpulkan dari pustoko yang terbatas baik dalam jumlah maupun
up-to.date.nya.

o. Kebutuhon bahonbakar

Unfuk suotu reaktor tertentu, misalnya jenis PWR Haddam Neck, 575 MWe, W. ,
untuk teras pertama dibutuhkan 22,3 ton U dengan perkayaan 3,0%, 22 ton U dengan
perkayaan 3,24% dan 21,6 ton dengan perkayaan 3.67%. Selanjutnya bila keadaan
"equilibrium" telah tercapai maka reload akan memerlukan saru macam perkayaan saja
yai:u 4% sebanyak 20 ton U. Angka-angka perkayaan ini tictak sama untuk bahkan
jenis yang sama, misalnya PWR R.E. Ginna, W, dengan doya menengah pula
420 MWe, yoitu 2,35%, 2,50%, 2 ,80%, equilibrium 3,05%. Contoh exirim bisa
diberikan unruk PLTN.PWR Novovoronezh-1 210 MWe, yang untuk teros keempat
membutuhkan perkayaon 2 , 0 % , 1,5% dan uranium alam sebanyak 32,4, 4,2 dan
2,2 ton. Begitu pula poda jenis-jervis BWR dan HWR, perkayaan yong diperlukan
sangat berbeda-beda. Oleh karena itu unfuk menyederbanakan perhirungan, biasanya
kebutuhon bahanbakcr diperkirakan untuk perkayaan equilibrium atau perkayaan rata-
rato. Untuk gomboron umum di dalam label-I diberikan interval perkayaan dan
banyaknya bahanbakar yang digunakan PLTN PWR, BWR don HWR.

TABEL I

PENGISIAN BAHANBAKAR

PWR

BWR

HWR

Jenis

W

C-E

E & W

GE

AEG

CANDU

MZFR

Winfrith

EL -4

Perkayaan,

1,25 -

1,65 .

2,68 -

1,10 -

1,11 .

alam

alam

2,00 &

1,37 &

%-berot

3,90

3,20

4,08

2,46

2,98

3,10

1,65

Teras 1, kg U/MWe

9 0 - 1 7 2

97 _ 212

40 . 94

145 _ 344

114 _ 269

172 - 773

237

206

183

Kebutuhan uranium alam dalam bentuk U3O8 dapat diperhitungkan dari perkayaan
yang diperlukan. Misalnya untuk perkayaan 2 , 6 % , rata.rara BWR, diperiukan 4,72 kg
U dalam U 3 O 8 untuk memperoleh 1 kg U sebagai fuel element jodi. Angko itu sesuai
dengan 5,9 kg U dalam U 3O e untuk 1 kg U bag! pcrkayoan 3 , 2 % , parlroyaan rata.
rata PWR. Perlu diketahui bahwa dalam PLTN HWR-CANDU (misalnya NPD, Douglas
Point, K A NUPP) di samping batangJutang uranium alam diperlukan pula batangJsatang
"booster", yaitu batang.batong bchanbakar dengan parkayaan tinggi. Ini dipariukon
untuk mempermudah konlVol, guna mtngatasi karacunan xenon. KANUPP miialnya
memerlukan 8 buah bato.ig booster.dengan perkayaon 9 3 % . Tiap kg faabanbakar dcngaic
perkayaan ini dalam pembuatanhya dca^t memerlukan Uranium alam ssbanyak 201,5 kg.
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Selanjutnya, seberapa jauh bahanbakar itu telah dimanfaatkan da]am teras reaktor
akan dopat dinilai dari "burn-up" (fraksi bakar), yang mempunyai satuan MWd/ton U.
Burn-up lebih besar berarti dar! Hop kg U dalam bahanbakar jadi telah diambil
panasnya lebih banyak dengan kata lain bahanbakar lebih kompak. Juga ia berarti
bahwa bahanbakar jadi tersebut telah dibuat lebih tahan terhadap iradiasi. Menurut
ciri ini maka urutan rerbaik adalah PWR, kedua BWR, baru HWR.

Namun demikian ketiga jenis reaktor ini menggunakan bohanbakar dengan perkayaan
yang berbeda-beda, sehingga bahan baku masing-masing diperlukan dalam jumlah yang
ridak soma, \uga ongkas pengayaan dan fabrikasi yang berlainan. Oleb kcrena itu
ditinjau dari bahan mentaiinya akan lebih visuil bila kita nyatakan burn-up ini dalam
satuan MWd/ton U dalam bentuk U3OB • Dengan peniiaian ini angla tertinggi adalah
bagi jenis PHWR. Untuk perkayaan dan burn-up yang "typical " angka-angka dapat
dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 2

FRAKSI BAKAR RATA-RATA

Jenis

PV/R

BWR

PHWR

Perkayaan

rata-rata, %

3,2

2,6

0,71

Fraksi bakar rata-rata, MWd/ton U dalam bentuk

bahanbakar [adi

rendah

20.000

16.500

6.300

tinggi

33.000

27.500

8.490

bahan U3OB

rendah

3.400

3.500

6.300

tinggi

5.600

5.8C0

8.490

b. E f i si ens I k e r t c

Sebagai suntu mosin penoubah tenaga panas menjadi tencga listrik, maka efisiensi
termal merupokan ciri a'ari berhasil atau tidaknya suatu design. Dari data yang
terkumpul 12, 3, 4], ternvata efisiensi PWR dan BWR hampir sama, biarpun secara teori
BWR seharuinya Irbih tin^gi karena tidak memerlukan sistim pendingin perantara untuk
menghasilkan uan. Ini disebcbkan karena untuk memperbaiki pengambil an panas dari
teras BWR diperlukcn resirl<ulasi sehingga diperlukan pompa-pompa yang harus bekerja
pada suhu tippqi, yanr buroiti konsumsi tambahan yang setora dengan konsumsi untuk
sistim penc'ingin puruntcra pada PWR. Baitwo pada reaktor air berat efisiensi lebih
rendah discbabkan !;-renc soaf kebocoran air berat telah sedikit banyak membatasi
tekanan pendinrin, sc-liin^ga pengambilan panas dari teras reaktor berlangsung pada
suhu rata-rcta yaiig Icbili rendah. Di samping itu pada PHWR dengan pressure tube
diperlukan tenaga tambahan untuk mengatasi beda tekanan yang lebih besar doripodo
jenis dengon pressure vessel.

PERPUSTAKAAN

«SAI KNalTMN
0ATAN
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TABEL 3

EFISIENSI TERMAL DAN TEKANAN KERJA

Jen is

PWR

BWR

PHWR

Efisiensi termal, %

rata-rafa

32,9

32,7

28,5

tinggi

34,8

34,4

31,5

rendah

27,6

30,6

25,7

Tekanan kerja, kg/cm2

pendingin primer

tinggi

161

122

rendah

141

83

turbin

tinggi

61

89

30

rendah

34

41

44

Dalom keiiyataannya efisiensi termal umumnya lebih rendah dari yang tertera dalom
design nominal, yaitu sampai kira-kira berselisih 1 % , apalagi bile PLTN harus bekerja
pada beban jauh di bawah beban nominal, selisih ini akan lebih besar lag i ,

Efisiensi meniadi pertimbangan karena daya PLTN sudah dalam orde ratusan mega-
watt. Untuk PLTN berdaya nominal 400 MWe turun efisiensi sebesar 5% dari 33%
berarti akan kehilangan daya 60 MWe arau berarti pula menambah polusi termal
kelingkungan sebanyak itu pula, yoitu 14,3 Meal tiap detik.
Kehilangan daya ini menjadi soal ekonomi apabila harus dipikirkan penggantinya.

Dipandang dari PI TN itu sendiri, efisiensi kurang berpengaruh terhadap beaya
produksi (mi l l /kWh) . Efisiensi akan berbanding terbalik dengan beaya lainnya yang
termasuk beaya bahanbakar hanya berjumlah sekitar 30% dari beaya produksi seluruhnya.
Oieh karena itu kadang-kadang operasi di bawah daya nominal justru sengaja dilakukan
pada akhir hidup teras reaktor, guna T2manfaatkan sisa reakti vitas yang ada (power
coasting).

c. Fakro beban dan f a k t o r k e h a d i r a n

Beaya modal yang besar pada PLTN mengharuskan PLTN beroperasi pada beban
dasar untuk memperoleh jumlah kWh sebanyak mungkin tiap tahunnya. Terlaksana atau
tidaknya kehcrusan ini dapat dilihat dari faktor beban (capacity factor, load factor,
CF) dan faktor kehadiran (availability factor, AF) seperti pada pembangkit-pembangkit
tenaga pada umumnya. Disini faktor kehadiran didefinisikan sebagai waktu PLTN dalam
keadaan " ja lan" (tidak rusak, tidak sedang mengisi kembali bahanbakar, atau sedang
ada inspeksi) dibagi selang waktu yang kita t injau. Jadi bila suaru PLTN bisa jalan,
karena ada keharusan komersial, maka PLTN itu mestinya sedang dioperasikan dan
dengan daya yang setinggi mungkin. Tetapi kenyataannya bagi PLTN belum tentu
demikian. Biarpun PLTN itu telah "avai lable" namun belum tentu ia teloh mendapat
izin beroperasi ataupun belum mendapat izin beroperasi danger! daya penuh. Maka
sebenarnya psrlu dibedakan "operating factor" yang merupakan perbandingan waktu
PLTN beroperasi terhadap selang waktu yang ditinjau, dan "availabil i ty factor" yang
merupakan perbandingan waktu PLTN available terhadap selang waktu yang dit injau.
Tetapi karena data-data yang terkumpul terlalu sedikit, maka dalam tabel-label
berikut digunakan definisi faktor kehadiran yang semula.

Untuk memudahkan penilaian operasi, kita akan memberi ni lai :
baik bagi CF sama atau lebih dari 80%,
cukup bagi CF sama atau lebih ban 60% sampai 80%,
kurang bagi CF sama atau lebih dari 40% sampai 60%,
rendah bagi CF kurang dari 40%.
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Pengelompokan ini sudah tentu bisa diambil sebarang, namun biasanya dalam
perhitungan beaya PLTN harga CF diambil mulai dari 60% kecras.

Pengaruh CF dalam beaya produksi sangatlah nyata, CF rertera dalam penyebot
dari semua suku-suku beaya produksi i n i , kecuali dalam suku beaya konsumsi bahan-
bokar. Sebagai gambaran, kalau suku beaya konsumsi bahanoakar sebesar 30% dari
seluruh beaya produksi, maka turunnya CF dari 80% menjadi 40% akan mengakibatkan
kenaikan beaya produksi menjadi 170%.

Availabil ity factor yang terlampau tingg! dibandingkan dengan CF berarti PLTN
mampu beroperasi dengan daya penuh, atau ridak mendapatkan izin untuk i t u . Alasan
lain seperti tidak cukup beban seharusnya tidak perlu ada, karena ini berarti PLTN
tidak/belum cocok untuk jaringan i tu . Sebaliknya AF dapat lebih rendah dari CF,
yang berarti bahwa PLTN pernah beroperasi lebih dari daya nominal (power stretch).
Hal ini memang mungkin untuk suatu PLTN dan kemampuan inilah yang diharapkan
dari suatu design yang baik.
Kenyataan operas! dari PLTN jenis PWR, BWR, HWR dipandang dari faktor beban dan
kehadiran dapat disimpulkan dari tabel 4, 5 dan 6. Tabel-tabel ini disusun dari
pusraka [ 2 , 3, 4] yang hanya mencakup data sampai dengan tahun 1972. Berikut
akan diberikan interpretasi angka.angka itu baru kemudian dalam bagian lain akan
dibicarakan sebab-sebab berhcsil atau kegagalannya.

PWR
Tahun 1972 mencafat pengalaman operasi PLTN jenis PWR pada umumnya bernilai

lebih dari "cukup" . PLTN Ardennes, Trino, Beznau-2, Haddam Neck dan Point
Beach-2 memiliki' CF lebih dari 8 0 ° / . Nilai CF antara 6 0 - 8 0 % dicapai oleh PLTN
Obrigheim, Srade, Jose Cabrera, San Onofre, Robinson-2 dan Point Beach-1.

Dibandingkan dengan tahun 1971, nilai CF kurang lebih sama secara keseluruhan,
artinya masih lebih dari separo jumlah PWR yang beroperasi dengan CF lebih dari
60%. Kemudian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada kemajuan dengan
semakin bertambahnya pengalaman.

Sukses PLTN Ardennes dan Trino ditahun 1972 ini rupanya telah melampaui
kegagalan-kegagalan selama tiga tahun lebih dari operasinya mulai 1967. Dicatat
pula bahwa PLTN yang sudah lama seperti Indiant Point dan Yankee tidak selalu
berhasil lebih dari 60% biarpun telah mengalami berbagai perbaikan design. Sayang
bahwa PLTN PWR yang pertama sudah tak terdengar informasinya sejak tahun 1970.

Pada tahun pertama sesudah dicapai kekritisan, PLTN mencapai CF kurang dari
60%. Perkecualian terlihat pada Point Beach-2.

BWR
Tercatat bahwa PLTN Gundremmingen mencapai CF lebih dari 80% dalam tiga

tahun terakhir. Kurang dari separo [umlah PLTN yang ada pada tahun 1972 mencapai
CF lebih dari 60%. Bahfcan banyak yang fidalc mencapai 40%.

Dibandingkan dengan tahun 1971, nilai keseluruhan BWR agak lebih baik. Kita
catat bahwa PLTN Humboldt Bay beroperasi "cukup" dan " b a i k " mulai tahun pertama
kekritisan, kecuali di tahun 1965 dan 1966 saja.
Begitu pula beroperasi selalu "cukup" adalah PLTN Oyster Creek.

Namun demikian PLTN Grosswelzheim dalam tiga setengah tahun pertamanya tidak
berhasil membuktikan operasi komersial, bahkan dipertimbangkan uni,:k dipakai sebagai
reaktor penguji bahanbakar saja. Juga PLTN Wurgassen dalam tahun pertama dan
dua unit BWR di India (Tarapur) dalam tiga tahun pertama kegagalan-kegagalan saja
yang menemani. PLTN La Crosse masih dibawah CF 60% di tahun kelima operasi nya.

Tahun pertama operasi sesudah kekritisan pertama umumnya tidak mencapai lebih
dari 60%, tetapi perkecualiannya ada bebeupa yairu PLTN Garigliano, Tsuruga,
Dodewaard, Humboldt Bay dan Oyster Creek.
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CAPACITY AND AVAILABILITY FACTOR OF THE PWfe *

^ \ ^ ^ Year

PWR ^ ^ ^ \ ^ ^

1 . Ardennes

2 . Obrigheim

3. Stade

4 . Trino

5. Mihoma-1

6. Mihama-2

7 . Jose Cabrera

8 . Beznau.l

9 . Beznau-2

10. Indian Point

11 . Yankee

12. San Orrofre

13. Haddam Neck

14. Ginna

15. Palisades

16. Robinson-2

17. Point Beach-1

18. Point Beach-2

19. Surry.l

20 Shipping port

1972

CF,%

84.6

79.3

61.2

88.3

44.6

52.2

63.8

57.0

81.9

49.8

42.5

75.0

85.7

57.6

50.0

78.3

67.0

81.8

U.4

-

AF . Availability

AF,%

85.1

80.1

68.4

95.8

47.4

68.6

70.3

61.4

86.8

66.9

53.6

77.4

87.7

69.2

56.8

85.3
72.3
82.8

24.1

-

1971

CF,%

78.1

74.7

AF,%

78.8

76.9

FC.Janl972,

60.2

65.6

68.5

68.2

FC.Aprl972,

71.8

53.3

43.6

54.0

93.8

88.0

83.9

65.6

78.0

58.5

60.4

68.3

97.3

93.4

86.5

75.9

FC.Mayl971,

39.2

76.3

FC.Mo

46.5

87.9

FC.Jull972,

-

Factor

CF - Capacity Factor

-

CO - Start of commercial operation

FC . First Critical ity

* . Reference IAEA-155, IAEA-150

1970

CF,%

53.2

83.8

AF,%

59

83.9

CO.Mayl972

55.5

45.5

63.3

62.7

CO.Jull972

65.9

61.0
81

67.5

FC.Octl971,
15.3

79.0

81.0
72.0
59.0

18.2

-

83.0

75.7

69.4

CO.Decl971

FC.Octl970,

31.4 67.6

CO.Octl972

CO.Decl972

44.2 90.4

, IAEA-137

1969

CF,%

0

85.7

0

AF,%

0

88.8

0
FC.Jull970,

59.2

37.5

79.1

58.9

CO.Decl971

72.1

75.3

69.8

74.9
19.6

80.5

82.9

75.8

86.5

82.2

CO.Janl971

FC.Novl970,

39.2 58.3

1968

CF,%

3.7

AF,%

3-

FC.Septl963

0 0

CO.NovWO

36.3 77.5
FC.Junl969

64.9

81.4

34.6

73.4

87.8

-

41.4
_

FC.Novl9«9

CO.Janl971

46.3 -
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No

1 .

2 .

3.

4 .

5.

6.

7 .

8.
Q
y.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1967

CF,%

21.9

AF,%

FC.O

1966

CF,%

cH966

CO.Marchl969

29.3 72.2

AF,%

CO./

-

1965

CF,%

Vrl96;

60.0

FC,Junl968, CO.Augl969

CO.SepH969

68.3

85.7

21.3

29.8

74.5

FC;

50.3
FC.

85.8
kugl96l

60.7
Augl9

), CO

46.4
52, CC

64.6
Jull9<

„F,%

62.2
.OcH

.
SI, 19<

FC.Junl967, CO.Jonl968

_ FC.JuM967, CO.Janl968

CO.Morchl970

60.8
FC.De c1~957.

67.0
CO.C>ecl95-

41.4
7

-

1964

CF,% AF,%

FC,Junl964,

24.6
S>62, 1

79.8
S3 - 6<

4.3

37.9
?63 -

>%, V

-

1963

CF,% AF,%

CO-Jonl965

38
38%,

69
>62 - .

66
CF:3

57.8
57.5%

S5%, '

4(195

1962

CF,%

27.7
, 1962

55
961 .

62
n, 37

AF,%

31.2
. 27

76%,

(1958

1961

CF,%

76
7%, 3

76
1960 -

59
)

1960

CF,%

25
1.2%

25
25%

45
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CAPACITY AND AVAILABILITY FACTOR OF THE BWRs *

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

^ - - ^ ^ ^ Year

BWR ^ ^ ^ ~ \ ^

Gundremmirtgen

Lingen

Grosswelzrieim

Wurgassen

Tarapur-1

Toropur-2

Garigliano

Tsuruga

Fukushima

Dodewoard

Santa Maria

Oskarshamn-1

Muhleberg

Dresden.!

Dresden-2

Dresden-3

Humbolt Bay-3

Big Rock Point

Oyster Creek-1

Nine Mile Point

Millstone-1

Quad Cities.l

Quad Cities-2

Monticello

Elk River

Vermont Yankee

Pilgrim-1

La Crosse

CF

82

31

-

9

35

11

31

72

64

67

66

36

30

62

47

72

66

57

76

60

55

47

36

73.

34.

32.

53.

1972

•;<%

.9

.4

.7

.4

.8

.0

.5

.1

.4

.1

.8

3

9

1

3

1

9

5

4

2

0

9

0

7

6

1

AF

82

33

-

17

57

22

,%

.7

.6

.1

.3

.6

36.5

80

66

70

76

42

43

78

59

85

83

79

81

.0

.9

.8

.1

.0

.6

2

7

9

1

7

3

69.5

59

70

49

79.

68.

0

9

4

4

3

47.1

64.2

CF

90

62

2

FC

48

83

67

50

84

45

4

0

35

37

35

60

59

77

59

62

FC.

FC.

49.

C.

C.

43.

1971

,%

.9

.4

.8

AF,%

90.1

67.9

.

Octl971

.7

.0

.9

.2

.0

.0

.0

3

7

7

9

2

5

5

8

90.6

72.1

57.6

86.7

63.3

15.4

_

63.0

65.0

54.6

75.6

89.2

80.4

60.7

70.8

Oct l971,

Aprl972,

2 46.2

CF

84

62

0.

59

52

64

FC

77

FC

FC

FC

77

23

FC.

75

58

76

41

FC.

cc
CO

FC.

SD.

1970

, %

.2

.8

85

.1

.9

.8

AF,%

84.3

69.3

CF

57

82

FC

1959

,%

.9

AF,%

74.1

91.2

Octl969

CF

47

54

1968

%

.5

AF,%

70

FC.Febl969, CO.Octl969

59.2

67.4

Jull970,

.7 81.5

Janl971,

Decl970,

84

.

CO

66

CO

CC

4 85.5

.

73

FC.

.Marchl968

7 73.8

.Mayl97

.Febl971

Marchl971, CO. -

.7

.3

92.7

49.4

Janl971,

.8

.0

0

7

87.9

82.2

77.5

47

FC.

CO

68.

64.

-

5

Ja

61.3

nl970.

2

2

89.3

89.6

.

48.8FC.Septl969,

Octl970,

.Augl972

.Augl972

Decl970,

CO

CO

Marchl970

Marchl972, CO.Novl972

Junl972,

7 55.8

CO

28.

.Decl972

6 44.5 16.

.Janl971

.Junl971

3 24.4

FC.

52

CO

81

68

FC.

CO.

7.

0.

.5 73.5

Octl969

Junl968

4 62.2

.Janl971

5

2

93

79.4

Mayl969

Decl969

6

7

AF - Availability Factor

CF - Capacity Factor

CO - Start of commercial operation

FC - First Criticality

* - Reference IAEA-155, IAEA.150, IAEA-137
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No

1.

2.

3
4.

5.

6.

7.

8 .

9 .

10.

1 1 .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27 .

28 .

1967

CF,%

47

AF,%

_

1966

CF,°/c

5

FC.Janl968, CO.

65.6 65.6 58.3

CO.MorcM970

CO.Janl969

46.4

74.6

80.7

55.5

91

85.4

80.2

36.5

55.3

CO.Decl969

77.1

FC.Ju 1967,

66.1

CO.F«

AF,%

|FC.AI

Octl9C

60.1

94.8

88

75.2

bl971

1965

CF,%

gl966

>8

69.0

55.4

59.9

29.0

75

AF,%

CO.J

69.8

78.3

78

33.2

1964

CF,% AF,%

anl967

78.2

56.2

83.3

46.4

33

78.3

80.9

87

50.3

-

1963

CF,% AF,%

FC.Junl963,

53.8

77.8

35.3

75.6

81

61.0

FC.Novl962,

1962

CF,% AF,%

CO.Junl964

74.3 78.8
FC.Octl959,

FC.SepH962,

FC.SepH962,

CO.Joll964

1961

CF,%

31

AF,%

35
CO.Augl960

CO.Marl963

CO.Marl963
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CAPACITY Al rD AVAILABILITY FACTORS OF THE HWte **

^ " ~ ~ ~ \ - ^ ^ Year

HWR "~"~---^^

1 . NPD

2. Douglas Point '

3. Genfilly (BHWR)

4 . Pickering.)

5 . Pickering-2

6. Pickering-3

7. EL-4 (HWGCP.)

8. MZFR

9. KANUPP

10. Winfrith (SGHWR)

11. Agesta

1972

CF,%

77.8

71.2

33.8

71.2

80.5

90

77.4

85.4

19.3

26.9

46.3

AF,%

*85.2

*79.4
* _

•73.8

*82.2

*92.2

8 0 . ;

86.3

-

45.4

B2.2

1971

CF,%

54.7

54.2

0

65.9

60.4

AF,%

62.1

60.8

0

75.1

68.1

FC.Aprl972 /

26.1

65.8

1.2

57.9

60.5

38.5

66.7

.

79.3

86.4

1970

CF,%

64.1

47.6

AF,%

68.8

59

FC.Novl970

FC.Febl971,

FC.S.pH971

CO.Junl972

0

85.9

0

85.9

FC.Augl971,

52.9

53.0

S9.3

60.6

1969

CF,%

44.4

22

AF,%

49.2

31.6

CO. Jail 971

,CO.Decl97

0

34.8

0

39.2

CO.Jull972

32.7

69.5

81.8

74

1968

CF,%

47

45

6.6

21

43.9

26

AF,%

53.2

-

38.5

.

65.0

41.5

AF . Avai lob i l i ty Factor

CF - Capacity Factor

CO - Start of commercial operation

FC - First Cr i t ical i ty

* . Recalculated without D2O unavailabil i ty

" - Reference IAEA-155, IAEA-150, IAEA-137
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No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 .

8 .

9 .

10.

U .

1967

CF,%

48

3.9

AF,%

48.5

1966

CF,% AF,%

71 | 90.9

1965

CF,%

71

AF,%

76.7

1964

CF,%

71

FC.Novl966, CO.Septl968

AF,%

_

(1968 + 1967) FC.D»cl966, CO.Marl968

17.4 - 15.2 FC.SepH965, CO.Deel966

FC.Septl967/CO.Janl968

57 97 51 90 21 57 5 50

FC.ApriM962/ CO.Oetl962

FC.Julyl963, CO.Moyl964
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HWR
Tahun 1972 di Canada ada "industrial dispute" sehingga air berat harus dipindah-

kan ketempat lain dari PLTN-PLTN nya selama beberapa bulan. Dengan adanya
dispute ini CF menjadi " kurang " don " rendah " yaitu NPD 31,8%; Douglas Point
18,5%; Gentilly 33,8%; Pickering-1 46,8%; Pickering-2 5 4 , 1 % dan Pickerlng-S
34,5%. !ni akibat bertambah tak hadir karena soai air berat saja masing-masing
216,5 hari, 271 hari, 41 hari, 125 hari, 119 hari dan 130 hari. Unruk memberi
gambaran mengenai operasinya sendiri, kalau okibat dispute itu tidak diperhitungkan,
maka angka-angka CF ^kan seperK tertera daiam tabel-6. Sudah tentu angka-angka
yang tinggi ini berlaku dalam selang waktu yang hanya beberapa bulan saja, namun
bukti PHWR bernilai " cukup" dan "ba ik" itu ada.

Dari tabel itu terlihat bahwa di tahun 1972 PHWR-CANDU dan versi Jerman
MZFR membuktikan CF yang "cukup" dan "ba i k " . Telapi CANDU yang diexport
ke Pakistan sejak kritis di pertengahan tahun 1971, tidak bisa membuktikan operas!
yang cukup, hanya 19,3%. Sukses MZFR dalam tiga tahun terakhir itu telah didahului
oleh lebih dari empat tahun operasi dengan CF "rendah". Sedang Pickering-2 dan
Pickering-3 bahkan sukses sejak tahun pertama kekritisannya.

PLTN Gentilly, jenis yang pendinginnya adalah air mendidih, dalam kenyataan
setelah berlalu dua setengah tahun dari kekrifisan hanya membuktikan 33,8%. Versi
Perancis yang menggunakan uranium alam dan diperkaya ternyata baru tahun keenam
membuktikan CF 77,4%, sedang sebelumnya sangat rendah dan hampir tak beroperasi.
Begitu pula Winfrith yang berpendingin cir mendidih ini hanya membuktikan operasi
"rendah" dan "kurang" sampai akhir tahun 1972.

d. W a k t u t a k h a d i r

Dipandang dari segi keselamatan terhadop radiasi, maka kebocoran kelongsong
bahanbakar merupakan kegagalan yang penting, namun demikian belum tentu kegagalan
ini menyebabkan perlunya PLTN dihentikan (shut-down). Misalnya pada PWR,
kebocoran seperti itu hanya akan terbatas dalam srstim primer sedang pada s:stim
terdapat demineralizer, sehingga aKtivitas dapat terjaga dibavvah harga batas. Tentu
saja apabila batas ini dilampaui, reaktor harus dihentikan, air pendingin di dekon-
taminasi dan batang bahanbakar diganti. Ini akan makan waktu dapat sampai dua
bulan. Sebaliknya suatu kegagalan scderhana seperti bocornya sekat arau bocornya
pipa pada condenser yang merupakan hal rutin pada PLTU, dapat mengakibatkan
suatu shut-down yang memerlukan perbaikan beberapa puluh hari.
Kebocoran sekat pada HWR misalnya berarti tidak saja tekanan tinggi akan sukar
dipertahankan (depressurization) tetapi juga kerugian air berat. Juga bocornya
condenser pada BWR akan menyebabkan masuknya ion klorida ke dalam teras reaktor
dan mengakibatkan kerusakan korosi pada peralatan di dalamnya. Jadi kegagalan
ini dianggap gawat jikciau untuk mengatasinya memerlukan waktu takhadir yang
cukup I ama.

Di luar adanya kegagalan, perbaikan dan inspeksi, untuk PWR dan BWR akan
diperlukan waktu henti, dimana batang-batang bahanbakar diganti dan diatur kembali ]
(isi ulang, refuelling). Karena refuelling ini memerlukan waktu lebih dari saru bulan, I
maka biasanya kesempatan ini dipakai pula untuk inspeksi keseluruhan dan perbaikan I
dibanyak tempat (major overhaul). Waktu yang diperlukan untuk refuelling & overhaul '
ini untuk PWR rata-rata 60 hari (1971 ) dan 50 hari (1972) sedang untuk BWR rata- vj
rata 72 hari (1971) dan 78 hari (1972) 13,4). j
Sebagai bandingan menurut tulisan [6 ] untuk refuelling saja pada PLTN Yankee (PWR) ;
mestinya hanya memerlukan sekitar 25 hari dan pada PLTN Humboldt Bay (BWR) ~i
mestinya hanya sekitar 13 hari. 4
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Selanjutnya kalau diperinci, waktu-waktu tak hadir yang lebih dari saru hari
dikumpulkan, makaN^bab-sebab tak hadir untuk tahun 1971 dan 1972 dapat disajikan
dalam presentasi sepemMertero dalam tabe! 7.
Di sini sebab-sebab takhd^cr karena pemogokan buruh dan soal air berat tidak di_
perhirungkan.

TABEL 7

PERINCIAN WAKTU TAKHADIR

Gangg uon

1 . Sistim Pembangkit uap nuklir
don containment

2. Turbogenerator

3- Alat-olot loinnya

4. Isi ulang & perbaikan umum

PWR

1971

26

15

9

50

1972

33

6

27

34

Waktu fakhad

BWR

1971

37

12

13

38

1972

39

5

11

46

r, %

PHWR

1971

23

3

9

65

1972

29

40

31

-

LWR

33,8

13,9

12,6

39,7

Jadi kalau gangguan turbogenerator yang perbaikannya dapat dih/nda sampai saat
refuelling, maka akan dimasukkan dalam baris isi ulang & perbaikan umum. Dalam
bar is alat-alat lainnya dimaksudkan gangguan yang tidak termasuk 1 , 2 dan 4,
misalnya condenser, preheater, pompa sirkulasi dan sebagainya.
Untuk PHWR, baris 4 diisikan perbaikan alat isi-ulang (refuelling machine) dan
perubahan pengaturan bahanbakar.
Tabel ini tidak memberikan gambaran distribusi yang konsisten, sehingga tidak banyak
bisa disimpulkan dari sini. Terutama dari PHWR, karena dihitung dari 4 dan 7 reaktor
saja, untuk tahun 1971 dan 1972. Pada kolom terakhir dicantumkan data dari [61
yang diambil dari statistik Edison Electric Institute (AS), yang merupakan distribusi
untuk "planned outage" saja, bagi PLTN PWR dan BWR.

e. G a n g g u a n

Pada bagian ini akan dibicarakan hat-hat yang menonjol yang merupakan gangguan
operasi PLTN dari jenis PWR, BWR dan HWR. Karena banyak PLTN dirancang dari
reference yang sama maka kegagalan yang serupa dapat sekaligus terfadi di beberapa
PLTN. Sebaliknya kegagalan disatu PLTN akan memberikan peringatan dan memungkin-
kan tindakan pencegahan pcJa PLTN yang bersamacn itu.

Fuel element
Bila di dalam kelongsong bahanbakar ternyata masih belum bebas dari hidrogen,

maka ini bisa menyebabkan interaksi antara UO2 dengan zirconium sebagai bahan
kelongsong itu. Peristiwa yang disebut internal hydriding ini banyak menyebabkan
kebocoran kelongsong pada PWR dan BWR. Pada BWR penyebaran rac'ioaktivitas terus
sampai keluar containment, yaihi ke turbin, condenser dan air elector dan sererusnya,
oieh karena itu internal hydriding lebih banyak mengganggu operasi BWR. Beberapa
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contoh misalnyo Vermont Yankee (1972), Gundremmingen, D.-esden-2, Lingen,
Obrigheim, Ginna (1971 ).

UO2 dalam fuel element melalui proses sintering diperoleh kerapotan 90 sampai
dengon 95% kerapatan teoritisnya (10,9 g /cm 3 ) . Dalam operasi reaktor kelongsong
mendapat tekanon dari luar sekitar 140 ata (PWR) dan 70 ata (BWR) dan bersuhu
sekitar 320° C. Bagi PWR terdapat duel macam design, fuel element yang pressurized,
jadi di dalomtiya diberi gas mulia bertekanan 14 sampai dengan 28 ata, dan yang
tidal1 bertekanan. Ternyata bahwa dclam operasi reaktor, fuel element yang tidak
bertekanan ini ada yang mengalami densification dari UO2 di dalamnya.

Densifikasi ini menyebabkan penyempitan diameter kelongsong, memipih, deformasi
mana akan memungkinkan kebocoran dari kelongsong itu. Densifikasi ini mula-mula
diketahui di PLTN Ginna (1972) pada penggantian bahanbakar, kemudian diadakan
pemeriksaan pada semua PLTN yang menggunakan fuel element yang tak bsrtekanan,
yang ternyata mengalami nasib serupa (Robinson-2, Point Beach-] Beznau).
Mengatasinya tidak terlalu susah, seperti pada internal hydriding, yaitu dengan
mengganti fuel element; tentunya dengan yang bertekanan.

Pressure vessel
Bejana-tekon yang beratnya sampai beberapa ratus ton ini tidak diharapkan untuk

direparas! selama hidup PLTN itu. Ini disebabkan karena ia terletak dalam bilik yang
pas-poran saja ukurannya diantara dinding shielding. Ncmun demikian pengawasan
kwoliras dalam fabrikosi dan dalam pemasangan sangatlah teliti. Test dan inspcksi
dilakukan selama operasi terutama 'dari bagian dalam pressure vessel itu. Tindokan
hati-hati ini didasarkan pada pengalaman bahwa keretakan pada lapisan dalam atau
pada penembusan pipa-pipa telah terjadi biarpun hanya selebar rombut. PLTN yang
telah mengalaminya adalah Elk River (1961), Oyster Creek (1967), Taropur-1 (1969),
Nine Mile Point (1970) dan Garigliano (1965). Setelah direparasi PLTN beroperasi
kembali.

Thermal shield den core barrel
Vibrasi akibat aliran pendingin telah mengakibatkan kelelahan bolt-bolt dari

thermal shield dan barrel. Vibrasi ini terutama mengganggu jenis PWR. Mengatasinya
dengan jalan mematikan sambungan itu atau mengambilnya sama sekali dari konstruksi.
Yang terokhir ini dilakuken dengan mengambil pula perangket bahanbakar yang
letaknya di tepi sudut. Vibrasi ini telah mengganggu PLTN Yankee, Ardennes, Trino,
Obrighcim (1968), Connecticut Yankee, San Onofre-1 (1970), Oconee.l (1972).

Steam Generator
Kebocoran pipa pindah-panas dan kebocoran pada sambungan pipa dengan tube

sheet merupakan kegogolan yang berulang untuk steam generator. Ini bisa disebabkan
karena tidak cermat dalam fabrikasi, karena thermal stress, vibrasi atau chlorine stress
corrosion. Mengatasinya dengan menyumbat lubang aiau dengan mengganti pipanya.
Sudah tentu ini bisa terjadi pada PLTN jenis PWR, PHWR dan beberapa 6WR yang
menggunakan steam generator, tetcpi yang paling sering adalah pada PWR. Sebagai
contoh tahun 1972 PLTN Mihama memperbaiki Icebocoran steam generotornya sampai
makan waktu 173 hari. PLTN Bcznau-1 memerlukan v.tiktu 139 hari untuk metnperbaiki
850 pipa di dalam kedua steam ger.erotornya.

Valves
Katup merupakan komponen yang sensitif. Kegagolan katup meliputi: bocor, tidak

>tau menutiip, tidak mau membuka kembali dan membuka sebelum batas diperlukan.
Porin PWR dan PHWR kebocoran dapat borarti depressurization dan khusus untuk PHWR
berarti kehilangan air berat. Pada BWR main steam isolation valve (MSIV) merupskan
pengaman untuk menutup hubungan dengan bagian luar containment, sehingga rc?mbatasi
penyebaran radioaktif bila terjadi kecelokaon. Tidok mampu menutup pada saar
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diperlukan berarfi tidok memenuhi syarat keselomotan. PLTN BWR Tsuruga dan
La Crosse memerlukan waktu tokhadir 4 hori untuk menguji MSIV-nya, di tahun 1972.

Safety relief valve yang membuka sendiri sebelum tekanan batas berorti ment-
berhentikan proses produksi, misalnya PLTN BWR Oyster Creak-1 (1972).
Sebaliknya relief valve yang setelah membuka sendiri iidatc mau menutup setelah
tekanan batas dibawahi dapat membuat reaktor cool-dawn. Misalnya pada PLTN BWR
Pilgrim. 1 , 1972. Pembukaan suatu relief valve pada tekanan tinggi ikon disertai
dengan gaya-gaya reaksi yang besar, yang apabrla kurang diperhitungkan dqpar meng-
okibatkan kerusokop struktur otau perubahan arah pembuongan. Uap yang dicoba
dibuung don ternyata berubah arah akibat gaya reaksi telah menimbulkan kematian
dua orang teknisi di PLTN PWR Surry-1, 1972.

Turbin
Ketiga jenis PLTN yang sekarang beroperasi menggunakan turbin yang bekerja

dengan uap jenuh, kecuali PLTN BWR Lingen dan Indian Point. Design turbin untuk
uap jenuh ini mosih belum memadai dengan semakin bertambahnya daya nominal yang
diharapkan. Kekurangan dalam hal kwalitos uap merupakan sebab dari kegagalan
sudu-sudu turbin akibat erosi dan vibrasi. Termasuk sensitif oleh kebasahan uap ini
odcilait katup-katup pengontrol.

Sistim ircnyak untuk pelumas dan kontrol telah menjadi sebab kebalcaran di beberopo
PLTN. Puda PLTN Lingen misalnya, setelah kebakaran maka sistim kontrol dan kabel-
kabel terpaksa dirancang lagi sehingga makan waktu selama dua bulon, 1972. PLTN
Muhleberg memerlukan perbaikan selama 6 bulan (1971) dan seminggu (1972).

Control rod & drive
Macet karena korosi, karena menjadi getas oleh radiasi netron mergpakan gangguan

yang pernah dialami oleh PLTN BONUS, Pathfinder dan Dresden-1. Jika demikian
tentunya kekeliruan dalam pemilihon bahan saja. Pada BWR gerakan batang kendali
dilakukan oleh sistim hidrolik yang pefca terhadop kebocoran dan macet tersumbat.
Perbaikan kebocoran flange pada PLTN BWR Humboldt Bay memerlukan 17 hari (1972).
Macet karena tersumbat ter}adi pada PLTN Elk River, Dresden-2 dan Oyster Creek
(1969).

Di samping itu pada sistim elektronika sering ferfadi sinyal patsu atau kehilangan
sumber tegangan. Ini dapat memberhentikan operasi beberopo lama.

Condenser
Kebocoran pipa pendingin pada condenser merupafcan gejala yang sering. Ini

mcnyebobkan masuknya air laut atau air takmurni ke dalam sislim. Pada PWR dan
PHWK pengotoran dengan ion-ion ini hanya terbatas sampai dengan steam generator
saja. Tetapi pada BWR kebocoran ini dapat mer.gakibatkan korosi dan pengendapan
pada alat-alat di dalam pressure vessel. Sudan tentu hal ini terjadi cpabila kebocoran
itu dibarengi dengan kerja demineralizer yang tidak sempurna atau overload tidak
ketahuan. Misalnya pada PLTN BWR Millstone-1 di tahun 1972, kadar ion klorida
dalam air reaktor telah mencapai 15 ppm sedang batas atas adatah 1 ppm. Akibatnya
114 derskror do!am teras recktor rusak karena !os pada sekatnya kena korosi.

Refuelling machine
Pada PLTN jonis PHWR suatu mesin untuk mengganti bahanbakar harus bekerja

setiap hari pada kondisi berat: dikondalikan dari jauh, pada radiasi yang relatif
tinggi, pada tekanan pendingin yang tinggi dan tidak boleh membocorkan cairannya.
Kemacetan dan kebocoran air berat btberapa kali terjadi, tetapi perbaikan design
telah dilakukan. Di tahun 1972 tidak tcrcatat gangguan yang menyebabkan tidak
hadir. Dalam epetasi biasanya ada mesin cadangan.

I l l



f. P L T N y a n g t e l o h d i h e n t i k a n

Ada beberapa PLTN yang telah ridak beroperasi lagi , yang pada umumnya dibangun
untuk experimen atau demonstrasi. Penutupan mereka didasarkan pada terlalu banyak
kesukaran untuk beroperasi terus, padahal beroperasipun tidak ekonomis. Pada tabel
tertera PLTN yang dimaksud, yang pada umumnya berdaya rendah, dengan perkecualian
PLTN Marviken yang dihentikan sebelum proyek pembangunannya selesai.

TABEL 8

PLTN Y A N G DIHENTIKAN

Jenis

PWR

BWR

HWR

PLTN

Sax tor<

Pathfinder

BONUS

Elk River

CVTR

Marviken

Daya, MWe

3

58,5

16,5

22

17

130

Kiitis pertama

1962

Maret 1964

April 1964

Nopember 1962

1962

-

Dihentikan

1972

Oktober 1968

1968

1970

1967

1970

PLTN Marviken ini didesign menghasiikan uap D 2 O dari teras reaktornya dan langsung
menggerakkan turbin. Perkayaan uraniumnya sebesar 1 ,35% dan 1 , 7 5 % . Kanal untuk
uap superheat-pun telah direncanakan. Rotor turbin yang harus menghindari kebocoran
uap air berat memerlukan konstruksi yang rumit.

PLTN Elk River pada dasarnya adalah untuk demonstrasi. Bahanbakarnya menggunakan
pula torium. Superheater yang dijalankan dengan bahanbakar batubara dipasang untuk
memperbaiki efisiensi dan daya fistrik, namun efisiensi net hanya 3 0 , 1 % . Gangguan-
gangguan besar yang telah dial ami antara lain retaknya pressure vessel pada lapisan
dalamnya, pulsasi pada aliran feedwater, batang kendali menjadi getas oleh iradiasi,
kebocoran evaporator dan terakhir adalah kebocoran sistim primer di bawah bilik
reaktor.

PLTN Shippingport adalah jenis PWR yang pertama didirikan. Bahanbokarnya terdiri
dari uranium alam dan uranium d'ngan perkayaan 9 3 % , dimana waktu antara pengisian
ulang adalah 4 tahun. Gangguan utama yang telah dialanv antara lain kebocoran
steam generator, kegagalan pompa dan moisture sepcrator, penggantian katup-katup.
Modifikasi dari teras reaktor yang telah menghabislcan waktu operasi tahun 1965,
dapat membuktikan bahwa teras mampu menghasilkan daya yang setara dengan 150
MWe. Karena daya nominal turbogenerator hanya 100 MWe, maka lebihan panas
dibuang lewat condenser. Sefak tahun 1970 tidak diperoleh informasi lagi mengenai
operasi PLTN in i .

KESIMPULAN

Dari pengalaman operasi reaktor sampai dengan tahun 1972 maka jenis PWR-lah
yang paling banyak membuktikan operasi komersialnya, biarpun peristiwa kegagalan
fuel densification, yang dianggap memiliki bahaya potensial dan tak dikira sebelumnya,
telah terjadi di tahun terakhir..

••?*
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Jenis PHWR-CANDU yang beroperasi di Canada mendapat gangguan tak tersedianya
D2O, yang lamanya dari 41 hari (NPD) sampai 271 hari (Douglas Point) pada tahun
1972, menyukarkan kita menilai bukti op">rasinya. Potensi untuk capacity factor besar
dimiliki olah \enis i n i , karena dapat menglsi bahanbakar sambil tetap beroperasi,
biarpun untuk inspeksi dan perbaikan turbin diperlukan waktu lebih dari sebulan.
Kalau dibandingkan, PHWR di Jerman menunjukkan data operasi yang meyakinkan,
sebaliknya yang diexport ke negara berkembang dari Canada belum bisa dikalalcan
berhasi I .

Data PLTN terbanyak telah dikumpulkan dari jenis BWR. Dari data ini disimpulkan
bahwa PLTN jenis ini lebih banyak yang beroperasi dengan faktor beban kurang dari
60%. Begitu pula yang dibangun di India telah beroperasi rendah dalam tiga tahun
terakhir.

Kenyataan bahwa tahun-tahun pertama sesudah kekritisan dicapai, PLTN itu
beroperasi di bawah faktor beban 60% kiranya berlaku untuk segala jenis PLTN hanya
dengan beberapa kecuali. Ofeh karena 'itu dapat disarankan di sini bahwa supaya
kita mendapatkan taksiran beaya yang lebih r i i l , dalam perhitungan beaya produksi
supaya tidak diharapkan fnktor beban yang lebih dari 60%.

Di fihak la in , kita dapat memberikan argumen bahwa data yang disimpulkan di
atas hanyu sampai dengan tahun 1972, masih harus didengar nanti data-data di tahun
1973. Juga bahwa masih banyak data PLTN yang belum tercatat. Kenyataan lain
bahwa sebagtan btsar dari PLTN yang ada adalah experimen, prototipe atau extra-
polasi dari daya rendah, sedangkan kesalahan design akan telah diperbaiki dalam
design berikutnya lag i . Kalau demikian, maka kiranya kita bisa mengharapkan
bukti-bukti komersial yang lebih baik dari PLTN ditahun-tahun mendatang.
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MAKSUD SINGKATAN

AEG
BHWR
BONUS
B&W
BWR
CANDU
CE
CF
CO
CVTR
EL
FC
GE
HWGCR
HWR
KANUPP
kWh
Meal
MWe
MWtD/ton
MZFR
NPD
PHWR
PLTN
PLTU
PWR
SGHWR
U
W

Allgemeine Elektrizitats GeselIschaft.
boiling heavy water reactor.
Boiling Nuclear Superheat.
Babcock & Wilcox Co.
boiling light water reactor.
Canadian deuterium natural uranium.
Combustion Engineering, Inc.
capacity factor.
start of commercial operation.
Carolina Virginia Tube Reactor.
Eau Lourde.
first <:riticality.
General Electric Co.
heavy water moderated gas cooled reactor.
heavy water moderated reactor.
Karachi Nuclear Power Plant.
Kilowatt hour.
megacalori.
megawatt electric.
megawatt thermal day per ton.
Mehrzweck Fbrschungs Reaktor.
Nuclear Power Demonstration.
pressurized heavy water reactor.
pembangkit listrik tenaga nuklir.
pembangkit listrik tenaga uap.
pressurized water reactor.
Steam Generating Heavy Water Reactor.
uranium
Westinghouse Electric Corporation.

DISKUSI

IJOS SUBKI

1. Booster rods dapat di-design sekali seumur hidup reaktor dengan menggunakan
Pu-239 atau U-235. Tak ada economic penalty : juga dapat digunakan Co
seperti di India.

2. Kita harus menggunakan "system approach" dalam masalah thermal pollution
sebagai contoh "Sisitim P Jawa" dikemudian hari jika r>enduduknya menjadi
100 juta dan kapasifas listrik 20 - 50.000 Mw(e) .
Apa akibatnya terhadap lingkungan?

MLJRSID D.

1 . Sampai kin! memang belum ada data tentang penggantian booster rods. Tetapi
pada umumnya dalam operas! reaktor, bahan-bahan kontrol akan mengalami
"depletion" dan pengurangan kwalitas karena iradiasi, sehingga perlu dilakukan
penggantian selama umur reaktor.

2 . Masalah polusi terma) memang seharusnya ditinjau secara menyeluruh, bukan
hanya apakah pembangkit itu PLTN saja. Tetapi yang tertera dalam uraian kami

T
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adaloh : Apa pengaruh turun efisiensi terhadap lingkungan dan terhadap biaya
produksi untuk suatu PLTN yang telah beroperasi disuatu tempat.

ARDI YOGI

1. Berapakah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah PLTN
pada umumnya (ump. untuk 1200 Mw atau 600 Mw) .

2. Berapakah kira-kira umur dari suatu PLTN yang diperhitungkan dalam design-nya.

MURSID D.

1 . Waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTN dihitung dari permulaan
pembangunan sampai dicapai kritikalitas pertamu kira-kira 4 sampai 6 tahun.
Angka ini tidak bergantung dari besarnya daya terpasang. PWR dan BWR
umumnya dalam internal 4 - 5 tahun sedang HWR dan GCR dalam internal
5-6 tahun. Di Amerika angka ini sensitif terhadap perizinan.

2. Dalam design umur komponen-komponen PLTN berbeda-beda, dari orde bulanan
(f i l ter, resin) sampai orde seratus tahun (vessel, jalur kereta ap i ) . Tetapi
untuk perhitungan depresiasi biasanya dianggap PLTN memiliki waktu hidup
30 tahun.

SUKARDONO

Kami ingin mendapatkan informasi terakhir mengenai pengangkutan (transportasi)
suatu Bejana PLTN [enis PWR yang diameter + 2 M dan beratnya sekitar 700 ton.
Apakah sudah ada cara-cara pengangkutan Body sebesar itu kecuali Kereta Api
dan sebagainya.

MURSID D.

Pressure vessel yang terberat adalah dari jenis BWR. Sebagai contoh BWR dari
perusahaan AEG, 600 MWe, untuk kepentingan transport dibagi menjadi empat
bagian, masing-masing seberat 60 ton, 130 ton, 147 ton dan 138 ton yang
nantinya akan disambung ditempat. Pengangkutan vessel ditaruh di at as chassis.
Chassis ini diletakkan di atas kapal/rakit pada angkutan lewat air . Pada angkutan
lewat darat chassis ditaruh di atas kereta dengan as-as dan roda-roda banyak.
Detail selanjutnya kami kurang tahu.

MARTIAS NURDIN

1 . Berdasarkan data-data yang disampaikan manakah jenis reaktor yang paling
sesuai didirikan.

2 . Apa buruk baiknya ditinjau dari ekonomi, tehnik dan pengemfaangan snlanjutnya.

MURSID D.

1 . Dari hanya data operas! sa|a tidak cukup untuk menfawab "jenis reaktor yang
paling sesuai".

2 . Faktor beban merupakan satu diantara ciri ekonomi dari operas! suatu PLTN.
Kegagalan dan gangguan-gangguan member! petunjuk untuk pengembangan
selanjutnya.
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INSTRUMENTASI SISTIM PEMBANGKIT UAP NUKLIR

R. P. H. ISMUNTOYO *)

ABSTRAK

INSTRUMENTASI SISTIM PEMBANGKIT UAP NUKLIR.
Oleh penyusun ditinjau insfrumentasi dari Sistim Pembangkit Uap Nuklir. Tinfauan pada Instrumentosi
Pengukuran Da/a, Flux Netron, Temperotur teras dan Iain-Iain. Ditinjau pula contoh-contoh
i nstrumentasi pada tiga macam reaktor, yaitu B.W.R., P.W.R. dan H.W.R.

I. DASAR PEMIKIRAN

Berdasarkan kenyataan bahwa tenaga latent yang terkandung dalam suatu sistim
pembangkit uap nuklir jauh lebih besar dibanding sistim pembangkit yang lain; di
samping itu kemungkinan terjadinya konraminasi zat radioaktip terhadap lingkungan
bila terjadi kecelakaan, maka perEyaratan keamanan dari suatu sistim pembangkit uap
nuklir jauh lebih ketat dibanding sistim pembangkit dari macam yang lain. Oleh
karena itu diperlukannya i nstrumentasi yang dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas.

Instrumentasi suatu Sistim Pembangkit uap nuklir dibagi dalam dua bagian yang
besar, yaitu Sistim Pengendali dan Sistim Pengaman.
Signal yang diperoleh dari deteksi-deteksi untuk sistim pengendali dipakai untuk
mengatur jalannya operasi dari suatu PLTN, baik secara otomatis maupun secara manual
yang dilaksanakan oleh operator. Jadi detektor-detektor pada sistim pengendali harus
memberikan informasi keadaan dari seluruh sistim pada suatu saat, sehingga operator
mengetahui keadaan dari masing-masing bagian dari suatu PLT - Nuklir. Oleh karena
itu Sistim Pengendali reaktor harus membawa reaktor dan perlengkopannya secara
aman mulai dari keadaan berhenti (shut-down) sampai beroperasi secara penuh.
Disamping itu sistim pengendali harus menjaga agar tidak terjadi excursi pada parameter-
parameter reaktor sehingga melampaui kemampuan atau batas keamanan dari komponen-
komponen reaktor.

Sistim pengaman dari suatu PLT - Nuklir bekerja bersamaan dengan sistim
Pengendali. Signal yang dihasilkan oleh detektor akan dibandingkan dengan suatu

*) Pusat Reaktor Atom Bandung, BATAN
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harga yang sudah diatur. Bila Signalnya melampaoi dari harga yang dltentukan, maka
sistim pengaman akan memperingatkan pada operator ataupun akan menghentikan sama
sekali operasi reaktor bila kenaikannya terlalu cepat.

Di atas telah disinggung, bahwa instrumentasi Sistim Pembangkit uap nuklir
mempunyai persyaratan yang sangat ketat antara la in :

- Instrumentasi pengaman tidak bo I eh dipakai untuk maksud yang la in.
- Setiap parameter keamanan harus diukur setiap saat, paling sedikit oleh dua

instrumen yang bekerja sendiri-sendiri.
- Instrumen harus tetap bekerfa meskipun reaktor tidak bekerja.
- Keadaan dan reaksi berantai harus diketahui setiap saat, termasuk pada keadaan

berhenti.
- Instrumen harus " fa i l safe".
- Instrumen pengaman tak dapat dipindah tanpa memberikan tanda peringatan

(alarm).

Dan masih banyak syarat-syarat lainnya yang sampai sekarang sudah ataupun belum
mendapatkan kesepakatan bersama antara negara yang satu dengan negara yang lain,
bahkan pembuat-pembuat reaktor satu sama lainnya.

Di da I am uraian ini akan ditinjau detektor-detektor yang dipakai untuk mengukur
berbagai parameter reaktor yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistim
pembangkit nuklir. Kemudian ditinjau detektor-detektor yang dipakai pada reaktor-
reaktor Type PWR, BWR dan HWR.

I I . PENGUKURAN PARAMETER FISIS SISTIM PEMBANGKIT UAP NUKLIR

Telah disinggung di atas bahwa Sistim Pengendali Reaktor harus membawa reaktor
dan perlengkapannya ke operasi yang aman. Tugas di atas didampingi oleh Sistim
Pengaman, bila Sistim Pengendali sudah tidak mampu lagi mengatasi suatu keadaan,
maka Sistim Pengamanlah yang akan mengambil tindakan untuk selalu menuju ke arah
yang aman. Oleh karena itu parameter-parameter fisis dari reaktor harus diketahui
seteliti mungkin, sebab kesalahan pengukuran parameter fisis dapat menyebabkan
tindakan penurunan daya atau bahkan penghentian operasi reaktor sama sekali,
sebaliknya reaktor akan beroperasi di atas kemampuannya kalau pengukuran parameter
fisis terlalu rendah dari keadaan sebenarnyo.

Atas dasar kriteria di atas diperlukan instrumentasi yang tel i t i dan tahan terhadap
lingkungan radiasi netron, dan sinar 3 yang tinggi di samping temperatur yang t inggi.
Dengan situasi di atas diperlukan suatu instrumentasi yang khusus, yang tentu saja
harus dikembangkan secara khusus karena dipasaran belum tentu dapat diperoleh. Hal
ini tentu saja akan menaikkan biaya investasi, tetapi semakin banyaknya PLTN-PLTN
yang dibangun, semakin banyak pulalah alat-alat khusus ini tersedia dipasaran.

Parameter-parameter fisis pokok yang harus diketahui di dalam operasi reaktor
antara lain adalah flux netron, temperatur pendingin tnasuk dan keluar dari reaktor,
temperatur bahanbakar, tekanan pendingin, tekanan pendingin/uap, konsentrasi zat
radioaktip dalam pendingin, daya reaktor. Pada generasi-generasi pertama PLT -
Nuklir sebagian dari parameter-parameter diukur di luar reaktor, berhubung reaktornya
masih kecil dan belum dikembangkannya instrumen-instrumen yang khusus. Kemudian
didapatkan hal-hal yang kurang memuaskan, sehingga akhirnya semakin banyak
parameter-parameter yang perlu diukur langsung di dalam reaktor (in-core instrument-
ation) antara lain flux netron, temperatur pendingin maupun bahanbakar. Di bawah
ini akan ditinjau cara pengukuran parameter-parameter beserta dengan detektor-
detektornya.
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I I . 1 . Pengukuran daya Reaktor

Pengukuran daya reaktor ada dua macam, yaitu pengukuran daya total dan
pengukuran daya local. Kita tinjau sekarang untuk masing-masing keadaan tersebut.

11.1.1 Pengukuran daya total
Pengukuran daya total meliputi daerah subkritis sampai dengan daya penuh.

Biarpun reaktor tidak bekerja pengukuran daya ini harus tetap dikerjakan. Dari keadaan
berhenti (shut.down) sampai dengan daya penuh untuk suatu PLTN akan meliputi
daerah sebesar 10 dekade. Detektor yang ada pada saat ini hanya akan dapat bekerja
meliputi daerah sebesar 4 sampai 5 dekade, oleh karena itu untuk meliputi daerah
sebesar 10 dekade, diperlukan 3 tingkat detektor.

Detektor yang pertama akan bekerja mulai dari keadaan berhenti sampai reaktor
kritis. Besaran-besaran yang perlu diukur pada daerah ini adalah daya reaktor dan
perioda reaktor. Pada umumnya detektor yang dipakai akan memberikan signal berbentuk
denyut atau pulsa agar dapat dipisahkan antara signal dari netron dengan signal akibat
zarrah gamma. Macam detektor yang dipakai di daerah ini antara la in :

- Boron trifluoride counter
- Boron coated proportional counter
- Fission counter

Daerah kedua atau daerah pertengahan meliputi reaktor mulai kritis sampai reaktor
mencapai daya sebesar 1 % dari daya penuh. Seperti pada daerah pertama, besaran
yang perlu diukur adalah daya dan perioda. Pada umumnya detektor yang dipakai
sudah memberikan signal berbentuk arus. Untuk mengurangi gangguan zarrah gamma
terhadap pengukuran, dipakai detektor yang mempunyai kepekaan terhadap gamma
yang rendah; afaupun dibuat suatu sistim kompensasi, sehingga signal total yang di
peroleh hanya berasal dari netron. Di bawah ini adalah macam-macam detektor yang
sering dipakai:

- Compensated ionization chamber
- Fission chamber

Mulai dari daya sebesar 1 % daya penuh sampai daya sebesar 150% daya penuh,
merupakan ruang lingkup dari daerah ketiga atau dikenal dengan daerah daya. Pada
daerah ini hanya dayalah yang diukur. Pengukuran besarnya daya dapat dilakukan
dengan mengukur flux netronnya ataupun mengukur flux gamma. Pada pengukuran daya
dengan mengukur flux netron, gangguan dari signal akibat zarrah gamma sudah tidak
begitu mengganggu, karena intensitas zarrah gamma akan sebandfng pula dengan
besarnya f'ssi yang terjadi. Oleh karena itu kita dapat pula mengukur daya dengan
mendeteksi bssarnya intensitas zarrah gamma tersebut. Detektor yang dipakai pada
daerah in i , yaito-

- Mengukur flux netron:
- Boron looted ionization chamber
- Fission chamber
- Neutron Thermometer
- Self Powered detector.

- Mengukur intensitas zarrah gamma:
- Gamma ionization chamber
- Gamma Thermometer.

Mengenai letak dari detektor ado dua macam cara, cara yang pertama adalah
meletakkan detektor di luar teras ataupun di luar Pressure Vessel. Bila suatu detektor
sudah melewati daerah daya ukurnya, maka sumber tegangan tingginya akan diputus
dan digantikan oleh detektor yang berikutnya. Pada setiap daerah, daya diukur oleh
paling sedikit dua detektor. Dengan semakin besarnya ukuran reaktor dan semakin
tingginya burn-up capacity dari bahanbakar, cara ini semakin tidak memuaskan.
Pengaruh dari posisi batang kendali sangat mempengaruhi ^etelitian dari pengukuran,
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d! samping itu tidak memberikan gambaran yang tepat dari feras yang sebenarnya.
Cara yang kedua adalah dengan meletakkan defekfor di dalam teras reaktor.

Cara ini sudah dilaksanakan pada reaktor-reaktor yang dibangun akhir-akhir i n i .
Dengan cara ini keadaan teras lebih banyak diketahui.
Untuk setiap daerah daya dipergunakan fauh lebih banyak defektor dibanding cara
yang pertama. Bila detektor sudah selesai malakukan tugasnya, detektor tersebut
diputus sumber tegangan tingginya dan diletakkan pada rempat yang agak jauh dari
teras agar umurnya lebih panjang. Konsekwensi dengan cara ini adalah detektor dan
kabel-kabel penghubungnya harus tahan terhadap temperatur dan medan radiasi yang
tinggi. Di samping itu kalau terjadi kerusakan tidak dapat diganti seketika, harus
menunggu pada saat shut down.

Dari kedua macam cara di atas terutama pada daerah daya penuh, kalibrasi dari
alat dilaksanakan dengan memband; igkan dengan daya yang diukur dari temperatur
pendingin dan besarnya al iran. Karena besarnya beda temperatur pendingin yang masuk
dan keluar dikalikan besarnya aliran pendingin, akan memberikan besarnya daya yang
betul-betul dihasilkan oleh reaktor, lebih-lebih pada reaktor yang menggunakan
burn-able poison konsentrasi boron akan sangat mengurangi ketelHian dari detektor,
sehingga kaiibrasi harus lebih sering diker[akan.

Pada tahun-tahun terakhir ini suatu methoda pengukuran yang disehut metoda
Campbell mulai dicoba pemakaiannya di PLT-Nuklir. Dengan menggunakan metoda
Campbell in i , daerah sebesar 10 dekade itu dapat dilayani oleh satu detektor saja.
Secara garis besar methoda ini adalah sebagai berikut:

Pada daerah daya rendah, detektor akan bekerja berdasarkan denyut. Jadi daya rf

reaktor akan sebanding dengan cacah denyut. Kalau daya bertambah besar maka
yang diukur adalah fluktuasi dari banyaknya denyut-denyut tersebut. Ternyata
besarnya fluktuasi dari denyut akan sebanding dengan besarnya daya reaktor.

11.1.2 Pengukuran daya lokal
Suatu PLT-Nuklir mempunyai banyak sekali batang-batang pengendali. Akibatnya ;

memungkinkan terjadinya suatu daerah dalam teras yang beroperasi dengan daya sangat
tinggi. Kalau hal ini tidak segera diketahui dan segera diambil tindakan, maka pada
suatu saat kalau temperatur terlalu tinggi melampaui batas kemampuan kelongsong j
bahanbakar, akan menyebabkan pecahnya ataupun melelehnya kelongsong. Dengan i
demikian pendingin akan mengalami kontaminasi dari zat-zat radioaktip. Untuk
menghindari ini daya lokal dari teras harus selalu dimonitor.

Detektor yang dipakai untuk mengadakan pengukuran daya lokal, haruslah kecil
dan kalau mungkin ditempelkan pada kelongsong bahanbakar. Beberapa negara
menggunakan fission chamber miniatur untuk pengukuran i n i . Tetapi akhir-akhir ini
detektor type Self powered detector yang lebih populer, karena demensinya yang kec i l .
Self Powered detector ini ada dua macam. Yang pertama adalah type beta emitter,
yaifu elektroda dibuat dari bahan yang akan merupakan beta emitter bila menangkap
nefron. Detektor type ini mempunyai respons yang lama, yaitu kira-kira 3 sampai 5 •',
menit, tergantung dari wakfu paruhnya. Type yang kedua adalah berdasarkan reaksi
(n , gamma). Zarrah gamma yang dipancarkan akan mengakibatkan effek foto listrik
dan effek compton. Elektron-elektron yang dipentalkan oleh kedua effek itu akan :
menembus isolator dandikumpulkan oleh elektroda bagian luar, sehingga arusnya dapat I
diukur Respons dari detektor type ini boleh dikatakan sesaat. Bahan-bahan untuk I
detektor macam yan.g pertama antara lain Rhodium dan Vanadium, sedangkan untuk \]
macam yang kedua dipakai Cobalt.

Cara lain untuk mengukur daya lokal adalah dengan metoda aktivasi. Bola-bola ;
dari Vanadium dipompakan ke berbagai tempat reaktor, kemudian bola tersebut j
dipompa lagi menuju ke detektor. Untuk kalibrasi dipakai sumber Cobalt-60. Pengukuran :
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dengan cara ini diperlukan waktu 8 menit untuk mengetahui hasilnya. Pencacahan dan
penghitungan dilaksanakan oleh komputer.

I I . 2. Pengukuran temperatur

Parameter kedua yang sangat pen ting untuk pengendalian dan keselamatan
reaktor adalah temperatur. Temperatur bersamaan dengan besar aliran pendingin akan
menggambarkan besarnya daya yang benar-benar dibangkitkan oleh suatu PLTN, maka
temperatur masuk dan temperatur keluar dari reaktor harus diukur secara teliti.
Kenaikan temperatur pendingin dan aliran pendingin dipakai untuk kalibrasi instrumen-
tasi nuklir pengukur daya. Kedua besaran in: mempunyai respons yang lambat, sehingga
kenaikan daya reaktor tidak dapat diamati dengan segera. Oleh karena itu di dalam
pengendalian reaktor dengan menggunakan detektor suhu dan aliran merupakan unsur
yang tidak dominan.

Untuk menjaga agar elemen bahanbakar tidak melampaul batas kemampuan
temperaturnya, maka di beberapa tempat dipasang suatu pengukur. Dengan demikian
kalau ada suatu daerah yang temperaturnya terlalu tinggi dapat dengan segera diambil
tindakan. Tanpa adanya pengukur temperatur yang disebar di berbagai tempat dalam
teras, akan dapat mengakibatkan kontaminasi pada pendingin dan moderator. Biasanya
termometer di sini ditempelkan pada kelongsong pada beberapa elemen bahanbakar
disebut [uga instrumented fuel.

Transducer yang paling populer untuk pengukuran temperatur pada saat ini adalah
thermo elemen. Thermo elemen yang dipakai untuk instrumentasi dalam teras mempunyai
beberapa syarat, antara lain harus tahan terhadap medan radiasi netron dan gamma
yang sangat tinggi.
Deri berbagai pengalaman ternyata thermo elemen yang mengaloroi netron fluence
sekitar 1021 n/cm hanya akan mengurangi ketelitian ± 2 % saja. Absorbs! zarrah gamma
menyebabkan kenaikan temperatur thermo elemen, sehingga penunjukkannya menjadi
lebih tinggi dan medan radiasi pada kawat-kawat transmissinya akan menyebabkan
terjadinya spurious current. Thermo couple yang sebegitu jauh sedikit mengalami
perubahan akibat radiasi netron dan gamma dan mempunyai umur yang cukup pan|ang
antara lain:

. Chromel - alumel
- Geminal - N / Geminal - P
. Platinum - Platinum 10% Rhodium

Transducer kedua yang banyak dipakai adalah Resistance Thermometers; tahanan
jenis dari bahan akan merupakan fungsi temperatur, dengan mengambil si fat ini, maka
dapatlah dipakai sebagai thermometer. Beberapa kesulitan dial ami untuk pemakaian
Resistance Thermometer untuk pengukuran dalam teras, yaitu terpanguruhnya daya
hantar listrik terhadap radiasi yang merupakan suatu fungsi yang sangat komplex, dan
ukurannya lebih besar daripa^a thermo couple.

I I . 3. Pengukuran a l i r a n

Seperti halnya pengukuran tsmperatur, pengukuran aliran diperlukan untuk
mengetahui banyaknya bahan pendingin yang lewat teras reaktor, yang akan digunakar
untuk mengukur daya effektif yang dibangkitkan oleh reaktor. Selain pengukuran total
dari pendingin, telah dikembangkan pula pengukur aliran di dalam teras reaktor.
Besarnya aliran lokal dalam teras diperlukan untuk mengatur remperotur bahanbakar,
agar dapat terdistribusi secara yang dikehendaki untuk menghindarkan kerusakan pada
elemen bahanbakar.
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Macam-macam alat ukur aliran antara la in :
- Differential - pressure flow meter
- Turbine flow meters
_ Head flow meters
- Electro magnetic flow meters
- Thermal flow meter

I I . 4 . Penguku ran t e k a n a n

Kegunaan pengukuran tekanan akan berbeda untuk berbagai macam reaktor.
Pada reaktor type PWR tekanan perlu diketahui agar jangan sampai tekanannya
melampaui batas design sehingga membahayakan bagi komponen-komponennya.
Pengurangan tekanan secara besar dan tiba-tiba akan menunjukkan adanya kebocoran
dan segera akan menghentikan reaktor secara otomatis. Pada PWR ini pengurangan
tekanan yang besar akan dapat menyebabkan pendidihan, yang tidak dikehendaki pada
reaktor type i n i .

Pada reaktor type Boiling water kelebihan tekanan akan menyebabkan gelembung-
gelembung yang sudah terbentuk akan hilang lagi . Kalau gelembung ini mempunyai
koeffisien reaktivitas oegatif, maka akan ferjadi reaktivitas positif, sehingga daya
akan naik. Akibatnya akan terjodi goyangan daya yang tidak dikehendaki.

Beberapa macam detektor untuk pengukuran tekanan antara lain :

- Type elastis : Diafragma, Bourden, bellow
- Strain gags
- Magnetis : Differential transformer tranducei, 'uctance transducert

- Differential Pressure transducer.

I I . 5. Peng uk u r a n - p eng uk u ran p a r a m e t e r l a i n n y a

Nitrogen.16 sering diukur juga untuk dipakai sebagai monitor daya. Nitrogen-16
ini adalah hasil reaksi 1 6O (n , p ) 1 G N , yang akan sebanding dengan besarnya
flux netron di dalam reaktor. Detektor yang dipakai pada umumnya adalah type
scintillator. Detektor ini diletakkan di sal uran keluar dari pendingin.

Pengukuran kontaminasi zat radioaktif dikerjakan juga pada pendingin. Pengukuran
ini dipakai untuk mengetahui kemungkinan adanya produk-produk fissi yang ikut
pendingin, yang akan menunjukkan adanya kerusakan.kerusakan pada bahanbakar.

Pada reaktor type HWR, tinggi moderator dipakai sebagai salah satu alat pengendali
oleh karena itu perlu dipasang suatu pengukur permukaan moderator. Untuk ini telah
dikembangkan beberapa macam detektor, yang sudah banyak digunakan adalah :

- Defferential pressure transducer
- Thermal - effect methode
- Ultratonic and sonic transducer
- Gas purge systems
- Inductance, reluctance, and eddy - current transducer
- Resistance probe transducer.

Banyaknya gelembung-gelembung yang terbentuk perlu diketahui dalam reaktor-
reaktor type BWR. Untuk ini ada beberapa macam detektor yang dapat dipakai, yai tu:

- Turbine flow meter yang diletakkan pada sub assembly
- Impedance void meter
- Nuclear void meters
. Differential-Pressure methods
- Selenoid void meter
_ Digital void meter
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I I I . INSTRUMENTASI BEBERAPA PLTN

Di sini akan ditinjau instrumental! yang dipakai pada tiga type Sistim Pembangkit
Uap Nuklir, yaitu PWR, BWR dan HWR.

I I I . 1. PWR

Pengukuran daya reaktor pada daerah sumber dan daerah perioda pada reaktor
type PWR in i , pada umumnya masih menggunakan detektor di luar teras. Banyaknya
detektor untuk kedua daerah ini paling sedikrt ada dua buah yang diletakkan pada
tempat yang berbeda. Sedangkan untuk daerah a'aya di samping detektor di luar teras
dipakai fission chamber miniatur dan self powered detector. Sebagai contoh untuk
reaktor stade pada daerah daya, dipakai 18 buah fission chamber dan 18 buah self
powered detector. Untuk kalibrasi dipakai system aeroball, yang pencacahannya
dikerjakan dengan menggunakan komputer.

Pengukuran temperatur di teras dikerjakan dengan menggunakan thermo couple.
Sedangkan pada pendingin yang masuk dan keluar digunakan thermo couple dan
Resistance therm', meter, tekanannya diukur dengan strain gage.

I I I . 2.BWR

Pada reaktor type BWR yang paling akhir. Muloi dari start-up sampai dengan
keadaan daya penuh sudah memakai detektor dalam teras. Seperti hainya pada PWR,
pengukuran pada daeroh daya dilakukan dengan fission chamber miniatur atau self
powered detector. Self powered detector yang banyak dipakai adalah Rhodium,
Vanadium dan Cobalt.

I I I . 3.HWR

Reaktor jenis air berat, bila telah pernah beroperosi, mempunyai flux netron
yang sangat tinggi meskipun dalam keadaan berhenti ( 1 0 8 n / c m 2 def ik) . Oleh karena
itu detektor di sini hanya ada dua tingkat, yaitu daerah perioda dan daerah daya.
Pada daerah perioda dipakai detektor di luar teras yang berupa ionization chamber.
Sedangkan pada daerah daya dapar dipakai self powered detector atau ionization
chamber.

Pada reaktor-reaktor Canada pengukuran pada daerah daya digunakan self powered
detector dari Cobalt, karena responsnya yang sangat cepat. Untuk Pickering dipakai
36 detector, dimana 28 dipakai untuk pengendalian, 4 untuk pengaman dan 4 untuk
serap. Pengukuran temperatur digunakan Resistance temperature detector dilefakken
pada 390 outlet feeders dan 22 pada inlet feeders.

Untuk SG HWR yang dikembangkan oleh Inggris baik untuk daerah perioda maupun
pada daerah daya menggunakan detektor yang sama jenisnya yaitu ionization chamber.
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DISKUSI

Ny. A . KUSNOWO

Pengukuran daya lokal bertujuan antara loin menjaga suhu kelongsong tidak
melampaui batas kekuatannya. Ambil sistim PWR, berapa jumlah detektor (kalau
kita pakai in!) yang diperlukan seluruhnya untuk memenuhi syarat keseiamatan
pengendalian?

R.P.H. ISMUNTOYO

Tergantung dari besarnya teras reaktor berapa in core detektor yang perlu dipasang.
Sebagai contoh dibawah ini :
Reck tor type PWR : Stade

BR.3

Reaktor type BWR : Fukushima

Oyster creek

18 Fission chamber
18 Self Powered detector
14 buah thermo-couple ditemoeikan pada

cladding.
4 buah urituk source range.
8 buah untuk Period range.

88 buah untuk Power range.
3 buah untuk source range.
8 buah untuk Period range.

31 buah untuk Power range.

SOEKARNO

Mohon dijelaskon mengenai :
neutron thermometer
gamma thermometer.

Karena biasanya thermometer dipakai untuk pengukuran suhu sedang dalam tulisan
Saudara berfungsi sebagai pengukur flux netron dan intensitas zarah gamma.

R.P.H. ISMUNTOYO

- Neutron thermometer bagiannya terdiri dari thermocouple dan U-235. Uranium
akan berfissi kalau tertumbuk neutron. Banyaknya fissi akan tergantung dari
besarnya flux netron. Fissi tersebut akan menaikkan temperatur dari detektor.
Dengan demikian kenaikan temperatur akan sebanding dengan flux netron.

- Gamma thermometer berprinsip bahwa absorbs! zarah gamma akan menaikkan
temperatur. Jadi kenaikkan temperatur akan sebanding dengan kenaikan medan
zarah gamma. Kenaikan temperatur diukur dengan thermocouple.

F. TAMBUNAN

Apakah instrumentasi pengaman yang terpasang dalam teras dapat diganti/diperbaiki
selama reaktor bekerfa ?
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R.P.H. ISMUNTOYO

Tidak. Ini memang jalah safu kerugian dari sistim detektor dalam teras. Untuk
mengganti harus menunggu pada saat shut-down.
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BEBERAPA PERSOALAN POKOK DAN KRITERIA
DALAM MENENTUKAN LOKASI SUATU
PUSAT LISTRIKTENAGA NUKLIR Dl INDONESIA

W. MARKHAM *)

ABSTRACT

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF NUCLEAR REACTOR SITING IN INDONESIA.
Although ihe problem has not yet arisen, a stud/ is being made of the possibility of constructing
nuclear power plant in Indonesia in the near future. The paper reviews the studies carried out to
define the safety criteria applicable for the sitrj in question.

Two broad categories on national safety siting criteria are proposed, one, sites are chosen on
the basis of limiting reference doses used in conjunction with a moximum credible accident, and the
ot'ier on the basis of the density of population, beside the physical condition of the site that must
be raken into'occount for meeting the requirements.

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ancer-ancer yang diambil dalam Seminar-Seminar PLTN yang sudah-
sudah maka kira-kira pada akhir Pelita II ini sudah harus dimulai pembangunan station
pembangkit listrik tenaga nuklir yang pertama di Indonesia. Jika pada Seminar-Seminar
yang lalu para ahli membahas segi tehnis dan ekonomis PLTN maka pada Seminar kali
ini selain segi teknologi type reaktor pembangkit tenaga listrik tiba soatnya kita
membahas segi-segi lain terutama yang menyangkut keselamatan kerja dan keamanan
lingkungan suatu daerah dimana telah ditetapkan dibangun suatu pembangkit listrik
bertenaga nuklir.

Walaupun akhir-akhir ini banyak tercapai keseroaaman secara international dalam
bidang "legislation for nuclear liability", tetapi t.aakl-n demikian di dalam menentukan
kriteria untuk memilih suatu "site" bagi suatu station >_ .N . Negara-negara yang
telah maju industri nuklirnya mempunyai kecenderungan menganut kriteria dan standard-
standard pengamanan tersendiri.

Dengan semakin banyaknya negara-negara berkembang antara lain Indonesia yang
akan memulai programnya pembangunan PLTN maka dirasakan sangat perlu adanya
keseragaman dalam menentukan "siting criteria" yang akan merupakan suatu bantuan
yang sangat berharga untuk negara-negara tersebut. Salah satu contoh dari pentingnya

*) Pusat Reaktor Atom Bandung, BATAN
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keseragaman yang dimoksud atas ialah, apabila pemilihan lokasi itu berdekatan dengan
perbatasan antar negara.

2 . MASALAH YANG KITA HADAPI

Pada Seminar-Seminar PLTN yang telah diadakan pada waktu-waktu yang lalu belum
ditentukan type reaktor daya apa yang cocok untuk Indonesia dan berapa besar daya
lisfrik yang dikehendaki guna memenuhi kebutuhan.
Berhubung dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas maka penulis mencoba
mengemukakan gagasan [criteria apa yang perlu diambil guna menentukan suatu lokasi
bagi pendirian suatu station PLTN.

2 . 1 . K r i t e r i a physik

Sebelum pembangunan station itu dimulai maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Adanya tanah yang cukup luas untuk fasilitas, plus daerah bebas penduduk

(exclusion area) yang dapat dibeli. Oi negara-negara yang sudah maju industri
nuklirnya seperti Amerika Serikat dan Inggris harga tanah ini merupakan fraksi yang
kecil dari seluruh pembiayaan proyek PLTN itu. Harga tanah ini sudah tentu
bersangkut-paut dengan letaknya. Semakin dekat dengan kota atau daerah perluasan
industri atau kepariwisataan, semakin tinggi. Menurut Federal Power Commission
Amerika Serikat rata-rata tanah yang diperlukan untuk fasilitas deitgan exclusion area
± 300 acres atau 3 0° x 1 ha = 121,40342 ha dengan harga rato-rata US$ 422.000
(tahun 1966). 2A7U

b. Dal am pemilihan lokasi ini jangan dilupakan adanya jalan yang cukup lebar dan kuat
guna memungkinkan falu lintas kendaraan berat yang mengangkur barang-barang
berat umpamanya reactor pressure vessel.
Untuk suatu BWR dengan daya 1000 MWe maka berat pressure vessel nya ± 650 ton
dengan ukuran panjang 18.288 m dan diameter 8,5344 m. Selain pressure vessel,
juga turbine dan generator merupakan barang-barang besar. Untuk selanjutnya perlu
pula dipikirkan adanya sarana lintas jalan yang memudahkan pengangkutan "spent
fuel shipping cask" dari dan ke fasilitas reaktor.

c. Adanya sumber air yang cukup jumlahnya mutlak diperlukan guna pendinginan.
Sumber air ini berupa sungai, atau telaga dimana pada musim-musim kering masih
cukup mempunyai persediaan air guna keperluan pendinginan. Dal am menggunakan
air untuk pendinginan ini hendaknya diingat janganlah menyebabkan terjadinya
11 thermal pollution" pada persediaan air itu, karena Icenaikan temperatur hingga
melebihi 86° F akan merugikan para peternak ikan atau jenis udang tertentu.

d. Keadaan meteorology suatu site perlu benar dipelcjari karena hal ini menyangkut
penyebaran radioaktivitas dalam jumlah yang tinggi jika uuatu kecelakaan terjadi
disebabkan alat-alat pengaman reaktor (engineered safeguards system) tidak berfungsi
sebagaimana mestinya. Sesuatu lokasi kiranya tak akan memenuhi syarat jika keadaan
topografi setempat yang menyebabkan origin selalu menghembus ke arah tempat
pemusatan penduduk.

e. Gerakan seismik lapisan-lapisan tanah dapat nenimbuSkan akibat yang tidak di -
inginkan pada suatu station PLTN. Selain kerusakan mekanik juga dapat menyebabkan
penyebcran radioaktivitas kelingkungan. Dengan design dan struktur gedung yang
disesuaikan dengan daerah yang aktif secara seismilc maka kerusakan mekanik dapat
diperkecil.
Di daerah yang mempunyai keaktipa.i seismik tinggi dan lapisan tanah di dalam
bercelah (faulted), maka perlu diaaVkan penyelidikan lebih lanjut untuk meyakinkan
bahwa fasilitas reaktor pembangkit fenoqa dan Iain-Iain bangunan tidak tepat berada
di atas celah yang aktip tersebut di atas.
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2.2 . K r i t e r i a d i d a s a r k a n f a k f o r pengaman

Selain kriteria physik tersebut di atas maka kami mengusulkan agar dalam pemilihan
lokasi ini faktor keselamatan dan keamanan lingkungan dengan orang-orang yang berada
di tempat ifu menjadi krireria utama. Faktor pengamanan ini didasarkan atas Emergency
Reference Levels cfau Emergency Reference Doses, yaitu suatu baiasan dosis radiasi
eterna/inttrna maximal yang boleh diterima oleh anggauta masyarakat umum yang berada
di luar daerah "exclusion area" pada waktu terjadinya "maximum credible accident".
Untuk suatu jenis atau type reakfor dengan daya listrik tertentu yang akan dipasang
maka harus ditentukan pilihan reference dose dan apa yang dimaksud dengan maximum
credible accident.
Yang dimaksud dengan Maximum Credible Accident atau Hypothetical Accident, yalah
suatu kecelakaan nuklir yang sangat tidak mungkin terjadi dipandang dari sudut tehnik.
Pada kecelakaan lemacam itu satu atau lebih dari "engineered safeguard system" dari
reaktor tidak bekerfa sebagaimana diharapkan sehingga menyebabkan penyebaran
radioakti vitas keluar fasilitas reaktor.

Reference doses umumnya dibatasi pada oemaparan externa seluruh tubuh dan
pemaparan interna kelenjar gondok (thyroid). Sesuai dengan rekomendasi International
Commission on Radiological Protection maka besarnya Reference dose untuk pemaparan
externo seluruh fubuh adalah 25 Rems dan angka ini telah banyak dipakai sebagai
pedoman dalam menghadapi kecelakaan oleh negara-negara yang mempunyai satu atau
lebih reaktor daya. Mcnurut taksiran I .C.R.P., dari setiap I06 penduduk yang menerima
pemaparan externa sebesar 25 Rem maka kurang lebih 500 kasus leukemia dapat
diketemukan, sehingga masing-masing anggauta masyarakat yang bersangkutan mempunyai
kemungkinan mendapatkan leukemia sebesar 5 x I0"4 atau "fourth-order risk".
Reference dose untuk thyroid sebesar 2 5 - 5 0 Rem pada anak-anak memberikan
kemungkinan risiko timbulnya Carcinoma pac*a thyroid tersebut sebesar 5 x I0"4 "fourth
order risk" atau equivalent dengan kemungkinan timbulnya leukemia pada pemaparan
externa seluruh tubuh.

Penggunaan Reference Dose daiam keadaan kondisi Maximum Credible Accident
menunjukkan bahwa penyebaran radioaktivitas kelingkungan disebabkan karena hasil
fissi "fission product" dimana penyerapan I131 melalui pernapasan adalah bahaya yang
ut-;ma in i .

2 .3. K r i t e r i o d i d a s a r k a n a tas k e p a d a t a n p e n d u d u k

bertitik tolak dari Emergency Reference Doses sebesar 25 Rem untuk seluruh tubuh
dan 50 - 25 Rem untuk thyroid anak-anak untuk pemilihan suatu lokasi yang cocok
bagi suatu station PLTN, tidak memandang type maupun daya lisrriknya, maka guna
memenuhi akan ketentuan-ketentuan diatas, yaitu agar risiko kemungkinan timbulnya
leukemia atau carcinoma sekecil mungkin dan menyangkut anggauta masyarakat umum
seminim mungkin, maka fasilitas statio harus jangan berada ditengah atau didalam kota
Metropolitan. Jika site yang cocok dipandang memenuhi syarat-syarat persediaan air
untuk pendinginan, mereorologi, seismologi, maupun ekonomi, maka hendaknya
diusahakan adanya daerah bebas penduduk (exclusion area) diluar perimeter. "Exclusion
area" ini berjarak antara 0.I4 mil sampai 2.0 mi l , jarak ini merupakon exclusion area
untuk Station-Station PLTN berdaya listrik 700 MWe hingga 2I70 MWe di Amerika
Serikat. Untuk Indonesia yang mungkin akan membangun PLTN yang lebih rendah daya
listriknya, maka [arak ini dapat lebih kec i l . Jarak terdekat dengan pusar-pusat tempat
tinggal penduduk (population centre) adalah 15 mi l . Kepadatan penduduk rata-rata pada
jarak 5 mil adalah 16.000 untuk Station-station PLTN di Amerika Serikat. Untuk
Indonesia satu faktor yang perlu mendapat perhatian apabila lokasi telah didapatkan,
yaitu bertambahnya [umlah penduduk sebagai akibat pertumbuhan biasa (natural growth

PEBPUSTAKAAN
W/-T NlitUliAN GAMA
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of population), atau sebaga'i okibot kebijaksanaan pemerintah setempat dalam perluasan
koto dan industri.

Untuk negara yang beroenduduk padat seperti Indonesia, faktor ini harus
diperhifungkan benar-benar sebab dalam jangka waktu tiga atau empat tahun sesudah
beroperasinya Station PLTN ini akan menjadi masalah yang serius.

PENUTUP

Adalah sangat sukar untuk memberi suotu prioritas utama dianfara faktor-factor yang
saling berkaitan satu sama lain dalam pemilihan lokasi. Satu hal yang felas yalah,
pemilihan lokasi PLTN merupakan satu mata rantai komplek antara segi-segi ekonomi
politik, keamanan dan keselamatan dan resiko, dimana masing-masing memerlukan
pertimbangan yang seksama sebelum suatu pekerjaan kontruksi diajukan.

Semoga sumbangan gagasan yang sedikit ini dapat membantu dalam memecahkan
persoalan pemilihan lokasi station PLTN yang pertama di Indonesia.

DISKUSI

M O H . ZAINI DJAPRIE

Daerah gempa yang minimum, daerah banjir yang maUslmum untuk berapa tahun
sebagai standard di Indonesia untuk siting (atau bebas, sehubungan dengan biaya &
konstruksi). Bila ado cara apa yang dipakai untuk menentukan ?

MARKHAM

Sangat menyesal kami tidak mempunyai data-data semacam itu, tetapi rasanya
instansi yang berwewenang yaitu Lembaga Meteoiologi & Geophysica, Departemen
Perhubungan, atau Lembaga Masalah Air, Oepartemen Pekerjaan Umum & Tenaga
Listrik, dapat memberi jawaban yang diperlukan.

WIDARTOMO

Dari kriteria-kriteria serta persyaratan.persyaratan yang telah Saudara kemukakan
didalam penentuan site selection suatu PLTN, syarat-syarat mana yang mutlak harus
dipenuhi apabila persyaratan lain tidak dapat dipenuhi. Misalnya tidak tersedia
cukup air atau base loadnya tidak ada / kurang unruk daerah yang syaraf-syarat
lainnya terpenuhi.

MARKHAM

Seperti apa yang kami usulkan pada kertas karya, faktor keselamatan penduduk
menjadi kriteria utama, artinya, faktor Emergency Reference Level sebesar 25 Rem
seluruh tubuh dan 25 Rem pada kelenjar gondok. Faktor lainnya bisa variable
sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat.

R.P.H. ISMUNTOYO

Kalau ada daerah bebas penduduk apakah ada daerah bebas sapi perah ?

MARKHAM

Mengingat kecelakaan yang terjadi pada Windscale tahun 1957 yong lalu, maka
daerah semacam itu mutlak perlu. Tetapi mengingat perusahaan (peternakan) sapi
perah masih sangat kecil jumiahnya, maka, pendapat ini sebaiknya sementara
ditangguhkan. Apabila peternakan susu sudah banyafc, nanti dalam pemilihan-
pemilihan site berikutnya harus diperhatikan benar-benar.
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SOEKOTJO JUDOATMODJO (tertulis)

Soudara mengusulkan reference dose 25 - 50 Rem untuk Thyroid, dalam paper
Sdr. Ijos hal. 15 dikutip ketentuan ICRP 9-1966 dosis Thyroid 3 rad dan 250 rad
masing-masing unfuk single dan Dual failures.
Bagaimana keterangan Saudara mengenai hal ini.

MARKHAM

Sesuai dengan ICRP publication 8, 1966 maka 300 Re.-ns - 250 Rems Thyroid doae
pada anak-anak merupakan "second order risks" yang terlolu tinggi. Baik Single
maupun Dual failures yang rerfadi, maka Emergency Reference Level sebaiknya
25 Rem.

RADIMIN D.

Dalam memilih site suatu PLTN (phisik) apakah frekwensi diri / geraran dari PVR
(yang sangat berat) cukup besar sehingga perlu dipertimbangkan pada design.
Berapa besar pengaruh dari getai n tersebut ?

MARKHAM

Jika "construction work" akan dimulai maka timbulnya g eta ran dengan frekwensi
serta besarnya perlu/mutlak diperhitunglcan dalam konstruksi itu, dan bahan-bahan
konstruksi harus dipilih yang paling baik yang ada.
Pengaruh getaran yang cukup besar bisa menyebabkan patahnya fondasi dari
"Biological Shield" dan selanjutnya penyebaran fission product keluar containment.

Ny. A. KUSNOWO

Menurut pendapat anda, [ika Indonesia ingin mendirikan PLTN, rempat manakah
yang memenuhi kriteria-kriteria yang anda jelaskan dalam kertas karya ?

MARKHAM

Diluar "load factor" dari "power demand" maka dengan memperhatikan faktor-
faktor phisik pantai utara propinsi Jawa Barat, antara Jakarta dan Serang adalah
sangat ideal karena faktor-faktor :
1 . Population density daerah itu sangat kecil dibanding dengan daerah lain.
2. Access road pada woktu ini sangat baik.
3. Tidak terletak pada sumbu tektonik..
4 . Meteorologi, sangat baik pula, karena topografis tidak ada hal-hal yang

menyebabkan angin mengembus ke arah population centre.

WIDARTOMO

Menurut pengalaman sampai dengan saat ini sudah berapakah korban manusia
sebagai akibat kecelakaan reaktor :
a. sampai mati
b. luka parah cacad seumur hidup
c. luka ringan.

MARKHAM

Pada kecelakaan Reaktor di Idaho Amerika Serikat tahun 1968, 2 o.-ang meninggal,
1 luka berat, bukan disebabkan karena radios! tetapi dari letusan yang terjadi
ditangki primary cooling.
Pada kecelakaan di Mol - Belgium : 1 orang luka berat, luka disebabkan bukan
radiasi.
Pada kecelakaan yang paling buruk dalam sejarah nuklir, yaitu di Windscale
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tohun 1957, ribuan orang yang t-ersangkut daiamnya, tetapi tak scorangpun yang
meninggaf atau [uka-luka atau cacad. Semua orang itu terkena radios? seluruh
tubuh atau kelenjar gondok sebagai akibat penyerapan lodine-131 yang aktip.

T.H. SIAHAAN

Mengapa dalam penentuan site tidak diperhitungkan pula :
1 . Kemungkinan rodiasi / activity yang keluar, waste release.
2 . Kecelakaan dalam penentuan batas-batas penduduk darl jarak-jarak tertentu

dari reaktor.

MARKHAM

1. Segala "Dose Commitment" sebagai akibat normal operation dari PLTN sudah
diperhitungkan.

2 . "Total exclusion area" atau daerah bebas penduduk 1 - 2 m i l . 5 mil dari
exclusion area hendaknya "low population density" area.

SOEPARMO

Karena siting PLTN jusrru akan ada di pulau yang tinggi kepadatan penduduknya,
apakah "fourth order risk" (pemaparan 25 rems) daiam hal ini tidak tertalu Hnggi.
Untuk sixth order risk, misalnya, berapa nilai pemaparan.

MARKHAM

Menurot rekomendasi I .C.R.P., British Medical Research Council dan U.S. Federal
Radiation Council angka 25 rein atau r^dengan 4th order risk adalah cukup aman.
Nilai pemaparan untuk sixth order risk kurang lebih antara 10-15 rem.
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PENGURUSAN SAMPAH RADIOAKTIP
Dl SUATU PLT IMUKLIR

ARIFIN S. KUSTIONO *)

ABSTRAK

PENGURUSAN SAMPAH RADIOAKTIP Dl SUATU PLT-NUKUR.
Suatu PLT-Nuklir dalam setiap operasinya selalu menghasilkan bahan-bahan radioaktip yang harus
dibuang. Bahan-bahan ini bisa berbentuk gasr cair, padat atau kombinasi daripadanya. Pada
prinsipnya ada ttga macam cara menanggulangi problem pengurusan sampah radioaktip tersebut,
yaitu: penyimpanan secara permanen, penyimpanan untuk jangka waktu tertentu dan pembuangan.
Jumlah bahan.bahan radioaktip yang dibuang rergantung pada karakterisHk reaktor yang digunakan,
namun pada prinsipnya selaiu mengikuti ketiga cara tersebut. Pemitihan tipe reaktor untuk suatu
PLT-Nuklir yang akan didirikan di suatu tempat, antara lain ditentukan oleh faktor keselamatan
lingkungan, khususnya dari segi pengurusan sampah radioaktip yang dihasilkannya. Pada saat ini
reaktor-reaktor jenis PWR dan BWR merupakan yang terbanyak didirikan, namun pada beberapa
negara yang sedang berkembang seperti India atau Pakistan, pemilihan leoih dititikberatkan kepada
reaktor jenis HWR. Alasan utama ialah bahwa reaktor jenis ini menggunakan uranium alam :
bahanbakarnya, fad! bila ditinjau dari segi ekonomi lebih menguntungkan. Sedong dari segi
pengurusan sampah radioaktipnya tak jauh berbeda dengan kedua macam reaktor tersebut tadi.

I . PENDAHULUAN

Kemajuan manusia yang sangat pesat dibidang Teknologi menyebabkan kebutuhan
terhadap enersi yang meningkat pula. Dalam mencoba memenuhi kebutuhan ini, manusia
mula-mula memanfaatkan tenaga alam secara langsung sebagai sumber enersi, seperti
tenaga air, uop bumi, bahan bakar fosil dan lain-lainnya. Namun dengan sangat
meningkatnya kebutuhan terhadap enersi dalam beberapa dekade terakhir ini, maka
mulailah dicari sumber enersi yang lain.

Pada tahun 1942 manusia untuk pertama kalinya telah berhasil menguosai suatu proses
nuklir yang disebut "fission", yaitu pembelahan inti Uranium oleh netron dengan
disertai pembebasan e.iersi yang besar. Tetapi pemanfaatan tenaga nuklir ini sebagai ,.

sumber enersi baru dapat direaliser untuk pertama kali pada tahun 1954. Semenjak ifu %
oendirian P.L.T. (Pembangkit Listrik Tenaga) - Nuklir sangat meningkat, diperkirakan ••

* ) Pusat Reaktor Atom Bandung, BATAN
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pada saat ini jumlahnya mencapai 130 buah. Sedang sampai dengan akhir abad ke-20
diramolkan bahwo jumlah P.L.T. - Nuklir yang ada klra-kira 1000 buah.

Keuntungan penggunaan tenaga nuklir sebagai Pembangkit Tenaga Listrik ialah tidak
adanya pembuangan gas-gas seperH SO2 dan CO, serta abu pembakaran (fly-ash)
seperti pada P.L.T. - P.L.T. yang menggunakan bahon bakar fosil (minyak atau
batubara). Terlebih lagi dengan adanya krisis minyak bumi yang melanda dunia dewasa
ini, maka peranan tenaga nuklir sebagai sumber enersi menjadi semakin menonjol.
Sebaliknya, yang menjadi problem ialah pencemaran daerah lingkungan akibat
pembuangan bahan-bahan radioaktip dan sebagian kelebihan panas ofeh P.L.T. -
Nuklir. Karena hal ini bisa mengganggu keselamatan alam lingkungan, termasuk
makhluk hidup didalamnya, maka pembuangannya harus dilakukan sedemikian rupa,
sehingga pengaruhnya dapat dikurangi seminimal mungkin. Peraturan yang membatasi
pembuangan bahan-bahan radioaktip serta panas kelingkungan, untuk masing-masing
negara mungkin agak berbeda. Tefapi pado dasarnya perahjran-peraturan tersebut
beisumber sama, yaitu atas dasar rekomendasi suatu badan internasional yang berwenang:
International Atomic Energy Agency (IAEA). Dengan adanya pembatasan-pembatasan
ini, maka dapat dicegah hal-hal yang tak diinginkan, seperH pembuangan bahan-bahan
radioaktip yang melebihi boras yong diijinkan. Atau bilamana suatu saat terjadi
kecelakaan, maka tindakan-tindakan pengamanan dapat dilakukan dengan segera.

Seperti telah disebutkon tadi, jumlah P.L.T. - P.L.T. Nuklir yang didirikan
semakin meningkat, hal mana akan menambah problim pencemaran daerah lingkungan.
Jadi hal terbaik yang dapat dilakukan ialah menekan tingkat pembuangan bahan-bahan
radioaktip kedaerah lingkungan serendah mungkin, sehingga pencemaran terhadap
lingkungan juga akan menjadi .sekecil-kecilnya. Ini hanya bisa terlaksana apabila ada
pengawasan yang efektip terhadap pelaksanaan peraruran-peraruran yang berlaku, serta
adanya sanksi-sanksi yang cukup berat seandainya ada pelanggaran yang dilakukan.
Hanya dengan demikian tenaga nuklir dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber
enersi, tanpa adanya kekhawatiran terhadap terganggunya keselamatan lingkungan akibat
pembuangan bahan-bahan radioaktip oleh P.L.T. - P.L.T. - Nuklir.

2. PEMBUANGAN SAMPAH RADIOAKTIP OLEH P.L.T. - NUKLIR

2 . 1 . Umum

Suatu P.L.T. - Nuklir daiam setiap operasinya seialu menghasilkan bahan-bahan
radioaktip yang berasal dari proses fisi, serta hasil-hasil pengaktipan oleh netron
terhadap bahan-bahan struktur, pendingin dan moderator. Biasanya, bila tak ada
kebocoran pada sisfim pendinginnya, maka jumlah sampah radiooktip yang dibuang
kedaerah lingkungan instalasi sangat kecil.

Sifat yang merugikan dari bahan-bahan tersebut ialah keradioaktipannya bila dibuang
dengan begitu saja. Oleh sebab itu pembuangannya harus dilakukan sedemikian rupa,
sehingga tak membahayakan daerah lingkungan. Sumber-sumber radioaktip ini bisa
berbentuk gas, padat, coir atau kombinasi daripadanya. Sedang berdasarkan tingkat
keradioaktipannya, sampah-sompah tersebut digolongkan:

a. Sampah dengan keaktipan rendah.
b. " » sedang.
c. " " " ringgi.

Pengurusan sampah radioaktip ini didasarkan atas tingkat keaktipannya. Untuk sampah
dengan tingkat keaktipan sedang dan tinggi, maka ada dua kemungkinan: sampah
disimpan secara permanen disuatu tempat yang aman, atau disimpan sementara untuk
mengurangi keaktipannya terhadap waktu (proses delay), baru kemudian dibuang.
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Sedang sampah dengan keaktipan yang rendah biasanya langsung dibuang setelah melalui
proses pengenceran.

Radionuklida-radionuklida utama yang terbuang oleh suatu P.L.T. - Nuklir ialah
H-3, Co.60, Co-58, Kr-85, Sr-89, Sr_90, 1-129, Xe-131, Xe-133, Cs-134, Cs-137
dan Ba-140. Jumlah sampah-sampah radioaktip dalam bentuk gas dan cair yang terbuang
sangat tergantung pada jenis reaktor yang digunakan, yang mana variasinya bermacam-
macam, mengingat karakteristik perencanaan dan operasinya. Tabel I dibawah ini
menunjukkan besarnya prosentase kapasitas P.L.T. - Nuklir, baik yang telah beroperasi
maupun yang sedang dibangun sampai dengan 31 Januari 1970, untuk masing-masing
[enis reaktor.

TABa I. KAPASITAS PLT.NUKLIR YANG BEROPERASI
DAN DIBANGUN SAMPAI DENGAN 31 - 1 . 1970 (MWe)

Kererangan

Yang beroperasi

Sedang dibangun

Total

Prosentase

LWRO)

7148(2)

S5033

62181

71,9

GCrO)

5151

7671

12822

14,8

FBRO)

0

1250

1250

1,5

Lain-lain

1798

8516

10314

11,9

Keterangan : (1) LWR : Light Water Reoctor.
GCR : Gas Cooled Reactor.
FBR : Fast Breeder Reactor.
PWR : Pressurized Water Reactor.
BWR : Boiling Water Reactor.

(2) Terdiri dari 3782 MWe - PWR dan 3366 MWe _ BWR.

Jelas terlihat bahwa reaktor-reaktor dengan bahan pendingin air biasa dan gas
merupakan jenis terbanyak digunakan, kira-kira meliputi 80% dari seluruh P.L.T. -
Nuklir yang ada. Untuk masing-masing jenis instalasi tersebut, maka operas! dan cara-
cara pembuangan sampah radioaktipnya berbeda-beda, walaupun secara keseluruhan
didasarkan atas prinsip yang sama, seperti telah dijelaskan tadi.
Radionuklida-radionuklida yang dibuang oleh P.L.T. - Nuklir ini menyebabkan
kenaikan pada kontaminasi lingkungan dan sangat berpengoruh pada dosis penyinaran
terhadap manusia. Radioisotop-radioisotop Kr-85, Xe-131 dan Xe-133 yang dibuang
dalam bentuk gas merupakan penyebab utama dari dosis penyinaran luar untuk si nor 3.
Dari keseluruhan radionuklida tersebut tadi, maka yang sangat perlu diperhatikan ialah
Kr-85, 1-129 dan H-3 yang memiliki waktu hidup yang relatip panjang.

Berikut dibawah ini akan diuraikan terlebth lanjut cara-cara pengurusan sampah
radioaktip pada P.L.T. - P.L.T, - Nuklir yang menggunakan reaktor-reaktor jenis
PWR, BWR dan HWR. Pembatasan pada jenis reaktor-reaktor yang ditinjou didasarkan
atas pertimbangan banyak digunakannya kedua macam reaktor pertama (PWR dan BWR).
Sedang HWR ditinjau, mengingat dari segi-segi keselamatan lingkungan dan ekonomi,
agaknya merupakan reaktor yang paling tepat untuk negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia.

2.2 P r e s s u r i z e d . . W a t e r - R e a c t o r (PWR)

Reaktor jenis ini termosuk sal ah satu dari dua jenis yang terbanyalc digunakan soar
ini. Gambor 1 menunjukkan skema yang sederhana dari suatu PWR. Disini sebagai bahan
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pendingin sekaligus tnerangkap sebagai moderator digunakan air biasa (light water). Air
ini disirkulasikan melalui teras (core) reaktor, yang kemudian akan menjadi panas
tel-api tidak sampai mendidih karena diberi tekanan tinggi. Kemudian air bertemperarur
tinggi tersebut dialirkan kegenerotor uap, yang menghasilkan uap untuk menggerakkan
turbin. Setelah itu air dialirkan melalui kondensor sehingga menjadi dingin kembali,
untuk selanjutnya disirkulasikan lagi melalui teras reaktor. Pada reaktor jenis ini, air
yang terdapat didalom sistim pendingin primer tidak bercampur dengan uap yang
digunakan untuk memutar turbin. Oleh sebab itu tak banyak terbentuk gas-gas dalam
{umlah yang besar dan biasanya sebelum dibuang, gas-gas tersebut disimpan terlebih
dahulu (delay) supaya meluruh, kemudian setelah disaring baru lewat sistim ventilasi.

PUMP

GAMBAR I DIAGRAM SUATU PWR

2 . 2 . 1 . Sistim pengurusan sampah radioaktip pada PWR

Mengingat air yang merupakan bahan pendingin primer didalam reaktor ini tidak
sampai mendidih, maka gas-gas yang terbentuk hanya terdapat pada sistim pendinginan
primer. Sedang gas-gas yang terbuang dari sistim ini dikumpulkan kedalam tangki-tangki
penyimpanan. Umumnya komposisi gas-gas yang dihasilkan oleh PWR agak berbeda
dengan pada BWR. Karena gas-gas tersebut disimpan dulu untuk suatu jangka waktu
yang cukup lama, maka isotop-isotop dengan waktu paruh pendek yang ada hanya
sedikit jumlahnya, bila dibondingkan dengan pada BWR. Gambar 2 menunjukkan skema
sistim pengurusan sampah gas pada PWR.
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GAMBAR 2 . SISTIM PENGURUSAN SAMPAH GAS RADIOAKTIP Dl SUATU PWR

134



••.}',':/."'

Gas-gas yang dibuang antara lain add oh Kr-85, C.14, Xe-135, Xe-137 dan H.3.
Gas-gas radioaktip yang berasal dari beberapa sumber ini dikumpulkan kedalam tangki
penyimpanan. Bila salah satu tangki mencapai suatu harga tekanan dan keaktipan
tertentu, maka kemudian diisolir dan digunakan tangki yang lainnya.
Penyimpanan dilakukan selama waktu 1 - 2 bulan untuk proses peluruhan (decay),
kemudian dibuang keudara melalui sistim ventilasi setelah disaring terlebih dahulu.
Karena sampah-sampoh gas ini sangat kecil jumlahnya, serta mengandung keaktipan yang
minimal, maka pembuangan lewot cerobong yang tinggi tak diperlukan.

Sistim pengurusan sampah radioaktip cair dapat dilihat skemanya pada gambar-gambar
3 dan 4. Sampah-sampah cair yang kotor (gb.3) dikumpulkan kedalam tangki-tangki
terpisah dan setelah diproses kemudian dimasukkan kedalam tangki penyimpan. Tangki
ini berfungsi sebogai tempat penguapan sampah (waste evaporator). Cairan hasil
penguapan dulu sebelum dibuang, sedang endapannya dikumpulkan untuk kemudian
diproses bersama-sama dengan sampah padat.
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Sampah cair yang bersih (gambar 4 ) , yang terutama rerdiri dari bahan pendingin
reaktor, dikumpulkan kedalam tangki penyimpan. Serelah mengalami proses penyaringan
dan demineral isasi, maka penguap asam bo rat (boric acid evaporator) berfungsi sebagai
pengumpul asam borat serta memurnikan air pendingin. Uop yang dihasilkan, serelah
mengalami kondensasi kemudian disaring dan dimurnikan dari mineral. Disini ada dua
kemungkinan: air tersebut disirkulasikan kembali kesistim pendingin primer atau diukur
keaktipannya, untuk kemudian dibuang lewat saluran pembuangan (discharge canal).

Pengurusan sampah radioaktip padat biasanya tergantung pada sumber dan
keaktipannya. Hasil-hasil endapan pada proses penguapan sampah cair yang kotor
kemudian dipadatkan dengan cara memasukkannya kedalam drum-drum baja berukuran
200 liter dicampur dengan semen. Setelah itu drum-drum disimpan sementara waktu dan
akhirnya disimpan secara permanen disuatu tempat yang aman. Umumnya jumlah drum-
drum ini antara 100-175 buah setiap tahunnya.

2 .2 .2 . Pengalaman Operas! pada PWR

Suatu penyelidikan tentang pembuangan sampah radioaktip pada instalasi-instalasi
PWR telah dilakukan di Amerika Serikat. Ternyata, tingkat keaktipan maksimum (gross
beta) tahunan untuk gas-gas yang dibuang adalah sekitar 22 Curie pada tahun 1962,
sedang antara 1962 dan 1968 rata-ratanya adalah sebesar 5,3 Ci/tahun. Radionuklida-
radionuklida yang terdapat dalam sampah gas tersebut adalah H-3, C-14, Kr-85,
Xe-133 dan Xe-135. Sedang 1-135 tak ditemukan pada tingkat keaktipan terendah yang
dapat dideteksi. Diperkirakan bahwa harga konsentrasi pemhjangan gas-gas radioaktip
pada batas instalasi (side boundary) untuk masing-masing radionuklida adalah kira-kira
sebesar 0,01% dari MPC.

Sumber utama sampah cair dari reaktor jenis PWR ini adalah berupa hasil-hasil
korosi dan fisi dari bahan bakar, tritium yang berasal dari Boron dan Lithium yang
terkandung dalam air pendingin. Boron yang bereaksi dengan netron-netron menghasilkan
tritium yang memiliki waktu paruh cukup panjang (12,3 tahun), yang kemudian bereaksi
dengan Oksigen dan membentuk air. Air yang mengandung tritium ini (tritiated water)
sifat-sifat kimianya sama dengan air biasa, jadi sulit untuk dipisahkan. Dapat dikatakan
bahwa problem utama sampah cair pada PWR adalah tritium, yang dihasilkan dalam
jumlah yang cukup besar. Radioisotop-radioisotop lainnya yang terdapat dalam sampah
cair tersebut adalah C-14, Cr-51 dan CO-58. Sedang radioisotop lain berjumlah
sangat kecil. Tabel II dibawah memperl ihatkan data pembuangan sampah radioaktip
untuk insralaLi-instalasi yang menggunakan PWR.
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TABEL II

DATA PEMBUANGAN SAMPAH RADIOAKTIP
DARI BEBERAPA INSTALASI PWR

Instolasi

Yankee
(625 MW f )

Conn. Yankee
(825 MW t)

San Onofre
(1345 MWt)

RG dan E
(1520 MW f )

Tahun

1967

1968

1969

1970

1968

1969

1970

1969

1970

1970

Pembuangan
sampah cair

total, Ci

0,055

0,008

0,019

0,036

3,96

12,2

29,5

8,90

3,80

9,35

Pembuangan
sampah gas
total (Ci)

2,3

0,68

4,14

16,5

3,74

190,0

876,0

251,0

1606,0

9974,0

Pembuangan
tritium

total (Ci)

1690

1170

1225

1375

1740

5100

7376

3500

4769

107

Pembungkus
bahanbakar

Baja tak
berkarat

n

i t

i i

. .

I I

Zirconium

2.3 . B o i l i n g Water Reactor (BWR)

Reaktor jenis in! merupakan reaktor yang paling populer nomor dua yang banyak
didirikan hingga saat ini . Didalam reaktor BWR, air disirkulasikan tewat teras reaktor
yang kemudian akan mendidih dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap initah
yang digunakan untuk menggerakkan torbin yang akan menghasilkan listrik. Uop dari
turbin ini kemudian didinginkan didalam kondensor sehingga menjadi air kembali yang
kemudian disirkulasikan kembali melewati teras reaktor. Skema sederhana dori suatu
BWR dapat dilihat pada gambar 5 . Sebenarnya ada beberapa macam design dari reaktor
jenis BWR tersebut, antara lain yang disebut sebogai "direct cycle" seperti rerlihat
pada gambar, sedang jenis "indirect cycle" memerlukan sistim pertukaran panas
sekunder (secondary hear exchanger), yaitu uap yang berasal dari reaktor tidak
digunakan untuk menggerakkan turbin secara langsung, melainkan dialirkan ke generator
uap yang akan menghasilkan uap untuk keperluan tersebut. Sedang jenis terokhir ialah
yang disebut "dual cycle", yang sebenarnya merupakan kombinasi dari kedua macam
design yang telah disebutkan tadi.
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GENERATOR

GAMBAR 5. SKEMA SEDERHANA DAR1 SUATU BWR

2 . 3 . 1 . Sistim Pengurusan Sampah pada BWR

Gas-gas yang terbentuk didalam reaktor jenis BWR ini langsung dibuang melalui
cerobong. Pipa-pipa pengembus (ejector) dibuat sedemikian, hingga memungkinkan delay
seiama 2 0 - 3 0 menit untuk proses peluruhannya, yang bisa diperpanjang untuk
mengurangi jumloh keaktipan gas-gas berumur pendek yang terbuang. Suatu filter absolut
digunakan dalam saluran pembuangan ini untuk memisahkan debu-debu radioaktip.
Sedang pemurnian bahan pendingin dilakukan dengan cara melalui filter-demineralizer.

Sampah-sampah berbentuk gas biasanya mengandung hasil pengaktipan N-13, isotop-
isotop gas mulia yang merupakan hasil fisi seperti Krypton dan Xenon, dan tritium.
Sebagian besar dari N-13 (sekitar 90%) seluruh menjadi isotop yang tidak radioaktip
selama proses delay hingga pembuangan lewat cerobong, jadi tidak menimbulkan problim.
Kcmposisi isotop-isotop Krypton dan Xenon yang terbentuk sangat tergantung pada asal
mula terbentuknya dari bahan bakar reaktor, serta pada lamanya percampuran pada saat
pembuangan, sebab kebanyakan isotop-isotop tersebut memiliki waktu paruh yang pendek.
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Gombar 6 menunjukkan sistim pengurusan sampah gas radioaktip di BWR. Gas-gas yang
berasal dari kondensor dihisap melalui penghembus kedalam sistim delay untuk selama 30
menif atau lebih, setelah itu disaring melalui filter absolut dan akhirnya dibuang lewat
cerobong. T:nggi cerobong biasanya sekitor 100 meter, meskipun sebenarnya hal ini
sangar dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Mengingat sebagian besar keaktipan
yang dibuang terdiri dari gas-gas berumur pendek, maka pembuangan pada suatu
ketinggian yang besar memberikan penyebaran dan peluruhan.

Sistim penguruson sampah radioaktip cair dapat dilihat pada gambar 7 dibawah.
Sampah-sampah cair tersebut dipisahkan berdasar sifat-sifat kimiawi serta fisisnya.
Cairan-cairan dikumpulkan dan diproses berdasarkan klasifikasinya seperti: kemurnian
tinggi (high purity), yaitu yang berasal dari air pencuci peralatan, kemurnian rendah
yang berasal dari pembersihan lantai, dan sampah-sampah kimia serta tempat ,:sncucian
(laundry).
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GAMBAR 7 SISTIM PENGURUSAN SAMPAH RADIOAKTIP CAIR PADA SUATU BWR

Sumber utama sampah pador di BWR ialah kotoran-kotoran yang melekat pada fi lter dan
endapan-endapan pada proses demineralisasi. Sampah-sampah padat ini mula-mula
dipisahkan dari air yang terkandung didalamnya, kemudian dipadatkan dengan beton
didalam ukuran 200 1 . Drum-drum tersebut biasanya disimpan dulu 3 - 6 bulan sebelum
dibuang kesuatu daerah penyimpanan/penguburan yang permanen. Setiap tahunnya suatu
instalasi BWR membuang drum-drum semacam itu sebanyak kira-kira 100 - 175 buah.

2 .3 .2 . Pengalaman Operas! pada BWR

Penyelidikan tentang instalasi BWR juga telah dilakukan di Ameriko Serikat.
Disini pembuangan gas-gas radioaktip kedaerah lingkungan telah diukur dan hasilnya
adalah sebagai berikut. Rate pembuangan rata-rata gas mulia dari hasil fisi ialah
sebesar 12500/^Ci/detik selama setahun. Radioisotop-radioisotop utama yang terkandung
dalam sampah gas tersebut ialah Kr-85m, Kr-87, Kr-88, Xe-133 dan Xe-138. Sehari
sesudah pembuangan, maka hanya tinggal Kr-88, Xe-133m dan Xe-135 yang dapat
dideteksi didalam sample. Sedang setelah 1 bulan, maka hanya tinggol Xe-133 dan
Kr-85. Gas-gas lain yang dapat dideteksi dalam sample ialah tritium dan terutama
sekali 1-131. Data pembuangan gas-gas radioaktip keatmosfir oleh instalasi-instalasi
BWR yang beroperasi dibeberapa negaro dapat dilihat pada tabel Ml.
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TABEL III

DATA PEMBUANGAN GAS.GAS RADIOAKTIP
DARI BEBERAPA INSTALASI BWR

Instalasi

Dresden 1

Big Rock Point

Humbolt Bay

Garigliano

KRB

Tarapor (2 )

Oyster Creek

Nine Mile Point

Tsuruga

Dresden 2

Power
(MW e )

200

72

70

150

237

380

. 640

-600

342

809

Tenqga yang
dibangkitkan
(106 MWh)

1,50

0,38

0,43

0,74

1,84

2,17

3,56

1,63

1,89

1,25

Rate petnbuangan
tahunan rata-rata

(pCi/detik)

30.000

9.000

16.000

16.000

1.000

14.000

3.500

1.000

1.800

8.600

Untuk sompah radioaktif cair, biasanya bahan-bahan tersebuf berasal dari hasil-hasil
korosi dan fisi. Selain itu Jug a yang berasal dari efek bahan bakar. Konsentrasi
rata-rata dari sampah cair, baik yang dapat larut maupun yang tidak larut, kira-
kira sebesar 2x 10 "3 ̂ Ci/cc. Radioisotop-radioisotop yang besar konsentrasinya terdapat
pada sampah cair tersebut ialah H_3, Co-58, Sr-89, Sr-90, i_131, Cs.134, Cs-137,
Ba-140 dan Ce-144.
Konfribusi rata-rofa fe'rhadap keaktipan tofel dari radioisotep-radiotsotcp
yang tak diketahui ialah sebesar 0.189 x 10'' «Ci/cc. Sebagai ilustrasi dapat
disebutkan bahwa rekomendasi ICRP memberikan harga konsentrasi maksimum yang
diperkenankan untuk radionuklida yang tak dikeno' (unidentified radionuclides) didalam
air, (MPCU) W , adalah sebesar 10"7 wCi/cc, dengan catatan tak terdapat Ra-226 atau
Ra-228. Penyelidikan tersebuf diatas aknirnya menyimpulkan bahwa eksposur terhcdap
penduduk disekitar instalasi melcilui makanan dan air sedemikian rendah sehingga tak
teratur (not measurable).

2.4. H e a v y . W o t e r - R e a k t o r (HWR)

Pada beberapa negara tertentu seperti Canada, India, Pakistan dan Swedia,
penggunaan reaktor jenis ini lebih diutamakan. Reaktor ini menggunakan air berat
(D3O) sebagai moderator, yang biasanya diisikan pada suatu tcnglci yang mengel il ingi
tabung bahan bakar (lihat gambar 8 ) .
Keuntungan dari reaktor jenis ini ialah dapat digunakannya bahan Uranium alam sebagai
bahan bakar nya, sehingga bila ditinjau dari segi ekonomi lebih murah daripada ke-2
tipe reaktor terdahulu, yang menggunakan bahan bakar Uranium diperkaya.
Sedang prinsip kerjanya tidak jauh berbeda dengan kedua tipe reaktor tersebut.
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2 . 4 . 1 . SisHm Penguruson Sampah Radioaktip pada HWR

Sampah radioaktip yang dihasilkan oleh suatu HWR tidak berbeda dengan suatu
PWR, yaitu dalam hal potensi pembuangannya kedaerah lingkungan. Hanyo saja (umlah
tritium yang dihasilkan HWR lebih besar, yaitu sekitar 1 Ci/kg pada sistim pemindahan
panas primer yang berada didalam kondisi keseimbangan. Jumlah hasil-hasil pengaktipan
yang terbentuk sangat tergaritung pada macam bahan yang berinteraksi langsung dengan
bahan pendingin. Co-60 terbentuk dengan adanya logam-lcgam campuran (alloy) yang
mengandung Cobalt, sedang Zn-65 berasal dari korosi bahan-bahan yang mengandung
Zincum.

Sebagai contoh disini akan dijelaskan pengurusan sampah radioaktip pada instaiasi-
instalasi HWR di Canada.
Semua PLTN Canada terletak didekat sumber-sumber air yang besar seperti sungai
Ottawa, St. Lawrence, danau Hudson dan Ontario. Rate pembuangan yang diijinkan
harus disesuaikan dengan kemampuan pengencerean daerah lingkungan, sehingga dapat
dipenuhi pembatasan dosis maksimum yang diperkenankan untuk penduduk. Pembuangan
keatmosfir dapat diabaikan, meskipun instalasi tak memiliki cerobong yang tinggi.
Umumnya diatur supaya sampah-sampah gas dijauhkan dari saluran masulc sistim-sistim
ventilasi.

Sistim untuk sampah cair terdiri dari tangki-tangki penerima yang disertai oleh
tangki-tangki dispersi. Tangki'yang terakhir in! diambil contohnya kemudian dianalisa
sebelum isinya dialirkan. Sesudah itu sampah dialirkan melalui monitor yang dapat
mengembalikannya secara otomatis ketangki, apabila konsentrasinya mtlebihi tingkat
yang telah ditentukan. Sesudah melewati monitor, cairan memasuk! air pendingin yang
diambil contohnya kemudian dianalisa dan akhirnya dibuang kesungai atau kedanau.

Sampah-sampah cair dengan tingkat Iceaktipan yang berbeda dipisahlcan sebagai
berikut. Bila tanglei penerima mengandung sampah dengan keaktipan tinggi, maka akan
dialirkan kedrum-drum yang kemudian dicampur beton dan diperlukan sebagai sampah
padat. Dalam praktek, hal in- belum pernah dilakukan, sebab sampah yang dihasilkan

•M':
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tidak pernah mempunyai keaktipan yang tinggi. Biasanya sampah in! dialirkan ketangki
penyimpan yang dapat diotur pemindahannya ketempat lain.

Sampch-sampah gas yang aktip disaring melalui penyaring absolut sebelum dibtnng
keatmosfir, sedang penyaring-penyaring itu sendiri diperlukan sebogai sampah padat.
Gcis-gas ini yang dibuang lewat cerabong hampir seluruhnya terdiri dari tritium dan
A-41 . Jumlah sampah radioaktip yang dihasilkan oleh PLTN.PLTN ini sedemikian kecil,
sehingga dapat dikatakan sedikit atau "tidak ada" kesulitan yang dijumpai. Berdasar
kenyataan tersebut, maka dapat diramalkan bahwa untuk nrasa depan tidak akan oda
pembatasan-pembatasan yang serius dalam cara-cora pembuangan sampol, radioaktip
kedaerah lingkungan.
Tabel-tobel IV dan V memperlihatkan data pembuangan sampah radioaktip berbentuk gas
dan cairan dari beberapa PLTN yang beroperasi di Canada.

TABEL IV

PEMBUANGAN RATA-RATA BAHAN RADIOAKTIP
KE ATMOSFIR OLEH BEBERAPA PLTN CANADA

Instalasi

1 . DOUGLAS POINT

Gas-gas mulia

Tritium (Oksido)

1 - 133

2. NPD

Gas-gas mulia

Tritium (Oksida)

1 - 133

1967

1

0,6

TD

-

25

TD

Pembuangan

1968

110

7

2 x 10J

-

27

TD

harian rata.rata (Ci)

1969

280

26
1 5x 10-1

45

28

TD

1970

440

30

6 x 10-"

_

21

TD

TO : tok dapat dideteiui
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TABEL V

PEMBUANGAN SAMPAH RADIOAKTIP CAIR
OLEH BEBERAPA PLTN CANADA

1.

2.

Instalasi

DOUGLAS POINT

Sampah campuran

Tritium (Oksida)

NPD

Sampah campuran

Tritium (Oksida)

1967

2,1 x W4

70,7

Pembuangan ha

1968

IS x 10"3

1,2

4 x 10 5

75,9

rian rata-rata (Cl)

1969

33 x 10"3

2,7

5 x 10 5

14,8

58

6

1970

x 10

2 , 6 ••

x l o * ;

9,6 ;

Komposisi sampah campuran kira-kira adalah sebagai berikut:
Cs-137 58%, Cs-134 20% , Co-60 17%, 1.131 4 , 3 % , Zn-65 0 , 2 % ,
Sr-90 < 0,05 %, Sr-89< 0,001 %.

3. KESIMPULAN

Dalam memilih suatu jenis reaktor untuk P.L.T. - Nuklir yang akan didirikan, maka
salah satu faktor penting yang harus diperhatikan ialah faktor keselamatan lingkungan,
khususnyo dari segi pengurusan sampah radioaktip yang dihasilkannya.
Dari perkembangan pendirian P.L.T. - P.L.T. - Nuklir dibeberapa negara didunia ini ,
ferlihat bahwa negara.negara yang sedang berkembang, seperti India atau Pakistan lebih
menitikberatkan pilihan poda reaktor jenis HWR (Heavy-Water-Reactor). Alasan yang
utama dari pemilihan ini ialah bahwa HWR menggunakan uranium olam sebagai bahan
bakarnya, sehingga dari segi menguntungkan. Sedang segi pengurusan sampah
radioakfipnya fak fauh berbeda dengan reaktor-reaktor jenis lainnya yang kompetitip,
seperti PWR dan BWR. Dengan demikian dopatlah kiranya diambil kesimpulan, bahwa
bagi Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, maka pemilihan reaktor
jenis HWR tersebut akan lebih tepot bila dibandingkan dengan reaktor-reaktor jenis
lainnya.
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DISKUSI

RADIMIN D.

Sampah radioaktip yang sudah dibuang apabila masuk kedalam sesuatu benda/
binatang apakah keradioaktipan tadi accumulate tersimpan di dalam benda/
binatang tadi. Bagaimana menghindarkan efek radiooktip yang demikian«

ARIFIN KOESTIONO

Tingkat bahaya suatu bahan radioaktip terhadap sistim tubuh mahluk hidup antara
Iain tergantung pada :
1 . Jumlah (kwatitas) zat radioaktip yang masuk.
2. Jenis dan enersi radiasi.
3. Waktu paroh (half-life) . physical.
4 . Waktu paroh (half-life) - biologis.
5. Daya tahan tubuh (body retention) untuk meng-eliminir sebagian dari bahan

radioaktip yang memasuki tubuh.
6. Ukuran dari organ-organ kritis, dan Iain-Iain.
Jadi meskipun memang bahaya keradioaktipan terjadi secara akumulatip namun
faktor-faktor di atas harus diperhatikan.

R.P.H. ISMUNTOYO

Menurut pendapat anda misalkan di Indonesia di bongun PLTN dimanakah tempat
yang paling baik untuk menyimpan waste radioaktip secara permanen.

A . KOESTIONO

Apabila kita mengikuti trend yang teqadi di beberapa negara mafu, dimana sampah
radioaktip dengan tingkat keaktipan tinggi disimpan secara permanen pada tambang-
tambang garam jauh di bavvah permukaan bumi maka perlu kita lentukan tempat-
tempat di Indonesia yang semacam itu.
Dan hal ini menyangkut persoalan inter-disciplines khususnya dengan Direktorat
Geologi. Dengan bantuan mereka kita bisa mencoba mencapai tempat-tempat
yang memungkinkan penyimpanan sampah-sampah radioaktip secara permanen
dengan aman.

RADIMIN D.

Untuk sampah radioaktip sebelum dibuang apakah selalu diadakan pengukuran
aktivitasnya. Kalau ya, apakah secara manual atau sudah ada alat deteksi yang
kerjanya secara otomatis ?

A. KOESTIONO

Setiop sampah radioaktip sebelum dibuang selalu diukur terlebih dulu untuk
mencegah pembuangan yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan. Misainya
di Pusat Reaktor Atom Bandung, sampah radioaktip cair sebelum dibuang telah
diukur terlebih dulu (secara manual).
Sedang untuk gas radioaktip, di reactor hall terpasang suatu alat (j-alarm) yang
otomatis akan berbunyi apabila ada gas-gas radioaktip yang melewatinya di atas
suatu batas yang telah ditetapkan.
Di luar negeri, umumnya setiap instalasi nuklir memiliki alat-alat detektor yang
otomatis misainya bila suatu cairan radioaktip yang konsentrasinya melebihi batas
tertentu, maka secara otomatis bisa dikembalikan ke tangki penyimpanan untuk
mengalemi proses delay, sebelum dibuang kedaerah lingkungan.
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SUKARDONO

1. Untuk pembersihan sampah air dari pendingin (siklus I I ) PLTN dengan PWR
kadang-kadang dipakai filter ataupun dengan penguapan yang berfingkat.
Akan tetapi system yang terakhir ini adalah mahal. Apakah tidak ada metode
lain yang lebih murah ?

2. Untuk air yang boleh diminum berapa /aCi/cc daiam komplex PLTN?

A. KOESTIONO

1 . Dengan menggunakan suatu alat yang memakai penukar ion (ion-exchanger)
maka coolant dapat dimurnikan dari impurities dengan cukup ekonomis.

2 . Hal ini tergantung pada radionuklida yang terkandung dalam air tersebut sebab
menurut pembatasan-pembatasan oleh ICRP dikemukakan harga-harga konsentrasi
maksimum yang diperkenankan (MPC)W di dalam air untuk masing-masing
radionuklida.
Sedang untuk radionuklida yang tak di-identifikasi (unidentified radionuclides)
harganya adalah (MPCU)W = 10 7 pCi/cc.

Ny. A. KUSNOWO

Sampah dengan keaktipan yang rendah biasanya langsung dibuang setelah
(kertas karya hal 3 ) .
Pertanyaan: Bagaimana halnya dengan sampah yang punya umur panjang sekali
(seperti M3 ) karena ini menyangkut accumulated dose.

A. KOESTIONO

Bila sampah mempunyai konsentrasi yang rak melebihi MPC, maka boleh langsung
dibuang. TingKat bahaya radiasi dari suatu radioisotop yong masuk kedalam tubuh
ditentukan olih banyak faktor, tidak hanya physical half-life-nya saja.
(Lihat [awaban saya atas pertanyaan Sdr. Radimin 0 ) .

BUDI SUDARSONO

Menanggapi pertanyaan Sdr. Ismuntoyo: jika kita memilih PLTN jenis LWR, maka
pengurusan sampah "high-level" akan menjadi urusan negara yang mengolah-ulang
bahan bakar kita (kalau kita kirim untuk pengolahan-ulang). Dengan demikian
kita hanya mengurus sarnpah yang "low-level"- dalam hal ini saya kira tidak ada
masalah.

SUGIMIN

Apakah sudah diadakan perhitungan sebelumnya bahwa PLTN yang akan didirikan
tahun 1980 lebih murah dari pada PLTA sebab :
1 . Sumber-sumber PLTA di Indonesia P. Jawa banyak dan murah karena untuk

membuat bendungan, baru-batu gunung cukup banyak/murah tidak seperti di
luar negeri batu di import.

2 . Dari syarat-syarat lokasi PLTN tidak boleh dalam kota, bahkan sebaiknya
ditepi laut, berarti transportasi listrik ke kata sangat mahal sepertj halnya
PLTA.

Pertanyaan :
Dalam 5 tahun mendatang apakah sudah diperkirakan PLTN masih lebih murah
dibandingkan PLT lainnya seperti PLT Diesel.

Pertanyaan :
Mungkinkan pertimbangan pendirian PLTN tahun 1980 itu karena :
a. Pertimbangan politis ?
b. Pertimbongan kemampuan ilmu & teknologi ?

I
;-SS
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Sehingga walaupun PLTN tahun 1980 relatip mahal dari PLTA dan PLTD, tetapi
dengan kemajuan science dan teknologi dipandang perlu tahun 1980 didirikan PLTN.
Menurut pendapar kami pertimbangan b. yang sangat kuat untuk memperjuangkan
realisasi pendirian PLTN tahun 1980. * )

*) Untuk jawaban, lihat dijtcus! prasaran Budi Sudarsono dalam Proceedings ini.
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PROTEKSI RADIASI PLTN DITINJAU DARI a
SEGI KEAMANAN PERSONIL ;

ROESTAN ROEKMANTARA * )

ABSTRAK

PROTEKSI RADIASI PLTN DITINJAO DARI SEGI KEAMANAN PERSONIL.
Reaktor yang menggunakan air sebagai pendingin, moderator dan pembawa panas dapat menimbulkan
bahaya radios! luar maupun dalam (external & infernal) ynng culcup besar karena adanyo konraminasi.
Secara garis besar dibahas rerjadinya kontaminasi serta bogaimana tindakan yang harus dijalankan
agar Karyawan Dersonil tidak mendapatkan dosis radiasi yang melebihi dosis maksimum yang
diperkenankan.

PENDAHULUAN

Reaktor dari kira-kira 100 MW pada umumnya selama operasi norma! akan
menimbulkan fission produk kira-kira 10s Ci . Dal am keadaan operasi normal sejumlar.
unsur radioaktip diudara (air-borne radioactivity) okan dikeluarkan, seperti Tritiuni
oleh reactor air berat. Argon oleh reaktor dengan gas sebogai pendingin, dan
Radio-jodium oleh PWR. Dalam keadaan kecelakaan porensi pembentukan unsur
radioaktip diudara Jadi lebih besar dan tergantung dari banyak faktor termasuk macam
reactor, tingkat daya, sejarah operasi reactor dan keadaan meteorologis pada soar
terjadinya kecelakaan. Udara diluar reactor jadinya akan mengandung unsur-unsur
radioaktip yang mempunyai kemungkinan akan rerhisap oleh karyawan atau dalam
keadaan terrentu akan masuk dalam tubuh karyawan dengan jalan absorpsi atau
penyerapan melalui kulit maupun luka. Konraminasi udara dapat juga terjadi bila
terdapat suatu kebocoran dalam pipa-pipa atau saluran-saluran sistim primer.

KONTAMINASI

Maksud utama dari pendingin (coolant) adalah membawa panas dari inti reactor ;^
(reactor core), tetapi dapat juga merupakan alat pembawa dari semua bahan komponen ']

'$
*) Staff Dep. Fisika ITB yang dipcrbantulcan di PRAB, BATAN |
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yang asing (non water). Pendingin dapat sebagian atau semuanya jenuh dengan
berbagai produk korosi yang mungkin keluar dar! permukaan-permukaan bagian-bagian
alat yang dilalui aliran pendingin. Bila aliran pendingin ini melalui inti reactor
mako produk korosi akan disinar! oleh neutron hingga terjadi netron activasi dan
-lengeluarkan unsur radioaktip. Nuklida-nuklida utama yang diproduksi adalah^Co

JZn dan 60Co yong mempunyai umur panjang relatip besar, hasil dari reaksi ^ N i
(n.p^Co, M Zn(n , j ) 6 5 Zn dan ra Co (n , j ) 60Co.
58Ni didapatkan pada umumnya dari korosi logam campuran Ni dalam tabung-tabung

pemanas (feed water heaters). Tabel I memperlihatkan produk korosi dari beberapa
type BWR yang predominan yang memoncarkan radiasi j -

TABEL I

Dresden No. 1 58Co

Garigliano ^ C o

Big Rock Point M C o

Kahl (Germany) 60Co

Japan Power Demonstration Reactor ^ C o

Macam dan derajad kontaminasi yang akan dibentuk dalam sistim primer selama reactor
beroperasi akan tergantung dari materi atau bahan konstruksi dan daya larut dari
unsur-unsur radioaktip. Transport dari unsur radioaktip dan pembentukan bahan-bahan
particulate dalam rangkaian reactor ado hubungannya dengan oksidasi atau reduksi
keadaan dalam rangkaian dan pH dari air. Tabel II memperlihatkan solubility
(daya larut) don transport dari type-type reactor.

TABEL II

Solubility and transport
of radioactivity

BWR low

PWR high

Sistim Primer terdiri dari tabung-tabung dalam reactor, pipa-pipa luar, pompa-pompa,
penekan tinggi, kran-kran, sambungan-sambungan dan bagian-bagian pertama dari
unit penukar utama (main exchanger). Produk fission, bahan-bahan radioaktip dalam
core dan produksi korosi yang sudah radioaktip akan ditransport/ diangkut dari inti
reactor sebagai koloid, ion-ion atau particulars ke bagian-bagian luar dari sistim
primer dimana kemungkinan besar akan mengendap pada daerah-daerah dengan aliran
rendah (misal kran-kran, lekukan-lekukan) atau pada bagian-bagian yang suhunya
lebih rendah atau tinggi dari sistim. Kemungkinan yang lain ialah diserop oleh d
dinding-dinding dari pipa pada bagian yang sukar untuk diberi perlindungan. Akibatnya <f
medan radiasi d i tempat - tempat tersebut akan d i penga ruh i . T ingka t radias i in? dapat '_•
d ikon t ro l dengan proses penyerapan da r i unsur-unsur ^ C o , ^ C o a tau ® 5 Z n . i
Dalam sistim PWR hanya 5 8 C o dan 6 0 C o yang ternyata membentuk kont r ibus i utama -;-
da lam kena ikan t i ngka t radiasi da lam keadaan reactor shut d o w n . Sefelah beberapa I
per iode dar i operas! , medan-medan radiasi da lam keadaan reoktor shut down dar i
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sistim PWR dan BWR ternyata memperlihatkan order tingkat radios! yang sama.
Tabel III memperlihatkan hal in i .

TABEL III

SHUT D O W N RADIATION LEVEL OF PRIMARY C O O L A N T
RECIRCULATION PIPING I N TYPICAL BWR A N D PWR PLANTS

BWR

PWR

Dresden

Garigliano

Big Rock Point

Shippingport

Yankee

Operating time
EFPK * )

16000

11000

6000

21000

14000

Radiation level
mR/hr

160

200

120

100

200

* ) EFPH = effective full Power Hour.

Kemungkinan terjadi kontaminasi pada turbine pada umumnya sangat rendah. Dalam
type BWR kontaminasi pada turbine sangat rendah disebabkan faktor pemisah uap-air
adalah bail? sekali. Sebagai contoh setelah lebih dari 8000 jam operasi turbine di
Vallecitos BWR, tingkat radiasi dari unsur-unsur radioaktip yang mempunyai umur
paruh yang panjang kira-kira 1 - 3 mR/jam dalam keadaan reaktor shut down.
Tabel I V memperlihatkan radionuklida yong terdapat dalam turbine dari reaktor yang
mempunyai direct cycle.

(Dresden BWR) TABEL IV

AMOUNTS OF RADIOACTIVITY OBSERVED I N DRESDEN TURBINE DEPOSITS*)

Nuclide

140 Bo
89 Br
90 Sr
58 Co
60 Co

Specific activity
(d is /min per mg. iron)

High Pressure
Turbine inlet

7.0 x 10s

1.2 x 10B

5.6 x 10«

1.1 x 10s

2.9 x 10s

Intermediate Pressure
Turbine inlet

2.2 x 102

4.8 x 10'

4.4 x 10°

2.6 x 102

9.0 x 10s

Low Pressure
Turbine inlet

1.4 x 102

1.5 x 10'

1.7 x 10'

8.0 x 10'

2.4 x 102

* ) Cuplikan diambil setelah 10500 EFPH operasi dan pembacaan dikoreksi pada
keadaan shutdown. •a
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Adanya 140Ba dan produk fission yang lainnya dalam turbine akibat dari decay
gas-gas yang umur pendek seperti 1 4 0Xe.
Kontaminasi udara dapat terjadi bila terdapat suatu kebocoran atau bila sistim primer
sedang dibongkar hingga menambah bahaya radiasi dalam (internal radiation hazard).

MONITORING

Dipandang dari sudut kesehatan dan keamanan personil, unsur-unsur radioaktip
di udara (airborne radioactivity) dapat menimbulkan kontaminasi dalam tubuh dengan
jalan dihisap atau diserap melalui kulit. Toxicology yang konvensionil menganggap
adanya suatu threshold dimana terjadi keracunan accute atau kronis.
Untuk menjamin bahwa threshold in! tidak dicapai, maka ditetapkan tingkat konsentrasi
maksimum yang jadi batas dimana bahaya accute atau kronis sedikit dilampaui.
Dasar yang diambil oleh ICRP dalam menentukan dosis maksimum yang diperkenankan
(MPD) adalah pengalaman yang lama dalam pemaka'ian sinor-sinar X , radium don
unsur-unsur radioaktio lain bersama-sama dengan informasi dari luka akibat radiasi dalam
tubuh manusia dan organisme yang lain. Harga-harga untuk MPD dapat ditetapkan
sedemikian hingga ada kemungkinan (probability) yang rendah untuk terjadinya luka
radiasi tanpa pembarasan dari penggunaan dan faedah radiasi pengion. Karena itu dalam
proteksi radiasi dari kontaminasi diudara, tujuan pokoknya adalah menaksir atau
menetcpkan dosis radiasi pada paru-paru dan organ lain dan menjamin bahwa dosis
radiasi berada jauh dibawah MPD.
ICRP memberikan rekomendasi untuk MPD dari berbagai organ dalam bentuk jumlah
pemasukan tahunan yang diperkenankan (MPAI) dengan jalan penghirupan.
Dalam praktek agar memudahkan pengukuran dan monitoring ditentukan harga-harga yang
diturunkan dari MPAI ialah konsentrasi maksimum yang diperkenankan (MPC).
MPC dari produk fission campuran adalah:

setelah 1 hari pendinginan 2,7 x 10'7 Ci/m3

setelah 10 hari pendinginan 1,2 x 10'7 Ci/m3

setelah 110 hari pendinginan 2,5 x 10"8 Ci/m3

Dalam reaktor yang menggunakan air berat ( D 2 O ) sebagai moderator (HWR) irradiasi
dengan netron dapat menimbulkan kontaminasi tritium hasil reaksi ,H ( n , j ) 3 H yang
mempunyai waktu paruh 12,6 tahun. Tritium keluar juga sebagai hasil aktivasi netron
dengan LiOH zat tambahan dalam coolant dan juga dapat diproduksi oleh fission.
Setelah 1 tahun diiradiasi dengan flux netron 10 ' 4 , spesific activity dari Tritium
menjadi 6xlOJ )Ci/m3 D 2O. Setiap tahun reaktor dengan air berat (HWR) dapat
mengeluarkan air tritium (tritiated water) kira-kira order ratusan KCi.
Bila ada tumpahan dari air berat akibat kebocoran dalam sistim primer atau selama
membuka pipa, kran, pompa atau heat exchanger, akan nrcnimbulkan kontaminasi kuat
diudara yang mungkin mencapai beberapa ratus kali MPC. Tritium berada dalam udara
dapat berbentuk gas tritium atau berbentuk uap air tritium. Gas tritium bila masuk
kedalam tubuh manusia akan berreaksi dengan hydrogen dalam fluida tubuh hingga
memproduksi air tritium meskipun sangat sedikit. Air tritium lebih berbahaya daripada
gas tritium. Dalam udara yang kena kontaminasi uap air tritium, banyaicnya tritium yang
diserap melalui kulit hampir sama dengan yang diserap melalui pernapasan. Dalam
daerah dimana udara mengandung tritium yang diperkirakan berada diatas MPC, orang
diharuskan memakai pokaian PVC. MPC dari uap air tritium adalah 8 x lO^Ci /m 3

dengan seluruh tubuh sebagai organ reference.

Sampai sekarang belum ada metoda yang cepat untuk mengukur kontaminasi tritium
diudara. Berbagai-bagai macam alat deteksi dan pengukuran biasanya dibuat dengan
prinsip differential ionization chamber telah dikembangkan, tetapi alat ini rerlalu besar
hingga tidak dapat digunakan dalam ruangan yang sempit. Pada umumnya adalah perlu
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untuk secara teratur dan kontinu mengambil sample dari uapair tritium dan drukur
aktivitasnya dilaboratorium.
Selain dari tritium, sal ah satu produk fission yang berarti dipandang dari sudut kesehatan
dan keamanan personil adalah radioiodine 1 3 ' l . Iodine dapat berbentuk Iodide, iodine
bebas ( l 2 ), iodate ( IO 3 ) dan methyliodate, methyliodine, periodate ( IO 4 ) dan
hypoiodare. Yang paling banyak adalah ion iodide yang menjadi l2 bila ada cahaya.
Dalam udara diperkirakan berbentuk sebagai Iodide /ang menfadi l2 karena oksidasi.

Sudah dianggap bahwa 50 sampai 90% dari udara yang mengandung 1 3 1 I , iodine
berbentuk sebagai bahan particul ate atau tergabung pada inti kondensasi dan sisanya
berbentuk gas. Jadi 131I diudara dapat dicuplik dengan filtrasi dan metoda absorpsi.
Tindakan pencegah yang khusus perlu diadakan karena ketidakpastian bentuk fisis dan
kimiawi dari iodine dalam udara. 131I yang ada setelah reaktor beroperasi selama 1
tahun kira-kira beberapa % dari aktipitas total dari produk Fission pada 24 [am setelah
shut down. MPC dari 131I adalah 3,2xlO'7 Ci/m3 dengan paru-paru sebagai organ
reference.

Unsur radioaktip diudara (airborne radioactivity) dan zat-zat yang merugikan harus
dibuang dengan aman. Sistim ventilasi pada umumnya dibuat agar dapat membuang zat-
zat tersebut diatas. Perhatian khusus harus ditu{ukan kepada tritium karena sistim
ventilasi gedung mungkin tidak membuang tritium secara keseluruhan. Tritium bila kontak
dengan bahan-bahan berair akan bertukar dengan atom hydrogen dan menjadi terikat
semi-permanen. Jadi tritium dapat lebih lambat terbuangnya.
Kontrol dosis terhadap karyawan pada umumnya selain menggunakan dosimeter-dosimeter
yang dipakai, dilakukan dengan whole body gamma spectromefry dan bio-assay.

DEKONTAMINASI

Yang dimaksud dengan dekontaminasi adalah membuang radionuklida yang tidak
diharapkan dari permukaan-permukaan. Bagian-bogian reaktor yang mendapat kontaminasi
hingga menimbulkan kenaikan dari bahaya radiasi luar maupun dalam, perlu dibersihkan
dari produk-produk korosi yang sudah jadi radioaktip. Pada umumnya reaktor dibuat
(designed) untuk keselamatan, operas! yang effisien dan ekonomis tetopi tak dipaksa
untuk dibuat agar memudahkan dekontaminasi. Reaktor sekarang mempunyai pattern arus
yang komptek. Banyak macam bahan/materi yang digunakan dalam konstruksi sistim
primer hingga kadang-kadang susah untuk mendapatkan formulas! dekontaminasi yang
effektip.
Jug a karena reaktor pada umumnya dibangun merupakan investment modal yang besar,
bila terjadi kerusakan akibat dekontaminasi dan berhenti operasi dalam waktu yang lama,
mungkin akan merugikan. Maka biasanya dekontaminasi dipertimbangkan sebagai
pilihan yang terakhir bila betul-betul sudah diperlukan seperti halnya sama dengan
re-fueling. Tetapi bila dekontaminasi direncanakan dengan baik dan semua aspek-aspek
yang penfing dipertimbangkan, setiap reaktor nuklir dapaf didekontaminasi dengan aman
dan effisien. Semua operasi dekontaminasi harus direncanakan dengan baik untuk -
menjamin keselamatan karyawan yang bekerja yang bukan sa[a menerima bahcya radiasi
tetapi juga bahaya fisis dan kimiawi yang biasa. Bahan-bahan pada*, cair atau gas f
yang digunakan dalam reaktor sebagai fuel elemen, pula sebagai bahan yang digunakan I
untuk dekontaminasi dapat merupakan racun, corrosive, mudah terbakar atau menimbulkan ';)
produk-produk yang bahaya bila berreaksi kimiawi. \]

Sebelum dekontaminasi dimulai, perlu dilakuka.' penyelidikan bahaya-bahaya yang "i
mungkin, pengevaluasian intensitas radios! dan fingkot kontaminasi, pemberian tonda i
daerah bahaya, pemilihan pakaian kerja dan alat-alat yang akan dipokai dan ,•
pengkhususan metoda proteksi yang hendak dilakukan. Juga harus ditentukan dosis yang 1
diperkenankan sebagai fungsi dari pengukuran radiasi dan harus disediakan persiapan "j
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pertolongan kecelakaan pertamo. Seflap operasi harus dipelajari baik-baik hingga dapat
menghilangkan operasi-operasi yang tak perlu.
Change room yang dibangun dekat batas daerah bchaya (yang harus didekontaminasi)
harus dilengkapi dengan alat-alat showers dan meja cuci yang dapat dipindah, aiat
monitoring kontaminasi badan,perlengkapan pakaian kerja dan alar-alat khusus, buku
catatan record dosis yang diterima dan alar-alat penolong kecelakaan (first aid
station) yang dilengkapi dengan alat-alat pernapasan.
Pada umumnya dengan [alan mempersiapkan dan merencanakan dekontaminasi yang bait,
reaktor dapat didekontaminasi dengan aman dan effisien.
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DISKUSI

Ir. SOLEH S.

1 . Apa yang dimaksud dengan tumpahan air berat dari kebocoran sistim primer itu
Wihaf berbahayanya terhadap personil, karena memang terlokalisir disitu dan
..dak terus I eluar (lewat containment misalnya)

2 . Apa banyaknya aktivitas tritium dalam sistim primer selalu dibatasi, misai dengan
sistim pemurnian.

RUSTAN R.

1 . Dalam keadaan maintenance selalu ada personil yang bekerja dan tumpahan air
berat mengandung tritiated water yang lebih berbahaya dari pada gas tritium.
Kemungkinan dari tumpahan air berat itu ada uap air tritium (tritiated water
vapour) yang memungkinkan konsentrasi dalam udara melebihi M P C.

2. Banyaknya aktivitas tritium dalam sistim primer dapat diatur atau dibatasi
dengan melalui resin dan by pass dimana ada filtran & absorpsi dari particulate-
particulate atau ion-ion yang mengandung tritium.

Ny. A . KUSNOWO

Berbicara soal keamanan personil, bagaimanakah gambaran risiko bahaya didaerah
PLTN dibandingkan dengan bahaya dilapangan kerja lain ?

RUSTAN R.

Tergantung da. j cara bekerja didaerah PLTN itu sendiri dan bagaimana management
dari keamanan PLTN.

W. MARKHAM

Masih perlukah adanva fasilitas Bio-assay didalam suatu PLTN jika sudah ada
Fasilitas Whole Body Counter ?

RUSTAN R.

Dalam hal ini dapat dilakukan untuk sebagai comparative. Lebih bciik ada 2 macam
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procedure pengukuran untuk lebih meyakinkan bila terdapat kescmoan dari pengukuran
pengukuran.

T.H. SIAHAAN

Bagaimano dengan adanya 5 dari N-16 dan gas-gas mul'- yang terjodi pada tuibin
building. Bagaimana mengusahakan konsentrasi dari gas mulia serendah-rendahnya
sehingga average annual permissible stock release rate tidak metampaui 500 mR/
tahun, untuk individual population, mengingat belum 'ogi diperhitungkan pada
shut down adanya fission product, decoy gamma, de jy gamma dari bahan-bahan
yang diaktipkan dalam core, pressure vessel, dan Iain-Iain.

RUSTAN R.

Pada umumnya gas-gas itu berumur paruh pendek dari pada gas off system dari
reaktor gas tersebut dirangkap dengan jalan filtrasi dan absorpsi.
Untuk lebih yakin terhadap stack release di samping diadakan stack monitoring
yang lebih efisien juga dilakukan beberapa filtering dan penangkapan gas-gas
tersebut.

IJOS SUBKI

Kita sekarang telah mengerti dengan baik "corrosion products" dan "water chemistry"
hingga masalah waste management dan decontamination dalam PLTN tidaklah
sesulit seperti dibayangkan sebelumnya.

RUSTAN R.

Memang benar, seperti saya bicarakan tadi bahwa reaktor pada umumnya dibuat/
didesigned berdasorkan k?selamafan, operas! yang efisien dan ekonomis.
Tetapi kita tak perlu over-optimistic dengan menganggop J_ri ribuan fuel elemen
tidak ada yang defective atau gagal (failure) dan bogaimanapun sudoh diteliti
tahan korosinya material, tentu ada sedikit/beberapa produk korosi yang akan
menimbulkan kontaminasi setelch beberapa ribu EFPH beroperasi.

SUWARNO W.

Suatu PLTN adalah suatu instalasi yang direncanokan bekerja secara ajeg (steady)
dalam fangka waktu cukup lama. Dalam hal seperti itu, persoalan keselamoran
radios! relatip lebih mudah dibandingkan dengan persoalan keselamatan radiasi pada
instalasi reaktor percobaan (experimental reactor) maupun ^ado reaktor penelitian
(research reactor), karena semuanya bisa diperkirakan sebelumnya, atau diperkirakan
seiama persiapan. Keselcmatan bag! penduduk justru lebih penting. Bogaimanapun
juga semuanya itu perlu dipersiapkan dengan baik, dari segi kwalitas dan kwantitas
person!) ahli fisika kesehatan. Sependopatkah pembicara dengan penanya, apobila
untuk itu perlu diadakannya kelompok ahli fisika kesehatan dengan pengarahan
kerja/tugas khusus memikirkan masalah keselamatan radiasi poda PLTN, termasuk
didalamnya, penyelenggaraan pengamatan keradiooktipan lingkungan, srudi dalam
masalah sampah radioaktip, studi masalah penentuan lokasi dan sebogainya ?

RUSTAN R.

Terima kasih atas komentar Saudara. Saya sependapat dengan apa yang Saudara
bicarakan. Mengingat bahaya radiasi yang tak dapat dilihat dan dirasa, kadang-
kadang itita merasa aman bekerja dengan procedure yang ada, ditnana kemungkinan
tidak benar; pula dapat membantu kepada pimpinan fasilitas untuk meyakinkan
keamanan kepada masyarakat khususnya di Indonesia yang masih jauh pergertiannya
terhadap teknologi nuklir.
Saran kedua kami ajukan terus ke pimpimn Sidang.
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BEBERAPA ASPEK PEMILIHAN JENIS PLTN

BUDI SUDARSONO *)

PENDAHULUAN

1 . Seminar Ekonomi dan Teknologi PLTN tahun 1973 di Bandung telah membenarkan
bahwa introduksi PLTN akan terjadi dalam tahun 1980-an, khususnyo pada saat

iaringan listrik di Pulau Jawa yang sudah akan di interkoneksikan mencopai kapasitas
terpasang sekitar 3000 Mwe. Perkembangan yang terjadi sejak Seminar tersebut dalam
harga minyak bumi di dunia telah lebih mendorong kila untuk mempercepat intioduksi
PLTN, mengingat pentingnya usaha unluk menggantikan penggunaan minyak yang
merupakan sumber utama devtsa kite.
Akan tetapi introduksi PLTN tetap akan ditentukan oleh faktor-faktor diluar masalah
minyak, yakni :

a) tersedianya jaringan listrik di pulau Jawa sebesar sekurang-kurangnyo 3000 Mw,
untuk keandaian sistim,

b) berhasilnya diadakan pembiayaan melalui kredit yang syarat-syaratnya tidak
memberatkan.

c) adanya kesediaan manufacturer PLTN atau kontroktor pembo.igunan PLTN untuk
membuat/membangun PLTN yang ukurannya sesua! dengan kebutuhan dan dengan
harga yang layak.

Faktor a) add ah soal waktu saja; kemungkinan pada tahun 1985 hal ini sudah tercapai.
Faktor b) adalah soal perjuangan kita diforum internasional dan Iciranya talc ada
alasan untuk meragukon kemungkinan diperolehnya kredit, setidak.tidaknya untuk PLTN
pertama. Tetopi faktor c) juga turut menentukan; ditahun-tahun yang silam beberapa
manufacturer masih bersedia mengadakan kantrak PLTN. berukuran dibawah 500 Mw,
kini PLTN dipesan hanya untuk ukuran diotas 500 Mw dan tak mustahil, dengan
perkembangan krisis minyak tahun 1973 serta akibatnya, maka ukuran PLTN untuk tahun
1985 dan selanjutnya akan mempunyai kapasitas minimal 600 Mw.

2 . Mengingat sudah dapat dipastikan bahwa PLTN akan dibangun dalam tahun 1980-an,
maka kiranya sudah tiba waktunya masalah penentuan pemilihan jenis PLTN

*) Sekretariat BATAN
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mendopatkan perhatian kita. Prasaran ini dimaksudkan untuk mengetengahkan berbagai
faktor yang turut mempengaruhi pemilihan jenis PLTN. Sebelumnya, disini ingin
dikemukakan bahwa pemilihan tersebut secara proseduril dapat dilakukan pada waktu
tahap menilai penawaran-penawaran untuk kontrak PLTN. Karena itu moka ada dua
alternatip penawaran: tencer untuk semua fenis PLTN atau tender untuk satu jenis PLTN
(serelah pemilihan jenis PLTN), disamping adanya alternatip contract negotiation (fuga
setelah jenis PLTN dipi l ih). Semua alternatip ini akan tergantung pula pada cara/sumber
pembiayaan. Didalam praktek ada kemungkinan bahwa cara/sumber pembiayaan turut
menentukan pilihan jenis PLTN. Sebaliknya pertimbangan mengenai pemiiihan jenis PLTN
akan dapat menunjukkan bagaimana seyogyanya kita mengusahakan pembiayaon PLTN.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN JENIS PLTN

3. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan jenis PLTN dapatlah didaftarkan
sebagai berikut :

I. Faktor-faktor Ekonomi
I I . Faktor Teknis

I I I . Faktor Politis
IV. Pemilihan sistim reaktor dan siklus (daur) bahanbakar.

SISTIM REAKTOR DAN SIKLUS BAHAN BAKAR

4. Pemilihan jenis PLTN adalah identik dengan pemilihan sistim reaktor, dan apabila
kite berbicara mengenai sistim reaktor maka haruslah kita bahas siklus (daur) bahan

bakar karena keduonya erat terjalin. Diantara sekian banyaknya kemungkinan untuk
menciptakan sistim reaktor berdasarkan pada bahan-bahan moderator, bentuk kimiawi
bahan bakar, pendingin, dst, bahan bakarnya sendiri dapat berupa uranium alam atau
uranium kaya (enriched uranium). Skema siklus bahan beskar dapat dilukiskan sebagai
berikut :

i ) Siklus uranium kaya A - B - C - D
i i ) Siklus uranium alam A _ C

A adalah Bahan Galian Pertambangan - Yellow cake
B adalah Konversi ke UF6 - Enrichment
C adalah Pembuatan UO2 - Fabrikasi batang bahanbakar . Reaktor - Penyimpanan
D adalah Pengolahan ulang - Pembuangan/penvimpanan sampah

. Sisa U-235 ke Konversi UF6 ( ? )
- Ekstraksi Pu

Sebagaimana diketahui sistim reaktor yang memakai siklus i ) adalah LWR (PWR dan BWR)
AGR, SGHWR, HTR, sedang yang memakai siklus i i ) hanyalah Magnox dan Candu
(PHWR). Pertimbartgan yang menyangkut pilihan siklus akan diuraikan dibawah; disini
ingin ditunjukkan bahwa diantara kedua alternatip tersebut, alternatip i) memerlukan
investasi jauh lebih besar, terutama untuk tahop B, sehingga jika feita pil ih maka kita
selamanya tergantung pada luar negeri, sedangkan alternatip i i) merupakan siklus
terbuka dan investasi yang diperlukan masih dalam jangkauan negara berkembang asal
program PLTN cukup besar.
Berikut ini dilukis secara singkat tiap bagian daripada siklus bahan bakar (lihat karya
Griffiths, Ref.2)„
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Pengadaan Uranium

Publikasi terbaru dari OECD-NEA dan IAEA mengenai Uranium Resources, Production
and Demand (Ref.l ) melaporkan perkiraan Mnher-iumber uranium, baik untuk harga
kurang dari $ 10/lb maupun untuk harga antara $ iO dan $ 15/lb (lihat lampiran 1 ) .
Selain itu |uga diperkirakan permintaan akan uranium sampai tahun 1990 (lihat
lampiran 2 ) . Dari kedua keterangan ini dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan
dalam tahun 1980-an terjadi sedikit kekurangan dalam pengadaan yang tentunya akan
mendorong usaha pencarian yang lebih hebat karena kenaikan harga. Perkembangan
pada akhir tahun 1973 mengenai harga minyak telah mendorong lebih keras lag!
kenaikan harga uranium. Dalam jangka ponjang, kiranya tidak akan terjadi kekurangan
uranium. Lampiran 1 juga menunjukkan bahwa sebagian besar uranium hingga kini
terdapat di 7 negara saja.
Kebutuhan akan uranium untuk PLTN diberikan dalam Tabel berikut (Ref.2)
(untuk sotuan 500 Mw) .

Muatan awal
Ib. U 3 Os/Mwe

1.200

1.280

480

Penggantian tahunan
Ib. UsOa/Mwe pada

f.b. 70%

400

370

300

PWR

BWR

Candu PHW

CATATAN: untuk PWR dan BWR dianggap uranium hasil pengolahan-ulang dipakar kembali.

Konversi ke UF6

Suatu pabrik konversi memerlukan modal sekitar $ 15 juta untuk kapasitas kira-kira
2000 ton U/tahun. Banyak perusahaan dinegara-negara Amerika Serikat, Inggeris,
Kanada dan Perancis berkecimpung dalam bidang ini dan ongkos jasanya berkisar
sekitar $ 3/kg U.

Enr ichment

Pabrik diffusi gas saat ini hanya terdapat di Amerika Serikat, Uni-Sovyet, Inggeris dan
Perancis, dan yang melayani kebutuhan PLTN LWR saat ini praktis hanyalah ketiga
pabrik di A.S. yang memakan modal $ 2,3 mil yard. Uni Sovyet juga telah memulai
pelayanan dibidang ini untuk Perancis dan Jerman Barat. Perancis bersama beberapa
negara Eropa akan membangun satu pabrik dengan kapasitas 9000 ton/tahun yang
diperkirakan selesai tahun 1979.
Sebuah proses lain (ultra centrifuge) telah berhasil dikembangkan oleh URENCO
(kerjasama Inggeris, Belanda dan Jerman Barat) dan diharapkan tahun 1985 mencapai
kapasitas 10.000 ton tahun. Afrika Selatan juga dikabarkan mempunyai proses baru.
Adanya kemungkinan kekurangan kapasitas dibidang enrichment (lihat fampiran 3 dari p
re f . l ) sudah tentu akan mempengaruhi keputusan tentang pemilihan jenis. Selain dari I.-:
itu pihak pemilik PLTN yang menginginkan jasa enrichment dari Amerika Serikat : ,
sel.arang diharuskan membuat perjanjian 10 tahun sebelumnya dan membayar (sebagian) j
dimuka, kedua-duanya memberatlcan negara berkembung. j

F a b r i k a s i B a h a n B a k a r '-;
i

Modal untuk membangun sebuah pabrik pembuatan batang/elemen bahan bakar tidak j
terlalu besar, yaitu sekitar $ 9 juta (untuk lOOton/tohun b.b LWR atau 200 ton/fahun •

"j

156 'i

« * .



b.b. PHWR). Saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang membuat elemen b.b.
sehingga persaingan selalu akan dapat menekan harga. Untok seluruh masa-manfaat PLTN
blaya bahan bakar berjumlah kira-k!ra separoh dari modal untuk PLTN. sehingga akan
menguntungkan apabila dibangun pabrik sendiri bila PLTN-nya sudah melebihi tcapasitas
1000 Mw.

P enga ngko tan

Ongkos pengangkutan elemen b.b. bekas (spent fuel) dapat menjadi relatip besar
dibandingkan dengan misalnya ongkos pengolahan-ulang. Hal ini disebabkan oleh
persyaralan-persyaraton untuk container-nya. (menjadi 6 0 - 7 0 ton dengan isi b.b.
hanya 31/2 ton).

P e n g o l a h a n - u l a n g

Pabrik pengolahan-ulang memerlulcan modal yang amat besar karena semuo proses
berlangsung dibalik perisai tebal secaro remote control.
Dari konperensi ke-6 JAIF diperoleh angka sebagai berikut :

Kapasitas

1 ton/hori

5 ton/hari

Modal investasi

$ 45 juta

$ 88 jura

Biaya pengolahan

$ 88/kg

$ 33/kg

CATATAN: kapasitas 1 ton/hari dapaf melayani b.b. dari LWR dengan kapasitas
10.000 sompai 12.000 Mw.

FAKTOR-FAKTOR EKONOMI

Diantara faktor-faktor yang terpenting ialah :

i) ongkos pembangkitan
ii) modal, dan

iii ) devisa.

Ongkos Pembangk i tan

Komponen biaya atau ongkos modal da\am ongkos pembangkitan PLTN dikenal
sebagai komponen terbesar. Diantara berbagai jenis PLTN, komponen ongkos modal
dalam ongkos pembangkitan PLTN HWR secara proporsionil adalah yang tertinggi.
Sebagai contoh dapat dikutip (dari Thomas Ref.3) disini ongkos yang disajikan bulan
Desember 1973 :

Ongkos Pembangkitan PLTN Pickering
mills/kwh

Modal

O & M

HW upkeep

Bahan Bakar

P-i
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Dengan demikian ongkos modal adalah 74% dari ongkos pembangftitan. Sebagai
perbandingan dapat diambrl contoh ongkos bahan bakar untuk PWR sebesar 1.78
mills/kwh, yang berarti ongkos modal kurang dari 4.0 mills/kwh apabila PWR dan HWR
menghasilkan ongkos pembangkitan yang sama.

Dari diskusi singfcaf ini [elas faahwa perbedaan ongkos pembangkiton LWR (BWR
dianggap hompir sama dengan PWR) dan HWR akan ditentukan oteh cara menghitung
ongkos modal : untuk PWR dengan harga satuan ($/kw) yang lebih rendah, maka
bunga modal tinggi dan faktor beban rendah akan mengunfungkan da]am persaingan
dengan HWR; sebaliknya bila bunga modal rendah dan faktor beban tinggi, perhitungan
untuk HWR lebih member! peluang untuk ongkos pembangkir yang lebih rendah daripada
LWR.

Modal

Seperti telah disebut di atas modal yang diperlukan untuk membangun jenis HWR
lebih besar daripada jenis LWR untuk ukuron PLTN yang sama. Tetapi amaf sulit
untuk memperoleh keterangan berapa prosen lebih besar (yang benor-benar dipercaya)
karena hanya dapat diperoleh melalui suatu pelelangan. Sekedar sebagai contoh,
disini dapat kami kemukakan penawaran PLTN HWR untuk Argentina (Maret 1973)
sebesar $ 240 [uta untuk 600 Mw (tanpa harga/modal untuk air berat). Dengan air
berot, ini berarti kurang lebih $ 470/kw. Sedang survey Pasar PLTN oleh IAEA
mendapatkan $ 460/kw untuk PWR dengan satuan yang sama di Amerika Serikat
(ORCOST-3) pada 1-1-1973 (ref .4) .

Perrimbangon mengenai modal ini sudah barang tentu suatu pertimbangan yang amat
penting bagi negara berkembang yang banyak kekurangan modal.

Devisa

Sekalipun ongkos modal HWR lebih tinggi daripada PWR, akan tetapi jika dilihat
seluruh ongkos-ongkos selama masa manfaat PLTN maka penggunaan devisa untukvHWR
lebih kecil dibandingkan dengan PWR. Hal ini disebabkan komponen devisa didalam
ongkos bahan bakar untuk PWR jauh lebih tinggi karena sekurang-kurangnya biaya-
biaya konversi dan enrichment harus dilakukan diluar negeri.

Pertimbangan mengenai masa-manfaat PLTN ini seharusnya mendorong kita untuk
membuat studi tentang optimization daripada suatu sistim jaringan untuk suatu jangka
waktu tertentu, seperti yang pernah dilaporkan dalam Seminar Terraga Nuklir di
Yogyakarta tahun 1970 mengenai hasil studi jaringan Jerman Barat untuk masa
1970-2000.

FAKTOR-FAKTOR TEKNIS

Salah sutu pertanyaan yang mungkin timbul mengenai sistim reaktor ialah apakah
ia merupakan suatu "proven system", artinya dapat dicipfakan (design), dibangun
dan kemudian beraperasi secara memuaskan sesuai dengan rencana semula dan dapat
diandalkan. Para ahli yang turut didalam pemberian Kursus Briefing IAEA di Bangkok
bulan Desember 1973 berpendapat bahwa saat ini belum ada sistim reaktor yang
"fully proven".

Prestos! daripada PLTN secaro keseluruhan menrang beium dapat dikatakan amat
memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari lampiran 4 dan 5 (dari ref.6) yang menunjukkan
sangat sedikitnya PLTN yang berhasil dipergunakan dengan faktor beban, 80% keatas
sepanjang masa - operasinya, (lihat lampiran 6 dari majalah Nuclear Engineering
international, November 1973). Periode awal 3 - 4 tahun senantiasa telah dihadop?
dengan berbagai kesulitan atau kesukoran teknis. PLTN di Kanada merupakan
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pengecualian, akan tetapi [umlahnya masih sedikit untuk membuat pernryataan positip
(lampiran 7 dari Ref.3). Nomun haros diingat pola bahwa PLTU dengan ukuran
besar pun mengalami kesulitan/kerusakan teknis dalam operas! awalnya.

Menuruf Prestclle (Ref.5) masalah.masalah teknis yang mempengaruhi prestasi LWR
dewasa ini adalah terurama :

1. Fuel densification
2. Cladding separation in steam generators
3. Main Steam Relief System Failures
4. Main Condensor Circulating Water System Failure.

Ditinjau dari jumlah outage selama tahun 1972 (untuk sejumlah 19 PLTN tertentu),
yang paling sering menyebabkan outage ialah valves & pump seals (44 kal i ) , yang
paling sedikit steam generators & condensers (12 kal i ) . Akan retapi lamanya outage
adalah 3.045 jam yang berasal dari kerusakan dalam steam generators & condensors,
sedang untuk dari valves & pumps 2.443 jam. Control Rods & Associated Equipment
menyebabkan 12 outage dengan duration 2.097 jam. Dari keterangan ini, terlihat bahwa
sebagian besar outage adalah dalam bagian yang non-nuklir. Dengan pengataman
selan-.a beberapa tahun ini diharapkan prestasi dikemudian hari akan lebih baik logi.

Mengenai PLTN jenis GCR, secara singkat dapat dikemukakan bahwa seri Magnox
yang dewasa ini mengambil peranan 10% dalam produksi listrik di Inggeris secara
teknis dapat dimasukkan kedalam kategori "proven system". Hanya kini tak dibangun
lagi karena biayanya terlalu tinggi (dan bunga modal kini tidak logi 5%) . S»ri AGR
yang sedang dibangun ternyata mengalami banyak kesukaran dalam pembangunannya,
sehingga beberapa bulan yany telah lalu Pemerintah Inggeris telah membentuk sebuah
Nuclear Advisory Board untuk memberi saran kepada Pemerintah Inggeris mengenai jenis
PLTN yang dibangun setelah seri AGR ini. Sebuah keputusan harus segera diambil
apakah Inggeris akan ciengikuti jejak Perancis yang telah meninggalkan program GCR.

Dari lampiran 7 terlihat prestasi PLTN Pickering yang amat memuaskan. Sebuah
catatan yang perlu dikemiAakan disini ialah amat terlambatnya penyelesaian
pembangunan PLTN tersebut. Sebuah PLTN untuk "demonstrasi", yakni NPD-Douglas
Point, telah mengalami berbagai problema kebocorcn air berat, stobilitas & getaran
element bahan bakar, dl l . selama kira-kira 8 tahun sebelum pemecahan yang memuaskan
nampaknya ditemukan.

MASALAH POLITIK

Persoalan politik sangat terjalin erat dengan pembangunan PLTN. Ketergantungan
LWR pada jasa negara-negara maju untuk konversi dan enrichment dapat melemahkan
minat negara berkembang untuk memilih jenis ini, seperti halnya dengan India,
Pakistan, Argentina, dan baru-baru ini Korea Selatan yang telah "merubah haluan".
Sebaliknya Taiwan dan mungkin Thailand dan Pilipina tak akan segan-segan memil ih
LWR.

Sumber pembiayaan untuk proyek pembangunan PLTN, seperti halnya pembiayaon
sektor tenaga listrik dalam PELITA I dan I I , juga akan merupakan masalah yang
menyangkut politik luar negeri kita. Seperti telah dikemukakan diatas tidak mustahil
sumber pembiayaan akan menetukan pilihan jenis PLTN.

Suatu syarat politik yang/harus diterima negara berkembang apakah memil ih LWR
atau HWR, ialah menanda-tangani dan me-ratifikasikan Non Proliferation Treaty.
Kiranya sulit bag! negara berkembang untuk mengelakkan syarat ini seperti yang
dewasa ini nampaknya tengah di,-oba oleh India, tanpa menderita kerugian berupa
penundaan/hambatan terhadap program nuklir.
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Masai ah politik dalam negeri pun ternyata tak dapat dipandang ringan. Berbagai
negara menghao'opi hambatan terhadap program nuklir dalam menanggulangi tnasalah
lingkungan dan keberatan pihak "environmentalist". Tekad serta dukungan Pemerintah
sendiri dalam hal ini akan diuji selain dalam bidang ini juga da]am pertimbangan
mengenai alokasi modal untuk pembangunan.

KESIMPULAN

Dianrara berbagai jenis PLTN yang dapat dibangun di Indonesia, tiga jenis PLTN
dapatlah dianggap sebagai colon urama : PWR, BWR dan HWR. Secara teknis masing-
masing mempunyai Iceunggulan dan Icelemahannya, dan secara ekonomis pilihan dapat
dijatuhkan pada saat pelelangan. Akan tetapi pilihan mungkin akan lebih besar
ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis, baik yang menyangkut pengadaan
uranium dan [asa enrichment maupun ya:ig menyangkut penyediaan modal dan devisa.
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TABLE 1 ESTIMATED WORLD RESOURCES OF URANIUM (Data Available

V . Type of
\ . Resources

Country ^ N ^

Argentina
Australia
Brazil
Canada
Central African Republic
Denmark (Greenland)
Rnland
France
Gabon
India
Italy
Japan
Mexico
Niger
Portugal (Europe)

(Angola)
South Africa
Spain
Sweden
Turkey
USA
Yugoslavia
Zaire

TOTAL (rounded)

Pr ce Range $ '

Reasonably Assured
Resources

103 tonnes
uranium

9.2
71
_

185
3
5.6
_

36.6
20
_
1.2
2.8
1.0

40
6.4
_

202
8.5
„
2.2

250
6
1.8

866

Reserves)

103 short
tons U3O8

12
92

241
10.5
7.0
_

47.5
26
_
1.6
3.6
1.3

52
9.3

263
11

2.8
337

7.8
2.3

1126

) 10/lb U3O8

Estimated /Additional
Resources

103 tonnes
uranium

14

2.5 2)
190

8
10
_

24.3
5

20
5.9

8
—

5383)
10
1.7

916

103 short
tons U3O8

18
102

3.3
247

10.5
13

31.5
6.5

26
7.7
_

10.4

m

700
13
2.2

1191

January 1973)

Price Range $ 10.15/ lb U3O

Reasonably Assured
Resources

103 tonnes
uranium

7.7
• 29.5

0.7
122

1.3
20

_
2.3
„
4.2
0.9

10
1
..

62
7.7

270
0.5

141
_
-

680

103 short
tons U3O8

10
38.3

0.9
158

_
1.7

26
_
3
_
5.4
1.2

13
1.3

80.6
10

351
0.6

183
_
-

884

Estimated

8

Additional
Resources

103 tonnes
uranium

23
29

219

_
25

5
0.8
_

_
10
10
13
26
_

40

231

-
632

103 short
tons U3O8

30
38

_
284

_
_

32.5
6.5
1
_

_
13
13
17
33.8
_

52
_

300

-

821

1) $ Value of March 1973 : 1 $ - 0.829 EMA u /a = 0.829 SDR (Special Drawing Rights). This $ value corrasponds to $42.22 per
fine ounce of gold.

2) Plus 70,000 tonres U by-product from phosphates.
3) Plus 70,000 tonre» U byproduct from phosphate and coppar production.



TABEL 12

ANNUAL WORLD URANIUM REQUIREMENTS

Assuming recycling of plutonium in LWRs: the use of a US stock of
38,500 tonnes U to enable the existing US enrichment plants to be
operated at a tails assay of 0 .30% U 235 up to 1980, despite the
continuing national use of a tails assay of 0 .20% U 235 in all
contracts for USAEC enrichment services: and the operation of all -
enrichment plants after 1980 at a rails assay of 0.27% U235.

Year

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Lower Limit

Case Bj

Annual

16

19

23

27

31

35

39

51

56

63

68

74

79

" 83

89

94

98

100

Cumu-
lative

16

35

58

85

116

151

190

241

297

360

428

502

501

664

753

847

945

1045

Medium Range

Case B

Annual

17

20

25

30

35

40

45

60

67

76

84

93

103

112

124

135

145

156

Cumu-
lative

17

37

62

92

127

167

212

272

339

415

499

592

695

807

931

1066

1211

1367

Case A

Annual

17

20

25

30

35

40

45

61

69

78

87

97

108

120

133

145

158

173

Cumu-
lative

17

37

62

92

127

167

212

273

342

420

507

604

712

832

965

1110

1268

1441

Highe

Case

Annual

17

21

26

31

37

43

56

66

76

88

99

112

127

145

163

181

201

224

Limit

A 2

Cumu-
lative

17

38

64

95

132

175

231

297

373

461

560

672

799

944

1107

126P

1489

1713

162
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ANNUAL SEPARATIVE WOIK PRODUCTION AND ADDITIONAL CAPACITY REQUIREMENTS
(0 775 TAILS ASSAY AND Pu RECYCLE)

10' tonnes SWU/yeor

I Announced U5A production
from existing diffusion plants

Proposed URENCO and UK production
| from existing capacity and from capacity
j planned for co/ninissianing up to 1985

1
Additional capacity needpd considering the folio

1 . high demand (case A? )
?, intermediate demand (case A)
3. intermediate demand (case BJ
4 . low demand (case B, )

1973 74 75 76 77 78 79 90 81 82 83 B4 85 86 87 88 89 90 i



CAPACITY FACTOR %
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FIGURE 1 CAPACITY FACTORS FOR LWR 3 YEARS OLD
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CAPACITY FACTOR %
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FIGURE 2 CAPACITY FACTORS FOR GCR
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DISKUSI

MARTIAS NURDIN

Manakah diantara jenis reaktor PWR, BWR, dan HWR yong mempunyai biaya
pembangkitan yang paling rendah ?

BUDI SUDARSONO

Sangot sulit untuk menjawab pertanyaan ini secara singkot. IAEA dafam Market
Survey menganggap ongkos pembangkitan "sama" untuk semua jenis tersebut.
Suatu psrbandingan ongkos pembangkitan harus mengumpamakan beberapa parameter
seperti faktor beban, biaya atas modal, besarnya satuan PLTN dan sebagainya.
Pemilihan parameter akan mempengaruhi perbandingan, misal yang biaya modafnya
besar akan dirugikan apabila faktor beban rendah dan bunga modal tinggi, dan
sebaliknya. Kemudian, biaya modal untuk masing.masing jenis harus ditentukan :
berapa harganya, Icapan dan dimana ?
Data yang riopat dipercaya sulit untuk diperoleh. Yang jelas hanyalah bahwa ongkos
bahan bakar untuk HWR lebih rendah daripada untuk LWR : kira-kira 1 mills/kwh
dibanding dengan kira-kira 1,8 miUs/kvib untvk 500 Mw.

WIDARTOMO

Dari uraian yang telah diberilcan dapat disimpulkan se-olah-olah ada keengganan
dari pihak manufacturer untuk membuat PLTN dengan kapasitas dibawah 500 Mwe.
Yang kami tanyakan adalah :
1 . Berapa Mw Capasitas PLTN yang ekonomis untuk soot ini ?
2 . Berapa Mw PLTN yang akan di bangun di Indonesia ?
3. Bagaimana availabilitynya di pasaran ? (manufacture).

BUDI SUDARSONO

1 . Jika dengan kata "ekonomis" dimaksud bahwa PLTN bersaing dengan PLTU,
maka PLTN sebesar 200 Mw pun sudah dopat dikotakan "ekonomis" bila dipakai
harga minyak bumi menurut harga di luar negeri (mungkin 100 Mw sudah).

2 . PLTN yang akan di bangun di Indonesia (selesai tahun 1985) dapct berukuran
kira-kira 509 Mw. Bila oda yang mau membangun dengan ukuran iebih kecil
dapat diusahakan untuk diselesaikan sebelum tahun 1985.

3 . Saat ini manufacturer hanya membangun ukuran 50C - 600 Mw, paling "kecil".

SUTARYO SUPADI

Modal pabrik bahan bakar sebesar $ 9 juto dollar didapat dari referensi dimana ?
Dalam perjalanan di Canoda bulan yang baru lalu, didapat keterangan bahwa
industri swasta Canada menawarkon pada Pakistan suatu unit yang k'ra-lciro some
seharga $ 3 juta dollar (Saya sendiri tidak tahu sampai dimana kebenaran angka
tersebut).

BUDI SUDARSONO

Dalam uraian mengenai siklus bahan bakar angka-angka saya amb'l dari korya
Griffiths, yang sebenarnya menyebut angka $ 9 juta untuk bahcn bakar LWR dan
kapasitas 100 ton/tahun. Katanya angkanya kira-kira sama untuk brhan bakar
HWR dan kapasitas 200 ton/tahun.
Saya percayo di negara berkembang modal untuk fabrication plant bisa lebih rendah,
icarena untuk bangunan, upah, dan sebagainya disini bisa lebih
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Ir. I . N . SUDJA

1 . Sebagaimana diketahui kebutuhan tenaga listrik dapat ditangguiangi dengan
menggunakan PLTA, PLTU, PLTD dan PLTN. Untuk pulau Jawo penyediaan
tenaga !istrik dengan PLTA saja, tidak mungkin dapat dipenuhi, karena beban
akan lebih besar dari pada 3.000 MW sedangkan potensi tenaga air hanya
kira-kira 1.500 MW.
(Harap periksa kembali hasil-hasil Seminar Ekonomis & Teknologi di Bandung).
Penanggul angan kebutuhan tenaga I istrik memang sudah seharusnyo dilaksanakan
melalui perhitungan-perhitungan Optimalisasi dengan menggunakan seiuruh
sumber-sumber energi yang tersedia dan tentunya dengan memperhitungkan
biaya-biaya transmissi/kerugian-kerugian [aringan transmissi yang diperlukan.

2. Perhitungan optimalisasi fersebut tentunya sangat tergantung dari pada
perkembangan teknologi dan hargci-harga, terutama biaya pembangunan berbagai
jenis pusat-pusat pembangkitan tenaga listrik dan akhir-skhir ini perkembangan
hcrga-harga bahan bakar.
Seminar-seminar dan Lokakarya-Lokakarya yang diadakan terutama membahas
kemungkinan penggunaan PLTN bagi kebutuhan tenaga listrik terutama dilihat
dari segi teknologi dan ekonomis saja.
Pembahasan teknologi dan ekonomis tersebut disampaikan kepada lembaga-lembaga
yang berwenang ( B A T A N / PUTL-PLN) untuk dipergunakan sebagai bahan-bahan
keputusan selanjutnya !
Yang jelas PLTN seperti hainya dengan jenis-jenis pembangkit yang lain hanya
merupakan salah satu jenis pembangkiton yang perlu dipertimbangkan dalam
penggunaannya untuk menanggulangi kebutuhan tenoga listrik tersebut.
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ASPEK PLANOLOGI KONSTRUKSI
DALAM PEMBANGUNAN PLTN

M. ZAINI DJAPRIE

Dafam membahas permasalohan pembangunan P.L.T.N. ini, banyak fakior-faktor
planalogi, konstruksi dan arsitektur ikut menentukan, baik untuk keamanan, pembiaycan
dan sebagainya, mengingat P.L.T.N.,,harus dibangun dengan jaminan keamanan
sebesar mungkin dengan harga semurah mungkin. Demikian pula daiatn permasalahan
penyerapan feknologi melalui "transfer of technology" diusahakon agar menghasilkan
semaksimum mungkin demi masa depan Indonesia.

Adanya pengaloman-pengalaman diberbagai-bagai negara dalam membangun P.L.T.N.
nya, hendaknya dapat dijadikan input, sebagai bahan untuk dipertimbangkan agar
kesalahan-kesalohan yong mereko alamoi jangan terulang lagi di Indonesia.

Jadi untuk pembangunan gedung P.L.T. N . , 3 faktor landasan persyaratan harus
dipenuhi:

a. (<eamanan
b. «konomi
c. konstruksi dan arsitektur

Dengan beriandaskan ketiga pokok pengarahan tersebut, maka dapatlah dibuat pedoman-
pedoman guna mencari lokasi tanpa menjauhi faktor-faktor planologi, ekonomi dan
konstruksi maupun arsitektur adalah sebagai berikut:

1 . Lokasi P.L.T. N. sedapat mungkin berada di dalam daerah bebas gempa/gempa
yang kecil.
Ini dapat dianalisa, baik dari sudut archeologi, maupun dari segi ilmu gempanya
sendiri. Dari segi archeologi kita dapat mempelafari permasafahan gempa ini fidak
hanya dalam masa ratusan tahun yang lampau, bahkan sampai ribuan tahun.

2. Lokasi harus bebas dari daerah banjir.
3. Lokasi P.L.T. N . jangan dibawah daerah banjir akibat hancurnya suatu bendungan

akibcf bencana alam.
A. Lokasi P.L.T.N. jangan di atas aliran sumber-sumber air minum dan jauh dari

pusat penjernihan air minum.
5. Adanya tanah yang luas dan bebas dari penduduk disskitar P.L.T.N. hendaknya

disesuaikan dengan besarnya MW.
6. Jarak P.L.T.N. dengan kota (pemusatan penduduk) yang terdekat dengan penduduk

± 20.000 orang juga disesuaikan dengan besarnya MW.
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7. Lokasi dan konstruksi dibuat sedemikian rupa, sehinggo beban dosis maksimum yang
diterima :
a. karyawan sedapat mungkin jangan me .erima radiasi 0.1 Rem/minggu
b. penduduk sekitarnya yang tidak terkontrol jangan sampai menerima lebih besar

dari 0,01 Rem/minggu
c. bila ada nuclear incident, MCA = 25 Rem whale body doses

8. Mengingat pembangunan ini masih asing bagi kita, mako faktor keamanan jangan
lebih kecil dari 3, sehingga unruk :
a. 1 / 3 x 0 , 1 Rem/minggu = 0,03 Rem/minggu
b. 1 / 3 x 0 , 0 1 Rem/minggu = 0,003 Rem / minggu
c. Disesuaikan dengan keadaan setempat

9. Kemungkinan perpindahan penduduk sedapat mungkin dihindari, terkecuali bila
terpaksa karena berada di daerah yang harus bebas penduduk.

10. Lokasi ogar Bebas daripada fintasan pesawat terbang
11. Meskipun berada di daerah bebas gempa, konstruksi harus mempunyai faktor

keamanan anti gempa.
12. Permasalahan rembesan dari reaktornya sendiri ke daerah sekitarnya, terutamo bagi

reaktor yang mempergunakan air berat (heavy water) supaya dipertimbangkan.
13. Bila di tepi laut, permasalahan arus air laut dan gelombangnya mempengaruhi

hal.hal tersebut (rembesan dan sebagainya).
14. Sedapat mungkin dibangun di atas lapisan tanah yang kuat, terkecuali bila kondisi

tidak mengizinkan akibat faktor keamanan dan pembiayaan.
15. Mengingat luasnya tanah yang diperlukan hendaknya dipertimbangkan mengenai

harga tanah, kepadatan penduduk, pemindahan penduduk dan adanya prasarana
di daerah tersebut.

16. Lokasi hendaknya mudah untuk dicapai oleh komponen-komponen P.L.T.N. yang
terbesar yang ratusan ton beratnya (komponen yang tidak dapat dilepas-lepas).

17. Lokasi mudah dicapai untuk mengangkut bahan bakar yang diperlukan.
18. Bila diperlukan air untuk pendinginan, sedapat mungkin mempergunakan air

tawar demi masa hidupnya P.L.T.N. dan permasalahan maintenance dan korosi .
(quality of life)

19. Adanya air bersih setempat untuk keperluan sehari-hari.
20. Lokasi jangan terlalu jauh dari garis lintas jaringan transmisi (induk).
21 . Lokasi supaya diperhitungkan akan beban-beban listrik yang ada dan yang akan

datang. Oemikian pula ferhaa'ap pusat-pusat fenaga listrik.
22. Di tempat lokasi sedapat mungkin sudah terdapat cukup banyak bahan-baku untuk

pembangunan, sehingga harga dapat ditekan serendah mungkin.
23. Sistim konstruksi sedapat mungkin mempergunakan sistim konstruksi yang mudah

dikerjakan di Indonesia (masalah ketrampilan buruh dan sebagainya), karena hal
ini banyak menghemat pembiayaan.

24. Permasalahan pembuangan sampah radioaktip (transport atau penyimpanannya),
kasil-hasil produksi sampingan (bijprodukt) dan sisa bahan bakar agar juga
dipertimbangkan.

25. Seluruh pembangunan sejak dimulai dengan pemilihan lokasi hingga selesai dibangun
sedapat mungkin jangan lebih dari 8 tahun, yang terdiri dari:

a. survey, design, training dan sebogainya diperkirakan memakan waktu 4 tahun,
b. pelaksanaan pembangunannya 4 tahun.

Bila terpaksa, lebih boik memperpanjang permasalahan waktu a daripadc waktu b,
karena perpanjangan waktu a masih dapat merupakan investasi, sedangkan
perponjangan waktu pelaksanaan pembangunan berarti pemborosan biayc semata-
mata.

26. Training bagi para pengawas pembangunan agar diperhitungkan, sehingga pada

171



saat mulai membangun mereka sudah siop dengan bekal pengetahuan dan pengalaman
yang diperlukan.

27. Karena sifat kcstruksinya, sebogian besar bersifat presisi, maka bagian pengawasan
instates! sedopat mungkin sudah mendapatkan latihan/pengalaman/pengetahuan
yang cukup agar dapat bekerja sama dengan pengawas bagian konstruksi.

28. Colon-calon bagian maintenance, sedapat mungkin sudah diikut sertokan dalam
pembangunan, sehingga dapat menguasai permasalahannyc dengan lebih tepat dan
sempurna.

29. Sebelum memperhitungkan taksiran pembiayaan/penelitian pembiayaan pembangunan,
agar diadakan studi-studi "on the spot" baik pada P .L .T .N . .P .L .T .N . yang ada
maupun yang seeking dibangun sebagai bahan pertimbangan. Terutama pada
konstruksi " containment ".

30. Para pengawas pembangunan, baik dari bidang konstruksi maupun dibidang plumbing,
sedapat mungkin sudah mendapatkan latihan pengawasan dibidang "stainless steel
welding ".

31 . Dalam perhitungan pembiayaan agar permasalahan asuransi dapat dicantumkan di
dalamnya.

32. Dalam permasalahan Jaringan transmisi, biia dipergunakan tiang-tiang dalam
konstruksi nya, agar sistim tiang tersebut jug a dipertimbangkan, apakah akan
mempergunakan tiang beton, tiang baja ataukah tiang kayu, mengingat hal tersebut
sering dilupakan, padahal persoalan ini juga meminta biaya yang tidak sedikit.

Juga untuk diketahui, bahwa suatu lokasi untuk suatu jenis P U N , belum tentu baik
untuk jenis PLTN lainnya, karena sifat dari reaktor dari PLTN tersebut merupakan
faktor yang menentukan.

Demikian agar uraian secara garis besar ini dapat dimanfaafkan sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan "elastisitas dari biaya pembangunan" PLTN yang
akan datang.

DISKUSI

W. MARKHAM

Mengingat kondisi di Indonesia apakah Instansi yang berwewenang, Departemen
PUTL, dapat mengadakan perainalon daerah bebas banjir menakah dalam jangka
waktu 100 tahun dan juga sekaligus bebas gempa ? Hal ini penting diketahui
guna pembangunan station PLTN.

M. ZA1NI DJAPRIE

Untuk ini dalam bidang Um(ir dapat dihubungi Direktorat Pengairan - PUTL, dan
soal gempa sudah ada data-data, hanya belum dapat diketahui untuk berapa tahun.
Mungkin ini dapat ditanyakan pada Direktorat Geologi. Bagian Purbokala sangat
sedikit kemungkinannya, karena gedung-gedung purbakala yang ada sudah dipugcr
ctan tidak banyak jumlahnya. Topi dapat dicoba / kalau btsa fangka wakrunyo
jangan 100 tahun, tapi minimum 1000 tahun.

SOLEH S.

Sangat merrarik uraian pak Dfaprie mengenai segi konstruksi PLTN. Bagaimano di
Indonesia apa ada peraturan konstruksi PLTN seperti misalnya di Anierika Serikat ?
Kalau dalam bidang bangunan tingkat tinggi, ogoknya dibangun saga dulu, bam
peraturan dibuat.
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M. ZAINi DJAPRIE

Peraturan khusus tidak ada. Untuk high rise building memang ada beberapa
pedoman-pedoman. Mengingat konstruksi ini termasuk berat. maka konstruktornya
ada baiknya yang kuat di bidang gempa dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan
Health physics bahan-bahan basic & reactor dan basic dari nuclear engineering.
Untuk membangun diperlukan sal ah satu harus ada :
Nuclear Architect atau Nuclear Structure Engineer lebih baik keduanya. Di luar
negeri ada standard (lebih tepat pedoman) mengenai hal In i . Di Indonesia kita
sendiri yang menyarankannya untuk disyahkan.
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BWR NUCLEAR STEAM SUPPLY SYSTEM *)

MANUEL A . HEAD * * )

INTRODUCTION

The purpose of this presentation is to familiarize you with the boiling water reactor
(BWR). I will give you a general description of the BWR by describing its design
evolution in the General Electric Company ( G E ) . This description should give you
information on our basic design criteria and goals. We have, for ease of presentation,
divided our BWR's into six product lines stretching over the last seventeen years from
Dresden 1 as a BWR/l to today's BWR/6. Each of these product lines represents a
significant technological step forward based on design, development, operating, and
testing experience.

After this history of the GE-BWR, we will go on a brief tour of the nuclear island
of a BWR/6 plant. This tour will include the nuclear steam supply system (NSSS) with
the reactor pressure vessel (RPV), rectrculation system and equipment, main steam
system, rpv and reactor internals, fuel, reactor auxiliary systems, emergency core
cooling systems, BWR performance under grid power changes (load following), and
f. nally containment.

GE . BWR PRODUCT LINES

BWR/l includes our first commercial ventures in nuclear power plants.
This series included,

DRESDEN 1 210 MWe, 1960, Commonwealth Edison.
Forced recirculation flow through core in four, separate recirculation loops.

High drum above rpv foiiowing conventional boiler practice for steam separation. Dry
containment to contain the loss of coolant accident.

Relatively low power density at 30 KW/Liter in a large core of 100" long,
active fuel. Zircalloy cladding.

Steam generators in recirculation loops to generate steam at a secondary pressure.
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GARIGLIANO 160 MWe, 1964, ENEL, Italy, Similar to Dresden 1 .
First large foreign venture.

HUMBOLDT BAY 70 MWe, 1963, Pacific Gas & Electric
Started exploring technical advances to achieve nuclear power.

With Pacific Gas & Electric decided to use pressure suppression - type containment.
Under loss of coolant accident the primary steam/water mixture is vented through
a pool of water to absorb the energy released. Smaller containment volume.

BIG ROCK POINT 75 MWe, 1963, Consumers Power, High power density core,
45 KW/Lirer.

Many fuel experiments performed in this core.
Solid state reactor protection system
Mechanical seal recirculation pumps
Computer for reactor performance calculations
Flow control of reactor power with valve in «circulation loop

KRB 250 MWe, 1967, RWE, Germany
Steam separation inside rpv. Eliminates high drum

More compact nuclear boiler
Longer core, 136" active fuel length

TARAPUR 2 x 210 MWe, 1969, India
Similar to KRB.

Product Line
Number

BWR/1

BWR/2

BWR/3

BWR/4

BWR/5

Year of
Introduction

1955

1963

1965

1966

1969

Characteristic Plants

Dresden 1 , Big Rock Point, Humboldt Bay, KRB
- Initial Commercial BWR's
- First Internal Steam Separation (KRB)

Oyster Creek
- Plant Purchased Solely on Economics
- Large Direct Cycle

Dresden 2
- First Jet Pump Application
- Improved ECCS - Spray and Flood

Browns Ferry
- Increased Power Density 20%

Zimmer
- Improved Safeguards
- Valve Flow Control

BWR/6 1972 BWR/6
_ 8 x 8 Fuel Bundle
- Improved Jet Pumps and Steam Separators
- Added Fuel Bundles, Increased Output
. Reduced Fuel Duty (13.4 k w / f t )
- Improved ECCS Performance
. Improved Licensability
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BWR/2

From this broad base of experience, the best features were incorporated info making
BWR/2, and resulted in

OYSTER CREEK 640 MWe, Jersey Central
Two and a half times larger than KRB

Main design features.
Pressure suppression from Humboldt Bay and Tarapur
Internal steam separation from KRB.
Load following by flow controi from Big Rock Point.
Five recirculation loops
Slight increase in power density, 36 KW/l i ter
This class plant included Nine Mile Point and Tsuruga.
Thus you can see the design pattern is one of attaining a compact nuclear island to
realize an economically optimum design with operational simplicity and reliability
achieved by gradual, sound development.
The next technological step to BWR/3 was based on such development. At Moss Landing,
a Pacific Gas & Electric plant in California, GE has one of the largest test facilities
for the development of reactor internal equipment. In this facility GE developed the jet
pump which led to Dresden 2 / 3 and the BWR/3 plants.

OYSTER CREEK

Containment
Steam Separation
Recirculation
Power Density
Cycle
Load Following
Core Size

Pressure Suppression
Internal
Mul ti-Loop
Low
Direct
Flow Control
Large

BWR/3

DRESDEN 2 / 3 810 MWe, 19 Commonwealth Edison
Featured jet pumps driven by two recirculation pumps in two loops.

Without jet pumps six loops would have been required.
Power output 1.6 times greater than Oyster Creek.
Complete emergency core cooling system consisting of core sprays and core flooding.
Containment slightly smaller than Oyster Creek.
Plants in this class range from 410 MWe to 810 MWe.
Includes Dresden 2 / 3 , Quad Cities 1 / 2 , Millstone, Monticello, Nuclenor, Fukushima
and Pilgrim.

DRESDEN 2 - 3

Containment :
Steam Separation
Recirculation
Power Density
Core Size
Cycle
Load Following

Pressure Suppression
Internal
Jet Pump
Low
Large
Direct
Row Control
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BWR/4

While the research and development in jet pumps had been underway, parallel
efforts were underway to improve knowledge of boiling heat transfer processes.

This work led, by mid-1966, to a core and fuel design that allowed' a nearly 40%
improvement in power density. BWR/4 was introduced with the orders for the Brown
Ferry 1 , 2 , 3 for the Tennessee Valley Authority (TVA) .
Power density increased from 36 to 51 K W / l
From a vessel approximately the same size as Dresden-2, now developing 1120 MWe.
Essentially, BWR/4 represents changes within rhe RPV.
Fuel design used uniformly-distributed gadolinium oxide in certain rods to help shape
power peaking more favorably.
Three years following introduction of the BWR/4 Product Line, sufficient design
progress had occurred to allow designating a refind product l i n e - the BWR/5.

BROWNS FERRY 1 - 2 - 3

Containment
Steam Separation
Recirculation
Power Density
Cycle
Load Following

Pressure Suppression
Internal
Jet Pump
High
Direct
Flow Control

Core Size : Large

BWR/5

BWR/5 or Zimmer Class
Basically all improvements exterior to reactor vessel Core left alone.
Recirculation system. Flow control valve in place of variable-speed MG sets.
ECCS modifications. High pressure core spray (HPCS) instead of Jligh pressure coolant
injection (HPCI).
HPCS gives core cooling over full range of pressures.
Mark II over/under containment for a simpler containment arrangement and configuration.
Relief valve augmented bypass system, REVAB. Uses the combined safety relief valves to
bypass rejected steam to the suppression pool.
Permits reduction in size of turbine bypass valves.

- Improvements in offgas system design, with activated charcoal to delay discharge
of radioactive gases until conniderably decayed.

- Similar improvements in liquid radwaste design "mini-release".

ZIMMER

Containment
Steam Separation
Recirculation
Power Density
Cycle
Load Following
Core Size

Over/Ur;de: Pressure Suppression
Internal
Jet Pump
High
Direct
Valve Flow Cc-riiro!
Large
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BWR/6

Period from 1969 onward, saw the start-up of a larger number of BWRs.
Tremendous amounts of feedback of data of actual plant behavior led to vastly better
assessment of design margin requirements. Didn't need to be so extraordinarily
conservative, as provided in design margins prior to this information becoming available.
Research and development had produced certain successes not immediately applied, but
awaiting suitable point for introduction.
These two developments led in early 1972 to the introduction of the BWR/6.

All changes in NSSS occurring inside RPV again.
Improved jet pumps
improved steam separators
Improved dryers
Improved core lattice

Improved core lattice featured:
8 x 8 fuel array, with 17% more heat transfer surface
Uniformly distributed water gaps, lowering local peaking factors
Central water rod, also leveling the local power peaking
Axially-dlstributed gadolinium oxide, lowering axial peaking

Fuel

The combination of 20% reduction in peaking, plus 17% increase in heat
transfer surface, allowed modest increase of power density, from 51 to 56 k W / 1 ,
while reducing linear heat generation rate from 18 kW/ft to 13.4 kW/ft. This
reduction in linear heat generation rate has an important effect on keeping LOCA clad
temperatures low.

BWR Nuclear Core Loading

Redesign of RPV internals allowed installing 9% more fuel bundles
Surplus margin that was identified in fuel rod gas plenum was eliminated. Now coulo
load 4 " more Fuel-leaving 12" for plenum-fully ample for design exposures.

Achievement of Ob j e c t i ves-20% Uprat ing

Taken all together, BWR/6 could increase power output by 20% from same sized
RPV.
Same complement of auxiliaries, and ECCS systems, but resized for higher ratings
where appropriate.

Summary

Opinion that there is a message in this BWR product line evolution story: It is,
that evolution at GE is made from a thoroughly researched and tested basis. Carefully,
methodically - and only when the timing is right are new product lines introduced -
which in the past has been seen to be about on 3-years cycles.
Every reason to believe these conditions will continue to govern future BWR product
line evolutionary progress.
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BWR/6

Containment
Steam Separation
Recirculation
Power Density
Cycle
Load Following
Core Size

Pressure Suppression Mark
Internal (Improved)
Jet Pump (Improved)
56 kW/1
Direct
Valve Flow Control
Large ( 8 x 8 Fuel)

DISCUSSION

QUESTION 1

You don't deal with the case of loss of cooling accident.
What is the step used in describing the reactor to prevent the burn-out-meltir.g
during the loss of cooling.

ANSWER

The loss of coolant accident was discussed under the emergency core cooling systems.
There is a section in safety analysis reports devoted to accident analyses including
the steam line break, and the recirculation line break. Under these postulated
accidents we demonstrate analytically and by back-up tests, that the ECCS provides
complete protection against cladding damage and that cladding temperatures meet
the AEC criteria set forth for zirc-clad fuel for light water reactors.

QUESTION 2

You speak about standardization. What kind of reactor components that can be
standardized? How are the economic and technical figures for those purpose.

ANSWER

The control rod drives, the control rod drive hydraulic control units, the in.core
instrumentation, control rods, steam separators, and jet pumps to name a few.
And of course, most components and systems are to a common design, even though
there may be size variations from plant size to plant size.

The economic and technical advantages of standardization are those inherent in any
industry- Engineering, development, testing, fabrication, and installation all benefit
from such standardization. And of course we hope to reap considerable benefits in
the licensing of plants by being able to present GESSAR - the GE Standard Safety
Analysis Report.

QUESTION 3

You had mention that the SS is used as boiler material. My question what is the
materials used for the piping/pump, etc. in the first circuit.

Does the auxiliary system you had mentioned »ver been used. If not is it ever
controlled to know whether it is still can be tunctioned.

Does the BWR still in its development stage? What is your opinion abo-jt the
performance of its components? Materials for a period of say 25 yeors.
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ANSWER

The recirculation system - piping, valves, and pumps - is fabricated from type
304 or 316 stainless steel. The main steam system -piping and valves- is fabricated
from carbon steel.
The auxiliary systems required for normal operation such as the reactor water
cleanup system, are in continuous operation. They have been used with the BWR
since Dresden 1.
The backup auxiliary systems such as the reactor core isolation cooling system,
are tested thoroughly during startup, and then periodically (like every three months)
during operation. The emergency core cooling systems are tested also during startup,
and periodically during operation.
No, we do not consider the BWR to still be in its development stage in the pure
sense of the word development.
As explained earlier, we have been through some 17 years of experience on six
different models of the BWR, and we are now making a considerable effort with the
architect - engineers, utilities and the AEC to standardize our designs. The
components used in the BWR have performed well by comparison with equivalent
applications on conventional plants. Our availability for the BWR total plant is
slightly less than 80%, and we are trying actively to improve this by identifying
the major source forcing outages ang talcing corrective action. The material we
apply of course are those that have been successfully applied in similar environments
in conventional power plants and naval nuclear applications. We design the plants
for 40 years based on this previous experience and believe that with careful
operation and proper maintenance this design goal can be achieved.

QUESTION 4

Does the GE develop also integral recirculation system as the ASEA-ATOM does?

ANSWER

No, not to the extent of proposing and building a BWR with mechanical
recirculation pumps within the reactor pressure vessel pressure boundary. GE has
investigated this concept from time to time, and we are aware of the designs under-
taken by ASEA and AEG. Our reserved u-dgement has been concern on the fringe
difficulties - design of the rpv penetrations for such jumps, access, maintenance on
seals and bearings, and the modes of failure necessary tor safety analyses. In the
balance we currently see no advantage in these pumps over our internal fet pumps.

QUESTION 5

In using the recirculation pump external recirculation will make more holes. More
possibilities tar leakage. Would not it be better to use the internal recirculation
pump? (to decrease the external loop contamination)

ANSWER

This question is similar to question 4 on the internal recirculation pumps used
by ASEA and AEG. G£ does not believe that the internal, mechanical recircjiation
pumps offer any overall advantage (considering design, maintenance, operation,
safety, etc.) over our present design consisting of internal jet pumps driven by
two external recirculation pumps.

QUESTION 6

The using of jet pump. I think we better to use the feedwater distribution ring.
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ANSWER

GE has investigated quite thoroughly the use of feedwater to drive the jet pumps/
thus eliminating the recirculation pumps. The concept is feasible and attractive in
eliminating the recirculation loops. However an overall cost/benefit type analysis
does not yield enough merit to warrant a change. One key concern was the size
and additional safety considerations required in the feedwater chain of equipment,
pumps, piping, valves, instrumentation.

QUESTION 7

Could you show the arrangement of jet pumps and driver pumps?
Do you still need recirc loop for the driver.

ANSWER

The attached slide shows the recirculation system in elevation - piping, pump,
valves - and in a simplified schematic form.
As explained in answers to question 4 and question 5, we still need the recirculation
recirculation loops to drive the jet pumps.
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RINGKASAN

BACKGROUND PAPER
GENERATION EXPANSION PLANNING IN THE
WEST JAVA ELECTRICAL POWER SYSTEM

NENGAH SUDJA

PENDAHULUAN

1 . Ringkasan ini dibuat memenuhi permintaan Badan Tenaga Atom Nasional melalui
suratnya Nomor DD/355/XI/74 tertanggal 22 November 1974, yang berpendapat

bahwa naskah aslinya terlald tebal (81 halaman) untuk dimuat dalam proceedings
LOKA KARYA TEHNOLOGI PLTN, yang hendak diterbitkan. Karena itu tulisan di
bawah ini memenuhi permintaan tersebut di atas mencoba membuat suatu ringkasan
naskah aslinya.
Sebagaimana biasanya ringkasan suatu naskah sulit untuk dapat memberikan gambaran
yang cukup lengkap, karena itu pembaco yang tekun disarankan untuk membaca aslinya
sa|a.

2. Sebagaimana telah disebutkan dalam Kata Pendahuluan dan Kata Pengantar yang
disampaikan dalam 1 (satu) lampiran terpisah pada LOKA KARYA tersebut,

i . naskah tersebut ditulis mula-mula untuk keperluan penulis sendiri dalam rangka
memenuhi tugas mengikuti kursus PROGRAM PERENCANAAN NASIONAL
(suatu kursus yang diadakan sebagai kerjasama antara BAPENAS dan Fakultas
EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA untuk mendidik perencana nasional),
di mana para peserta kursus diwapbkan untuk membuat suatu naskah kerja yang
berhubungan dengan bidang perencanaan/evaiuasi proyek-proyek.

i i . mengingai penulis fuga bertugas sebagai Sekretaris KP2-PLTN yang kebetulan
ikut pula mengarahkan LOKA KARYA tersebut, penulis berpendapat naskah
karya yang disusun ini hendaknya sekaligus dapat memenuhi keperluan PPN dan
Loka Karya tersebut di atas yang kebetulan dipersiapkan dalam waktu yang
bersamaan, guna menilai secara terus menerus dengan mempergunakari tehnik-
tehnik yang lebih maju, apakah PLTN benar dapat bersaing dengan jenis-jenis
pembangkitan yang lain, berapa besar satuan pembangkitan PLTN tersebut dan
kapan satuan PLTN tersebut dibutuhkan.

i i i . sebagai tetah disebutkan dalam kata pengantar, naskah ini hanya merupakan
suatu "contoh berhitung" dalam rangka mencari dan memilih satuan-sotuan
pembangkitan yang optimal pada suatu sistim [aringan listrik, di sini dalam
jaringan listrik PLN Jawa Barat yang sebenarnya merupakan suatu sistim jaringan
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list'ik yang relatif kecil dibandingkan dengan sistim jaringan listrik interkoneksi
pulau Jawa, dimana kelak satuan-satuan pembangkitan yang lebih besar
(termasuk PLTN-nya) diikut sertakan pula dalam perhitungan perencanaanI

iv. suatu studi yang lebih mendalam mengenai pemilihan satuan-satuan pembangkitan
yang optimal termasuk di dalamnya untuk menilai secara terus menerus feasibilitas
pemasangan PLTN dengan mempergunakan tehnik yang lebih maju, diharapkan
dapat diselesaikan pada tahun 1975, melalui Nuclear Power Planning Study
dengan batuan Inteniatonal Atomic Energy Agency di Wina dan studi yang lebih
mendalam mengenai aspek-aspek pembangkitan, transmissi dan distribusi dalam
rangka studi interkoneksi pulau Jawo yang dilakukan melalui Consultant Preece
Cardew & Rider.

v. sebaiknya studi tersebut disusul dengan studi feasibilitas pemasangan PLTN
seandainya dalam studi-studi tersebut dalam pasal 2 . iv menunjukkan indikasi
yang menguntungkan mengenai peraasangan PLTN.

3. Berdasarkan atas studi-studi tersebut di afas, mudah-mudahan pengambilan keputusan
mengenai pembangunan PLTN di masa yang akan dafang dapat dilaksanakan secara

lebih mantap.

PROSES PERENCANAAN DAN KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN TENAGA

4. Tujuan perencanaan id ah mencari suatu jalan yang paling ekonomis dalam
mengembangkan dan mempergunakan sumber-sumber tenago yang tersedia bag!

produksi-produksi tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan daya/tenaga listrik dalam
[umlah yang diperlukan dan dalam waktu yang setepatnya sesuai dengan ramalan beban
yang telah diperkirakan.

5. Rencana pengembangan pemenohan kebutuhan tenaga listrik disusun menurut Icngkah-
langkah berikut:

i . Memperkirakan kebutuhan daya/tenaga berdasarkan atas ramalan beban dan
kebutuhan kapasifas cadangan yang diperlukan.

i i . Mempelajari besarnya satuan daya pembangkitan yang dibuh i;kan dan perkiraan
waktu pemasangannya dalam sistim jaringan berdasarkan alternatif rencana-
rencano yang hendak dipilih.

i i i . Mempersiapkan alternatif-alternatif perencanaan yang dapat memenuhi kebutuhan
daya/tenaga yang diperlukan melalui sumber-sumber tenaga air, thermis dan
nuklir yang mungkin dapat dipergunakan.

iv. Mempelajari aspek-aspek tekno-ekonomis setiap alternatif yang telah direncanakan
dan memilih menetapkan alternatif yang paling optimal,

v. Menghitung jumlah keperluan investasi rencana yang telah dipilih ditetapkan
dan memepersiapkan program investasinya.

6. Study Generation Expansion Planning in the West-Java Electrical Power System ini,
mencoba mencari alternatif yang "optimal", dengan memperhitungkan dan

mempergunakan:

i . Waktu perluasan perencanaan nntara periode 1978 sampai dengan 1988.
i i . Ramalan beban seperti tertera pada pasal 1 1 .

i i i . Graphik Lama Beban seperti tertera pada pasal 12 (periksa Lampiran 2 ) .
iv. Beban Puncak, Cadangan, Kapasitas Dibutuhkan, Kemampuan Penyediaan,

Keseimbangan, jumlah Cadangan seperti tertera pada pasal 15.
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RAMALAN BEBAN

7. Sebagaimana dimoklumi, listrik di Indonesia tumbuh secara tertekan, dalam art! kata
keburuhan selalu lebih besar dari pada kemampuan penyediaan dan hoi yang demikian

sudah berlaiigsung puluhan tahun lamanya. Keadaan yang berlarut.iarut dalam keadaan
tertekan seperti ini tentu ikut memepengaruhi pertumbuhan ekonomi/sosial Indonesia.

8. Walaupun telah dimaklumi bahwa sektor listrik tumbuh dalam keadaan sangat tertekan,
studi-stud ramalan beban yang dibuat oleh para Consultant sampai saat naskah ini

ditulis, masih tetop membuat ramalan beban yang sangat rendah.

SOFRELEC
ASMI

C.T. MAIN

(1963)
(1968)

(1972)

probable
maximum
minimum
maximum
probable
minimum

13,35%
11,5 %
6,8 %

17 %
13 %
11 %

9. Padahal dalam keadaan yang ferfekan pada percode 1968- 1972, beban jaringan
listrik Jawa Barat tumbuh dengan rata-rata 1 4 , 1 % per tahun.

10 Berdasorkan atas kenyataan bahwa dalom keadaan tertekan, beban listrik masih
tumbuh dengan 1 4 , 1 % per tahun, maka penulis berpendapat bahwa beban listrik

Jaringan PLN Jawa Barat paling sedikit harus tumbuh dengan 20% per tahun guna
sedikit meringankan dari pada keadaan tertekan tersebut.

11 Dengan demikian Ramalan Beban Jaringan PLN Jawa Barat untuk studi ini
diperkirakan sebagai berikut:

Tahun

MW

Tahun

MW

1972

230

1981

1053

1973

269

1982

1264

1974

311

1983

1517

1975

365

1984

1820

1976

434

1985

2184

1977

508

1986

2621

1978

610

1987

3145

1979

732

1988

3774

1980

878

1989

4529

GRAPHIK LAMA BEBAN

12 Dengan mempergunakan komputer PUTL dicoba merumuskan secara mathematis graphik
beban harian menjadi graphik lama beban (load duration curve) Jaringan PLN

Jawa Barat, dan diperoleh rumus:

P ( t ) = A - Bta + C (1 - t ) u

dimana : A = 0,870 a = 0 , 6
B = 0,310 u = 0,4
C = 0,129
t = lama waktu beban (antara 0 s / d 8760 jam atau dalam prosen

antara 0 s / d 100).
P ( t ) = beban dalam MW atau prosen atas beban maximal.

13 Graphik Beban Harian dan Graphik Lama Beban Harian PLN Jawa Barat dapat
dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 . Bentuk kedua graphik tersebut dianggap

tetap demikian selama waktu perencanaan studi ini .
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Graphik Lama Beban ini kelak akan dipakai unfuk menghitung tenogo yang dibangkitkan
oleh setiap pusat tenaga listrik yang direncanakan dan yang telah tersedio dan okhirnya
unfutc menghitung biaya variable (bahan balcar) setiap pusat tenaga listrik dalam
rencana pengusahaan setiap tahunnya.

SISTIM JARINGAN PLN JAWA BARAT

14 Pusa'-pusat pemb^ngkitan yang telah oda sampai dengan tahun 1972 dan rencana
pembangunan yang telah ditentukan sampai dengan tahun 1982 pada Sistim Jaringan

PLN Jawa Barat yang dipakai sebagai patokan dalam studi ini dapat dilihat seperti
tertera pada Lamp Iran 3.

DASAR-DASAR PERENCANAAN

15 Berdasarkan atas ramalan beban; batas cadangan yang diperlulcan (10% dari pada
beban puncak) dan daya tersedia pada sistim jaringan, diperoleh data-data

perencanaan sebagat berikut:

Beban Puncak ( C ) , MW

Cadangan (B = 10%C) , MW

Kapasitas dfbutuhkan
(A = B + C ) , MW

Kemampuan Penyediaan ( D ) , MW

Keseimbangan (E = D . A ) , MW

Jumlah Cadangan (F = B + E )

1973

269

27

296

290

- 6

21

1974

311

31

342

370

28

59

1975

365

37

402

430

28

65

1976

434

43

477

490

13

56

1977

508

51

559

690

131

182

1978

610

61

671

690

19

80

PERHITUNGAN PERENCAANAN

16 Seperti telah disebutkan pada pasal 4, tujuan perencanaan ialah mencori/memiiih
satuan-satuan pembangkitan yang optimal dari semua alternatif-alternattf.perencanaan

yang mungkin dan yang memenuhi sycirat-syarat perencanaan yang telah ditentukan.
Secara mathematis tujuan perencanaan dalam arti kata optimal ialah meneliti alternatif
uerig&n jufii'u'ri biaya yang minima! :

M IN
rd

PV I
Lt=i

dimana: MIN PV
Kit

Bit

Pit

(K.t * B,tn
Pit J

nilai biaya minimal present worth value.
biaya tetap pusat pembangkitan baru fenis i yang dipasang
pada tahun t.
biaya variable (bahan bakar) semua pusat pembangkitan
jenis i yang ikut dioperasikan pada tahun t .
daya terpasang satuan pembangkitan baru yang dipasang
pada tahun t.
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17 Jumlah biaya tetap pusat pembangkitan baru jenis i yang dipasang pada tahun t,
dihitung menurut rumus: 1

d d r 'i
iK| = i S kr (1 - S ) - f P i t I
t= l t = l i = l 1

dimana : k; = biaya pembangunan spesifik satuan pembangkitan baru jenis i , "
seperti terlihat pada Lampiran 4 . '

(1 _ S ) - f = nilai present worth pada akhir tahun t, dengan tingkat
bunga S per tohun.

P i t = daya terpasang nominal satuan pembangkitan jenis i yang
terpasang pada tahun i .

18 Jumlah biaya variable (pemakaian bahan bakar) B; t , dihitung berdasarkan data-data
seperti terlihat pada Lampiran 5, sesuai dengan tenaga yang dibangkitkan setiap

tahun pembangkitan tenaga listrik setiap tahun pengusahaannya.

19 Dalam menghitung MIN PV dicoba dimasukkan/memiiih berbogai alternatif rencana
perluasan dengan mempergunakan prinsip-prinsip dynamic programming, dalam batas-

batas perenoanaan yang telah ditenrukan (periksa Lampiran 6 ) . J-

20 Dalam menghitung MIN PV, dicoba pula berdasarkan atas: :

* FINANCIAL ANALYSIS (analisa keuangan) artinya atas dasar pandangan
pembiayaan/keuntungan yang diperoleh PLN saja.

* ECONOMIC ANALYSIS (analisa ekonomi) artinyo alas dasar pandangan
pembiayaan/keuntungan yang diperoleh masyarakat secara keseSuruhan. :

21 Lampiran 7, merupakan data-data dasar yang dipakai dalam perhitungan. analisa ;
keuangan dan analisa ekonomi bagi setiap rencona alternatif perluasan satuan-satuan \

pembangkitan. !

KESIMPULAN

22 Mengingat waktu yang tersedia, dblom naskah ini hanya dicoba membandingkan
6 (enam) macam alternatif perencanaan B1r B 2 , B 3 , E 1 f E2 dan E3 dilihat dari

seg; pandangan analisa keuangan (financial analysis) dan analisa ekonomi (economic ;
analysis) dan dengan harga bahan bakar/minyak tanah sebesar Rp 8,00/l i ter dan :

Rp 16,00/liter. ;

23 Lampiran 8 dan Lampiran 9 merupakan conloh perhitungan biaya variable (bahan '
bakar) dan biaya tetap yang diperlukan setiap tahunnya (1978 s /d 1988) bagi

rencana alternatif perluasan satuan-satuan pembangkitan B3 dan E3 menurut analisa ;
keuangan. Dalam naskah aslinya dilampirkan semua hasil perhilungan serupa bagi setiap
alternatif perluasan B, , B2 , B 3 , E , , E2 dan E3 menurut analisa keuangan dan amlisa ;
ekonomi. j

24 Bila harga bahan bokar (minyak) naik sampai dengan Rp 17,92/liter atau $ 6 ,87 / I
barrel, maka dari segi analisa keuangan pembangunan PLTN lebih menguntungkan I;

dari pada pembangunan PLTU- minyak (periksa Lampiran 8, rencana alternatif B3 dan ';
E 3 ) . |

25 Bila harga bahan bokar (minyak) naik sampai dengan Rp 15,66/liter atau $ 6 . 0 0 / I
barrel, maka dari segi analisa ekonomi pembangunan PLTN sudah lebih menguntung- i

kan dari pada pembangunon PLTU-minyok. _}
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26 Lamp!ran 10 dan Lampiran 1] merupakan perbandingan M I N PV rencana alternatif
perluasan satuan-satuan pembangkiian B, , B 2 , B 3 , E , , E2 dan E3 menurut analisa

keuangan dan analisa ekonomi.

27 Akhirnya Lampiran 12, sesuai dengan maksud perencanaan seperti tertera pada pasal
5.v. memberikan gambaran jumlah biaya investasi yang harus dikeluarican setiap

tahunnya (1978 s / d 1988) bila seandainya rencana alternatif B3 yang hendak dipilih.
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LAMPIRAN 1

AVERAGE DAILY LOAD CURVE OF THE WEST JAVA POWER SYSTEM

LOAD
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150

A.7
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//

1
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\

\

\

\

\

\
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1972
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189

. :>'/t;



LAMPIRAN 2

LOAD DUtATION CUUVE OF THE WEST JAVA POWBt SYSTEM
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0.8

0.7
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LAMPIRAN 3

DEPENDABLE PEAKING CAPACITY AND
ANNUAL ENERGY PRODUCTION

EXISTING:

- Hydro Juanda

Others

- Thermal PLTU

Priok

. Diesel

UNDER CONSTRUCTION

- Gas Turbine 1973

1974

1975

- Juanda Hydro 1976

Muara Karang

TOTAL (by the end of 1977)

. Saguling Hydro (1982)

5 x

2 x

2 x

5x

1 X

5x

5x

l x

2x

Installed
Capacity

MW

25

25

50

2,5

20

20

20

25

100

= 125

87,5

= 50

= 100

= 12,5

= 20

= 100

= 100

= 25

= 200

600

Depen-
dable

Peaking
Capa-

city

MW

62

46

108

165,5

270

220

-

200

690

Annual
Eneigy
Produc
tion

106KWH

650

270

920

860

400

1200

2200

Remarks

Capacity factor
60,4%

Capacity factor
20,7%

Capacity factor
68,5%
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LAMPIRAN 4

THE CAPITAL COST OF THE POWER PLANT

• * . : j

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

/ ( 7 )

(8)

(9)

Plant Capacity [MW1

Type of P'ant

Unit Constt iclion Cost

K ° ' KW '
Total Fixed Cost Correction
Factor * ) kc c

Corrected Unit Construction
Co*r k ( 5 ) = ( 3 ) x ( 4 )

Total Fixed Cost
[Millions US$1

k F ! o ) » (1) x (5)
Total Fixed Cost Correction
Factor * ) kc c

Corrected Unit Construction
Cost k ( 8 ) . (3) x (7)

Total Fixed Cost
[Millions US$]

k P ( 9 ) = (1) x (8)

100

T

220

1,464

322,080

32,208

0,639

140,580

14,058

200

T

200

1,464

292,800

58,560

0,639

127,800

25,560

300

T

185

1 1,464

270,840

81,252

0,639

118,215

35,645

N

300

1,790

537,000

161,100

0,941

282,300

84,690

400

T

180

1,464

263,520

105,408

0,639

115,020

46,008

• N

iy>

1,790

483,300

193,320

0,941

254,070

101,628

500

T

175

1,464

256,200

128,100

0,639

111,825

55,913

N

240

1,790

429,600

214,800

0,941

225,840

112,920

600

H

250

1,662

425,500

249,300

0,445

111,250

66,750

T = Thermal
N = Nuclear
H = Hydro
* ) See Table: 13 and Page 80 of Appendix 2



LAMPIRAN 5

THE SPECIFIC FUEL CONSUMPTION OF THE POWER PLANTS

<S

Existing Power Plont
(Up to 1977)

New Power Plant
(After 1977)

Power Plant

MW

Gas Turbine 20

Diesel 25

Thermal 25

Thermal ' 50

100

Thermal 100

200

300

400

500

Nuclear 300

400

500

Specific Fuel
Consumption at
Nominal Load

lirer/kWh

0,45

0,29

0,35

0,27

0,26

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

-

-

Fuel Type

I.D.O.

I.D.O.

Heavy Oil

Heavy Oil

Heavy Oil

Heavy Oil

Heavy Oil

Heavy Oil

Heavy Oil

Heavy Oil

UF6

UF6

UF6

Unit Fuel Cost

Rp/liter

9,50

9,50

8,00

6,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Mills/liter

22,89

22,89

19,28

19,28

19,28

19,28

19,28

19,28

19,28

19,28

17,60*)

17,60

17,60

Specific Fuel
Consumption cost
at Nominal Load

Mills/kWh

10,30

6,64

6,75

5,21

5,01

5,01

4,82

4,63

4,43

4,24

1,90

1,85

1,80

• )



LAMPIRAN 6

-3
-,• -9:TOPOLOGICAL REPRESENTATION OF THE

"DYNAMIC - PROGRAMMING-'

OF THE SEQUENCE OF THE DECISION

• • > . «
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LAMPIRAN 7

BASIC DATAS FOR FINANCIAL AND ECONOMICAL ANALYSIS

1 Interest rote [%]

2 Depreciation Time [years)

3 Capital Recovery Factor

r%i
4 O & M & other cost

(% of construction cost)
f%l

5 Duties & Taxes

6 Total Annual fixed cost
factor during depreciation
time (It H ) [%]

7 Total Annual fixed cost
after depreciation time
(ktf) [%1

8 Fuel cost at Power Plant

(a)

(b)

ANALYSIS

FINANCIAL

Hydro

12

40

12,1

1

0

13

1

-

Thermal

12

25

12,8

2,7

0

15.5

2.7

8.0 g-liter

2,0 x 8 =

Nuclear

12

20

13,4

4

0

17.4

4

$ 17,6/kg

(UF6)

ECONOMIC

Hydro

* *

40

2,5

1

0

3.5

1

-

Thermal

* *

25

4

2,7

0

6.7

2.7

13'°5f3e7
(US$5/
barrel)

1.20x13.5=

($6/barrel)

Nuclear

**

20

5

4

0

9

4

$ 17,6/kg

( U F 6 )

* ) Including 5% Social Duties

* * ) Interest is nor included in the economical analysis, since the project will be
financed by domestic - , World Bank or IGGI loans.

4

Pi
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LAMPIRAN 8
Financial Analysts

ANNUAL COST CALCULATION OF

1

3

4

5

6

71
8

9

Fuel Cost (millions USS)

- Heavy Oil
. loo
. Nuclear

Total Variable Cost
(millions USS)

Fixed Cost (millions USS)

- 100 MW
. 200 MW (T)
- 300 MW
. 4 0 0 MW
- 500 MW ( N )
. 600 MW (H)

Total Fix«d Cost
(millions USS)

Total Annual Cost
(millions USS)

Present Worth Factor

Prmnt Worth in 1977
(millions USS)

Gsntration 106 KWH

Generation Cost (Rp/KWH)

Expansion Capacity (MW)

Construction Coit (Rp/KW)

1

1978

32,16
1,44

33,60

58,56

58,56

92,16

0,89

82,02

2

1979

40,40
0,30

40,70

58,56

58,56

99,26

0,80

79,41

SYSTEM

3
1980

49,50

49,50

58,56

58,56

108,06

0,71

76,72

(PLAN-E3)

4

1981

61,04

61,04

58,56

58,56

119,60

0,64

76,54

5

1982

75,24
0,02

75,26

58,56

58,56

133,82

0,57

76,28

*

6

1983

39,82

39,82

249,30

249,30

289,12

0,51

147,45

7

1984

60,14

60,14

-

60,14

0,45

27,06

8

1985

14,36

13,07

27,45

429,60

429,60

437,05

0,40

182,82

9

1986

13,66

19,37

33,23

214,80

214,80

248,03

0,36

89,29

10

1987

12,48

25,41

37,89

214,80

214,80

252,69

0,32

80,86

11

1988

17,52

32,31

49,83

214,80

214,80

264,63

0,2?

76,74

Total

508,46

1616,10

2124,56

995,19

132433

3,118

4100

100733

T = Thermal N = Nuclear H = Hydro Fuel cost at Rp 16,00/1 iter
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LAMPIRAN 9

Financial Analysis

ANNUAL COST CALCULATION

1

2

3

7
5

6

7

8

9

Fuel Coir (millions USS)

. Heavy Oil

. Ido
- Nuclear

Total Variable Cost
(millions USS)

Fixed Cost (millions USS)

. 100 MW

. 200 MW (T)

. 300 MW

. 400 MW
. 500 MW (T)
. 600 MW (H)

Total Fixed Cost
(millions USS)

Total Annual Cost
(millions USS)

Present Worth Factor

Present Worth in 1977
(millions US$)

Generation 106 KWH

Generation Cost (Rp/KWH)

Expansion Capacity (MW)

Construction Colt (Rp/KW)

1

1978

32,16
1,44

33,60

58,56

58,56

92,16

0,89

82,02

OF SYSTEM (PLAN-

2

1979

40,40
0,30

40,70

58,56

58,56

99,26

0,80

79,41

3

1980

49,50

49,50

58,56

58,56

108,06

0,71

76,72

4

1981

61,04

61,04

58,56

58,56

119,60

0,64

76,54

B 3 ) *

5

198V1

75,24
0,02

75,26

58,56

58,56

133,82

0,57

76,28

6

1983

39,82

39,82

249,30

249,30

289,12

0,51

147,45

7

1984

60,14

60,14

-

60,14

0,45

27,06

8

1985

75,96

75,96

256,20

256,20

332,16

0,40

132,86

9

1986

105,08

105,08

128,10

128,10

233,18

0,36

83,95

10

1987

132,18

132,18

128,10

128,10

260,28

0,32

83,29

11

1988

169,74

169,74

128,10

128,10

297,84

0,29

86,37

Total

843,02

1182,60

2025,62

951,87

132443

2.98D

4100

96348

T = Thermal N - Nude H ' Hydro Fuel cost at Rp 16,0/llter



LAMPIRAN 10

FINANCIAL ANALYSIS * )

Plan

1

B 1

B 2

B 3

E 1

E 2

E 3

Total
Expan-

sion
Capa-

city

MW

2

4000

4000

4100

4000

4000

4100

Total
Energy

IO6KWH

3

132443

132443

132443

132443

132443

132443

Construction
Cost

Total

$

4

794

782

787,5

1070

998

950

Cost/
KW

$/KW
5

198,50

195,50

192,07

267,50

249,50

231,71

EXPENDITURE

Fixed
Cost

106$

6

1192,17

1174,55

182,60

830,90

702,02

616,10

Varia-
ble
Cost

106$
7

884,62

866,46

843,02

586,85

550,41

508,46

Total
Cost

10B$

8

2076,79

2041,01

2025,62

2417,75

2252,53

2124,56

Total
Present
Worth

(1977)

106$

9

955,52

950,15

951,87

1073,05

1027,67

995,19

Genera-
ting
Cost

$/KW
10

238,88

237,54

232,16

268,26

256,92

242,73

Ranking

11

3

2

1

6

5

4

*) Derived from Tables : 17 ( a ) , (b ) , ( c ) , ( d ) , ( e ) , and ( f ) .
Fuel cost at Rp 16.00 per liter.

I
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LAMPIRAN 11

Plan

1

B 1

B2

B3

El

E2

E3

Total
Expan-

sion
Capa-

city

MW

2

4000

4000

4100

4000

4000

4100

ECONOMIC ANALYSIS

Total
Energy

IO6KWH

3

132443

132443

132443

132443

132443

132443

Construction
Cost

Total

$

4

794

782

787,5

1070

998

950

Cost/
KW

$/KW

5

198,50

195,50

192,07

267,50

249,50

231,71

*)

EXPENDITURE

Fixed
Cost

1 0 6 $

6

478,27

470,60

474,12

872,07

804,33

759,15

Varia-
ble
Cost

10s $

7

866,91

848,16

825,29

577,79

542,62

499,52

Toto!
Cost

10* J

8

1345,18

1318,76

1299,41

1649,86

1346,95

1258,67

Total
Present
Worth
(1977)

106$

9

613,72

607,69

604,47

652,02

624,49

598,50

Genera-
ting
Cost

$/KW

10

153,43

151,92

147,43

163,01

156,12

145,95

Ranking

11

4

3

2

6

5

1

*) Derived from Tables : 18 (a) , (b), (c), (d), (e), and ( f ) ,
Fuel cost at Rp 15,66 per liter.
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LAMPIRAN 12

INVESTMENT SCHEDULE (PLAN B3)
in millions US S
Discount rote 12%

Power Plant

Thermo
200 MW

„

„

Thermal
500 MW

„

„

„

„

Total
Foreign
Domestic

Total
Foreign
Domestic

Total
Foreign
Domestic

Total
Foreign
Domestic

Total
Foreign
Domestic

Total
Foreign
Domestic

Total
:oreign
Domestic

Total
"oreign
domestic

"oral
:orergn
Domestic

"otal
:oreign

Domestic

Total
foreign
)omestic

Total
Foreign Currency
Domestic

Present Worth
Factor

Total

Present Worth
Value in 1977

1978

40
32

8

40
32

8

0,893

35,72

1979

40
32
8

40
32
8

0,797

31,88

1980

40
32
8

40
32
8

0,712

28,48

1981

[

40
32

8

40
32
8

0,636

25,44

1982

40
32
8

40
32
8

0,567

22,68

1983

150
120
30

150
120
30

0,507

76,05

1984

_

-

0,452

1985

87,5
70
17,5

87,5
70
17,5

175
140
35

0,404

70,70

1986

87,5
70
17,5

87,5
70
17,5

0,361

31,59

1987

87,5
70
17,5

87,5
70
17,5

0,322

28,18

1988

87,5
70
17,5

87,5
70
17,5

0,287

25,11

Total

40
32
8

40
32

8

40
32

8

40
32

8

40
32

8

150
120
30

87,5

70
17,5
87,5
70

17,5
87,5
70
17,5

87,5
70
17,5
87,5
70
17,5

787,5
630
157,5

375,83

Year
of

Compl'

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1985

1985

1986

1987

1988

* ) Year of Completion
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KESIMPULAN
LOKA KARYA TEKNOLOGI PLTN
JAKARTA, 25-27 Maret 1974

UMUM

\. Seminar Ekonomi dan Teknoiogi PLTN tahun 1973 di Bandung telah berkesimpulan
bahwa PLTN adalah sal ah satu alternatip yang dapat dimasukkan ke dalam jaringan

listrik di Pulau Jawa pada tahun 1980-an. Pada saat itu jaringan tersebut telah
tersambung menjadi satu dengan kopasitas terpasang sekitar 3.000 MWe.

Perkembangan harpa minyak bum! di dunia yang terjadi sejak sentinc- tersebut telah
menjadi dorongan bagi dipercepatnya introduksi PLTN di Indonesia. Hal ini mengingat
pentingnya usaha untuk menggantikan penggunaan minyak, karena minyak merupakan
sumber utama devisa kita. Disamping itu ketergantungan semata-mata pada tnin/uk,
mungkin tidak dapat dipertahankan terus menerus mengingat ketidak pastian dalam hal
besarnya cadangan minyak di bumi Indonesia.

Dilain pihak, untuk dapat mulai membangun PLTN diperlukan persiapan yang
bertahap, seperti feasibility study, pemilihan dan penentuan letak (site), cara-cara
pembiayaan pembangunannya, diperolehnya jaminan penyediaan (supply) bahan bakar
nuklir serta pemilihan jenis reaktor daya (dalam sistim PLTN tersebut).
Untuk kesemuanya itu, maka ditinjau dari kemajuan persiapan yang diadakan devasa
ini, dapat disimpulkan bahwa saat ini sudah hampir terlambat untuk menentukan sasaran
operasi PLTN pertama di Indonesia pada tahun 1985.

2 . Loka karya berpendapat bahwa program kerja dan kegiatan KP2PLTN perlu
digalakkan, antara lain dengan pembentukan kelompok kerja dalam bidang-bidang:

( i ) teknologi reaktor
( i i ) ekonomi pembangkitan tenaga

( i i i ) listrik

3. Khusus untuk PLTN pertama di Indonesia, loka karya menyimpulkan bahwa 3 jenis
PLTN, yang telah bekeria secarc komersiil. yaitu jenis BWR, PWR dan HWR,

merupakan jenis-jenis yang feasible.
Jenis-jenis tersebut telah dipilih dari pertimbangan telah terbina (established)
teknologinya serta telah adanya safety record dari operasi ketiga jenis PLTN tersebut.
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DESIGN PLTN

4. Oitinjau dari segi pembinaan kemampuan Dalam Negeri, keandalan komponen-
komponen dari sistim PLTN serto ketergantungan pada Luar Negeri dalam jasa-jasa

enrichment dan kerumitan pembangunan PLTN-nya sendiri, loka karya condong memilih
PLTN dengan sistim HWR.

Dari segi hasil kerja (performance) sistim MWR pada soot in! menunjukkan prestasi
yang baik, hanya data operasior.il-nya yang terkumpul belum cukup banyak dan
karenanya masih dibutuhkan waktu untuk memperolehnya.

Disarankan agar di dalam kelompok kerja bidang teknologi reoktor (pasol 2 )
dibentuk grup design dan grup operasi dan konstruksi yang dopat segera melibatkan
diri dalam persiapan pembangunan PLTN pertama.

Dalam pemilihan letak PLTN disarankan diadakannya kelompok yang bertugas
mendapatkan data meteorologi, seismik, geologi, hidrologi, penduduk, tata kota,
tenaga kerja, pusat beban (load centre), prasarana dan sumber-somber tenoga lainnya,
untuk digunakan dalam penentuannya.

KARAKTERISTIK OPERASI PEMELIHARAAN

5. Dipandang dari sudut harga bahan bakar bagi PLTN ( U 3 O 8 dan UO2 ) , maka PLTN
sudah dapat bersaing dengan PLT konvensionil pada saat sekarang ini .
Mengenai bahan bakarnya sendiri, loka karya berpendapat bahwa dalam penggunaan

bahan bakar uranium alam (dalam [enis HWR) permasalahan yang akan dihadapi akan
lebih ringan daripada dalam penggunaan bahan bakar uranium diperkaya (dalam jenis
LWR).

Mengenai efisiensi PLTN, kemampuan pengendalian reaktor (reactor control
capability) serta instrumentasinya, pengalaman-pengaiaman menunjukkan bahwa masalah-
masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan cukup memuaskan.

Mengenai "availability" serta gangguan-gangguan yang terjodi pada PLTN yang
telah ber-operasi, dari pengalaman.pengalaman dapat disimpulkan bahwa umumnya pada
3 sampai 4 tahun pertama operasi PLTN-PLTN mengalami kesul itan-kesul itan yang
berangsur-angsur menjadi baik, biarpun "availability factor H.nya tidak selalu dapat
melebihi 80%.

Pemasukan PLTN yang berukuran besar dalam sistim jaringan listrik PLN mengharuskan
adanya penelitian teriebih dahulu mengenai syarat penyambungan (interkoneksi) antara
ketiga sistim jaringan yang ada sekarang di Pulau Jawa, dengan tujuan:

. sekaligus meningkatkan keandalan sistim yang ada;
- memberikan tingkat kerumitan (sofistikasi) pada sistim interkoneksi yang

sepadan dengan teknologi sebuah PLTN.

ASPEK KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN

6. Dalam pembangunan PLTN perlu dipersiapkan secara mendalam beberapa hal yang
menyangkut keselamatan penduduk dan lingkungan, antara lain:

( i ) containment
( i i ) bejana tekan

( i i i ) cerabong
( iv ) emergency core cooling system
(v ) pengelolaan sampah radioaktip
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MASALAH PEMBIAYAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

7. Selain daripada itu, tidak kurang pentingnya dalam persiopan pembangunan PLTN
pertama tersebut, adalah:

- masalah pembiayaan, yang diperkirakan tidak akan mudah untuk diatasai,
karena syarat-syarat ringan makin sukar diperoleh,

- beberapa masalah perundang-undangan, yang perlu ditanggulangi secara
seksama.

PENYEDIAAN TENAGA KERJA

8. Penyediaan tenaga kerja yang cukup banyak dan ahli merupakan salah satu syarat
yang sangat penting artinya bagi pembangunan dan pengusahaan suatu PLTN.
Untuk itu diburuhkan kelompok yang akan menangani project management. Disamping

kelompok kerja design juga perlu disiapkan kelompok operasi dan perawatan. Kelompok-
kelompok tersebut perlu segera dipersiapkan untuk menghadapi persiapan penelitian dan
perencanaan dalam penawaran, maupun evaluasi dan penawarannya Icemudian. Pada
tahap berikutnya, kelompok tersebut akan turut mengawasi pelaksanaan pembangunan
sampai dengan operasinya.
Kelompok operasi dan perawatan seyogyanya diambilkan dari renaga kerja yang
berpengalaman dalam bidcngnya masing-masing, kemudian diusahakan untuk mendopatkan
pendidikan dan latihan tambahan.

PENGIKUT SERTAAN INDUSTRI DALAM NEGERI

9. Pembangunan PLTN pertama sebagai benruk feknologi yang sangat modern
*(inkonvensionil) di berbagai negara dilaksanakan sebagai "turn-key project".

Namun demikian usaha-usaha kearah pengikut sertaan (partisipasi) industri nasional
perlu terus diusahakan dan ditingkatkar terutama kearah kepastian adanya pengalihan
pengetahuan teknologi pada industa-industri nasional tersebut.

Kemampuan nasional yang mudah dapat diikur sertakan adalah dalam bidang industri
konstruksi, instrumentasi serta penambangan dan pengolahan bahan bakar nuklir.
Disamping itu kegiatan-kegiatan yang meliputi penyediaan jasa-jasa engineering dan
pengawasan mutu (quality control) dapat pula mengambil bagian yang cukup berarti.

Hal-hal ini bila dipersiapkan dapat disyaratkan dalam perjanjian turn-key project.

ASPEK-ASPEK LAIN

10 Selanjutnya dalam pemilihan PLTN pertama tersebut perlu pula dipertimbangtan
pengaruhnya pada:

- strategi nuklir jangka panjang yang berkaitan dengan kebijaksanaan nasional
dalam bidang enersi, dan

- aspek-aspek ketahanan nasional.
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DAFTAR SINGKATAN-SINGKATAN

BWR = Boiling Water Reactor
HWR = Heavy Water Reactor
LWR = Light Water Reactor
MW = Mega.Watt = 1000 kilo-Watt.
MWe = Mega. Watt-electric
P L N = Perusahaan Umum Listrik Negara
PLTN = Pusat Listrik Tenoga Nuklir
PWR = Pressurized Water Reactor
UO2 = Uranium dioksida, yaitu bahan bakar nuklir dalam bentuk akhir yang

digunakan di dalam reaktor dari P L T N .
U 3 O 8 - Jenis uranium oksida yang merupakan bahan mentah yang lazim terdapat

dalam perdagangan untuk kemudian diproces menjadi U O 2 atau bentuk
bahan bakar Uranium lainnya.
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LAMPIRAN 1

Kesimpul an kelompok A

No.

1

Jenis

BWR

DESIGN PLTN

Fuel elemen

Struktur

Komponen
Reaktor

Design

. Memeiiukan perkayaan
2, Design yang rumit, meng-

gunakcn kemampuan teknologi
Hnggi.

3. Performance eukup baik.
4 . Pengolahan ulang diperlukan.

1. Pressure Vessel:
a. Terbuat daripada Carbon

steel dilapisi austenit steel
yang tebal.

b. Sangat berat, 600 M W e .
500 ton.

c. Dl Indonesia kiranya tidak
mungkin welding on site.

d. Banyak rnasdah teknis yang
relatip belum terptcahkan.

2. Dry-wall terbuat dari steel
structure. Terus terbuat dari
beton dengan lapijan SS.
Containment luar terbuat deri
beton pratekan.

1 . Control rod drives:
a. Sistim hydrolic servo dan
b. Metalurgi sophisticated.

Teknologi

Design dan fabrikasi sangat sulit
(khususnya masalah pengkayaan
U-235)

Sistim PV sangat sophisticated.

Control drive:
Design & fabrikasi sangat sulit.

Parrisipasi Industri DN.

Tidak mungkin.

Partisipasi dalam civil engineering
dapat dilakukan. Teknologi PV
belum dapat dilaksanakan di
ctalam negeri.

Pcrtisipasi nasional belum mungkin



o

PWR Fuel elemen

Struktur

2 . Sistim pendingin reaktor:
a. Pergunakan pendingin

langsung ke turbin, sehingga
memungkinkan penyebaran
radioaktivitas ke turbin dan
pengurusan sampah relatip
sulit.

b, Kebocoran dari condensor
dapat langsung mengotori
reaktor.

1 . Memerlukan pengkayaar. ter-
Hnggi

2 . Design yang rumit kcrena
bekerja pada tekanan yang
lebih besar.

3. Performance cukup baik.
4 . Pengolahan ulang diperlukan

untuk penggunaan bahan bakar
maksimum.

1 . Pressure Vessel:
a. Terbuat dari pada baja

karbon dilapis baja austenit.
b. Sangat berat, kurang dari

BWR.
c. Tidak mungkin welding on

site.
d. Bunyak masalah teknis yang

belum terpecahkan.
Containment terdiri dari dua
lapis baja di dalam beton
pratekan.

Design dan fabrikasi sangat sulit,
khususnya masalah perkayaan.

Pressure Vessel
Design dan fabrikasi sangat sulit.

Tidak mungkin.

Terbatas dalam civil
engineering.
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Ill HWR

Komponen
Reaktor

Fuel elemen

Struktur

Komponen
Reakfc*

1. Control rod drives:
a. Sistim magnetik sangat rum it
b. Metalurgi sophisticated.

2. Sistim pending in reaktor
rerpisah dari sistim turbin.

1. Uranium alam.
2. Design sangat sederhana.
3. Performance cukup baik,

kebocoran fuel dapat langsung
diatasi.

4, Pengolahan ulang tidak mutlak
diperl ukan.

1. Calandria vault (tempat calan-
dria) teriuat dari beton ber.
tulang dilapisi oleh SS diisi
dengan air, mudah dibuat.

2 . Containment terbuat dari beton
pratekan dengan lopisan baja.

1. Calandria terbuat dari baja SS
tidak tebal.

2. Pressure tube (tabung tekan)
terbuat dari aloi zirkonium.
Bit a ada kebocoran uapat lang-
sung diatasi.

3. Masai ah air berat bisa ditang-
gulangi.

4 , Sistim pendingin reaktor ter-
pisah dari siitlm turbin.

5. Mesin pengisi ulang masih
sangat rumit.

Deiiign dan fabrikasi sangat sul it

Design dan fabrikasi sederhana.

Design dan fabrikasi sederhana.

Design dan fabrikasi sederhana.

Tidak mungkin.

Design dan fabrikasi secara teknis
dapat dilakukan seluruhnya.

Seluruhnya dapat dilakukan.

Kebanyakan komponen mungkin
dapat dibuat dalam negeri.
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IV. KRITERIA PENENTUAN LOKASI DAN SAFETY

Seperti : Faktor langsung _ Meteorologi
. Selsmik
- Hidrologi
- Geologi
. Pendutiuk
- Tata Kota
- Manpower
. l.nventarisasi + penambahan data

Faktor tak langsung . load centre
- infra struktur
. uimber-uimber tenaga lain.

Dari tahop.tahap persic an sudah disimpulkan dalam seminar PLTN. Data-data belum ada, karena beljm ada
kelompok yang ditugaskan khusus untuk itu. Karena itu perlu adanya group inti yang bertugas mendapatkan
data-data yang_bisa digunakan untuk memilih lokasi suatu PLTN.
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LAMPiRAN II

Kesimpulan kelompoktS

OPERASI PLTN

1 . BAHAN BAKAR

Mengingat kenaikan harga minyok di pasaran dunia dewasa ini, maka PLTN makin
jelas kelihatan bija bersqing dengan sistim konvensionil. Untuk uranium diperkaya,
meskipun banyak negara akan membangun pabrik-pabriknyo tetopi ada yang mengharuskun
kontrak sepuluh tahun sebelumnya. Disamping itu soal pengiriman bahan bakar,
merupJcan persoalan yang pelik, akibat tingginya aktivitas-aktivitas produk f i t i .
Sedangkan untuk bahan bakar uranium alam, setelah dipakainya bisa disimpan selama
3 sampai 4 tahun, sambil menunggu kemungkinan kenaikan harga pluronium.

Dari segi burn-upnya untuk ketiga jenis reaktor PWR, BWR dan HWR menunjukkan
bahwa burn-up bahan bakar HWR-lah yang paling tinggi ditinjau dari pemakaian
U3O8-nya.

Referarui: . Pidato Menteri PUTL
- Pidato Direktur Jenderal BATAN
- Background Paper Nengah Sudja. Haloman 22, 23, 24, 25.
- Paper Budi Sudanono. Halaman 2 . 5 , lampiran 1 & 2 .
- Paper Mursid Diokolelono Halaman 2 - 3

dan Soekarno Halaman 14 -20 .
- Paper Martias Nurdin Halaman 17

2 . EFFISIENSI

Berdanrkan pengalanwn operas! menunjukkan bahwa type PWR memberikan effisiensi
yang paling tinggi dibandingkan dengan BWR dan HWR. Mukipun peHbedaan tenebut
honyalah marginal sifatnya. (Paper Mursid D. & Soekorno, halaman 4 ) .

3. REACTOR CONTROL CAPABILITY & INSTRUMENTATIONS

Berdatarkan pengaloman operas! insirumentasi PLTN yang ada dan dipakainya
komputer untuk melengkopi, moka sebegitu jauh instrumentasi PLTN cukup reliable;
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meskipun demikian perkembangan untuk penyerderhanaan insirumentasi hams tetap
diikuti. (lyos R. Subki, halaman 10; R.P.H. Ismuntojo, halaman 6 ) .

4. AVAILABILITY FACTOR

1. Ditinjau dari segi availability factor, ternyata PWR-lah yang menunjukkan angka
yang tertinggi, diikuti oleh HWR dan BWR.
PHWR di Jerman dan Pickering menunjukkan harga yang meyakinkan, meskipun
reaktor-reoktor jenis HWR yang dijual di negara berkembang belum menunjukkan
has! I yang baik.

2 . Prestasi PLTN keseluruhan memang belum dapat dikatakan amat memuaskan,
karena kenyotaan sangat sedikit PLTN yang berhasil digunakan dengan faktor
beban 80% keotas sepanjang masa operas! nya.
Periode awal 3 - 4 tahun senantiasa telah dihadapi dengan berbagai kesulitan,
PLTN di Kanada merupakan pengecualian ckan tefopi jumlahnya masih sedikit
untuk membuot pernyataan positif. (Budi Sudarsono, halaman 7 ) .

5. KEDUDUKAN PLTN DALAM SISTIM PERLISTRIKAN PLN

Menurut load forecast sekitar tahun 1985 beban listrik di pulau Jawa sudah mencapai
kurang lebih 3.000 MW. Agar pada tahun 1985 pemasangan sebuah PLTN pada sistim
perlistrikan PLN dapat dipertanggung [awabkan maka ketiga sistim perlistrikan yang ada
sekarang (Jabar - OKI Jaya, Jateng dan Jatim) sudah harus di intarkoneksikan terlebih
dahul u.

Perlunya peng-interkoneksian itu sendiri bukanlah merupakan akibat langsung dari
adanya gogasan pembangunan PLTN. Namun gagason itu memberi pengaruh langsung
kepada pemecahan masalah interkoneksi, yaitu bahwa urgensinya makin meningkat.

Penelitian mengenai masalah interkoneksi sudah perlu dimtlai dengan tujuan:
a. Sekaligus memecahkan permasalahan operasi sistin yang ada dewasa ini.
b. Agar pada saat masuknya PLTN pada sistim PLN, sistim interkoneksi sudah

mempunyai tingkat sofistikasi yang sepadan dengan PLTN.
Uraian ini merupakan suatu seruan agar dengan pembangunan PLTN dapat dicapai

hasil-hasil yang diharopkan. (Pidato tak tertulis L . M . K . ) .

6. DAN LAIN-LAIN

1 . Masalah gangguan operas!
2 . Masalah pembinaan perjonil untuk opcrasi.

a. Gangguan
Bogian-bogian yang paling banyak mengalami gangguan terletak di bagian yang

non-nuklir dari keseluruhan sistim PLTN, oleh karena itu perlu kontrol kwalitas yang
ketat terhadap bagian ini, agar kontinuitas operasi PLTN bisa diandalkan. * )

Dari pengalaman operasi raaktor sampai dengan 1972 maka [enis PWR-lah yang
paling banyak membuktikan operasi komersiilnya, biarpun peristiwc kegogalan fuel
densification, yang diangrjp memiliki bahaya potential dan tak dikira sebelumnya.

s
' . ; f ; - o

" ) 1 . Paper Budi Sudarsono, " Beberapa Aspek Pemilihan Jenis P L T N " , halaman 7 - 8 . 1\

?.. Paper Mursid Djokolelono, "Catatan eentang Operasi PLTN jenis PWR, BWR dan HWR", A
hc'aman 9 - 1 5 . ] i
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telah terjadi di tahun rerakhir. Jenis PHWR-Candu yang beroperasi di Canada mendapar
gongguan tidak tersedianya D2O (1972) menyukarkan kira menilai operosinya, tapi
potensi untuk capacity factor besar, dimiliki oleh jenis in i , karena dapat mengisi
bahan bakar sambil retap operas!, biarpun untuk inspeksi dan perbaikan turbin diperlukan
waktu lebih sebulan. * * )

b. Masa lah p e r s o n i l

Cukup jelas khusus untuk mempersiapkan pemasukan PLTN ke dalom jaringan PLN,
"kelompok kerja Listr ik", sesuai dengan saran tiga seminar PLTN terdahulu, perlu
segera dibentuk, terutoma unfuk mempela[ari persoalan-persoalan perencanaan operas!
sistim kelistrikan. * * * )

l ) Mursid Djokoielono, "Catatan Tentang Operasi PLTN . . . . " , halaman 15.
") Imam Sugandi, (L.M.K. ) - Saran

PERPUSTAKAAN

WU1 PEHfcUllAH GAMA
BATAN

211

fe,



LAMPIRAN III

Kesimpulan kelompok C

PENGAMANAN, ASPEK-ASPEK N O N TEKNIS
DAN LAIN-LAIN

1 . ENGINEERING SAFETY FEATURES

Yang ditekankan dalam ha! ini mengenai persoalan-persoalan:

a. Containment
b. Pressure Vessel
c. Cerobong
d. Structural liability dari bangunan*PLTN
e. Mengamati PLTN-PLTN di luar negeri yang telah beroperasi

a, b, dan c persyaratan teknisnya umumnya sudah cukup dicakup oleh
perencanaan PLTN.
d. Kiranya perlu dibentuk kelompok kerja/team untuk dapat mengambil

pengalaman-pengalaman operas! dan maintenance dari instalasi-instalasi
PLTN di luar negeri yang telah berfalan.

e. Karena bangunan PLTN berbeda dari bangunan-bangunan yang konvensionil
kiranya perlu adanya ahli yang menerjunkan dirt dalam bidang building
engineering dan mechanical engineering.

2 . EMERGENCY SYSTEMS

Hal ini mencakup tindakan pengamanan untuk personil dan penduduk serta peralatan
(equipment). Untuk maksud tersebut perlu diperhatikan:

a. Emergency core cooling systems
b. Monitoring system
c. Warning system
d. Decontamination system

Data untuk penelitian tersebut di atas belum ado. Jadi perlu adanya suatu kelompok
yang men tackle hal tersebut.
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3. WASTE MANAGEMENT

a. Berdasarkan pengalaman operasi instalasi PLTN yang telah ada, reaktor-reaktor
jenis PWR, BWR otaupun HWR cukup baik ditinjau dari segi keselamatan
lingkungan.

b. Pengurusan low & intermediate level waste (purification atau pembuangonnya).
c. High-level waste: Perlu p«nentuan lokasi penyimpanan spent-fuel atau

kemungkinan pemakaiannya sebagai irradiation facility dalam batas-batas teknis
ekonomis yang mengizinkan.

4. PARTIS1PASI INDUSTRI DALAM NEGERI

a. Konstruksi S ip i l

Karena lebih kurang 30% investasi PLTN berupa investasi dalam konstruksi sipil
maka akan besar artinya partisipasi industri konstruksi dalam negeri untuk pembangunon
sebuah PLTN. Perlu dilakukan survey dalam kemampuan industri konsrruksi di Indonesia
yang berhubungan dengan konstruksi sipil sebuah PLTN.

b. I ns t rumentas i /Penger j akan logam/E I e c t r o - t e k n i k

Soinpai soar pembangunan sebuah PLTN di Indonesia (1980?) dapat diharapkan
partisipasi industri dalam negeri sekurang-kurangnyo dalam assembling dan quality
control. Perlu dimasukkan dalam program BATAN untuk pengembangan bidang-bidang
khusus ini. Minimum komponen-komponen instrumentasi untuk kontrol/monitor dapat
didesign di dalam negeri dan dibuat dengan assembling (sebagian komponenJcomponen
khusus masih harus diimpor).

c. Pengadaan /Pengo lahan Y e l l o w Cake sampai U O 2 /
Fabr ikasi bahan bakar

Akan sangat rergantung pada pemilihan jenis PLTN dan tersedianya deposit uranium
di Indonesia. Tanpa tersedianya uranium, yellow cake dapat di import dari luar negeri
untuk dibuat pellet UO2 di dalam negeri (HWR) atau import enriched fuel.

Selanjutnya disarankan untuk diadakan survey/peninjauan pada perusahaan-perusahaan
yang bersangkutan dengan pembangunan PLTN baik langsung ataupun lewat Deportemen
yang membawahinya untuk mengetahui kemampuan dan kesediaan mereka untuk
berparrisipasi dalam proyek ini.

5. FINANCING AND METHOD OF FINANCING

Pembiayaan untuk sesuatu proyek PLTN menyangkut biaya yang cukup besar untuk
satuan 500 MW mencapoi harga $ 250 juta.

Pengalaman beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa sumber-sumber
pembiayaan pembangunan PLTN didapat dari:

1 . Suatu lembaga keuangan internasional seperti EXIM BANK Amerika Serikat.
Contoh: proyek-proyek PLTN di Taiwan dan Korea dan mungkin Thailand
dan Pilipina.

2 . Bantuan kredit/bantuan proyek dari sesuatu negara.
Contoh: Proyek PLTN Argentina dan Korea Selatan dari Kanada, dan
PLTN Taropur dari Amerika Serikat.

3. Kredit dari suppl ier/manufacturer.

i
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4. Suatu kombinasi dari sumber-sumber tersebut di atas. , ;
Contoh: PLTN KANUPP di Pakistan yang mendopat kredit dari Pemerintah 3
Kanada, Pemerintah Jepang dan General Electric Company of Canada. ••)

Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat disimpulkan adanya kaitan antara sumber / ;
pembiayaan dan [enis PLTN yang dipifih. -,-£

Di Indonesia proyek-proyek pembangunan pusat listrik dibiayai dengan bantuan \ - j
anggora IGGI dengan syarat-syarat yang ringan. Ada kemungkinan pembiayaan semacam J
ini akan sulit diperoleh untuk pembangunan PLTN. Demikian pula diperkirakan bahwa ;-i
pembiayaan sendiri akan sulit diusahakan, sedangkan penanaman modal asing dalam . ;•
bidang ini dinyatakan tertutup di dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing. ,;..f

Dengan demikian maka pembiayaan untuk proyek pembangunan PLTN di Indonesia '
kemungkinan besar akan mengikuti pengalaman negara-negara berkembang yang sudah :
membangun PLTN. -4

6. ASPEK-ASPEK LAIN

6.1 Perundang-undangan

Bab ini akan menyangkut masalah pengaturan instalasi PLTN itu sendiri.
Hal-hal yang dirasa perlu untuk dikemukakan ogar segera adanya tindak lanjut adalah:

a. Batas-batas wewenang : ,
Hendaknya dapat lebih dipertegas mengenai batas-batas wewenang antara BATAN •

dan Departemen Tenaga Kerja dalam hal pengaturan keselamatan kerja, izin operasr,
dan Iain-Iain. :

Demikian pula hubungan antara BATAN dan PLN hendaknya dapat disusun peraturan- *
peraturan yang akan mengatur wewenang ataupun kerjasama* y

b. Batas-batas pembuangan sampan dari PLTN hendaknya dapat segera disusun suatu
peraturan ataupun undang-undang (kalau belum ada) yang mengatur masalah pembuangan •
sampah radioaktip.

c. Liability & Insurance:
Hendaknya segera dapat disusun suatu peraturan ataupun undang-undang yang '~

mengharuskan bahwa pemilik PLTN bertanggung jawob atas terjcdinya sesuatu kecelakaan.

6.2 Ketahanan Nas iona l

Suatu instalasi nuklir, termasuk PLTN, tidak terlepas dari tinjauan HANKAM
karena menyangkut masalah-masalah politik, ekonomi, sosial & budaya. Suatu negara
yang termasuk nuclear state tentu mempunyai kedudukan politis yang menentukan
dibandingkan dengan negara-negara yang tidak termasuk nuclear state. Oleh karena
itu, dipandang dari segi HANKAMNAS maka gagasan pendirian PLTN adalah jugo
menunjang security nasional disamping segi-segi prosperity. Dalam rangkcs realisasi
gogasan pendirian PLTN sebagaimana tersebut di atas, maka lokckarya berpentiapat I
sebagai berikut:

a. Dalam penentuan site PLTN seharusnya terlebih dahulu diadakan konsultasi :
dengan Departemen Hankam untuk melihat mana daerah yang rowan dan mana daerah '•;.;
yang aman. ,•-.'•

Dengan demikian aspek security ditinjau dari segi strategi mil iter sudah dimasukkan '-i
dalam penentuan site PLTN. \

b. Peranan ahli-ahli yang berkecimpung di bidang nuclear power reactor adalah |
jelas membantu pengembangan teknologi nasional dan dengan demikian membantu j
security nasional. i
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c. Ditinjou dari segi situasi sumber enersi, make pemakaian tenoga nuklir adalah •
sangat pen ting bogi ekonoaii dan diversifikasi pemakaian surnjer-sumber enersi yang ada
seperti minyak bumi. Ini jelas menunjang Ketahonan Nasional.

6.3 Tra in ing

Hendaknya training disiapkan dan dilaksanakan jauh sebelum PLTN.nya sendiri
dibangun, khususnya bogi mereka yang akan menangani proyek pembangunan PLTN.
Demikian pula bogi operator-operator PLTN harus disiapkan sebelumnya.

Perlu diadakan inventarisasi tenaga kerja terlatih yang sudah ada dan mereka ini
perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

6.4 Organisas i

Hendaknya sudah mulai dipikirkan suaru bentuk organisasi yang mengafur pelaksanaan
proyek PLTN serta pelaksanaan operas! serelah PLTN berjalan.

6.5 Perancangan /pen tahapan

Hendaknya disusun pentahapan dari pada proyek pembangunan PLTN dari awal
persiopan pembangunan hingga selesai.

• ' ] ' !
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DAFTAR PESERTA

No.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

No ma

Ir. Ardi Yogi
Arifin Kustiono
Dr. A . Arismunandar

Ny. Arlinah Kusnowo
Prof. A . Baiquni M S c , PhD.
Drs. Bambang Setyadji
Budi Sudarsono
Ir. Djaprie
J . V. Fardello
R. Hadisaputra
Manuel A . Head
Ir. Hutabarat
Ir. 1 Nengah Sudja
Ir. Imam Sugandc
Ir. Ismail lljas
R. P. H. Ismuntoyo
lyos R. Subki -
J . J . Kreuthmeier
W. Markham
Martias Nurdin
Dr. Moh. Rid wan
R. J . Murphy
Mursid Djokolelono MSc.
Edward G . Nay) or
Ir. Ig. Pramono
Radimin D.
Ir. Rosid

Instansi

Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat
Pusat Reaktor 4fom Bandung - BATAN
Lembaga Maso. i Ketenagaan
Perusahaan Umum Listrik Negara
Pusat Reaktor Atom Bandung - BATAN
Badan Tenaga Atom Nasional Pusat
Pusat Penelitian Gama - BATAN
Badan Tenaga Atom Nasional Pusat
lnspektorat Jenderai Departemen PUTL
Westing ho use
Amtraco Indonesia
General Electric
Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat
Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat
Lembaga Masalah Ketenagaan - PLN
Fakultas Teknik . UGM
Pusat Reaktor Atom Bandung - BATAN
Pusat Reaktor Atom Bandung - BATAN
Westinghouse
Pusat Reaktor Atom Bandung - BATAN
Pusat Reaktor Atom Bandung - BATAN
Pusat Penelitian Pasar Jum'at - BATAN
West! rtgho use
Pusat Penelitian Gama - BATAN
Amtraco Indonesia
Lembaga Masalah Ketenagaan - PLN
Biro 1 Setjen Departemen PUTL
Lembaga Masalah Ketenagaan - PLN
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! NO. lNVENlrt«.Ib:
L -

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Rustan Rulcmantara

Ir. F. P. Sagala
Ir. Saronto
E. G . Siagian
P. Sihombing MSc.
Drs. Soegimin W. N .
Drs. Soekarno
Soekotjo Joedootmodjo BSc
Prof. T. M. Soelaiman
Ir. Soenarjo
Soeparmo B.A.Sc;
Ir. Soepartono
Ir. Soetiipto Wijadi
Drs. Soetomo Jatiman
Ir. Sol eh Somadiredja
Ir. Sriati Djoprie MME. ,

M.Met . , Dp.ST.
Ir. Sudadio
Ir. Sukardono (Kcp.Laur)
Sumantono Kasan
Dr. A. J . Surjadi
Ir. Suroto Ronodirdjo
Sutaryo Supadi MSc
Suworno Wirjosimin
Dr. Firman Tombunan
Ir. Tan Koen Liang
Dr. Ir. Tan Siok Liar
Ir. T[ahja Wibisana
Ir. David Tombeg
Ir. Widartomo

Pusat Reaktor Atom Bandung - BATAN
Direktorat Survey Geoiogi - BATAN
Biro 1 Setjen Deparremen PUTL
Pusat Penelitian Pasar Jum'at - BATAN
Lembaga Masalali Ketenagaan - PLN
Institut Teknologi Surabaya
Pusat Penelitian Gama . BATAN
Pusat Penelitian Pasar Jum'at . BATAN
Institut Teknologi Bandung
Pusat Penelitian Pasar Jum'at - BATAN
Pusat Penelitian Pasar Jum'at . BATAN
Lembaga Masai ah Ketenagaan - PLN
Pusat Penelirian Pasar Jum'at - BATAN
Badan Tenaga Atom Nasional Pusat
Badan Tenaga Atom Nasional Pusat
Lembaga II mo Pengetahuan Indonesia

Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat
Puslitbang HANKAM
Pusat Reaktor Atom Bandung . BATAN
Badan Tenaga Atom Nasional Pusat
Badan Tenaga Atom Nasional Pusat
Pusat Reaktor Atom Bandung - BATAN
Pusat Reaktor Atom Bandung - BATAN
Biro 1 Setjen Deparremen PUTL
Pusat Penelitian Pasar Jum'at - BATAN
Pusat Penelitian Pasar Jum'at . BATAN
PT Masayu
Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat
Oirektorat Jenderal Minyak & Gas Bumi
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