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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segaia bimbingan

dan perkenanNya, hingga Prosiding Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G.A.

Siwabessy tanggal 16 Maret 1999 ini dapat diterbitkan. Seminar ini merupakan seminar

pertama yang dilaksanakan secara bersama antara Pejabat Fungsional Non Peneliti dan

KPTF di PRSG, sebagai tindak lanjut dari surat Keputusan Kepala PRSG No.

249/RSG/IV/1998, tentang Komisi Pembina Tenaga Fungsional. Prosiding perdana ini

niemuat 14 judul makalah tentang kegiatan/penelitian di Bidang Teknologi Operasi Reaktor,

Pemanfaatan Reaktor Riset G.A. Siwabessy, Perekayasaan dan Pengembangan Instalasi

Nuklir, Perawatan dan Jaminan Kualitas.

Dalam penerbitan kali ini kami menyadari bahwa prosiding ini masih jauh dari

sempurna. untuk itu kami dari Tim Penyelenggara dan Editor dengan hati terbuka menerima

kutik dan saran yang bersifat membangun dari setiap pembaca, guna kesempurnaan

prosiding berikutnya dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kepala

Pusat Reaktor Serba Guna atas dukungan dan restu bagi penerbitan prosiding ini dan

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan seminar maupun peneribitan

prosiding ini.

• Serpong, April 1998

Ketua Penyelenggara
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Sambutan Kepala PRSG Pada
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G.A. Siwabessy

Serpong 16 Maret 1999

tn Para Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan PRSG,
Para Tamu Undangan,
Bapak/lbu dan Saudara Peserta Seminar yang Saya Hormati,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadapan Allah SWT, atas
: ;:gala nikmat dan karuniaNya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara
;) nibukaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar untuk karyawan fungsional non-
foneliti di PRSG. Perlu pula kita syukuri bahwa pada akhirnya seminar atau presentasi untuk
\ aryawan non peneliti di PRSG ini dapat terlaksana, setelah sekian lama saya minta untuk
c.persiapkan dan dilaksanakan.

Seminar atau presentasi untuk para karyawan fungsional non peneliti ini dilaksanakan
n igan tujuan utama sebagai sarana pembinaan bagi karyawan fungsional non peneliti. Hal
vw sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengembangkan jalur jabatan fungsional
•:.'• hngkungan Pegawai Negeri. Sipil Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa Pemerintah
f>jda saat ini sedang berusaha untuk merampingkan dan memperpendek struktur organisasi
yang ada. Hal ini berarti jumlah jabatan struktural akan dikurangi baik tingkatannya maupun
; ;rnlahnya. Sebaliknya Pemerintah berusaha dan mendorong terbentuknya jabatan
i ngsional yang ada, sehingga akan diperoleh suatu organisasi yang sederhana namun kaya

r TAN telah menyikapi secara positif dengan menyiapkan berbagai jabatan fungsional, baik
a ig secara langsung ditangani sendiri (misalnya jabatan fungsional Pranata Nuklir dan

'•• •.•ngawas Radiasi) maupun yang ditangani oleh lembaga lain (misalnya Peneliti, Teknisi
: kayasa, Perekayasa, dsb.). Dalam pelaksanaan pembinaan karyawan fungsional ini,
-MAN dan iebih khususnya lagi PRSG telah berusaha untuk membina karyawan

Lngsionalnya dengan sebaik-baiknya. Selaku Kepala PRSG maupun selaku pribadi, saya
cara terus-menerus mengingatkan KPTF untuk terus membina karyawan fungsionalnya,
ususnya karyawan fungsional non peneliti.

i-n.nak/lbu serta Saudara sekalian,

Sejak dua tahun yang ialu saya terus-menerus menyampaikan permintaan kepada
JTF khususnya Sub Komisi non Peneiiti untuk meningkatkan fungsi pembinaannya. Kalau

.-;ongan segala usaha maka saat ini kita bisa menyelenggarakan acara Presentasi bagi
i uyawan non peneliti ini, maka saya ingin memberikan beberapa hal yang perlu kita
; . f h . i t i k n n

Dan segi pihak manajemen PRSG, saya memberikan komitmen agar seminar seperti ini
dapat dilakukan setiap tahun. Mohon diingat bahwa dalam situasi ekonomi negara kita
yang tidak cerah dan keterbatasan dana, komitmen ini membawa konsekuensi yang tidak
mudah bagi pimpinan PRSG.

..,- bu;an Kepala PRSG....
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2 Mohon hendaknya komitmen pimpinan PRSG ini diimbangi pula oleh karyawan
fungsional non peneliti. Saya mohon agar forum seminar/presentasi seperti ini
dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Secara pribadi saya melihat bahwa 14 buah
makalah yang akan dibahas dalam forum ini masih terlalu sedikit. Saya harapkan agar
dalam forum serupa tahun yang akan datang dapat disajikan makalah lebih banyak.
Untuk itu maka peranan KPTF mohon dapat ditingkatkan.

3 Saya mohon agar Panitia khususnya editor dapat melihat dan memantau makalah yang
ada. Mohon kiranya kalau ada makalah yang cukup menjanjikan dapat diperbaiki dan
dapat dikirimkan ke majalah FUSt, majalah yang khusus bagi para karyawan fungsional
non peneliti di BATAN.

t Saya mohon agar para karyawan fungsional bekerja sama dengan Komisi Pembina
Tenaga Fungsiortal, khususnya Sub Komisi Non Peneliti dapat bekerja keras untuk
memanfaatkan peluang sehingga pembinaan karyawan fungsionai dapat lebih maju lagi.

' :,ipak/lbu serta saudara sekalian,

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan
rt pada semua.pihak yang telah membantu terselenggarakannya acara ini, terutama Panitia
' aksana Seminar,

Akhirnya, saya ucapkan selamat berseminar dan dengan mengucapkan Bismillah
c ngan ini saya nyatakan Acara ini dibuka dengan resmi.

VVassalamu'alaikum Wr. Wb.

16 Maret 1999
eaktor Serba Guna

hastowo

;>i;,./(,)// Kepala PRSG....
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BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT REAKTOR SERBA GUNA
SERPONG

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT REAKTOR SERBA GUNA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR :0*/»/RSG/l/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR TEKNOLOGI PENDAYAGUNAAN REAKTOR
RISET G.A.SIWABESSY

TAHUN 1998/1999
PUSAT REAKTOR SERBA GUNA

KEPALA PUSAT REAKTOR SERBA GUNA - BATAN

Menimbang : a bahwa berdasarkan Program Kegiatan Komisi Pembina Tenaga
Fungsional Pusat Reaktor Serba Guna tahun 1998/1999 dalam
rangka memantau, mengevaluasi dan meningkatkan mutu
penelitian di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna-BATAN,
dipandang perlu menyelenggarakan Seminar Pendayagunaan
Reaktor Riset G.A.Siwabessy tahun 1998/1999.

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Seminar
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk
dibentuk Panitia Penyelenggara.

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini. dipandang mampu bertindak sebagai
Penyelenggara. •/

Mengmgat : 1. Keputusan Direktur Jenderal BATAN No. 127/DJ/XI1/1986
2 Surat Pengesahan bersama Menteri Keuangan dan Ketua

BAPPENAS Nomor: 317/IX/3/../1993
3. Surat Keputusan Kepala Pusat Reaktor Serba Guna Nomor :

249/RSG/IV/1998

Kepala Pusat Reaktor... iv
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Kettga

Kcempat

Kelima

Menyelenggarakan Seminar Pendayagunaan reaktor Riset
G.A.Siwabessy tahun 1998/1999 paling lambat tanggal 16 Maret
1999 di Pusat Reaktor Serba Guna - BATAN Serpong.

Membentuk Panitia Penyelenggara Seminar dengan susunan
anggota seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya untuk penyelenggara Seminar dibebankan pada
anggaran Pusat Reaktor Serba Guna - BATAN.

Ketua Penyelenggara wajib membuat laporan penyelenggaraan
kepada Kepala Pusat Reaktor Serba Guna selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah Seminar berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Serpong
: 27 Januari 1999

KEPALA
OR SERBA GUNA-BATAN

; ^ U D I HASTOWO

vi INAN disampaikan kepada Yth,

1 Para Kepala Pusai di PPTA-Serpong dan UPT-MPIN
:; Pomimpin Proyek Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Energi Nuklir
' Para Aggota Komisi Pembina Tenaga Fungsional PRSG
. Para Anggota Panitia Penyelenggara Seminar

tilusan Kepald Pusat Reaktor ...
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LAMP1RAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT REAKTOR SERBA GUNA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR
TANGGAL

:q*i/!/RSG/l/1999
: 27 Januari 1999

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA
SEMINAR PENDAYAGUNAAN REAKTOR RISET-G.A. SIWABESSY TAHUN 1998/1999

PUSAT REAKTOR SERBA GUNA

I. Pengarah :
1. Kepala Pusat Reaktor Serba Guna
2. DR. Uju Jujuratisbela

!l. Tim Editor:
1.
2.

Ketua : Ir.
Anggota : 1.

2.
3.
4.
5.

Ill: Penyelenggara :
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris

Dedi Sunaryadi
Drs. Alim Tarigan
Ir. Saiful Sujalmo
Ir. Alfahari Mardi, M.Sc
Ir. Pustandyo Widodo
Drs. Naek Nababan

: Ir. Djaruddin Hasibuan.
: Drs. Setyono S.
: 1. Drs. Syamsudin

2. Azriani
Seksi Persidangan : 1. Saleh Hartaman.

2. Rofej.
Seksi Konsumsi : 1. Mistini

Seksi Sunting i
Publikasi

dan
: 1. Drs. Kun Sutiarso Ontowiryo

2. Putut Hery Setiawan
3. M. Ali

7. Pembantu Umum: 1. Herman Sukoco

EPALA
OR SERBA GUNA

hi"
.. tfUDI HASTOWO

Keputusan Kepala Pusat Reaktor ... VI
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APLIKASI STANDAR KESELAMATAN NUKLIR DALAM OPERASI
RSG-GAS

Naek Nababan

ABSTRAK
APLIKASI STANDAR KESELAMATAN NUKLIR DALAM OPERASI RSG-GAS. Sasaran keselamatan
dari reaktor riset secara keseluruhan ialah proteksi terhadap individu, publik, dan lingkungan dengan
menetapkan dan memelihara cara yang effektip mencegah bahaya radiasi. Untuk mencapai sasaran ini
sejumlah persyaratan keselamatan dan rekomendasi disiapkan terhadap segala hal yang pada akhirnya
akan menjamin keselamatan operasi reaktor riset. Organisasi operasi bertanggungjawab secara penuh
atas keseiamatan reaktor, sementara itu pimpinan reaktor harus mempunyai tanggung jawab secara
langsung dan wewenang yang diperlukan untuk keselamatan operasi reaktor. Hal penting yang
merupakan kewajiban organisasi operasi ialah menyiapkan secara lengkap laporan analisis
keselamatan (SAR). Laporan ini harus berisi informasi yang cukup bagi badan perizinan untuk membuat
penilaian independen terhadap keselamatan reaktor. Dokumen SAR ini harus mampu digunakan
sebagai sumber informasi utama untuk perizinan operasi reaktor. Ketentuan, manajemen, kinerja, dan
evaluasi program jaminan kualitas untuk operasi reaktor dan eksperimen-eksperimen terkait sangat
penting untuk menjamin keselamatan. Jaminan kualitas yang diterapkan dalam operasi reaktor juga
harus diterapkan secara kontinu selama fase kegiatan yang spesifik. Tujuan dari tulisan ini memberikan
penjelasan secara ringkas tentang standar keselamatan nuklir yang ditetapkan oleh IAEA bagi reaktor
riset, serta implementasinya dalam operasi RSG-GAS.

ABSTRACT
THE NUCLEAR SAFETY STANDARDS APPLICATION IN RSG-GAS OPERATION. The overall safety
objective for a research reactor is to protect individuals, society and the environment by establishing and
maintaining an effective defense against radiological hazards. In order to achieve these objectives a
number of safety requirements and recommendations are provided to all those involved in finally
ensuring the safe operation of research reactors. The operating organization shall have the overall
responsibility for the safety of the research reactor while the reactor manager shall have the direct
responsibility and necessary authority for the safe operation of research reactor. An essential means for
fulfilling the obligation of the operating organization is the provision of the safety analysis report (SAR).
The SAR shall contain sufficient information to allow the regulatory body to make an independent
assessment of the safety of the reactor. The SAR should be suitable as the main source of information
for the licensing of reactor operation. The establishment, management, performance and evaluation of
Quality Assurance (QA) program for the operation of research reactors and associated experiments are
important for ensuring safety. Quality assurance as applied to research reactor operation shall be a
continuous process during all phases for a specific activity. The purpose of this paper is to inform simple
explanation about nuclear safety standards published by IAEA for operation of research reactors, and its
implementation in operation of RSG-GAS.

Ap'nkasi Standar Keselamatan Nuklir
Dalam Operasi RSG-GAS. (Naek Nababan)



•'trufwir Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy, 1-11
f

I. I'K.NDAHULIIAN

Setiap reaktor riset harus dikelola dengan aman dan selamat, baik terhadap personil,

: . i.ilasi. dan lingkungan. Dalam hal ini yang paling dominan ialah agar pengelolaan reaktor

i:sei harus mampu memberi perlindungan terhadap bahaya radiasi yang dapat muncul dari

I'perasi reaktor itu sendiri inaupun akibat dari adanya kcgiatan-kegiatan lain seperti

c:. .pei imen dengan menggunakan fasilitas reaktor.

Sejumlah persyaratan untuk keselamatan reaktor riset sama atau sangat mirip dengan

pei>varatan-persyaratan untuk keselamatan reaktor daya atau PLTN, hal ini dapat dilihat pada

; svaratan keselamatan untuk reaktor riset dengan daya termal orde puluhan MVV. Walaupun

weiiiikiaii acia perbedaan penting antara reaktor daya dengan rcaktor riset yang liarus

•.lipeihiiungkan untuk menjainin agar desaindan operasi reaktor riset mencapai keselamatan

ia^litas yang memadai. Sebagai contoh, reaktor riset menipunyai potensi bahaya yang lebih

:•...v;i terhadap publik dibandingkan dengan potensi bahaya yang dimiliki oleh reaklor daya,

.e:\ihknya mempunyai potensi bahaya yeng lebih besar terhadap operator. Demikian juga

po-.ensi bahaya dapat timbul dari sifat fleksibilitas yang lebih besar seperti kegiatan

rksperimen. Dalam reaktor daya kegiatan pengelolaannya sudah tertentu yaitu menghasilkan

liaya dan tidak dimungkinkan fleksibilitas untuk operasi dengan tujuan lain.

Perbedaan antara reaktor daya dengan reaktor riset bukan hanya dalam desain dan

v'pera.Mnya saja. tetapi juga dalam hal jaminan kualitas dan peraturan-peraturan. Perbedaan ini

akaii terlihat lebih jelas melalui standar dan kode yang diterbitkan oleh IAEA untuk berbagai

;enis dan tipe reaktor. Prinsip utama dalam jaminan kualitas ialah menjaga agar setiap rektor

v::li.m;.iun clan dikelola bcrdasarkan standar yang sudah ditetapkan.

Reaktor serba guna GA Siwabessy merupakan reaktor riset dengan daya termal

- hi.nial .>() MVV dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan riset inaupun untuk keperluan

ji...:i;ksi isotop. Hal inilah yang menyebabkan bahwa persyaratan keselamatan yang harus

dipenuhi cukup banyak (mendekati persyaratan untuk reaktor daya), sehingga manajemen

,;,ind,ir Keselamatan Nuklir

•reran RSC-GAS (Naek Nababan)
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keselamatan inaupun kualitas harus dijaga dengan cukup ketat agar sasaran keselamatan yang

clipersyaratkan dapat dicapai. Secara umum akan dijelaskan berbagai standar yang dikeluarkan

olch IAEA untuk reaktor nuklir, dan dari sejumlah standar tersebut yang mana perlu

cliicrapkan dan bagaimana pencrapannya dalam operasi RSG-GAS.

2. KATEGOR1 STANDAR KESELAMATAN

Secara umum jenis reaklor nuklir dibagi dalam 2 jenis yailu reaktor daya dan reakior

riset. Berdasarkan standar yang diterbitkan oleh IAEA maka penggunaannya akan lebih

nuidah dilihat dari pembagian jenis reaktor tersebut. Pada kenyataannya dalam tiap jenis

reaktor nuklir masih terbagi lagi atas berbagai tipe, seperti berdasarkan tipe pendingin, tipe

elcmen bakar maupun tipe lainnya.

Scbagai akibat dari munculnya berbagai tipe reaktor ini maka sudah teiitu

karakteristiknyapun akan berbeda, sehingga dengan sendirinya akan memberi kontribusi

tcrhadap persyaratan keselamatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka IAEA menerbitkan

persyaratan-persyaratan dalam bentuk petunjuk keselamatan (safety guides), petunjuk

peiaksanaan (safety practices), maupun rekomendasi berdasarkan pengalaman dari negara-

negara tertentu yang dinilai berhasil dan dapat dijadikan acuan. Secara lebih sistematis

kaicuori standar keselamatan ini dapat dilihat hirarkinya pada Tabel I, dan pada Tabel 2

diperlihatkan peruntukan aplikasi standar berdasarkanjenis reaktor.

Apiikasi Standar Keselamatan Nuklir
Oaiam Operasi RSG-GAS. (Naek Nababan)
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I I lirarki dan kategori standar keselamatan nuklir dari IAEA

Judul

Safely Itinda/nentals

(silver cover)

Safely Standards

(red covei)

' Safely (hiides

i forcen cover)

Safely Practices

(hiue cover)

Safety Reports

(purple cover)

Dcskripsi

Sasaran-sasaran dasar, konsep-konsep dan prinsip-prinsip

untuk menjamin keselamatan

Persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin

keselamatan untuk kegiatan tertentu area pelaksanaan

Rekomendasi-rekomendasi yang berbasis pcngalaman

internasional, yang terkait dengan pemenuhan persyaratan-

persyaratan dasar

Contoh-contoh praktek pelaksanaan dan metoda-metoda

detail yang dapat digunakan untuk melaksanakan safely

standards atau safety guides

Berisi laporan-laporan indepeiiden dari kelompok-kelompok

pakar dalam bidang keselamatan, tcrmasuk pengembangan

prinsip-prinsip yang baru, konsep-konsep lanjut dan issu-

issu dan kejadian-kejadian penting.

Technical Report
Series (while cover)
TEX'DOC Series Berisi intbrmasi yang umumnya dalam bentuk preliminary

abcl 2 Aplikasi standar keselamatan nuklir untuk reaktor

No ; Judul

: Safely Standards

Peruntukan

Rcaktor Daya

50-C-Cj(Kev.I)

50-C-S(Rev.l)

50-C-D(Rev.l)

50-C()(Rev.l)

50-C-O

Rcaktor Riset

35-SJ : ( 'ode on the safely of I
nuclear research rent lor: j
Design . i

35-S2 : ('ode on the sajeiy of |
nuclear researcli reactors:
Operation

50-( -O : Quality assurance for
safety in Xl'l' and oilier
nuclear installations

Kcisy S'anclar Keselamatan Nuklir

;- Ope:<tsi F.SC-CAS. (Naek Nababan)
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Safely Git ides

'• - 1

1 _ > Safety Practices
! j

1
i

i
i

4 Safely Reports

S

(>

Technical Report

Series

TliCI )OC Series

50-SG-(H,G2,...CJV

50-SG-Sl,S2,...SJI

50-SG-l)J,l)2,...DI5

50-SG-()l,()2,...()I2

50-SG-01,02,...014

5O-P1,P2,...P12

75-!NSAG-l,2,...10

77...120
262... 36S

377...872

35-Gl : Safety assessment and
safely analysis report for
research reactors

35-G2 : (Uilizalion ami

modification
of research reactors

35-G3 .' Emergency planning, and
preparedness of research
reactors

35-G4 : Commissioning <>f
research reactors

35-G5 .' Decowiiiissioniii}! of
research reactors

50-SG-01, Q2,03. ...ON
35-P1 : Limits and conditions for

research reactors
35-P2 : Instrumentation and

control for research
reactors

35-P3 : Radiation protection
service for research
reactors

35-P4 : Maintenance and periodic
testing for research
reactors

35-P5 : Operating procedures for
research reactors

9...H6 |

75-INS/IC-3

2 30...26ft

214...517

3. STANDAR KESELAMATAN UNTUK OPERASI RSG-GAS

Sesuai dengan kategori standar dan aplikasinya yang telah dijeiaskan pada butir 2 di

;ii;is maka dapat dilihat kelompok standar yang perlu diterapkan daiam reaktor riset, mulai

daii iahap clesain, operasi, hingga tahap dekomisioning. Untuk operasi RSG-GAS standar

kesdamatan yang hams diacu ialah no. 35-S2 : "Code on the safety of nuclear research

reactor : Operation", dan no. 50-S-Q : "OA for safely in NPP and other unclear

installations".

Aphkasi Standar Kesclamatan NuMir
n.->l.vv Operasi RSG-GAS. (Naek Nababan)
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Malam standar keselamatan untuk operasi reaktor riset dijelaskan dengan lengkap persyaratan

.m ketentuan yang liarus dipcnuhi, yang mencakup hal-hal berikut :

) Sasaian keselamatan;

2) Supervisi perizinan;

-1 -Tanggung jawab atas keselamatan operasi;

•; Analisis keselamatan untuk operasi.

" i I'ersyaratan dan balasan operasional.

i I'rosedur operasi.

"> Komisioning.

; I'enieliluiraan, testing berkala, dan inspeksi.

;i ManajtiiKii teras dan penanganan elemen bakar.

11 apoian dan rekaman.

i)l tilisasi reaktor.

; . -) \ I i ) d i l " i k a s i .

i i) L.imbah radioaktif.

i -i) I'roteksi radiasi.

i 5) Perencanaan kedaruratan.

1<>) Sekunti.

i 7) Jaminan kualitas.

i S) Dekomisioning.

Selain ke 18 butir aspek keselamatan tersebut, dalam standar ini juga

iiiivkomendasikan aspek-aspek operasional yang perlu mendapat perhatian tersendiri dalam

. ; •..'uram janiinan kualitas, yaitu :

I i Manajemen reaktivitas dan kritikalitas;

.:.) Keselamaian termal teras;

i Keselamatan peralatan eksperimen;

•! Modifikasi reaktor;

Manipulasi material dan komponen;

••) Survei pengunjung (Human Surveillance)

<)si Standar Keselamatan Nuklir

.•;;) Oper.isi RSG-GAS. (Naek Nababan)
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Jaminan kualitas yang ditetapkan oleh IAEA dalam standar no. 50-C-Q menjelaskan

pcisyaialan yang liarus dipenuhi mencakup aspek-aspek bcrikut :

1) Manajemen;

2) Kinerja;

?y) Asesmen.

.Secaia lengkap standar-standar keselamatan yang perlu diterapkan dalain operasi RSG-GAS

dapat ditunjukkan pada tabel 3

abe! 3

No

I

| ^

4

5

(.

'• 7

L ...
x

[

<j

i I D

!

I !

12

13

14

IS

If.

17

IX

I')

: Daftar standar yang perlu diterapkan dalam operasi RSG-GAS

No. Kode / Standar

35-S2

3>G I

35-G2

35-G3

35-PI

^ - | > ?

35-l»3

35-P4

3vl'5

50-C-Q

50-SG-QI

5O-SG-Q2

5O-SG-Q3

50-SG-Q4

5O-SG-Q5

50-SG-Q6

50-SG-Q7

50-SG-QX

5O-SG-Q13

Judul Standar

('ode on the safely of nuclear research reactors : Operation

Safely assessment and safety analysis report for research reactors

Utilization and modification of research reactors

Emergency planning and preparedness of research reactors

Limits and conditions for research reactors

Instrumentation and control for research reactors

Radiation protection service for research reactors

Maintenance and periodic testing for research reactors

Operating procedures for research reactors

Quality assurance for safety in nuclear power plants and other

installations

Establishing and implementing a quality assurance program

Non-conformance control and corrective actions

Document control and records

Inspection and testing for acceptance

Assessment of the implementation of (he quality assurance

program

Quality assurance in procurement of items and services

Quality assurance in manufacturing
I

Quality assurance in research and development

Quality assurance in operation

kasi Standar Keselamatan Nuklir
r- Operasi RSG-GAS. (Naek Nababan}



Prosiding
Semmai Tekndlogi Pendayagunaan Reaktor Rtset G. A. Siwabessy. 1-11

Penerapan sluiulur kcselamatan secara objcktil' dhuiijukkaii mclalui dokumenlasi dan

rekaman yang ditetapkan. Teknis penyusunan dokumen dan rekaman ini dapat dilaksanakan

dengan mengacu pada pengaiaman dari negara yang lcbili niaju, yang dapat dilihat dalam

safely reports, technical report series (TRS), dan TECDOC series, sesuai denganjenis dan tipe

RSG-GAS.

Dalani operasi RSG-GAS penerapan standar keselainatan dari IAEA ini juga diperkuat

dengan persyaratan dan rekomendasi badan perizinan. Sebagai indikasi penerapan standar

keselamatan ini dapat ditunjukkan dengan adanya sejumlah dukumen. antara lain :

1) Laporan analisis keselamatan RSG-GAS, Rev.7;

2) Manual operasi RSG-GAS (OM);

1) Manual pemeliharaan dan perbaikan RSG-GAS (MRM);

4) PiDgram jaminan kualitas (PJK);

5) Sejumlah prosedur yang digunakan untuk berbagai kegiatan operasi, utilisasi,

pemeliharaan, modifikasi, dan kegiatan lainnya di RSG-GAS

Sebagian besar informasi tersebut dibuat oleh pendesain RSG-GAS, kluisusnya dalam

nomor 1), 2), dan 3). Dokumen keselamatan ini masih peiiu dilengkapi dengan berbagai

infonnasi yang merupakan umpan balik dari utilisasi RSG-GAS sejak komisioning selesai

dilakukan.

Penilaian terhadap keselamatan operasi RSG-GAS dilakukan dengan sumber utama

dari intbrmasi yang terdapat dalam SAR. Secara ringkas informasi yang terdapat dalani SAR

mi mencakup :

1) Introduction and general description of facility;

2) Site characteristic;

J) Design structures, components, equipment, and systems;

-i) Reactor;

5) Reactor coolant system and connected system;

()) Engineered safety features;

7) instrumentation and control;

Aphkasi Standar Keselamatan Nuklir
Dalam Operasi RSG-GAS. (Naek Nababan)
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S) l-.lectric power;

'J) /1 nx/lii ny systems;

10) Experimentalprogram;

I /) Radioactive waste management;

12) Radiation protection;

/_•>/ ('ondiict of operation;

14) 1 niHal tests and operations;

15) Accident analysis;

l()j Technical specification;

17) Quality assurance;

IS) I decommissioning,

Standar keselamatan yang diterbitkan oleh IAEA juga mengalami revisi atau

pembaruan sesuai umpan balik yang diperoleh dari negara-negara anggotanya. Dengan

demikian penerapan standar keselamatan harus selalu disesuaikan dengancepat mengacu pada

standar terbaru yang diterbitkan oleh IAEA. Sebagai contoh : untuk pelaksanaan kegiatan

pcnciitian clan pengembangan maka IAEA teiah menerbitkan dan mcrckomendasikan

jK'iiciiipan program jaminan kualitas tersendiri dengan no. standar : 50-SG-Q8, sedangkan di

RSG-GAS hai ini belum ada.

Kondisi demikian tersebut dimungkinkan terjadi karena aspek jaminan kualitas untuk

pcrizinan operasi RSG-GAS dapat dipenuhi dengan adanya PJK untuk operasi dan

pcmcliharaan RSG-GAS. Dengan kata lain badan perijinan belum memasukkan penerapan

siandar tersebut sebagai salah satu aspek perizinan untuk operasi RSG-GAS.

4. KKSIMPULAN DAN SARAN

Dari keselurulian pembahasan yang telah dijeiaskan dapat diberikan beberapa

kcsimpulan penting untuk keselamatan operasi RSG-GAS, antara lain .

I) ['ciierapan standar keselamatan nuklir dalam operasi RSG-GAS mutlak perlu dilaksanakan

(Ionian sasaran :

ah'" i-. otandar Kesslamaten Hitk&r

'• H - : i - e « - 3 S < RSG-GAS. I



Prosiding
Seminar Teknologi Pendayagunaan ReaktorRisetG. A. Siwabessy; 1-11

a) melindungi keselamatan dan keamanan personil, inslalasi dan lingkungan RSG-CiAS,

h) memenuhi syarat perizinan operasi RSG-GAS;

c) mendapatkan hasil asesmen yang memuaskan dari IAEA.

2) Pcnerapan standar keselamatan nuklir ini dapat dilaksanakan dengan piasyarat :

a) seluruh dokumen standar keselamatan nuklir untuk operasi reaktor yang diterbitkan

oleh IAEA dimiliki dengan lengkap;

b) Ada kebijakan pimpinan PRSG dengan komitmen yang tegas unluk memberi tugas

penyusunan standar keselamatan nuklir untuk operasi RSG-GAS, petunjuk

pelaksanaan dan dokumentasi hasil pelaksanaannya, yang harus dilaksanakan oleii

seluruh personil PRSG sesuai fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing.

Agar penerapan standar keselamatan nuklir dalam operasi RSG-GAS dapat terlaksana dengan

memuaskan maka berikut ini disampaikan sa/an-saran yang cukup membantu, antara lain :

1) Perlu dibuat dokumen yang memuat standar keselamatan nuklir untuk operasi RSG-CiAS

dengan secara langsung mengacu pada standar IAEA No. 35-S2 dan No. 50-C-Q;

2) I'ntuk melaksanakan standar yang disebut pada butir 1) perlu dibuat beberapa dokumen

penting sebagai acuan pelaksanaannya, yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4 : Daftar dokumen yang disarankan untuk operasi RSG-GAS

.1

10

Dokuiiien yaiig diperlukan

Laporan analisis keselamatan RSG-GAS

Persyaratan dan batas operasional RSG-GAS

Prosedur operasi RSG-GAS

Pemelihaiaan, inspeksi dan testing berkala

Utilisasi dan modifikasi

Pelayanan proteksi radiasi

Perencanaan kedaruratan

Jamjnan kualitas untuk operasi RSG-GAS

Jaminan kualitas iuntuk penelitian dan pengembangan

Instrumentasi dan kendali RSG-GAS

Laporan dan rekaman operasi RSG-GAS

No. standar acuan

35-Gl
_____ .

-----

' 35_P4
• - • — —

35-P3
- - - - - -

5O-SG-Q13

"50-SG-QiT

5O-SG-Q3

Aplikasi Standar Keselamatan Nuklir
Dalam Operasi RSG-GAS. (Naek Nababan) 10



Ptosiding
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy; 1-11

3) Peilu penanganan sistem dokumentasi operasi RSG-GAS secara lebih intensif dengan

anggaran yang cukup rasional. Hal ini penting karena secara langsung memberi kontribusi

turhadap arus informasi keselamatan, baik internal maupun ekslernal.

DAITAR PUSTAKA

1 The Safety of Nuclear Installations", Safety series No. 110, IAEA, Vienna, 1992.

2 Code on the safety of nuclear research reactors: Operation", Safety series No 35-S2,

IAEA. Vienna. 1992.

i "liasic Safety Standards for Radiation Protection", Safety series No. 9, IAEA. Vienna,

1982.

4. "Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants and other Nuclear

Installations", Safety series No. 5p-C-Q, IAEA, Vienna, 1996.

5 "Quality Assurance in Operation", Safety series No. 5O-SG-QI3, IAEA, Vienna, 1996

6. Safety Analysis Report", MPR GA Siwabessy, Batan, 1989.

Disku.si

I Noedardjo, Balai Teknologi Uji - PPTKR

Apakah Standar yang akan dibuat oleh RSG sudah memperhitungkan untuk dikaji oleh

BAPETEN ?

lawaban :

Standar yang diimplementasikan dan yang akan diimplementasikan oleh PRSG adalah

standar yang ditetapkan dan diterbitkan oleh IAEA, jadi dapat diyakinkan tidak akan

menyalami hambatan dari BAPETEN.

Aplikasi Standar Keselamatan Nuklir
Dalam Operasi RSG-GAS. (Naek Nababan) 11
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IINJAUAN UNJUK KEKJA POMP A PENDINGIN SEKUNDUK KSC-CAS

Ynn Bony Marsiihala

ABSTRAK

TINJAUAN UNJUK KERJA POMPA PENDINGIN StiKUNDl-R RSG-GAS. Penehtian
unjuk kcrja pompa sistem pendingin sekundcr RSG-GAS dilakukan itntuk mengclaluii keberadaan
operasional pompa sckunder diltinjau dari sisi sistent kendali yang terpasang saat ini. Sistcm kendali
dimaksud diharapkan dapat melindungi motor dari bahaya gangguan yang mungkin torjadi sebagai
akibat dari perubalian yang terjadi pada sumber catu daya Studi ini dilakukan dcngan pengamatan
karakteristik pompa sekunder dan sistem kendalinya. Pengukuran parameter karakleristik pompa
dilakukan pada saat pompa sistem pendingin sekunder reaktor bekeija dengan kapasitas 1950 m'/jam
pada kondisi lingkungan pompa scpcrti suhu ruangan 28.5 °C. Pengaruh ketersediaan catu daya listnk
PLN yang mcrupakan satu-satunya sumber catu daya imtuk operasional pompa, soring mongalami
kegagalan sebagai akibat dari gangguan pada tegangan yang berfluktuasi. kedipan. dan pulusnya aliran
arus listrik. yaiig sccara langsung mompongaruhi unjuk kcrja motor listrik yang berfungsi
mcnggcrakkan pompa akan dianalisa sejauh mana pengaruhnya terhadap unjuk kerja sistcm sccara
kcscluruhan. Dengan mcngamati sistcm kcndali yang terpasang saat im, akan dilakukan analisis
terliadap akibat langsung yang dipikul olch unjuk kerja motor karena tcrjadinya fluktuasi putaran motor
(n) pada daerah I450 s/d 1475 rpm. Pcnggunaan nictoda start wye-delta dengan waktu tunda scbcsar 6
detik akan dianalisis apakali mampu nicrcdam lonjakan arus start. Dalam keadaan tunak (steady stale),
dilakukan pengamatan terhadap pcnggunaan daya dan arus beban. Dari hasil penganuitan dipcrolch
balnva motor pompa sekunder bekcrja dalam batas toleransi yang diijinkan. Berdasarkan dala yang
dijierolch dapat dilihat kurva karakteristik yang menunjukkan unjuk kerja sistcm pendingin sckundcr.

ABSTRACT

REVIEW OF RSG-GAS SECONDARY COOLING PUMP PERFORMANCE. The control
system of RSG-GAS secondary pump is the study for the operation existence of RSG-GAS secondary
pump. The research is about characteristic of secondary pump and its control system. The measuring of
characteristic parameter of secondary cooling pump was being done while the pump running. The
pump was loading with capacity 1950 mVhr. with ambient temperature 28.5 "C. The .fault effect of
public grid (PLN) such as the fluctuation of both voltage and frequency likes voltage drops (dip),
supply block out that effect of the electric motor performances directly will be analyzed. How far those
faults will effect the overall performance of secondary cooling system. Analyzing, will be done
according to the control system was installed, has be done to find out the direct effects of the motor
performances against the motor rotation fluctuation which run from 1450 rpm to 1475 rpm. The using
of start-delta starting method with delay time about 6 seconds, is enough or not to reduce the inrush
starting current also analyzed in this paper. From the research can be obtained that in the steads state
condition, the electric motor runs with both power and current are still under tolerances permitted.
According to the analyzed data above, it will be consider that the control system of secondary pump
would be modified or not. Therefore the analyzed data can show the characteristic curve of the
secondary cooling system performance.

' -I

Tinjauan Unjuk Kerja Pompa Pendingin -j 2
Sekunder RS&-GAS. (Yan Bony Marsahala)
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PENDAHULUAN.

Kcgagalan operasi pompa sistem pendingin sekunder RSG-GAS merupakan sualu

kasus yang berdampak sangat kuat pada kesinambungan operasi reaktor. Ditinjau dari faktor

keselamatan, maka gagalnya sistem pendingin sekunder akan menyebabkan suhu pendingin

primer naik dan berakibat reaktor yang sedang operasi menjadi scram. Bila kasus kegagalan

pompa sekunder sering terjadi, tentu hal tersebut akan sangat mengganggu operasi reaktor

secara keseluruhan.

Sistsem pendingin sekunder pada RSG-GAS terdiri atas tigft sub sistem yang bekcrja

.secara redundan, dimana ketiga unit sub sistem tersebut mempunyai karakteristik yang hampi'r

sama satu dengan lainnya. Untuk meinpersempit ruang lingkup penelitian, maka pada

kesempatan ini, hanya akan dibahas salah satu dari ketiga sub sistem tersebul yaitu pompa

.sistem pendingin sekunder PAOl APOOl. Sistem pendingin sekunder terdiri atas rangkaian

kcrja sistem kendali, motor induksi 3 pliasa, dan pompa centrifugal dengan kapasitas 1950

mVjam. Sistem kendali yang dimaksud dalam tulisan ini adalah rangkaian kendali yang

mengatur operasi motor, dan berfungsi sebagai proteksi motor induksi dari bahaya gangguati

yang tnungkin terjadi. Pengumpulan data yang dilakukan untuk keperluan analisis sistem

diiakukan dengan pengukuran yang dilaksanakan pada saat pompa tidak dibebani (beban nol),

dan pada saat pompa berbeban. Data-data yang diperolch dari pengukuran dan pengamatan

akan dianalisa menurut keperluannya. Hasil analisis tersebut akan dijadikan bahan

ncrtimbangan apakah sistem kendali pompa sekunder yang terpasang saat ini perlu

dimodifikasi atau tidak.

TKORI

Pompa sistem pendingin sekunder RSG-GAS berfungsi untuk mengalirkan air

pendingin dari kolam ke penukar bahang (heat exchanger) secara terus menerus pada saat

icaktor dioperasikan. Aliran air pendingin tersebut diha,rapkan dapat mendinginkan air pada

kola in reaktor dengan cara membuang panas dari penukar bahang ke lingkungan melalui

mcnaia pendingin. Kegagalan pada sistem pendingin sekunder akan mengakibatkan reaktor

scram Jenis pompa yang digunakan adalah pompa centrifugal dengan kapasitas sebesar 1950

in /jam. Penggerak mula yang digunakan memutar pompa adalah motor induksi tiga phasa

tipc rotor sangkar (.squirrel caye rotor) dengan belitan stator 6 terminal. Kapasitas nominal

mm or 220 kW bekerja pada tegangan nominal 380 Volt dengan frekuensi 50 Hz.

Tin/.iuan Unjuk Kerja Pompa Pendingin •) 3
Sehunder RSG-GAS (Van Bony Marsahala)
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a. Priusip Opcrasional Mo tor-Pom pa.

Pompa sekunder bekerja berdasarkan putaran yang dihasilkan olch motor. Pompa dikopel

langsung dengan poros motor melalui bearing {clutch). Hubungan kcrja motor dengan pompa

dapat dilihat scperti pada gambar 1. Proses pengkoplingan poros motor dengan poros pompa

terjadi secara otomatis setelah jangka waktu kira-kira 8 s/d 12 detik terhitung dari sejak motor

di slarl. Motor start dengan metoda starting wye-deita otomalis seperti dapal dilihal pada

gambar 2. Pada saat start, belitan stator terhubung wye (Y), dan .setelah kira-kira 5 s/d 6 delik

kemudian secara otomatis belitan stator dtrubah menjadi hubungan delta (A).

Arus start motor sebesar 180% dari arus hubungan bintang (Y). Sesaat sebelum poros

motor kopling dengan poros pompa, motor induksi tersebut akan berputar pada beban nol. Hal

ini diperlukan oleh motor untuk menuju pencapaian putaran I50U rpm. Pompa sekunder

dioperasikan dari ruang kendali utama (RKU) dengan menekan tombol start setelah semua

persyaraian operasi, dan basic setting sistem pendingin sekunder dipenuhi.

Supiai Daya
PLN

380 Volt,
50 Hz

KOLAM
REAKTOR

HE

Menara
i'endingin

Motor
220 kW P o r o s

n= 1500 rpm

AIR KOLAM

Gambar 1. Hubungan kerja motoi-pompa.

Tinjauan Unjuk Kerja Pompa Pendingin
Sekunder RSG-GAS. (Yan Bony Marsahala)
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I). Sistem Kendali Motor.

Yang dimaksud dengan sistem kendali motor adalah rangkaian pengendali dan pengaman

motor induksi terhadap bahaya gangguan yang mungkin terjadi sepeiti misalnya gangguan

beban lebih {over loud), tegangan lebih (over voltage), arus lebih (over current), arus hubung

singkat (short circuit current), dan beban lebih thermal. Gangguan-gangguan tersebut dapat

merusak isolasi belitan motor dan isolasi kabe! penghubung antara motor dengan feeder BHA

c. Start Motor dengaii Y - A.

Cara kerja operasional motor dengan starting wye-delta dapat diterangkan berdasarkan

gambar 2. Bila tombol start PI ditekan, maka rele C3, Cl, dan time delay relay (TDR-l) akan

memperolch energi (energizes) sehingga kontraktor C3, Cl akan menutup (ON) dan motor

berputar pada hubungan Y, dan normaly close (NC) kontaktor C3 akan membuka (OFF)

sehingga rele C2 kehilangan energi (deenergizes) untuk mencegah energisasi simultan.

Denyan cara ini arus start dapat ditekan hingga 180 % dari arus hubung bintang. Setting time

delay relay TDR-l diatur pada posisi 6 detik. Setelah 6 detik berlalu TDR-l akan bekerja

sehingga rele C3 denergizes dan NC kontaktor C3 menutup dan mengenergizes rele C2 dan

kontaktor C2 ON, dan motor berputar dalam hubungan delta. Dalam waktu 6 detik tersebut,

motor akan mencapai putaran nominalnya mendekati 1500 rpm. Motor dapat dihentikan

dengan menekan tombol P2. Sistem kendali dilengkapi dengan proteksi terhadap arus hubung

sinukat dengan menggunakan sekering Fl, terhadap beban lebih dengan rele beban lebih OLR,

dan terhadap tegangan kurang (under voltage), dan tegangan lebih dengan menambahkan alat

proteksi pada kontaktor. Motor dilengkapi dengan bimetal relay sebagai proteksi terhadap

gangguan beban lebih thermal pada belitan stator.

KANCANGAN DAN METODE

a Pengainataii Karakteristik Pompa.

Karakteristik pompa sekunder yang diamati adalah hubungan antara daya masukan motor

(kVV) terhadap kapasitas pompa (mVjam), dan hubungan antara waktu tunda start motor

hingga proses pengkoplingan poros motor dengan poros pompa terjadi.

Tinjsu.w Unjuk K«rja Pompa Pendingin •) 5
:,ekundi>rRSG-GAS. (Yan Bony Marsahala)
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b I'cngnmntan Knrakteristik Motor.

Pengamatan karakteristik motor dilakukan pada kondisi beban nol, dan berbcban. Pada

kondisi beban nol akan dicari kurva karakteristik beban nol yang menunjukkan liubungan

antara arus bcban nol (I,,) terhadap tegangan catu daya (V). Scdangkan pada saat sislem

dibcbani akan dicari kurva karakteristik perputaran motor (n/ns) atau Slip (S), terhadap kopcl

staii dari pompa (M/MN). Bila n merupakan putaran poros motor terukur, dan ns = 120 17P

meiupakan kecepatan teoritis (kecepatan sinkion) motor pada trekuensi jala-jala 50 Hz, dan P

adatah jumlah kutub belitan sator motor = 4 bh. maka dipcroleli ns
 ; 1500 rpin.

Karakteristik tersebut di atas diamati dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah pada saat

motor berputar dalam hubungan bintang, sedangkan kondisi kedua j)ada saat motor berputar

dalam hubungan delta. Pengamatan dan pengukuran tahanan isolasi belitan slator motor,

dilakukan pada saat motor tidak dioperasikan.

— 3 SO V

50 Hz

a. Diagram tiga garis rangkaian start moior.

Tinjauan Uiyuk Kerja Pompa Pendingin
Sekuodor RSG-GAS. (Yan Bony Marsahala)
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P1

—1

C2
C3

^ "

21

c 3

bintang timer line delta

b. Rangkaian kendali

Gambar 2. Rangkaian start wye-delta.

c Pcngnmatan Parameter Catu Daya

I'cngamatan sistem catu daya yang memasok motor dilakukan pada feeder BHA.

Parameter catu daya yang dianiati mencakup pengukuran tegangan suplai, arus beban, dan

trekuensi jala-jala. Jumlah kegagalan catu daya PLN sebagai satu-satunya sumber catu daya

untuk menggerakkan motor juga akan diamati dalam satu tahun operasi.

d Pcngamatan Lingkungan Pompa.

Pengamatan lingkungan pompa dengan pengukuran temperatur ruangan dimana motor-

poni|)a terletak. Pengamatan dilakukan pada kondisi operasi dan kondisi diam. Pengukuran

temperatur bodi pada bagian-bagian motor-pompa dilakukan pada titik pengukuran seperti

pada gambar 3. dilakukan pada saat motor beroperasi.

Tinjauan Unjuk Ketja Pompa Pendingin
Sekunder RSG-GAS. (Van Bony Marsahala)
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aliran air kehiar

Air niasuk

Gambar 3. Titik-titik pengukuran temperatur moloi-pompa.

e. Analisis Rangkaian Sistem Kendali.

Analisis rangkaian sistem kendali pada sistem pendinginan sekunder didasarkan alas

diagram operational pompa sekunder seperti diperlihatkan pada ganibar 4. Dari gambar 4

tersebul dapat dilihat bahvva unjuk kerja pemutus daya (MC13) sangat menentukan

perlindungan motor terhadap bahaya gangguan yang mungkin terjadi. Parameter yang

diperlukan sebagai indikator kondisi sistem akan menjadi masukan untuk menentukan

operasional MCB terscbut, apakah MCB liarus ON atau Ol'l* untuk melindungi moun

I'araineler dimaksud adalah kontrol tegangan (CV), kontrol aim (CC), kontrol frekuensi (CO,

konirol aliran lluida (C'F), dan kontrol tekanan ttuida (CP).

IIASIL YANG DIPEROLEH.

Pcralatan.

Peralatan yang digunakan untuk melakasanakan pengukuraii pada penelitian ini anlara lain

adalah multimeter, cosphimeter, humidity meter, stopwacth, tehennometer, speedomeler,

megger, frequency meter, dan energy analyzer.

Tinjauan Unjuk Keija Pompa Pendingin
Sekunder RSG-GAS. (Yan Bony Marsahala)
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f

Tata Kcrja.

Pengukuran tegangan suplai daya pada feeder BHA, dan pada terminal motor dilakukan

pada saal motor beroperasi. Pengukuran tahanan belitan stator dengan menggunakan

ohmmeter, dilakukan dengan melepas kabel dari terminal motor.

Pengukuran temperatur ruangan motor-pompa, dan temperatur body motor pada titik-titik

pengukuran Tl, T2, T3, dan T4 dengan menggunakan thermometer. Mengukur tahanan

isolasi belitan stator motor dengan cara melepas teiiebih dahulu kabel motor dari box terminal.

Mengukur frekuensi jala-jala dengan menggunakan frequencymeter pada salah satu kavvat

pliasa di feeder BHA. Memantau kondisi suplai daya dengan menggunakan energy analyzer

yang dipasang pada sisi keluar dari feeder BHA.

Ila.sil Pengukuran.

I Untuk memperoleh karakteristik pompa sekunder, dilakukan pengukuran parameter

berikut ini, yaitu daya masukan motor (kW), dan debit air yang dialirkan ke penukar

bahang (nv'/jam). Data hasil pengukuran dapat dilihat seperti pada Tabel I.

Tabel 1. Perbandingan debit air vs
daya inasukan motor.

No.

i

.1

4

5

6

i

8

Debit air
(nvVjam)

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1950

Daya masukan
motor (kW)

125

135

137

152

162

175

177

187

190

Tabel 2. Hasil pengukuran tahanan
isolasi belitan stator motor.

Tahanan
isolasi antara

Kerangka -
phasa

Phasa-phasa

Titik Phasa

G - W l

G - W 2

G-W3

Ul -VI

Ul -Wl

U2 - W2

U2-V2

Tahanan
( MOhm)

300

300

300

400

400

300

300

Tinjauan Unjuk Kerja Pompa Pendingin
Sekunder RSG-GAS. (Yan Bony Marsahala)
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Suplai Daya
iSO V
50 Hz

1,1 240 dclik

(Ml-

MCB

Y-A
(5-0) dclik

Kc IIL;

L H '
START

crV\r

l-II.TI'K

KOLAM
AIR

Kcterangan Gambar:

I' 0.12 l i .u

Mcn;ir;i
pendingin

CV = Konlrol icgaiigan CT = Konliol frekuensi
CK - Konirol aliran CP = Kontrol lckanan
CL = Konlrol daya BR = Bimetal relay
HIi ^ Heal Exchanger MCB ^Magnetic circuit breaker
P - I'ompa M = Motor

Ganibar 4. Diagram fungsional sedeiiuuia poinpa sckundcr

Tmjauan Unjuk Kerja Poinpa Pendingin
3ekunder RSG-GAS. (Yan Bony Marsahala)
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2. Waktu tunda (delay time) dari start motor Kingga proses pengkoplingan poros motor

dengan poros pompa terjadi, dilakukan sebanyak 4 (empat) kaii. Hasil rata-rata dari ke

cinpat kali pengukuran tersebut adalah t j c | ; , v wmc = 8.17 detik.

3 Tahanan isolasi belitan stator motor diperoleh dengan menggunakan megger yang

diopeiasikan pada tegangan 1000 V-dc. Hasil pengukuran seperti pada Tabel 2.

4 Pengukuran Temperatur: Pengukuran temperatur bodi motor-pompa dilakukan pada titik-

titik pengukuran seperti pada Gambar 3. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.

5. Pengamatan Sistem Catu Daya. Dari hasil pengukuran diperoleh tengangan tiga phasa V =

i«S() Volt, frekuensi = 50 Hz, dan faktor daya = 0.86. Dengan data tersebut dilakukan

pengukuran berikut:

a. Kondisi beban noi: Arus beban nol, 1,,- 102,7 A, daya beban not, P(, - 4,14 kW

b Kondisi berbeban: Arus beban, l|,= 215 A, daya beban, Pi. = 189 kW.

c. Pengamatan gangguan pada sistem catu daya dilakukan sejak bulan Januari 10l;4

hingga Desember 1994. Data kegagalan catu daya listrik tersebut dapat dilihat pada

Tabel 4. Data diambil dari Log-book operasi reaktor.

(). Pcngujian dan Pengamatan pada Pompa.

Pengamatan/pembacaan meter yang dilakukan pada alat ukur kendali berikut yaitu alat

ukur kendali tekanan (CP), alat ukur kendali kecepatan (CS), dan alat ukur kendali aliran

(C\:) adalah: CP01 =0.12 bar, CS = 1475 rpm dan CF= 1900 m3/jam. Aais beban = 210 A.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut di atas, dapat ditunjukkan

karakteristik daya masukan motor vs debit air seperti pada Gambar 5; kurva karakeristik bcban

no! seperti pada Gambar 6; dan yang diperlukan seperti dapat dilihat pada lampiran.

nan Unjuk Kerja Pompa Pendingin 21
nder RSG-GAS. (Yan Bony Marsahaia)



Prosidmg
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy; 12-26

label 3. Hasil pcngukuian tempcratur bodi inotor-poinpa.

No.

! -
->

••>

•)

4

5
1 — . • —

6

7

8

9

...

u"1

12

Jam

( WIB )

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

19.00

21.00

23.00

01.00

03.00

05 00

Arus Beban

( Amper)

200

200

198

205

202

204

205

204

204

201

202

202

TR

(°C)

28,7

30,7

32,7

30,4

33,4

30,1

30,5

29,8

28,5

28,2

27,7

31.3

Tl

(<JC)

42,7

44,4

45,4

45,3

45,6

44,7

43,7

45,1

44,3

42,9

43,5

43,6

T2

( V )
44

45,6

45

45,5

46,2

46,5

46,5

46,2

46,5

44,2

43,2

43.2

T3

( °C )

33,4

35,2

34,5

34,4

34,4

34,3

34,5

34,1

32,1

33,4

32,6

31,7

T4

("C )

39,7

39,7

39,7

39,9

39,9

40,3

39,7

38,4

38,9

38 9
: |

38,8

label 4
No

1
i

-\
.1

4

5

t)

7

8

9

10

11
12

. Kcgagalan calu daya
Bulan Pengamatan

Jan

Feb
Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nop

Dcs

Jumlah

pei

—

' bulan dalam satu laluin (

Juinlah Kegagalan

9
->
.)
8

2
2
2

0

3

0

7 |

5

44

)perasi.

Keterangan

""" • • " • " " l

Tidak ada kegagalan

lidak ada kegagalan

Tinjauan Unjuk Kerja Pompa Pendingin
SekunderRSG-GAS. (Yan Bony Marsahala)
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%

KKSIMPlfLAN DAN SARAN

Dari hasil pengamatan operasional pompa sekunder dapat ditarik beberapa kesinipulan, seperti

bcnkut:

I Unjuk kerja pompa pendingin sekunder secara umum dapat dikatakan baik. Kegagalan

yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh gagalnya sistem kelistrikan yang

mcnyebabkan catu daya untuk motor terputus.

2. Distribusi temperatur bodi motor-pompa masih berada dalam daerah normal, sehingga

motor aman dioperasikan.

-i Berdasarka'n hasil pengamatan dan pcngukuran harga parameter-parameter yang

mendukung operasional motor-pompa tidak didapat perbedaan harga yang eksirim

dibandingkan dengan harga rating dari tiap parameter tersebut.

-1 Bilamana sistem sckunder tidak dioperasikan dalam jangka waklu yang rclatil' lama

disarakan untuk mengukur terlebih dahulu tahanan isolasi belitan stator motor untuk

menghindari pemanasan lebih karena bcrkurangnya nilai tahanan tersebut akibat

kelembaban udara sekitar.

5. Sistem kendali pompa sekunder yang ada sekarang masih mampu bekerja dengan baik

mendukung operasi dan mengamankan reaktor.

DAFTAR PUSTAKA:

1 Van Bony Marsahala, Pengembangan Sistem Kendali Pompa Pendingin Sckmulcr RS(i-
(iAS, Laporan Peneiitian PRSG-1995.

2 Interatom GmBH, Secondary Cooling System Description and Specification of MPR-30.
1987.

.i lntciatom GmBH, Data Sheet for Secondary Cooling System of MPR-30, 1987.

Tinj.iuan Unjuk Kerja Pompa Pendingin ' 23
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Gambar 5. Kurva daya masukan motor v.s debit air.
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Ciambar 6. Kurva karakterisiik beban no!.
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Gambar 7. Kurva karakteristik kecepatan vs torsi.
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Gambar 8. Kurva distribusi temperatur bodi motor-pompa
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Diskusi

I lidy Karyanta, AKN - PI'TKR

Pertaiiyaan :

Apakah kondisi bearing saat operasi masih bagus ?

Jaw a ban :

Kondisi bearing pada saat operasi berfungsi baik, pengujian dilakukan dengan pengukuran

lemperatur bodi motor pompa dengan hasil bahwa temperatur bodi motor pompa masih

berada pada daerah toleransi.

2. Soedardjo, BTU-PPTKR

Pertanyaan :

Vlohon penjelasan korelasi parameter lingkungan terhadap isolasi/impendansi pompa yang

menurun setelah pompa tidak beroperasi lama ?. Apa ada kaitan dengan tahanan (K),

Induktansi (L) atau kapasitas ( c ) ?.

Jawaban :

Kondisi lingkungan pompa yang diwakili oleh kelembaban dan temperatur dapat

mempengaruhi tahanan isolasi belitan stator dengan cara : apabila kelembaban tinggi dan

temperatur rendah dapat mengakibatkan kondensast pada belitan sehingga debu di sekitar

ciapal teiakumulasi pada belitan dengan demikian tiupan udara pendinyin belilan menjadi

terhalang (kurang sempurna). Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan temperatur pada

belitan dengan kata lain tahanan isolasinya menurun.

Tmjauan Unjuk Kerja Pompa Pendingin 26
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RANCANGAN JEMBATAN PORTEBEL LALUAN MATERIAL LEVEL 8 m

Djaruddin Ihisibunn*

ABSTRAK

RANCJANGAN JEMBATAN PORTEBEL LALUAN MATERIAL LEVEL 8 in. Dalam
rangka untuk meningkatkan kinerja fasilitas si stem rabbit, telah dilakukan perancangan
jcmbatan portable laluan material level 8 m di gedung reaktor. Dengan instalasi yang
cliicncanakan, maka pemindahan cuplikan beraktivitas menegah dan tinggi dari ruang isotop
cell kc ruang cacah dapat dilakukan dengan mudah. Perancangan dilakukan dengan
memperhitungkan beban maksimum yang terjadi dan pemilihan dimensi baja profit
vang didasarkan pada standar ASTM. Instalasi yang direncanakan memerlukan 2 potong
profil baja W 6 x 12 dengan panjang masing- masing 111,82 inci, 4 potong profil baja W 6
x I 2 dengan panjang 47,25 inci dan 1 lembar plat baja dengan ukuran 111,82 x 47,25 x
"..W-l Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan ini layak untuk
chpabnkasi

ABSTRACT

DESIGN OF PORTABLE BRIDGE OF MATERIAL ACCES ON LEVEL 8 m. Base-
on the planning to increase of the working capability of the rabbit system facility, using the
design of mentioned portable bridge on material access has been done. Using the designed
installation, the transportation of the middle and high active samples from the isotop cell to the
scanning room will be easy to be done. The design has been done by using the maximum
actual load, and also the chosen steel shape dimention compliance with ASTM standard.
The installation required 2 peaces ofW6x 12 steel beam by 111.82 inchees in length, 4
peaces W 6 x 12 steel beam by 47.25 in length and a peace of steel plate by 11 1.82" x
47 25" x 0.394". This paper concluded that this design is feasible to be pabricated.

" ) Sul l'us;i! Reakhir Scrha Ouna-BATAN

Rancang3n Jembatan Portebel Laluan 27
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PENDAHULUAN

Saat ini pelaksanaan pencacahan langsung dari cuplikan-cuplikan beraktilltas scdang dan

tinggi dari bahan yang diiradiasi di fasilitas rabbit sistem, masili nierupakan kendala yang sulit

diatasi karena liarus mengalami penundaan sampai batas aktivitas maksimum 50 mrem. Hal

mi disebabkan keterbatasan sarana transportasi yang tersedia dari ruang isotop cell menuju

ruang cacah (level 13 m), sedangkan penggunaan transfer cask yang tersedia (berat ± 1,5

Ton) meinbutuhkan sarana tambahan berupa landasan, agar posisi transfer cask tersebut

pada saat akan diangkut berada pada daerah mampu jangkau crane utama ruang operasi

reaktor. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka perlu dibuat jembatan portebel, yang

berlimgsi untuk niembantu pemindahan transfer cask teisebut ke level 1.3 m. Jeinbatan

portabel ini nicriipakan sarana pendukung untuk menempatkan transfer cask pada posisi

mampu jangkau oleh crane agar dalam proses pengangkutan tidak terjadi ayunan yang dapat

inembahayakan crane maupun peralatan-peralatan di sekitarnya. Jeinbatan |)oi1abel ini

beroperasi diluar kolam reaktor dan tanpa ada ketcrkaitannya dengan pengoperasian reakloi

Ok'h karena itu jembatan portabel ini dikategorikan pada jeuis konstruksi i«>n safety class

dengan batasan perancangan menggunakan ASTM (American Sociate Testing Material) dan

AISC (American Institute Steel and Construction). Perancangan dilakukan berdasarkan pada

dimensi dari pintu material akses dan transfer cask teisebut serta besarnya gaya-gaya yang

bekei ja pada jembatan yang dirancang, yang berasal dari berat transfer cask dan berat niati

bahan jembatan itu scndiri. Panjang dari jembatan yang dirancang adalali 3440 mm, terbuat

ilari bahan proill baja ASTM A36.

TEOKl

Parameter yang dibutuhkan dalam perancangan ini adalah karakteristik dari

transjer cask dan pintu material akses itu sendiri, an tarn lain jarak kedua sumbu poros rod a

(I-- Mil) mm) dan berat (W) dari transfer cask yang akan didukung oleh jembatan,

sedangkan data pintu material akses berupa lebar (b~30l5 nun). Untuk jembatan yang

Rancdiigan Jembatan Portebel Laluan 28
Matenal Level 8 m (Djaruddin Hasibuan)
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«

dirancang, berat beban yang akan didukung (P) meliputi berat transfer cask (DYVi =1.5

ion) dan berat mati jembatan (DWj), sepeiti terlihat pada persamaan 1 berikut :

P - DWT + DWj ( I)

Untuk menghindari kerusakan akibat beban sesaat yang mungkin timbul, beban (P)

tersebut dikalikan dengan suatu faktor pergandaan (k) , dimana k = 1,333 untuk konstruksi

nan safely class dan 1,666 untuk untuk konstruksi safely class.

Bentuk pembebanan yang timbul pada jembatan adalah simple beam-two equal

concentrated moving loads , dimana a < (2 - -Jl).L dengan beban (P) pada masing-inasing

nula adalah sama seperti yang ditunjukkan pada Gambar I berikut:

-4 X .... .

p

i A

<i —

•*—>•

560 mm

P

3
r i i

R . / \

fiJIML L = 3 1 4 °IM

Gambar 1. Dingram pcmbcbannn

1 a
M o m e n len tur m a k s i m u m terjadi p a d a posis i b e b a n 1 p a d a titik x - - ~ ( L — ) , d i n y a t a k a n

pada r u m u s (2 ) be r iku t

M =5i: ( |-t ) : (2)

Jcmbatan yang dirancang adalah jenis konstruksi yang tennasuk kategori non safety

class, oleh karena itu pemilihan material yang digunakan di dasarkan pada ASTM.

dalani lial ini direncanakan penggunaan material dalam bentuk W (wade flanges),

dengan bahan ASTM A36. Untuk ASTM A36, tegangan lentur ijin maksimum (S.\)

adalah :

Sx - 0,6 Fy
 P ) (3)

dimana Fs = Yield strength (tegangan mulur)

l.ntuk pro til WF yang mengalami momen lentur (Mi.) dan tegangan ijin maksimum

(S\), maka besarnya section modulus (S) adalah :

S - M , . / S A
m (4)

Rancringan Jembatan Portebel Lsluan 29
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Hasil pcrhitungan section modulus (S) dengan menggunakan ruinus (4), dkocokkan pada

tabel W Shapes Dimension and Properties, maka akan dipcroleh profil baju yang scsuai dan

niampu untuk digunakan. Dalam perancangan ini sistein sambungan yang digunakan adalah

sislcm sambungan las. Proses pengelasan yang sesuai dengan baja proii ASTM A3h adalaii

shielded metal arc welding (SMAW) dengan jenis kawat las E60XX atau E70XX,

direncanakan menggunakan kawat las jenis E60XX. Besarnya tahanan ijin kampuh las dapat

dilihat pada Tabel I berikut:

Tabel 1. Tahanan ij in kampuh las'5'

ukurnn nominal

(in)
1/8

.1/16

1/4

5/16

VH

7/16

1/2

9/1 f i

5/S

1 1/16

Tahanan ijin

Tegaugan larik uiin kampuh las (K.ip/in>

EftOXX
1.59

2..38

3.1*

3.98

4.77

5.57

6..3 6

7.16

7.95

8.75

9.54

I<7OXX
1.86

2.78

3.71

4.(.4

5.57

6.4 V

7.42

8.35

9.2.S

10.21

11.13

i>(r: IKip Klim Ihs

Pada pris'ipnya, dengan panjang jembatan/w/7«/)/t; (L) dan beban total (P). maka

dcngaii menggunakan persamaan I s/d 4 dan sifat-sifat pengelasan yang telah diuraikan

akan clapat ditentukan dimensi profit WF dan plat dudukan jembatan serta ukuran filler

metal pengelasan yang dibutuhkan.

MKTODK PfcUANC:ANGAN

Metode perancangan ini dilakukan dengan tahapan - tahapan sebagai berikut :

• Data

g Jembatan Portebel Laluan
Material Level 8 m (Djaruddin Hasibuan)
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«

• I'cncntuan tata letak instalasi

• Pembuatan Gambar teknik konstruksi jembatan.

• I'crancangan sistem sambungan.

PEKANCANGAN

1. Data

Data utama dalam perancangan ini adalah :

- Jarak kedua pusat roda transfer cask (a) - 560 mm'1'

- Berat transfer cask (W|) = 1,5 Ton.

- Lcbar pintu (laluan) material acces (L) = 3015 mm

2. I'cnentuan tata letak instalasi.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di lapangan, diperolcli bahwa crane

utama di ruang operasi reaktor mempunyai daya jangkau maksimum scpanjang laluan (pintu)

material akses Oleh karena itu tata letak jembatan portable yang dirancang ditentukan seperti

tulihat pada Gambar 2 berikut:

15 nun

Jcmbatan
Portable

Pintu material
acces
Level 8 m

Gambar 2. Tata letak Jembatan portable level 8 m

3. lYiubuntnn gambar konstruksi penggantuiig.

Mengacu pada data dan gambar tata letak jembatan portable yang dipeiiihatkan pada

(iambar 2 di atas, dapat dibuat gambar konstruksi jembatan, seperti terliliat pada Gambar

fKj,ia Jembatan Portebel Laluan
al Level 8 m (Djaruddin Hasibuan)
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; ' I I II'.Mi I

j i'i A' |Alii

i' I ' l l I tMli.I

i[ni.lH»i •:!,••! i,:,i.;

x . I f
.........

Gambar 3. Konstruksi Jembatan Portebel

4. Penentuan arah dan bcsar gaya yang bekcija pada pcngganliing

4.1 Penyangga utaina

dcrdasarkan Gambar 1 diagram pembebanan yang telah dibuat, maka arali dan

bcsaniya gayia yang bekerja pada jembatan yang dirancang dapat ditentukan.

Sesuai dengan fungsinya, jembatan ini merupakan tempat dudukan transfer cask

pada posisi mampu jangkau crane utama ruang operasi reaktor, maka arah gaya yang
i

bekerja akibat pembebanan adalah veitikal ke bawah.

Dengan menggunakan persamaan 1, besarnya gaya beban yang bekerja pada

penggantiing ^P) adalah : P = 1852,423 Kg = 4075,33 lbs.

UiHuk menghindarkan kerusakan akibat beban sesaat, maka beban (P) tersebut di atas
i

dikalikan dengan faktor pergandaan (k = 1,333), sehingga beban yang diperhitungkan dalam

Rancangan Jembatan Portebel Laluan
Material Lelel 8 m (Djaruddin Hasibuan)
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•

perancangan ini adalah P = 5432,42 lbs. Jumlah beam pendukung yang digunakan =2 buah,

maka beban aktual untuk satu beam pendukung (Pa ) = 2716,21 Ib = 2,716 kip. Material

yang digunakan sebagai pendukung utama dari jembatan portable ini adalah baja profit W

dengan bahan ASTM A36, maka dengan menggunakan persamaan (3) dipcroleh S\

21.6 Ksi.

Dalam pengoperasiannya jembatan portable ini mengalami pembebanan lengkung,

maka dengan menggunakan persamaan (2) besarnya momen lengkung yang timbu! adalah

Mim.̂  = 130,2 kip-inch

Dengan menggunakan persamaan (4) diperoleh bahwa besarnya section modulus

teihadap sumbu X adalah : (SV.O = 6,45 inch'1

Maka dengan menggunakan tabel W shapes dimension and properties '2| diperoleh Sv^

yang lebih dekat dengan harga tersebut di atas adalah 7,31 inch', maka profit W yang

tlipilih adalah W 6 x 12.

4.3 Pcranciingaii sistem sambungan

Mengacu pada gambar konstruksi di atas, dalam perancangan ini sistem sambungan

vanu rlimiuakan adalah sistem sambunyan las

4.3.1 Sistcm sambungan las

Mengacu pada Gambar 4, maka bentuk kampuh las sistem sambungan ini

adalah seperti teiiihat pada Gambar 7 berikut :

. V

5.9 inch

4 inch

MSI.

Gambar 7. Bentuk kampuh las
Dari Gambar 7 di atas dapat dilihat bahwa panjang kampuh las = 19,8 inci untuk satu

Jika bahan kawat las yang digunakan adalah E-60, maka tegangan ijin maksimum

Rancangan Jembatan Portebel Laluan
ial Level 8 m (Djaruddin Hasibuan)
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kampuh las = 0, 3 x 60 ksi = 18 ksi. Beban maksimum yang bekerja pada kampuh las adalah :

P • 2716 Ib, inaka beban maksimum yang bekerja pada setiap inci kampuli las (IV)

adalah: Pi - •69 ,6 1b. Berdasarkan tabel 5. 16. 1 '2|, diperoleh bahwa untuk setiap inci

panjang kampuh las dengan ukuran nominal 1/8" diperoleh tahanan ijin dari kampuh

las - 1,59 Kip, maka dengan memilih penggunaan kampuh las =•- 1/8 ", konstruksi

eukup amaii.

I'EMBAHASAN

1 Dari hasil analisis di atas diperoleh bahwa jembatan portable dengan panjang 123,63

inci dengan beban 2716 Ib, maka pro til yang sesuai adalah pro til baja W 6 x 12,

material' ASTM A36 dan plat dudukan jembatan dengan ukuran 123,03 x 47,25 x

<U<M", material ASTM A 514.

2 Knnsliuksi jembatan portable yang dirancang cukup aman dalam pengoperasiannya.

3 IVmbuatan Gambar tata letak dan sistem sambungan menunjukkan pemasangan alat

ini tidak mengalami kesulitan dan dapat dengan mudah dilakukan. Hal ini berarti

bahwa perancangan dapat dilanjutkan ke tingkat pabrikasi dan instalasi.

KKSIM1MJLAN

Dari hasil perhitungan / perancangan di atas dan berdasarkan analisis analisis

yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rancangan jembatan portebel laluan material level 8 m di gedung reaktor serba guna

ini mampu mendukung beban sampai 2716 lb.

2. Rancani^an Jembatan Portebel laluan material level 8 m ini dapat mengurangi kendala yang

dialami saat ini.

3. Rancangan Jembatan Portebel Laluan Material Level 8 m ini dapat dengan mudah

dipabrikasi dan diinstalasi.

Rancangan Jembatan Portebel Laluan 34
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Diskusi

1 Soedardjo, BTU-PPTKR

I'crtanyaan :

Dari material A36 dan A3 14, apa perlu PVVHT dan Pre Heat dan apa jenis lasnya Butt

Weld atau Fillet Weld lalu posisi%flat atau horisontal ?

.fnwaban :

PWHT dan Pre Heat, tidak perlu karena dalam pelaksanaan pengelasan digunakan kawat

las stick Jenis tiller metal yang direncanakan adalah type V, bukan Butt Weld (But Weld

hanya ada pada pengelasan pipa).

2 Johny Albert Korua, BEMR, PRSG

lYrtanyaan :

• Tata letak jembatan ?

• Kcmudahan penanganan (bongkar pasang) ?

• Jangkauan crane lantai 13 m '?

•iawabau :

• Tata letak jembatan inengikuti gambar tata letak yang diajukan dalam makalah.

• Penanganan dilakukan dengan bantuan crane di ruang operasi reaktor

Hnncnngan Jembatan Portebel Laluan 35
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PENGARUH PADA SUHU KOLAM JAA01

AKIBAT PENGOPERASIAN SISTEM PENDINGIN I AKOI

Srinwau

ABSTRAK

PENGARUH PADA SUHU KOLAM JAA01 AK1BAT PHNGOPERAS1AN SISTEM
PENDINGIN FAKOI. Setiap reaktor beroperasi pada tingkat daya, salah satu persyaratan yang
harus dilaksanakan dalam Instruksi Operasi adalah pengoperasian sistem pendingin kolani
FAKOI Pengalaman membuktikan bahwa pengoperasian sistem FAKOI selama operasi
reaktor harus disesuaikan dengan kondisi suhu air kolam JAAOI Pengamatan dilakukan
secara rutin dengan cara mengamati perubahan suhu air kolam JAA01 akibat claii
pengoperasian reaktor. Hasil pengamatan tersebut dapat digunakan untuk niemperhatikan
batas pengoperasian sistem pendingin kolam FAKOI, Pada suhu air kolam JAAOI ("TOOI
mendekali nilai batas maksimal (42"C), sistem pendingin kolam FAKOI hams dioperasikan
Apabila beda suhu air kolam JAAOI CT003 mendekati nilai minimal (3K), sistem pendingin
kolam (FAKOI) harus dimatikan. Dengan mengandalkan pengarnatan dan pengoperasian
sislem tersebut, nilai batas operasi tidak terlampaui. Dengan dilakukannya kedua hat di atas,
pengoperasian reaklor GA. Siwabessy dapat berlangsung secara ainaii.

ABSTRACT

THE EFFECT ON THE POOL TEMPERATURE JAAOI BY THE OPERATING OF
THE CO'OLING SYSTEM FAK 01. When the reactor "on" at power level, one of the
requirement mentioned in the reactor operating instruction is that the pool cooling system
FAK 01 must be on. From the experience, it could be seen that while the reactor on, when the
pool cooljng system is brought into operation the coolant temperature must be adjusted with
regard to the pool water temperatur JAAOI. The monitoring of the pool temperature is carried
out routinly during the operation of the reactor This value is refered as a limit value for the
temperature of the coolant of the pool cooling system FAKOI. When pool water temperature
approach^he maximal value 42 °C ( monitored from JAAOI CT001) the pool cooling system
FAK 01 must be started up. When the pool water temperature diffrence of the JAAOI CTOO.i
nearly to the ininimal value (3K), pool cooling system FAK 01 must be shut off. Depended on
the monitoring and operating of the mentioned system, the operating limit value should be not
over. Uy doing the both mentioned cases, the operating of the reactor G.A. Siwabessy could be
run in safe condition.

r
V . - . -

Pengaruh Suhu Kolam JAA01 Akibat Pengoperasian 26
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I'MNDAHULUAN

Pengoperasian sistem pendingin kolam (FAKOI) merupakan salah salu persyaratan

dalam mengoperasikan Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy. Selain itu, pengoperasian Healer

Warm Water Layer pada sistem KBE02 juga merupakan persyaratan yang harus dilakukan

selama operasi reaktor pada tingkat daya. Akibat pengoperasian kedua sistem tersebut, akan

inevvajibkan operator reaktor untuk secara rutin mengamati meter-meter suliu kolam yaitu

JAAOl CTOOI, JAAOl CT002 dan JAAOl CT003 yang meter-meternya tersedia pada panel

kontro! di Ruang Kendali Utama. Meter JAAO! CT001 dan JAAOl CT002 tcrluibung dari

koiam JAAOl, dengan posisi di kolam seperti terlihat pada gambar I. Sedangkan JAAOl

(TOO.} adalah beda antara JAAOl CTOOI dengan JAAOl CT002. Hasil pengamatan digunakan

untuk membantu pengendaiian operasi agar peiaksanaan operasi tidak menyimpang dari nilai

haias yang telah ditentukan. Pengamatan yang dilakukan antara lain lerhadap peiubahan suliu

akilv.t pengoperasian reaktor dan atau akibat dari pengoperasian sistem pendingin kolam

(i-'AKOI). Dengan mengamati peiubahan suhu air kolam rcaktor selama operasi, akan

diketaluii kapan sistem pendingin kolam (FAKOl) harus dioperasikan atau dimatikan. Dalam

tulisan ini dibicarakan pengamatan pengaruh suhu air kolam JAAOl akibat pengoperasian

sistem pendingin kolam (FAKOl) selama operasi. Data hasil pengamatan tersebut digunakan

untuk mengendalikan pengoperasian reaktor agar nilai batas operasi tidak tcrlampaui. Dari

pengalaman operasi yang pernah dilakukan, ternyata dengan berpedoman pada hasil

pengamatan suhu air kolam JAAOl dalam mengoperasikan atau mematikan sistem pendingin

kolam (FAKOl), tujuan tersebut dapat tercapai.

Pengjruli Suhu Kolam JAAO1 Akibat Pengoperasian 37
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JAAIII

("Mitt

.IAAIII
("10(11

KOI AM
.IAAIM

TKKAS
KKAKTOK

KOI.VM

I'KM'IMl'A.N
MAI IAN

IIAKAK UKKA.N
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Gam bar 1: Po.sisi pennamat suliii air kolatn JAA01-

TATA k t lRJA

Secara umum, pada saat pengoperasian reaktor dilakukan penyamatan bcsaran unjuk

kerja sisicm pcndingin, antara lain :

- Laju alir sistem pendingin.

- Level air kolam reaktor.

- Pengamatan suhu air kolam reaktor.

- dan Iain-lain

Sistcni pcndiiigin harus diperhatikaii agar suhu pendingin tidak melampaui nilai baias

yang telah diijinkan.

• Laju hlir sistem pendingin harus diamati dan dicatat sedikitnya satu jam sekali pada

lembar opepsi.

• Level air kolam reaktor harus diamati dan dicatat sedikitnya satu jam sekali pada

lembar operasi
I

• Siihu air kolam reaktor harus diamati dan dicatat sedikitnya satu jam sekali pada
i

lembar operasi.

Pengaruh Suhu Kolam JAA01 Akibat Pengoperasian 38
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Setelah reaktor dioperasikan, maka suhu air kolam JAA01 CTOOI akan mengalami

kcnaikan. Beda suhu air kolam antara JAA01 CT001 dengan JAAOI CT002 yaitu JAAOI

("['003, akan mengindikasikan apakah sistem pendingin kolam (FAKOl) perlu diopeiasikaii

atau harus dimatikan. Dalam keadaan suhu air kolam JAAOI CT001 mendekati nilai batas

maksimal (42"C), inaka sistem pendingin kolani (FAKOl) harus dioperasikan. Akan tetapi

apabila beda suhu air kolam JAAOI CT003 mendekati nilai minimal ( 3K ), sistem

pendingin kolam (FAKOl) harus dimatikan.

Untuk memperoleh data yang lengkap, maka perlu diperhatikan bahwa :

• Heater Warm Water Layer sebaiknya dioperasikan sebelum reaktor start up (

operasi automatic )

• Meter JAAOI CT001, meter JAAOI CT002 dan meter JAAOI CT003 sudah di

kalibrasi.

• Level air kolam JAAOI > J2,25 m.

• Laju alir pendingin primer > 3056 nrVjam.

• Stop (kite dalam keadaan terbuka.

• Sistem pendingin sekunder keadaan normal operasi.

• Suhu udara di Balai Operasi < 26 "C.

• Sistem pemurnian air kolam (KBE01) keadaan operasi.

Setelah hal tersebut dipenuhi, dilakukan :

• Pencatatan perubahan suhu air kolam JAAOI selama operasi.

• Mengoperasikan dan mematikan sistem pendingin kolam (FAKOI).

• Menggambar kurva perubahan suhu air kolam JAAOI sebagai fungsi waktu ( I that

tiambar 2).

Peiigaruh Suhu Kolam JAA01 Akibat Pengoperasian 39
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HASH,

Sebagai contoh akan dibahas penunjukan meter pengukur sulm air kolam JAA01

(TOOL JAA01 CT002 dan JAA01 CT003 pada Teras 24 llasil pengukuran suhu air kolam

JAAO I selama cjperasi seperti terlihat pada tabel berikut :

'label 1 Peiuinjukan meter JAAO 1 CTOOI dan JAA01 C'1'002 pada Tenis 24.

Daya reaktor

Tanggal 14-11-1996

Jam 07.15 Start Up

OX.39 5 MW

09.06 15 MW

14.04 25 MW

•

l an i t a l 29-1 1-1996

Jam 00.00 - 24.00

25 MW

i

i

i

Penunjukan meter JAAO
CT002

Jam

00.00

02.00

04.00

06.00

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

Tanggal

JAAOl

r

-
-
27

27

33

36

36

40

40

40

40

14 dan 2i

CTOOI

C)

41

41

. 41

41

41

41

41

42

41

41

41

41

1 CT001 d

) Nopcmbcr

JAAOl C

( T

-

-

27

28

33

37

38

40

44

46

46,5

m

1996

T002

)

48

48

48

47,5

48

49

49

49

48

45

47

48

Kondisi FAK0I

Tanggal 14-1 l - l * )%

Jam 07.31 OFF

Tanggal29-I 1-1996

Jam 15.47 ON

17.05 01 ;F

Pengaruh Suhu Kolam JAA01 Akibat Pengoperasian
5/s/em Pendingin (FAK01) (Sriawan)
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label 2: Penunjukan meter JAAOl CTOO3 pada

Daya reaktor

..Tanggal 14-1.1-1.996

Jam 07 15 Start Up

08.39 5 MW

09.06 15 MW

14.04 25 MW

Tanggal 29-11-1996

Jam 00 00 - 24.00

25 MW

Tanggal 30-11-1996

Jam 00.00 - 24.00

25 MW

Tanggal 01-12-1996

Jam 00.00 - 24.00

25 MW

Teras 24.

Penunjukan meter JAAOl

Jam

00.00

02.00

04.00

06.00

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

29-11-96

7,5

7,4

7,4

7,2

7 '

7,3

7,3

7

3,4

3,5

6,3

7,2

Tanggal

30-11-96

( K )

7,2

6,5

3,5

2,5

5,7

6,7

7

7,3

5,5

6,3

5,3

7,3

CT003

01-12-96

7,2

7,3

7,3

7

7,2

7

7

7,4

7

4,2

2,7

2

Kondisi FAK01

Tanggal 14-1 1-1996

Jam 07 3 1 OFF

Tanggal 29-1 1-1996

Jam 15.47 ON

17.05 OFF

Tanggal 30-1 1-1996

Jam 01 35 ON

06.03 OFF

14.05 ON

15 24 OFF

IS.00 ON

19 23 OFF

Tanggal 01-12-1996

Jam 15.50 ON

21.50 OFF

-'eng.iruh Sulw Kolam JAA01 Akibat Pengoperasian 4"|
Sisffi/n Pendingm (FAK01) (Sriawan)



Providing
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy; 36-45

Pt'.MBAHASAN

Dari tabel I dapat digambar kurva perubahan suhu air kolam JAAOI sebagai lltngsi

waktu yang ditunjukkan seperti gambar 2a. Sedangkan gambar 2b adalah kurva perubahan

suhu air kolam JAAOI CT001 dan JAAOI CT 002 saat daya konstan. Gambar 3 yang

diperoleh dari tabel 2 menunjukkan kurva perubahan beda suhu air kolam (JAAOI (T0O3)

sebagai luiigsi waktu pada daya konstan akibat penganah pengoperasian FAKOl.

Pada gambar 2a terlihat bahwa kenaikan suhu air kolam JAAOI (TOOI pada saal start

up hingga mencapai daya, terjadi sangat cepat. Akibat ha! tersebut tcijadi penurunan bcda

sului air JAAOI CT003, lihat gambar 3. Untuk menaikkan beda suhu air JAAOI CT003,

dilakukan dengan cara mematikan sistein pendingin kolam (FAKOl). Demikian dilakukan

juga pada saat reaktor beroperasi pada tingkat daya. Gambar 2b menunjukkan bahwa suhu air

kolam JAAOI (TOOI akan mencapai maksimal. Dalam keadaan ini sistem pendingin kolam

(FAKOl) harus dioperasikan. Apabila beda suhu air kolam JAAOI (T003 mencapai nilai balas

minimal ( 3K ), sistem pendingin kolam (FAKOl) harus dimatikan. Langkah terselmt

dilakukan setehisnya secara berulang selama reaktor beroperasi

KKSIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa :
i

1 Dengan mengamati suhu air kolam JAAOI (TOOI, maka pengopcrasian sistem pendingin
t

kolam peiiyimpan bahan bakar bekas (FAKOl) akan tepat waktu.

2 Dengan mengoperasikan dan mematikan sistem pendingin kolam {FAKOl) secara

tepat uaktuj. maka pengoperasian reaktor dapat berlangsung sesuai batas-batas yang

telah ditentukan.
i |

3 Pengoperasian sistem pendingin kolam (FAKOl) pada Instruksi Operasi tingkat daya

perlu lebili dipertegas dengan kata-kata "bila diperlukan".
i

Dengan demikian, maka pengoperasiair reaktor GA. Siwabessy berlangsung tidak

melampaui batas-batas keselamatannya. j \
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Ciamhai 2 Kurva Perubahan Sului Air Kolam JAAOl sebagai tunysi waktu.

a JAAOI (TOO I saat start up menuju daya konstan

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Waktu (jam))

b JAAOl CTOOI dan JAAOl CT002 saat daya konstan

14 16 18 20 22 24

Pengaruh Suhu Kolam JAA01 Akibat Pengoperasian
Sistem Pendingm (FAK01) (Sriawan)
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(ianibar 3 : Kurva perubahan beda suhu air kolam (JAAOl CT003) sebagai tlingsi waktu

pada daya konstan akibat pengaruh pengoperasian FAK01

8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0

Waktu (jam)

8 12 16 20

Diskusi

I Roes Indrakusuina, BOR-PRSG

IVrtanyaan :

Hila At (JAAOl CT003) = 3°K tapi FAK tidak dimatikan apa pengaruhnya terhadap

i •>opciasi

.l;iuahaii :

Pengaruhnya adalah JAAOl CT003 akan turun menuju OK. Karena JAAOl (.TOO3 sangat

kecil ( 3k), maka lapisan air panas pada pennukaan kolam menjadi tidak ada dan

hciakibat paparan radiasi permukaan kolam menjadi lebih besar*1. Selain dari itu dampak

pada operasi adalah bila karena sesuatu hal yang mengakibatkan terlepasnya gas yang

tcrbentuk akibat adanya udara di dalam air yang terkena neutron akan lebih cepat

lertangkap sistem ventilasi KLA 60. Bila lapisan gas radioaktif melebihi batas yang

diijinkan niaka KLA 60 CR811/821/831 akan menscram reaktor.

*) sdiin^a para pcrsonil yang bckcrja di sckifar kolani akan Icrkciui paparaii radiasi lebih besar.

Peng.mih St/ln; Kolam JAA01 Akibat Pengoperasian 45
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KEGAGALAN OPERASI REAKTOR AKIBAT GANGGUAN PADA

ALIRAN PENDINGIN TERAS REAKTOR DI RSG GA. SIWABESSY

Kusno

ABSTRAK.

KEGAGALAN OPERASI REAKTOR AKIBAT GANGGUAN PADA ALIRAN
PENDINGIN TERAS REAKTOR Dl RSG GA. SIWABESSY. [eras reaktor
CiA Siwabessy didinginkan oleh sistem pendingin primer. Sistem ini dilengkapi 3 buah
pompa yang bekerja secara paralel. Pada operasi normal dua buah pompa beroperasi clan satu
pompa scbagai cadangan. Yang dimaksud dengan gangguan aliran adalah berkurangnya laju
alii sampai di bavvah harga yang ditentukan sehingga pompa mati dan reaktor padam Ada
dua macam gangguan aliran pada teras reaktor yaitu: laju alir berkurang secara total dan laju
alii pada satu kanal pendingin elemeir bakar tertutup. Yang pertama disebabkan oleh
kegagalan satu atau kedua pompa primer, penutupan katup-katup dll; sedang kejadian yang
kedua disebabkan oleh benda asing yang jatuh kedalam kolam reaktor dan menutup kanal
pendingin Untuk menjaga keselamatan reaktor dalam kejadian ini perlu langkah-langkah
pengendalian kejadian yang dilakukan oleh personil operasi terutama supervisor dan operator
reaktor, sehingga reaktor tetap aman. Dalam ha! ini yang sering terjadi adalah gangguan laju
alir pendingin teras reaktor berkurang secara total. Sebab catu daya pompa primer berasal dai i
lisirik PLN, sedang PLN sering mengalami gangguan.

ABSTRACT

THK i OPERATION FAILURE OF THE RE^CT^R CAUSED BY THE
DISTURBANCES IN THE COOLING ! FLOW p F || op |
REACTOR G.A. SIWABESSY. The core of t|ie reactor Q.|

i li t Thi t i d ith 3 itj

here means the decrease of coolant flow rat
this occur the pumps scram and the reactor s

THE MULTI PURPOSE
Sijwabessy is cooled by the

perimary cooling system. This system is equ pped with 3 unitji of pump operating in paralel.
In nonmal operation two pumps are "on" and cjnê  js in stand; by. The disturbances mentioned

until the limit vaj
iiiits down. The 'I?.

the first is totally loss of the coolant mass'(Tone or boih primps, closure of valves and the
other its blockage of the cooling canal resumed! from wide pieces yjvich tailed down into the
reactor pool. Learned from the experiances tfy; flqw distunarji^s was frequently decreasing of
mass How caused by the instability of off sice; power. In orjjifr to jnaintain the safely of the
reactor especially caused by this types of incident it is imjport^nt thjat the super visor and the
operator carriying out their job carefully. . i :

ue of the pumps setting, and if
are (wo type of disturbances

Kegagalan bperhsi Akibat Gangguan Pada

Aliran Pendingin Teras Reaktor di RSG-GAS (Kusno)
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I. I'KNIMIIULUAN.

Kejadian gangguan laju alir pendingin teras reaktor artinya suatu kejadian abnormal

berkurangnya laju alir melalui teras reaktor. Ada dua macam perbedaan kejadian ini:

berkurangnya laju alir secara total dan laju alir melalui satu kanal pendingin elemen bahan

bakar tertutup.

Yang pertama disebabkan oleh kegagalan satu atau kedua pompa primer, penutupan

katup-katup dll; sedang yang kedua kejadian disebabkan oleh benda asing yang jatuh ke dalam

koiain reaktor dan menutup kanal pendingin

Sistem pendingin primer yang dilengkapi 3 buah pompa , bekerja secara paralel. Hanya

(In;1, pompa yang beroperasi pada kondisi normal, sedang kan yang satu untuk

cailangan.Masing-masing poinpa mempunyai laju alir 1570 m" /jam. Jalur pendingin primer

dimonitor oleh sistem proteksi reaktor, bila laju alir turun di bawah 90% dari laju alir nominal,

rcaktor akan scrum dengan waktu tunda 0,5 detik batang kendali mulai jatuh ke dalam teras

reaktor dan reaktor akan padam.

Penutupan aliran pada satu kanal pendingin berawal dari suatu benda jatuh ke dalam

kolani. selama reaktor beroperasi pada tingkat daya inaksimum. Jika benda beracla pada teras

ivaktor alau dibawa oleh aliran air dan berada di kanal pendingin, maka benda tersebut akan

menuiup aliran air di satu atau beberapa kanal pendingin. Sebagai akibat aliran cli dalam kanal

puitlingin akan berkurang atau akan menghalangi seluruhnya.

Jika hal ini terjadi diteras reaktor pada daerah daya tinggi, maka pengambilan panas

pada kanal pendingin elemen bakar tidak sempurna . Bila pengurangan panas sampai melebihi

2<>"•<,, dalam waktu singkat kanal pendingin akan diisi dengan campuran uap air yang sangat

tinggi. Hal ini akan membuat perpindahan panas pada plat bahan bakar menjadi jelek. Jika

reaktor tidak scrum pada waktu ini , temperatur plat bahan bakar akan cepat naik sehingga

kclongsong bahan bakar mencapai temperatur leleh. Hal ini mengakibatkan air primer akan

tcraktivasi, sehingga laju dosis y air primer menjadi tinggi.

Dalam hal lain plat bahan bakar yang tertutup didinginkan hanya dengan satu sisi

Panas pada kanal pendingin yang tidak tertutup kemungkinan akan bertambah sampai

melampaui diatas harga maksimum dari keadaan stabil. Bila aliran berkurang terjadi di kanal

pendingin, gerakan aliran yang tidak stabil menjadi berkembang di daerah yang ticlak tertulup

pada teras reaktor.

an Operasi Akibat Gangguan Pada
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Dim etek reaktivitas negatif yang dapat menyebabkau reaktor padam ( inherent

n-aclivily ):

a Tempal kanal pendingin yang kosong, moderasi neutron di daerah leiiutup plat

bahan bakar sangat rendah.

b l.-Jek Doppler, rapat daya akan berkurang di dalam plat bahan bakar yang

tercapai titik leleh.

Keadaan teras reaktor akan berubah dimana rapat daya nienjadi turun di daerali kanai

pendingin yang lertutup dan panas yang sangat tinggi dapat meniinbuikan kondisi teras reaktor

lidak stabil

II. I'KNGENDALIAN KEJAD1AN.

Untiik menipermudah penjelasan kejadian-kejadian dapat dilihat pada skema dibawali
111!

I. Ski-uia kcjadian laju alir hcikuran^
secara total

1
I^citklof (>pcrasi

( MmU- 1 )

I
•

1 .l|ll nlll'

t>ciuliiu:iii priinur
i iK-ikuiaiig

Opcrusikiin sixtcm
pcnilingm kolam renklur

2. Skcnia kejadiaii laju alir pada kanal pcndinjiii
flemen hakar tcilutup.

I

2

Ktfiktor opcnisi
. (Mode 1 )

Vcmticntiihu.ili Uun

ijiin 'jiliivi liijuiltiHJH Y
Sl^i'm pcniiin^in |uinK-r

Kegagalan Operasi Akibat Gahgguan Pada
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I. BERKURANGNYA LAJU ALIR PENDINGIN TERAS REAKTOR SECARA

TOTAL.

I'muk mengetahui kejadian-kejadian dan langkah-langkah pengendaliannya, dapat dilihat

pada skenia I. Pengamatan dan tindakan pengendalian dilakukan dari Ruang Ketidali

lilania(RKU).

l.ANGKAII-LANGKAH P E N G E N D A L I A N KEJADIAN.

I 'niuk menjaga agar reaktor tetap dalam keadaan aman, maka harus diambil langkah-langkah

kegiatan schagai berikut : ( lihat skema 1 )

1 Reaktor dalam keadaan operasi mantap (reaktor operasi Mode 1 )

2 l.aju alir sistem pendingin primer berkurang.

Uerkurangnya laju alir sistem pendiiigin primer akan mengakibatkan laju alii pendiiigin

icras reaktor berkurang secara total. Apabila berkurangnya sampai harga mininuiin. maka

cli RKl) pada panel tegak C'WJ 02 akan timbul indikator sebagai berikut:

MASS PLOW < M1N kondisi : on.

i Akibat berkurangnya laju alir pendingin teras, reaktor akan .scram dan ini dikctaluii di

RKU pada panel tegak CWJ 02 dengan indikator yang timbul sebagai berikut:

JRZ I I ER 101 on

SCRAM

clan

JRZ I i F.R202 on

SCRAM

dan

JRZ 1 I LiR 303 : on

SCRAM

KegageUn Operasi Akibat Gangguan Pada
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4 Yakinkan kebenaran scram dengan niemeriksa lampu indikator pada meja

CWJ 01, bahwa semua absorber pada posisi dibawah .

Keadaan ini ditunjukan dengan lampu indikator:

ABSORBER DOWN 100°/ : on.

5 Aniati unjuk kcrja pompa primer.

Unju'k kerja pompa primer dapat diketahui dengan menibaca kccepatan putar pompa yang

ada di R'KU pada panel tegak CWL 03. Dengan memutar skalar pada posisi yang

diinginkan. Unjuk kerja pompa primer baik apabila kecepatan putar pompa 1450 RPM.

JHOI CS00I

JI-01 CS002

: 1450 RPM

: 1450 RPM

: 1450 RPM

Apabila dua pompa primer dapat beroperasi dengan baik, maka keadaan icaklor

dinyalakan aman. Tetapi apabiia pompa primer tidak memimgkinkan beroperasi, maka

lindaknn selanjutnya sebagai berikut .

Amati perubahan panas peluruhan setelah reaktor scram, dengan mengamati temperalur

air koiam. Apabila temperatur air kolam reaktor tidak memungkinkati untuk medinginkan

lianas peklruhan , maka operasikan sistem! pehdinghv jkol̂ ni reaktOir. Pcnuamatan dari
'" i l ' l l ' l i ! M ji

Kegagalan Operasi Akibat Gangguan Pada
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RKU,torus beiianjut sampai temperatur air kblarp reaktcjr

Denuan dcmikian reaktor aman.

2. I.A.IH1 AL1K PADA KANAL PENDINGIN EL

Uniuk nicngetahui kejadian-kejadian yang m

pengendalianya dapat dilihat pada skema pengeida

dan lindakan pengendalian dilakukan dari Ruang Ker

m

w

kenibali.

! • • ! ! ! ;

ff

rm i u HUP.

Ian

)|da [sk

langkah-iangkah
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Pros/ding
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy. 46-56

1 ANCKAH-LANGKAH PENGENDALIAN.

1 Kejadian laju alir pendingin yang melalui kanal pendingin pada elemen bakar leilutup

clapat terjadi bila reaktor beroperasi pada daerah daya(operasi inodel).

Untuk mengetahui unjuk kerja sisteni pendingin dan parameter operasi reaktor, maka

dilakukan secara periodik dan dicatat sesuai dengan lembaran operasi. Hal ini dilakukan

di Ruang Kendali Utama ( RKU ) setiap jam.

2 Untuk mengetahui benar dan tidaknya bahwa laju aiir pada kanal pendingin eleinen bakar

teiiutp. maka di RKU pada panel tegak JWC02 indikator satu atau keduanya dari :

N [-[.. LIM VALUE on.

dan atau

I'R. SYST. Dy > MAX. : on.

i Akibai sclanjutnya dari berkurangnya laju alir pada kanal pendingin elemen bakar, reaktor

akan scram, dan ini diketahui di RKU pada panel tegak CWJ02 akan timbul indikator

sebagai berikut:

JRZ 11 ER 101 : on

SCRAM

clan

JRZ 1 I ER202 :on

SCRAM

dan

JRZ I 1 FIR 303 :on

SCRAM

•4 Yakinkan kebenaran scram dengan memeriksa lampu indikator pada meja panel C'WJOI,

baiiwa seniua absorber pada posisi bawah.

Keadaan ini ditunjukan dengan lampu indikator:

Kegagalan Operasi Akibat Gangguan Pada
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ABSORBER DOWN 100% : on.

Sistem pendingin primer masih tetap beroperasi. Amati laju dosis y pada sistem pendingin

primer Apabila laju dosis y normal yang ditunjukan pada indikator

PR. SVST Dy MAX. : off.

Maka keadaan rcaktor aman.

5 Apabila paparan laju dosis y pada sistem pendingin primer tinggi, kejadian ini dilunjukan

limbulnya indikator alarm pada panel tegak CWJ02 di RKU.

PR. SYST D y > MAX. : on.

Kejadian ini menunjukan bahwa telah terjadi kerusakan / melelehnya plat eleinen bakar.

0 Dcnyan melelehnya elemen plat bakar, maka akan terjadi pelepasan radioaktive. Dun

lindakan selanjutnya adalah pengendalian lepasnya aktivitas Apabila kondisi sudah

normal keiiibali, maka reaktor aman.

III. I'KMHAIIASAN.

Sebagai pokok pembahasan dalam makalah ini, diambil data operasi reaktor dari

siklu.s opcra.si icras 24 sampai dengan teras 30 yang berlangsuiig dari tarjggal 08 November

IWd sampai dengan tanggal 24 Maret I9l)8. ! | I I ' i . l l

Daftar kegagalan operasi reaktor yang diseb-

teras reaktdir dapat diiihat dalam tabel dibawah ini;

bkah

l : ;i

I I , i

Kegagalan Operasi Akibat Gangguan Pada
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Nil

\ 4

MM
Ml

lANCGAL

16-11-19%

13-12-1996

15-12-19%

20-2-1997

2.3-3-1997

29-4-1997

20-5-1997

!4-(.-l997

15-1,-1997

23-S-I997

29-.N-I997

1S-10-I9V7

2S-2-199S

SIKLUS OPERASI

10. 247 01/96

10. 24 / 02 / 96

10. 24/02/96

10. 25 / 02 / 97

10. 25 / 07 / 97

10. 26 / 0.3 / 97

10. 26 / 06 / 97

10.27/02/97

10. 27/02/97

10. 2X / 03 / 97

10. 28 / 04 / 97

10. 29 / 04 / 97

10. 30 / 04 / 98

KEJADIAN GANGGUAN OPERASI YANG
DISEBABKAN LAJU ALIR PENDINGIN

TERAS REAKTOR BERKURANG

SECARA TOTAL

pompa primer mail

pomp;) primer mali

pompa primer mati

salu pompa man

pompa primer mali

pompa primer mali

pompa primer mali

pompa primer mali

pompa primer mali

pompa primer mali

pompa primer mati

salu pompa mati

pompa primer mali

KANAL PENDINGIN
TERTUTUP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PENYEItAB

PLN mali sesaal

PLN mali sesaal

PLN mali sesaal

PLN mali sesaal

PLN mali sesaal

PLN mali sesaal

PL.N mali sesaal

I'LN mali sesaaf

Pl.N mail sesaal

PLN mail sesaal

Pl.N m.-ili sesaal

Hil l" laiill

PLN mali sesaal

I .

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kelancaran unjuk kerja pompa pendingin

primer sangat dipengaruhi oleh catu daya listrik dari PLN. Hal ini disebabkan oleh sistem

lisirik apabila tengangan catu daya pompa turun sampai dibawah 0,8 U ( legangan kerja

nominal ), maka pompa akan mati. Dengan demikian laju alir pendingin primer akan

hcikurang Bila laju alir primer turun sampai 90% dari nominal, maka reaklor scram dan

reaklor akan padam.

lintuk mengetahui unjuk kerja sistem pendingin primer, pengamatan dilakukan di

Kuiing Kendali Utama ( RKU ) pada Panel tegak CWL02 dan CWL03. Disini akan didapat

indikaior herbagai macam parameter sistem pendingin primer antara lain :

• Putaran pompa ( JEO) - CS 01/ 02 / 03 ).

Normal operasi : 1500 putaran / menit.

• l.aju alir pendingin primer ( JEO I - CV X I 1/ 821/ 8.11 )

Normal operasi
Reaktor scram

: 3 100mJ/jam.
: 90 % ~ 2820 m3 /jam.

an Operasi Akibat Gangguan Pada
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Untuk gangguan penutupan kanal pendingin, selama reaktor beroperasi belum pcrnah

terjadi. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan atau penganiatan teras rcaktor dilakukan secara

periodik oich personil grup operasi reaktor, hal ini dilakukan o!eh supervisor reaktor yang

bertugas sebagai kepala regu tugas shift dan bertangguiig jawab terhadap kelaiicaran operasi

rcaklor

Disamping itu di KKU selalu diamati :

Panel kendali CWA 02

• Negatip iloating limit value (JKTOI/ 02 - CX811/ 821 Ci)

i Daya stabil : 0.

Reaktor scram . - 7,5 %/ detik.

Panel tegak CWJ 02

• Dosisy air pendingin primer (JACOI - CR811/ 821/ 831 )

Besarriya harga ini tergantung pada daya reaktor, semakin tinggi daya

reaktoj" semakin besar pula harganya.

Reaktoi scram : 110 % - 0, 36 rad/jam.

Dalam mengoperasikan reaktor dibagi dalam tiga shift, sedang satu shift pengamalan

teras rcaktor dilakukan minimal dua kali. Sehingga keadaan disekitar kolam rcaklor akan

selalu termonitor dari benda-benda yang dapat jatuh kedalam koiain reaktor , sehingga teras

rcaktor akan selalu terjaga keselamatanya. i .'. ;

IV. K12SIMPULAN,

'! :

I ! ;

Dari hasil pengamatan dan data-data yapy didapat

bcroperaki dapat diambil kesimpulan sebagai berilfut : i

Selama rcaktor beroperasi belum pernah terjadi

oleh peiuiUipan kanal pendingin, karena keadaan \ sekitai

|ea

kolam reaktor terhindar dari benda yang dapat jatuh ke dalalm k

pelaksanaan penanganan elemen teras reaktor ataupu

visual yahg dilakukan oleh supervisor reaktor padk wa

! i -ii

Kegagalan Operasi Akibat Gangguan Pada
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Kcadaan sekitar kolam reaktor harus dijaga agar kolam reaktor terhindar dari benda

yang dapat jatuh ke kolam reaktor. sebab reaktor G.A. Siwabessy adalah reaktor tipe kolam

terbuka.

Kelancaran operasi reaktor tergantung juga dari kelancaran catu daya listrik dari PLN.

Hal ini dikarenakari kcadaan listrik PLN yang digunakan sebagai catu daya listrik ulania di

RSG-GA Siwabessy sering mengalaini gangguan. Misainya turun tegangan, putus sesaat

(mengalami kedipan), hal ini akan mengganggu operasi reaktor.

V. DAI TAR PUSTAKA.

1 Safely Analisis Report (SAR) .MPR 30. GA.Siwabessy. Revisi. 7. September 19X9.

2 Operating Manual ( OM ) .MPR 30. Part: 111. Chapter: 8. 1988 .

.!.. Buku Induk Operasi RSG. GA. Siwaljessy NO : 109 s / d 124.

I l-valuasi Operasi RSG. GA Siwabessy NO: 10.24 / 01 / 96 s / d 10. 30 / 04 / 98

Diskusi

Suwolo, PPKTN

l'or(;iny;i:in :

Kegagalan operasi akibat gangguan laju alir pendingin teras RSG-GAS yang disebabkan

oleli gagalnya catu daya PLN apakah bisa diatasi dengan sistem kendali catu daya

"emergency: yang mencukupi kebutuhan operasi reaktor ?

Mengingai faktor keselamatan operasi reaktor sangat penting ! dan lagi RSG-GAS sudah

bei operasi lebih dari 10 tahun, apakah ada usaha pimpinan Batan untuk mengatasi kendala

ini. morion penjelasan ?

.lawaban :

• lilosoli kesclamatan yang dianut di RSG-GAS adalah failure safe (gagal selamat)

salah satu sistem gagal fungsinya, maka reaktor harus selamat

• Usaha untuk mengatasi kendala tersebut dari pihak PRSG memberitahu (mengirim

jadual operasi) ke pihak PLN, karena PLN di PRSG adalah kelas A. Secara teknis

hegagalan Operasi Akibat Gangguan Pada
Ahran Pendingin Teras Reaktor di RSG-GAS (Kusno) 55
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PRSCJ mengganti relai elektrik kontaktor untuk pompa, sekarang hams diuji coba pada

salah satu pompa pendingin sekunder.

2. Johny A korua, BKMR-PRSG

I'ei'tanyaan :

Usaha meminimalsasi gangguan trip PLN ">

.Inwaban :

• (Isaha secara administrasi, memberitahu ke PLN tentang jadual operasi reaktor di RS(i

• Dengan mengganti relai dikontaktor pompa dengan vvaktu tunda yang agak panjang,

sehingga bila PLN sesaat, maka kontaktor tidak terputus Sekaiaug uji coba di salah

satu pompa pendingin sekunder.

.? Djuiiaidi, BTR-PRSG

I'crlanyaan :

Apabila ada gangguan operasi karena gangguan laju alir apakali sekundernya sudah ada

clan yang menangani sudah siap ?

I'IOSLXIUI untuk penanganan gangguan tersebut, sudah ada dan sudah dilaksartakan oleh

pcrsonil pclaksana operasi dan dalam pelaksanaannya inengikuti prosedur tersebut.

4 l-di Sanloso, PPSM

I'crtaiiyaan :

Mengapa power untuk pendingin primer tidak dilehgkabi'denj»|in JP!i dan (ienset '? sepeni

untuk reaktornya sendiri.

law aban :

Kapasitcis UPS dan genset tidak memadai. Gensdf bajjjya }

yang bersilat damrat. Karena operasi reaktor memprlufckn cat]

catu daya iintuk operasi reaktor bila disuplai dart j|PS|4an

yang besar.

Kegagalan Operasi Akibat Gangguan Pada
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t

TINJAUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BAKAR
BEKAS RSG-GAS DARl ASPEK KESELAMATAN

Djunaidi, Sapto Prayogo

ABSTRAK

TIN.IAUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PENYI1MPANAN BAHAN BAKAR
BEKAS RSG-GAS DARI ASPEK KESELAMATAN. Pembangunan fasilitas penyimpanan
bahan bakar bekas RSG-GAS merupakan suatu kebutuhan, mengingat RSG-GAS beroperasi
sudah lebih dari 10 tahun dan bahan bakar bekas yang tersimpan di dalam kolam
penyimpanan sementara reaktor dari tahun ke tahun semakin menumpuk sehingga dibutuhkan
suatu fasilitas penyimpanan yang berjangka panjang sampai dengan berakhirnya operasi RSG-
CiAS. Aspek keselamatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas penyimpanan bahan
bakar bekas cukup banyak namun aspek keselamatan utama yang perlu diperhatikan adalah
menghindari terjadinya kekritisan di dalam kolam penyimpanannya, paparan radiasi tidak
boleh melcbihi batas yang ditentukan oleh ICRP dan pelepasan zat radio akttf hams
dihindarkan. Pada kesempatan ini akan dibahas salah satu aspek keselamatan yaitu aspek
radiologi sedangkan aspek yang lainnya mengacu pada analisis keselamatan ISh'Si'. Hasil
perhitungan menunjukkan dalam kondisi kecelakaan total dosis radiasi yang diterima operator
sehesar 1,06 mSv dan 1,6 mSv berasal dari Kr-85 dan 1-131. Harga tersebut masih berada di
bawah harga batas yang ditentukan oleh ICRP No. 60 tahun 1990. Perhitungan untuk aspek
aspek keselamatan lain pada ISFSF masih sangat diharapkan untuk memverifikasi disain dari
/.S7-.S7-.

ABSTRACT
THE STUDY OF THE INSTALLATION OF SPENT FUEL INTERIM STORAGE
FACILITY, FROM SAFETY ASPECT POINT OF VIEW. The installation of the ISFSF
of the RSG-GAS has been come a cureneed, since the RSG-GAS has been operating for more
than 10 years. The spent fuel stored in the reactor storage pool in creasing from time to time
and therefore a long time storage is needed until the decommissioning of the reactor. The
safety aspect related to the installation of the ISFSF has been studed, but the most important
aspect are prelention of criticality of the spent fuel in the storage. The radiation dose must be
less than that has been recommended by ICRP and the release of the radioactive material must
be avaided. In this paper one of the safety aspects i.e. the radiologycal aspect is described,
while the other aspects are referenced to safety analysis report of the facility. From Ihe
calculation it can be seen that in accident condition the total radiation dose recived by the
handling operator is 1.06 mSv and 1.6 mSv risalted from Kr-85 and 1-131. This is lower than
the limitation recommended by the ICRP No 60, 1990. Verification for other safety aspect of
the facility in still needed.

Tinjauan Pembancjunan Fas. Penyimpanan Bahan Bakar
Bekas RSG-GAS dari Aspek Keselamatan (Djunaidi) 57
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IM.NDA1IULUAN

Scinakin lama dioperasikan RSG-GAS maka semakin banyak balian bakar bekas yang

lersimpan, dan kolam penyimpanan sementara kapasitasnya tubalas sehingya dibiiluhkan

suatu fasilitas penyimpanan bahan bakar bekas yang aman dan mampu menampung sampai

dengan rcaklor tersebut tidak layak untuk dioperasikan lagi.

Gedung sistem penyimpanan balian bakar bekas (SPB3) teiletak di anlara gedung

reaktor, gedung IRM dan gedung PPR yang dilengkapi dengan Transfer channel (T.C.) yang

mengliubungkan fasilitas ini dengan ketiga gedung tersebut. Fasilitas lain yang melengkapi

insialasi ini adajah sistem pendinginan kolam penyimpanan, sistem pemurnian air pendingin

dan penyediaan air bebas mineral untuk make up air pendingin.

Kondisi lingkungan operasi di dalam ruangan dengan kolam penyimpanan yang berisi air

bebas mineral, fekanan atmosferik dan sujiu 35°C, suhu ekskursi 100"C. Pada saat ekskursi,

pintu pembatas harus mampu menahan goncangan seismik dengan percepatan maksimum

pada 0,25 g,'dan harus tidak menimbulkan kerusakan yang mengakibatkan kehilangan air.

lnstalasi,SPB3 harus dapat mencegah teijadinya kritikalitas di dalam kolani penyimpanannya,

pelepasan zat radioaktif dan juga paparan radiasi yang ditimbulkan tidak boleh melebihi batas

vanu ditentukan.

RINCSI KA8ILITAS

• j . • i •• r ! ! • !! i f

I'ungsi utama dari SPB3 adalah untuk •menViinpfln aahari bakfcir bekas yang telah

digunakan untuk operasi reaktor RSG-GAS. Di

penyimpanan bahan bakar bekas dengan ukuran 5m h 14m

bekas sebanyak 1436 atau sejumlah bahan bakar ying

selama 25 tahun. Bahan bakar bekas disimpat
I i : . •• .

penempatanhya di dalam kolam dilakukan secara bertahcjpi

masili tersediii tempat yang kosong dan secara bertijhap Mntb^

Pada tahicip awal bahan bakar akan disimpan di dalam rik peiivi

;dbng-| SRB3 terdapat kolam
i H i ! - " . M S ! i f ' . '

disimpan di dalaif
!'

kolam reaktor. Selanjutnya bahan bakar dipindahkan | e S

Tmjauan Pembanghnap Fas. Penyimpanan Bahan Bakar
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5% clari total juniiah rak penyimpanan akan digunakan untuk menyimpan bahan bakar cacal.

Bahan bakar cacat ini sebelum dikirim ke SPB3 harus dikungkung dalam suatu vvadah.

SPB3 juga berfungsi untuk menyimpan bahan bakar eksperimen, bahan teriradiasi lain

yang berasal dari laboratorium penunjang dan juga untuk menyimpan 125 waclah yang berisi

sccrap teriradiasi. Perpindahan bahan radioaktif ke SPB3 akan dilaksanakan di bawah

permukaan air meialui kanal penghubung (T.C.) yang menghubungkan fasilitas SPB3 dengan

geilung reaktor, PPR, dan MM. Pemindahan bahan bakar bekas ke SPB3 dilaksanakan per

bundel dengan frckuensi pemindahan 10 kali setiap tahun. Setiap kali pemindahan melibatkan

sebanyak 6 bundel bahan bakar. Radioisotop akan dipindahkan ke SPB3 4 kali dalam

seminggu dan semua kegiatan ini dapat dimonitor meialui ruang kendali.

JAMINAN KESELAMATAN

Jaminan keselamatan suatu fasilitas adalah hal yang sangat penting. Sebagai dasar

acuan untuk keselamatan yang berkaitan dengan fasilitas penyimpanan dan penanganan bahan

bakar bekas diacu dari IAEA Safety Guide No. 50-8G-DIO dan ICRP 60 tahun 1990. Prinsip

keselamatan terscbut adalah : Mencegah terjadinya kritikalitas, paparan radiasi yang melebihi

batas dan pelepasan zat radioaktif

Bahan fisil yang disimpan di fasilitas SPB3 adalah dalam jumlah yang cukup untuk

mi-nimbulkan kritikalitas. Masalah ini dapat diatasi dengan mengatur jarak antar bahan bakar

Kemudian untuk mencegah paparan radiasi yang ditimbulkan oleh bahan bakar bekas,

diusahakan semua kegiatan penanganan bahan bakar dilaksanakan di bawah permukaan air

clan kedalaman kolam penyimpanan merupakan suatu faktor penting yang berkaitan dengan

keselamatan. Pelepasan zat radioaktif akan dibatasi, dengan adanya ketentuan bahwa bahan

bakar bekas yang akan disimpan pada fasilitas SPB3 hams mengalami pendinginan

pendahuluan selama 100 hari sebelum dikirim ke kolam SPB3. Periode tersebul selain

berfungsi untuk mengurangi panas peluruhan juga untuk menghilangkan I-131 dari dalam

bahan bakar. Kemudian bahan-bahan yang terkontaminasi berat tidak diperkenankan untuk

diiampung di fasilitas SPB3 sebelum dilakukan pengungkungan dan fasilitas SPB3 hanya

diperuntukkan sebagai fasilitas penyimpanan bahan bakar, tidak untuk suatu kegiatan yang

dapat menimbulkan kontaminasi.

tmjauar. Pembangunan Fas. Penyimpanan Bahan Bakar
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Kedalaman air kolam dan ketebalan dinding betun dapat menahan dosis radiasi 5

Sv/jam (0,5 mR/jain). Harga ini sesuai dengan dosis radiasi yang disyaratkan oleh ICKP

nomer 00 yaitu syarat-syarat perisai radiasi bagi daerah yang bebas dimasuki pcrsonil.

Permukaan air di kolam sama dengan permukaali air di transfer channel Pada kondisi normal,

tingkat koiitaniinasi di kolam penyimpanan adalah rendah dan tingkat kontaminasi di mangan

gedung SPB3 dapat diabaikan. Pemindahan alat-alat hand/in^, penggunaan wadah yang kuat

clan terscclianya sistem pemumian air dan make-up nya akan menghasilkan tingkat

kontaminasi .terhadap komponen maupun personil yang sangat rendah Potensi pelepasan /at

radioaktif dalam hal terjadi kecelakaan dibatasi, karena Daerah kerja di fasilitas SPB3

digolongkan sebagai daerah kontaminasi B dan jalan keluar niasuk personil ke fasililas

dilengkapi d'engan alat pemantau kontaminasi. Sistem ventilasi dirancang sedemikian rupa

sehingga pada kondisi normal udara mengalir dari luar gedung nuisuk ke dalam gedung, yang

selanjutnya dikeluarkan meialui serangkaian filter yang telah terpasang di gcdung. Kolam

dibagi menjadi 2 bagian yaitu daerah penyimpanan dan daerah penanganan.

KOLAM I'ENYIMPANAN

Kolam penyimpanan bahan bakar bekas memiliki ukuran 5 m x 14 in dengan kapasitas

penyimpanan 1436 perangkat (1400 + I core Unload) at an selama 25 tahun operasi KS(i-

(iAS Kiomponen dari kolam penyimpanan terdiri dari rak puiyimpanali bahan bakar bekas,

balum bakar bekas, sistem pendingin dan sistem/ komponejp ir

Bahan bakar bekas yang disimpan adalali bahan bftkar

operasi teras reaktor GA.Siwabessy, jenis Mill tipejplatj! da

pendahuluan minimum selama 100 hari. Oleh ka

produk ifisi 1-13 1 yang berumur pendek akan

menjadi' 2 l]agian yaitu daerah penyimpanan
j

penanganan derjgan ukuran 5m x 4m. Daerah p

kedalaman air sjima dengan kedalaman di bagian

memantau ba'ha I bakar, dan bagian yang lebih d,

bahan bakar bekjas sebelum dimasukkan ke dalarn

Tmjjuan Pembangunan Fas Penyimpanan Bahan Bakar
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TRANSFER CANNEL

Pembangunan transfer channel disesuaikan dengan tata letak Iranfer channel yang

sudah ada di gedung reaktor. Kedalaman air di iranfer channel dan ketebalan dinding

beifungsi sebagai perisai radiasi sehingga tempat ini merupakan daerah yang bcbas dimasuki

personil. Kedalaman air -2,5m akan memberikan dosis radiasi < 5 Sv/jam dan ini merupakan

persyaratan minimum yang diperbolehkan. Ketebalan dinding beton akan memberikan dosis

maksimum sebesar 5 Sv/jam di ruang pemurnian air. Lorong personil di transfer channel

clapat dimasuki meialui gedung SPB3 dan gedung PPR. Lorong tersebut digunakan untuk

mclaksanakan pengontrolan terhadap unjuk kerja sistem permindahan dan untuk

mclaksanakan perbaikan dalam hat terjadi kegagalan. Tidak diijinkan untuk mcnggunakan

lorong scbagai jalan ketuar masuk antar gedung. Pintu keluar darurat disediakan di ujung

channel gedung reaktor dan gedung LRM. Perawatan terhadap keutuhan transfer channel

meiupakan suatu aspek yang penting dalam hal melindungi bahan nuklir selama proses

perpindahan, sehingga keberadaan air di dalam Iranfer channel mutlak untuk dipertahankan

Channel dirancang dengan standar seismik yang sama dengan kolam penyimpanan bahan

bakar bekas. Disain tersebut dilengkapi dengan suatu sambungan seismik yang fieksibel untuk

nu-iigantisipasi pergerakan antar gedmg apabila terjadi gempabumi. Beton pcnahan air

berlungsi sebagai Multi-barrier arrangement yang terdiri dari Second lining, l-'lexihle filler

dan Water bars.

RAK PENVIM PAN

Semua bahan nuklir yang disimpan di kolam SPB3 ditempatkan di dalam rak

penyimpanan yang terbuat dari stainless sleel yang dapat dipindah ke tempat lain. Ukuran rak

o.'M in x 0,94 m dengan jarak picth antar bahan baker 140 mm. Konfigurasi ini akan

mcmbcrikan harga K cir < 0,95. Penyusunan maupun bahan rak penyimpan dialur sedemikian

nipa sehingga kritikalitas tidak akan terjadi, sesuai dengan syarat yang diberikan oleli IAEA di

dalam clokumen petunjuk keselamatan.

Tmj.iu.in Pembangunan Fas. Penyimpanan Bahan Bakar
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J
Stmnnar Tehnoiogt Pendayagunaan Reaktor Riset G, A. Siwabessy; 57-69

ASPEK KKITIKALITAS

Rak penyimpan dirancang untuk tetap sub-kritis dalam segala kondisi Penentuan

jarak/ pitch didasarkan pada perhitungan kritikalitas dengan melibatkan senuia persyaralan

yang dibakukan oleh IAEA melalui dokumen. Perhitungan kritikalitas dijelaskan pada acuan

Di.SICiN NOTE Criticality Calculation in support of the Design, document no. .IDI'lHATIDN

(){). Paket program yang digunakan oleh pemasok adalah paket program UK Monte Carlo.

MONK C>H dan US Monte Carlo, KENO5A dengan skala 3 1 Perhitungan ini memodelkan

bentuk geometri dan komposisi bahan struktur penyusun rak.

DIKI buah model penyusunan rak penyimpan telah diasumsikan seperti berikut

a. 7 x 7 square pitch array bahan bakar, disimpan di setiap jajaran rak (> x 5

b. 7 x 0 triangular pilch array bahan bakar, disimpan di setiap jajaran rak 7 x 5

Bahan bakar disimpan secara vertikaK di bawah permukaan air Bentuk bahan bakar

dimodelkan di dalam perhitungan adalah sama. Setiap bahan bakar diasumsikan terdiri dari

serbuk uranium yang terdispersi di dalam Al, sedangkan kandungan uranium di dalam setiap

perangkat adalah : 300 gr U2̂ 5 pengkayaan 20 % atau 1250 gr U235 dengaii pengkayaan 1 ,̂75

"» I.ingkup'perhitungan dilaksanakan dalam berbagai jaiak pilch dari 100 mm sampai

dengan 140 mm

loo mm dipeiiimbangkan sebagai jarak minimum didasarkan kepada geometri elemen dan

1)0 mm dipertimbangkan sebagai jarak maksimum berdasarkan kepada ukuran kolam.

I'erhituhnan dengan memasukkan unsur pe'nyerap Cd yang berfpngsi untuk memperlahankan
I '• ['I?-' 1 . ] : • ;

harga reaktiyitas tetap rendah. Di setiap keliling jarak rak 6.xi 5.', {erdapat model lapisan air

setebal I cm. Pada kondisi yang sebenarnya, lapisan

Model ini diambil sebagai dasar perhitungan yang pcsim

neutron oleh baja > penyerapan neutron oleh air.

Perhitungan lain dilaksanakan dengan asumsi jajaran :

rak terdapal J42j perangkat bahan bakar bekas yarlg dis

model yang sesuai dengan kenyataan dan hasilnya

ditunjukkan pada tabell. Perhitungan dengan pake

dengan deng'an disain, yaitu bahan bakar di tempatk

menggiuiakan suatu tabling yang terbuat dari staink

I
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uiiiuk mciuirunkan harga K,.t|, perhitungan cli atas dengan menggunakan tabling dalam kondisi

rak penuli harga Kw, + 3o adalah 0,7942 dan tanpa menggunakan tabung aclalah O.S(>55

I'crbandingan mi dilaksanakan mcngacu kcpada kriteria kcsclamatan pcrhitimgan kritikalilas

di-nyan pakel program MONK.

K c n < > O • I - X -- I ' d ) - l'|<- MSil)

KcU - Faktor kclipatan neutron yang dihitung dcngan paket program ncutronik

Monte Carlo, MONK.

n = Dcviasi standart, yang bcrkaitan dcngan Kc,,. x -- balas kcsclamatan, 0,05 \:.v\,- Kcsalahan

y;nig bcrsumbcr clari program MONK, dan data nuklir - 0

i;.iv' lolcransi yang diijinkan yang bcrkaitan dcngan program.

l\,,r- tcloransi untuk menghitung kcsalahan yang tcrjadi pada penggunaan

modeling

Oleli karcna itu kritcria kesclamatan akan menjadi Icbih sedcrhana lagi yaitu :

KeiT • 3a • 0,95

Pcrhilungan dcngan menggunakan paket program lain yaitu paket program VVIMS l)/4

dan HATAN-2DIFF, pcrhitungan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap perlama adalah

meneiKiikan konstanta scl dan tahap kedua melakukan pcrhitungan clifusi leras. llasil

pcihilungan konstanta sel mcrupakan input pada pcrhitungan difusi tcras, pada pcrhitunyan sel

dilakukan dengan model gcometri multiplate dan pcrhitungan difusi tcras dilakukan pad.i

banyak kelompok 2 dimensi. Dalam pcrhitungan ini pula diasunusikan bahwa elemen bakar

yanu tcrsiinpan dalam tabung pada rak adalah elemen segar dan clari perhitungan ini

didapatkan harga faktor pclipatan cftcktif K,.n- = 0,6367. Apabila dalam peihinmgan mi

diterapkan elemen bakar bekas dengan bum up = 56 % maka akan dipcrolch harga Kou Icbih

keeil dari O.d367, karcna clcmcn bakar bckas mcmiliki Irak si bakar tinggi. Dengan demikian

instalasi penyimpanan bahan bakar bekas RSG-GAS akan aman tidak akan inengalami

kekrilisan.
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ASI'EK KADIOLOGI

Sebdtim dipinclahkan kc ISFSF. keutuhan balian bakar bekas harus clipcriksa lerlebih

(lulu Bahan bakar cacat ditcmpatkan clalam vvaclah kiiusus uiHuk menghindari konlaminasi

dan ada kemungkinan terjadi kerusakan bahan bakar selama pcinindaan dan penempatannya

di dalain rak kolam penyimpanan.

Scbab-sebab munculnya gas hasil llsi clari bahan bakar bckas karena relaknya

kelongsong yang hal ini dapal ditimbulkan karena :

Uahan bakar jatuh.

Italian bakar tcrkcna korosi

IJnitik mcnganalisis pclcpasan zat radioaktif tcrsebut ke lingkungan. diasumsikan bahwa gas

llsi kckiar .> lahapan yaitu : Tahap pertama pelcpasan gas tlsi dari kelongsong kc air

pcndingin. labap kc dua pclcpasan gas Rsi dari air pcndingin kc dinding kolam, dan tahap

kctiga pclcpasan gas llsi dari dinding kolani ke lingkungan.

MKIODA

Diasumsikan bahwa fraksi kcgagalan bahan bakar f a ( ) adaiah 100 % 1'iaksi

liclcpasaii gas radioaktif ( u , ), tcrgantung dari macam unsui yang Icpas kc lingkungan.

Diasumsikan babwa unsur yang lepas ke lingkungan adaiah : Kr, Xc, dan Iodine.

Akiiviias gas hasil fisi clapat dihitung dengan korclasi sebagai bcrikut

1 n. A\VV = Z n. a v a i Ao

i ) i Diana

Aw Akiiviias yang dilcpaskan kc air pcndingin

Ao Akiiviias bahan bakar mula-mula (sunibcr)

'/ i l-iaksi kcgagalan bahan bakar

(/. haksi cinisi dari unsur (produk llsi) yang dilepaskan

n Nuklida
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I'clepasan Noble Gas (Xc dan Kr) Dari air kc udara

Diasunisikan bahwa harga a s = 100%

Akiiviuis Kr = 2.437. 10E+12Bq

AklivitasXc = 6.302. lOE+IOBq

Ao --- Ao(Kr) + Ao(Xe) = 2.5. I0E+I2

Pelepasan Iodine (I)

Asumsi : Aktivitas I = 1.144. I0E+1 I Bq

a , = 0.5

A« I xO.5x 1,144. 10E+11 Bq = 5,27. lOE+IOBq

!M I.I I'ASAN GAS HASIL FISI DARI AIR PENDINGIN KE DINDING KOLAM

Pelepasan Gas hasil fisi ini terjadi karena adanya kontak langsung antara air pendingin

dengan dinding kolam, dan aktivitas yang dilepaskan dapat dihitung dengan nienggunakan

riiinus berikut :

I n. As = I n. a w Au

A,, Aktivitas yang dilepaskan ke dinding kolain

</. u i'raksi einisi unsur yang dilepaskan ke dinding kolam

A,A Aktivitas unsur di air kolam

I'cicpasan Noble Gas Dari Air pemiiiigin kc Dinding Koiam

Sebagian besar noble gas yang dilepaskan ke air pendingin akan larut, suatu model

analisa dari interaksi antara gelembung gas hasil fisi dengan air pendingin. Diperkirakan

bahwa apabila pelepasan terjadi pada 4 meter dibawah permukaan air, maka 20 % Kr dan Xe

akan lepas. Untuk perhitungan pesimistik dianggap Kr dan Xe yang lepas = 50 % (ex „ - 0,5)

Ay 0.5(2.5 10E+12) Bq = 1,25. 10E+12 Bq.

Tinjauan Pembangunan Fas. Penyimpanan Bahan Bakar
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I 'elepasan Iodine (I)

Diastimsikan bahwa a u - 0,005

Ag - (0,005) (5,27. 1 0 E + 1 0 ) B q = 2 , 6 3 5 I D E l H B q

IMl-KI'ASAN GAS IIASIL FISI DARI DINDING KOLAIV1 KV. L1NGKUNGAN

Fasilitas ISh'Sh' dilengkapi dengan filler Charcoal akiif untuk menyerap Iodine.

Scdangkan untuk noble gas yang ada di udara ditentukan dengan iiradiasi external, yailu

clidasarkan pada besarnya aktivitas noble gas yang dioperasikan di dalam volume 100 meter

kubik udara.

Dosis yang dileriina operator.

Noble gas

Kontaminasi airbone = 1,25. 10E+12 per volume 100 m

- 1,25. 10E+l0Bqperm3

Dianggap noble gas hanya terdiri dari Kr-85

I f)AC - 5. I()E+6B(| perm'

Konsentrasi airbone = (1,225. 10E+10Bq/5. 10E+6Bq). 1 DAC

-2,5 . I0E+3 DAC

Dalam model analisis kecelakaan ini, dianggap operator terkurung (terevakuasi)

selama 1 menit (0,017 jam). Kemudian menghirup udara yang terkontaminasi sebesar 1 DAC

selama 2000, jam sebanding dengan dosis radiasi 50 mSv. Maka dalam I menit dosis yang

dilcrima operator = 0,017 jam x 50 mSv x 2,5. 10E+3 per 2000 jam --'- 1,06 mSv

Iodine ;

Konsentrasi airbonc = 2,635. 10E+8 Bq per 100 in3 = 2,635. IOE+6 Bq per m'

Dianggap Iodine adalali 1-131

Tirijauan Peinbangunan Fas Penyimpanan Bahan Bakar
5G-GAS dan Aspek Keselamatan (Djunaidi) 66



Piosuting
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy; 57-69

«

IDac 7. IOE+2 Bq per m3

Konsentrasiairbone = 2,635. IOE+6/7. IOE+2 = 3,76. 10E+3 DAC

Dengan asunisi bahwa operator tclah terkurung selama 1 menit (0,017 jam)

Inhcler udara 1 DAC selania 2000 jam sebanding dengan 50 mSv, dengan deinikian dosis

yang diterima oleh operator = 0,017 jam x 50 mSv x 3J6.1OE+3 DAC per 2000 jam = l.o

Bahan bakar bekas mempunyai potensi yang besar unluk menimbulkan bahaya radiasi.

Potensi ini ditunjukan apabila bahan bakar bekas tersebut pecah dan produk fisinya keluar dari

bahan bakar tersebut. Untuk itu pemah pula dilakukan perhitungan awal bahaya pdepasaii

radiasi yang disebabkan oleh pecahnya bahan bakar bekas yang ada di kolam penyimpanaii

SPB3, dan diasumsikan bahwa kerusakan bahan bakar adalah 100%. Dari hasi! perhilimgan

sementara peiepasan produk flsi bahwa dalam kondisi kecelakaan total dosis radiasi yang

diterima operator sebesar 1,06 mSv dan 1,6 mSv yang berasal dari Kr-85 dan 1-131. Ilarga

tersebut masih berada di bawah harga batas yang ditentukan oleh ICRP yaitu: Untuk Kr-S5

sebesar 2 10 E+12 Bq dan 1-131 sebesar 3.10 E+6 Bq.

K I.SIM PUl,AN

Pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar bekas untuk mendukung kelancaran

opeiasi RSG-GAS jangka panjang telah dilakukan dengan mengacu pada jaminan keselamatan

yang dikeluarkan oleh IAEA. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan pakct program

yang dilakukan oleh AEA-Technology maupun oleh Batan sendiri bahwa tasililas

penyimpanan bahan bakar bekas RSG-GAS tidak akan terjadi kekritisan dalam arti harga KM

yang terjadi tidak akan melebihi batas ambang yang telah ditetapkan. Dari aspek radiology

lelah pula dihitung akibat terburuk apabila terjadi suatu kecelakaan , dengan suatu hasil bahwa

total dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi masih berada dibawah batas ambang yang

ditctapkaii oleh K'RP. Dengan deinikian pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar

bekas RSG-GAS tidak ada masalah lagi ditinjau dari aspek keselamatan.
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PHNGALAMAN KEJADIAN PADA REAKTOR RISET UNTUK
PENINGKATAN KESELAMATAN

Slamet Wiranto

ABSIRAK

Pengalaman kejadian pada reaktor riset untuk peningkatan keselamatan. Keselamatan
pengoperasian reaktor riset adalah merupakan faktor utatna agar program pengembangan
teknologi nuklir bisa berlangsung sesuai target yang diharapkan. Untuk ini berbagai
pengalaman kejadian/kecelakaan dalam reaktor riset perlu diketahui dan dipahami oleh para
pelaksana program nuklir, khususnya bagi para operator dan supervisor reaktor serba guna
GA. Siwabessy. Dari beberapa pengalaman kejadian/kecelakaan yang terjadi pada berbagai
reaktor riset. yang tcrcantum dalam buku "Experience with research reactor incidents" yang
dikeluarkan oleh IAEA pada tahun 1995, disimpulkan bahwa penyebab ulama kecelakaan
reaktor riset adalah kurang dihayatinya budaya keselamatan oleh para penanggung jawab dan
pelaksana instalasi nuklir. Dengan cara mempelajari, memahami dan membandingkan
pengalaman-pengalaman tersebut dengaiv kondisi yang ada pada Reaktor GA. Siwabessy
diharapkan para operator dan supervisor reaktor lebih menghayati lagi pentingnya budaya
keselamatan untuk menunjang suksesnya operasi Reaktor GASiwabessy dengan selamat
sesuai target yang ditentukan.

ABSTRACT

Experience with research reactor incidents to increase safety. The safety of research reactor
operation is the main factor in order that the nuclear technology development program can be
held according the expected target. Several experience with research reactor incidents must be
learned and understood by the nuclear program personnels, esspicially for operators and
supervisors of RSG GA. Siwabessy. From the incident experience of research reactor in the
world, which mentioned in the book "Experience with research reactor incidents" by IAEA,
I lW, was concluded that the main cause of research reactor accidents is understandless about
ihe safely culture by the nuclear installation personnels. With learn,understand and compare
between this experiences and the condition of RSG GA Siwabessy is expected the operators
and supervisors more attention about the safety culture, so that RSG GA Siwabessy can be
operated sucsesfull, safely according the expected target.
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I. IVndahuhiaii

Beberapa kejadian/kecelakaan yang terjadi pada beberapa raektor riset yang tercaiUuni

dalam buku "Experiance with research reactor insidents" yang dikeluarkan oich IABA pada

tahun 1995 akan dijeiaskan dibawah ini:

I. Bahan bakar korosi akibat kuaiitas air pendingin tidak memenuhi persyaratan

2 Penyinaran lebih akibat kesalahan penanganan kontainer-transport kapsul iradiasi

.v Kebocoran kontainer Xenon

4. Kehilangan catu daya listrik klas 111

Kejadian-kejadian seperti tersebut diatas sangat mungkin bisa terjadi di PRSG-

BATAN apabila kita mengulang kesalahan-kesalahan serupa yang telah dilakukan para

pclaksana reaktor yang tertimpa musibah tersebut. Memang reaktor kita RSG-GA. Siwabessy

telah dilengkapi dengan berbagai ragam keselamatan, namun secanggih apapun suatu sistem

tcntu terdapat satu, dua atau lebih kelemahan-kelemahan, terutama kelemahan yang ada pada

laktor manusianya.

Dalam makaiah ini akan dijeiaskan bagaimana suatu kejadian/kecelakaan pada reaktor

riset ilu terjadi, apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya dan petikan pelajaran apa

yang bisa kita peroleh dari kejadian tersebut.

Dengan memahami dan mempelajari kejadian/kecelakaan tersebut, diharapkan budaya

kesdamatan yang selama ini sudah tertanam pada para pelaksana reaktor GA. Siwabessy bisa

lebih meningkat lagi, sehingga target operasi reaktor yang dibebankan pada PRSG-BATAN

bisa lercapai dengan sukses dan selamat.

II. Pcngalaman kcjadian /kecclakaan pada beberapa reaktor riset

i i. 1. Bahan bakar Korosi akibat kuaiitas air pendingin tidak nieniciiuhi persyaratan.

Judul: Bahan bakar Korosi akibat kuaiitas air pendingin tidak memenui persyaratan.

Negara : Republik Korea

Nania Reaktor Riset: KRR2

Code Reaktor Riset : KR 0002

Type Reaktor Riset : Triga Mark III

Tanggal Kejadian : 08-03-1977

No. Tindakan :

Daya : 2 MW

Disainer : General Atomics

Mulai operasi : 10-05-1972

Pengjlaman Kejadian pada Reaktor Riset Untuk
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Kualitas air pendingin reaktor tidak memenuhi persyaratan akibat kebocoran pada

penukai panas (HE). Operator terlambat melakukan tinclakan karena mcngutamakan target

produksi dan eksperimen-ekperimen penting. Tidak dipenuhinya persyaratan air peiulingin

inenyebabkan tcrkorosinya kelongsong bahanbakar yang terbuat dari "Stainless Steel".

Keaklor harus dimatikan lebih dari 2 tahun dan sebagian besar batang bahan bakar hams

diganti dengan yang barn. Paparan radiasi yang diterima pekerja dan lingkungan setempat

tidak menunujukkan tanda kenaikan yang berarti.

11 I I Deskrijisi Kejadian

Sejak Mei 1976 operator menemukan konduktivitas air kolam reaktor turun dan pada

awal Desember 1976 sudah mencapai kondisi yang sangat jelek. Mereka mengetahui kenaikan

konduktivity ini berasal dari kebocoran alat penukar panas, tetapi reaktor tetap dioperasikan

untuk memenuhi permintaan para pengguna reaktor. Fertinibangannya, bahwa kelongsong

"stainless steel" tetap tahan terhadap kualitas air tersebut, untuk beberapa waktu sampai

dilakukan inspeksi tahunan berikutnya dimana akan dilakukan perbaikan pada alat penukar

panas

Sekilar jam 19.00 pada 08 Ma ret 1977 pada saat reaktor beroperasi I MW, level radiasi

pada dek reaktor naik drastis mencapai 20 mR/jam ( 10 x kondisi normal). Level radiasi pada

air pendingin mencapai 0,11 (.iCi/cc melebihi batas spesifikasi teknik yang berlaku (0,1

).iC"i/cc). Produk fisi terdeteksi pada sampel air pendingin dan sampel udara pada reaktor hall.

Setelah dipastikan bahwa alat penukar panas bocor, semua pipa "stainless steel" pada

penukar panas dilepas dan diganti dengan yang barn. Air kolam reaktor hams dipurifikasi

dengan sistem puriilkasi tambahan agar air kolam dapat segera kembali normal.

Semua batang bahan bakar didalam teras diuji dan ditemukan 33 dari 114 batang bahan

bakar bocor. Selain itu pada setiap permukaan kelongsong dicuci di hot cell dengan

menggunakan peralatan kimia. Meskipun demikian sebagian besar batang bahan bakar tidak
i

clapat digunakan lagi karena integritas ketidak bocorannya belum bisa ditentukan

I.\i| Teras dibangun lagi dengan elemen batang bahan bakar barn dan reaktor mulai

beroperasi lagi sejak bulan Mei 1979. Catatan paparan radiasi sejak kecelakaan sainpai dengan

selesai penanganannya tahun 1976 s/d 1997 pada para pekerja tidak ditemukan kenaikan yang

berarti. demikain pula level radiasi lingkungan sekitar kejadian.

Pengalaman Kejadian pada Reaktor Risel Untuk
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III 2 Investigasi Kejadian

Lama sebelum kejadian, operator mengetahui balivva air kolam mengalami penurunan

kiuilitas, dan penyebabnya adalah karena kebocoran pada alat penukar panas. Meskipun

demikian karena untuk memenuhi target produksi radioisotop dan ekspefimen-eksperimen

lain, faktor keselamatan terabaikan yaitu kualitas air pendingin tidak diperhatikan dengan

serins.

I l l ..v Penyebab keiadian

Kejadian ini disebabkan karena kurangnya penghayatan budaya keselaniatan dan

pelanggaran terhadap spesifikasi teknik yang berlaku. Harga batas konduktivilas air kolam (2

umho/cm) telah dilanggar antara Desember 1976 sampai dengan Februari 1977

11.14. Petikan Pelajaran

a. Tindakan penting untuk menghindari degradasi sistem-sistem penting reaktor adalah

batasan keselamatan tidak boleh diabaikan hanya karena untuk memeiiuhi kebutuhan

pengguna reaktor. Dalam kasus kelalaian ini reaktor tidak bisa beroperasi lebili dari 2

tahun dan hampir semua batang bahan bakar diganti dengan yang barn, hanya

karena sebelumnya mengabaikan penuiiinan kualitas air pendingin.

b Batas-batas spesifikasi teknik harus selalu dipatuhi untuk berbagai situasi apapun.

11.2. I'cnyiiiaran Icbih akibat kesalahau pcnaaganan kontainer-transpoi't kapsul iradiasi

.kidul Pcnyinaran lebih akibat kesalahan

Negaia

Nama F<.eaktor Riset

Code Reaktor Riset

Type Reaktor Riset

: Belgia

: BR2

: BE 0002

:MTR

penanganan kontainer-transport kapsul iradiasi

Tanggal Kejadian

Tindakan

Day a

Disainer

Mulai operasi

: 01-10-1990

: Ya

: 100 MW

: NDA

1961

Pada 01 Oktober 1990 para operator Pusat Riset Nuklir Mol, Belgia mcmasukkan kapsul

I hiinium yang telah diiradiasi ke dalam kontainer-transport. Pada suatu saal selama loading

Pengalaman Ke/adian pada Reaktor Riset Untuk
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sumbat pcrisai kontainer terangkat. Dosis radiasi yang ditcrima oleh seorang operator pada

pengukuran pertama sebesar 150 inSv pada dada dan 430 mSv pada pergelangan tangan.

namun pada lest dan perhitungan berikutnya dosis yang ditcrima sebetulnya jauh lebih rendah.

II 2 1 Dcskripsi Kejadian

Kapsul-kapsul uranium seberat ± 4 gram dengan pengkayaan tinggi secara rutin

diiradiasi di reaktor BR2 untuk produksi isotop medik Kapsul-kapsul yang telali diiradiasi

diluiuhkan selama 12 jam di kolam reaktor dan kemudian dimasukkan kedalam kontainer-

transpon kluisus (AGNES). Kontainer dimasukkan kedalam air dan digantimg pada crane

Pada saal yang sama crane lain digunakan untuk mengangkat sumbat-penutup seberal 30 Kg

loading kapsul-kapsul uranium ini mengacu pada prosedur tertulis yang telah digunakan

sehanyak 500 kali sebelum kecelakaan.

Pada hari Senin tangga! 01 Oktober I960, 2 kontainer telah dimasukkan kedalam air

Pekerjaan ini dilakukan oleh I group kerja yang terdiri dari 4 personil (termasuk I orang

supervisor shift) dan I orang teknisi proteksi radiasi.

Setelah selesai kerja pada tengah hari, teknisi proteksi radiasi dosimeter para pekerja

(type stylo) Sain dari dosimeter stylo ini menunjuk "over scale" (lebih dari 2mSV). Sesuai

prosedur dosimeter personal dibawa ke unit "dosimetry service" untuk pembacaan yang lebih

telili Dosimeter-dosimeter ini adalah type "thermoluminescent" Operator mengenakannya

satu pada dacla dan satu lagi pada pergelangan tangan. Unit "dosimetry service" melaporkan

pembacaan yang sangat tinggi yaiti 250 mSv pada dada dan 430 mSv pada pergelangan

langan Hal ini kemudian dilaporkan ke kepala bidang tlsika kesehatan dan kemudian dimulai

i lives! igasi.

II 2 2. Jnvestjijiisi_J<ejadia.n

Dari investigasi ditemukan bahwa selama loading kontainer pertama sumbat-perisai

secaia tak sengaja terangkat ketika kontainer masih berada diatas air. Monitor radiasi ruangan

memberikan alarm, para operator melompat berlindung kebelakang dinding beton kolam dan

teknisi proteksi radiasi melakukan pengukuran level radiasi. Kemudian kontainer dimasukkan

lagi kedalam air dan posisi sumbat dibetulkan. Para operator melanjutkan pekerjaannya tanpa

melaporkan kejadian ini.
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Perhitungan dan monitor biologi menunjukkan bahwa dosis radiasi yang diterima para

operator jauh lebih rendah dari yang terukur sebelumnya.

Keceiakaan ini dianalisa menggunakan "Management Over Sight and Risk Tree"

(MORT), yang dikembangkan oleh "Aerojet-Nuclear" di Amirika Serikat.

Beberapa pertanyaan yang harus diperhatikan adalah:

a. Bagaimana keceiakaan timbul

b. Mengapa para pekerja melanjutkan pekerjaan tanpa laporan

c. Apa sebab pembacaan tinggi pada dosimeter para operator

d. Mengapa ditemukan air pada dosimeter.

Kontainer mempunyai 2 pin untuk mengunci sumbat perisai pada posisinya. Karena

kurangnya perawatan maka pin-pin tersebut didalam air susah digerakkkan dengan a hit

handling panjang yang telah tersedia. Karena kesulitan menggerakkan pin pengaman dengan

ala! handling panjang dengan kontainer masih berada didalam air, operator mengangkat

kontainer keluar dari air untuk mengunci pin tersebut dengan tangan. Yang menjadi

pertanyaan adalah. mengapa kontainer dibawa keluar dari air dengan siimbat tidak terkunci.

Bekerja dengan 2 crane secara bersamaan memang menyebabkan lebih mudah sumbat-

perisai secara tak sengaja terangkat dari posisinya.

11 - •'. Penyebab Kejadian dan Tindakan perbaikan

Penyebab kejadiannya adalah :

- Kesalahan prosedur, penggunaan crane bersama-sama

- Tidak menghayati pada prosedur tertulis

Tindakan perbaikan adalah mengganti cara pengangkatan sedemikian rupa sehingga

lianya I crane yang digunakan.

11 2 4 Putikan Pelajaran

Prosedur harus ditinjau ulang dan dicheck untuk mengantisipasi kemungkinan

lei '.ulinva situasi varm membahavakan
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11.3. Kchocornn Kontaincr Xenon

Judul: Keboeoran Kapsul iradiasi

Ncgara : Polandia

Nama Reaktor Riset EWA

Code Reaktor Riset : PL-0001

Type Reaktor Risct : WWRS-M

Xenon di Teias Reaktor HWA

Tanggal Kejadian

Tindakan

Daya

Disainer

Mulai operasi

: 02-12-1 991

No

10 MW

: USSR

: 1958

Karena kesalahan penanganan kontainer Xenon bertekaiian, tekanan selama reaktor

beroperasi lerlalu tinggi sehingga menyebabkan kontainer bocor, melepaskan Xenon

leriradiasi clan Iodine ke lingkungan Total aktivitas 1-125 yang terlepas ke lingkungan

(termasuk pelurulian pelepasan Xe-125) adalah 5 x 10(l Bq !ni sebanding dengan paparan

ekivalen individu udara kavvasan sebesar 0,014 u.Sv (1,4 |.iRem). Dosis yang diterima para

operator dibawali dosis ambang (0,02 mSV).

Iradiasi Xenon dengan neutron adalah teknologi dasar dari produksi 1-125 untuk tujuan

pelayanan niedik. Hal ini telah dilakukan di reaktor riset L7WA Polandia selama lebih dari 20

[alum

Kontainer-kontainer bertekanan untuk iradiasi Xenon sebelum digunakan dilakukan

les! tekanan kemudian dicuci dengan alkohol kemudian diisi dengan Xenon alam dengan

kenuirnian 99,999% dan pada dinding kontainer didinginkan dengan nitrogen cair

Kontainer yang telah tcrisi ditutup dengan menyekrupkan plug/sunibat dengan kekuatan

nionien lertentu. Kemudian dilakukan pengecekan kebocoian dengan test gelembung dalam

alkohol Masa Xenon didalam kontainer ditentukan oleh beratnya.

Pada 2 Desember 1991 hari Senin jam 08 00, petugas proteksi radiasi menemukan

landa-tan'da kenaikan radiaoaktiv gas pada cerobong reaktor EiWA. Reaktor telah dipadamkan

sejak 29 November untuk akhir pekan.

Kontrol dari sistcm pengukuran melengkapi data bahwa unit pengukur memberikan
i

pembacaan yang benar. Unit pengukur yang digunakan adalah:
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* PP-39- kamar ionisasi dengan ionisai langsung

* PP-40- kamar flow dengan 3 GM counter

* PP-3X- Kamar flow dcngan detektor Nal

Disini telah ditemukan bahwa peinbacaan detektor Nal naik tinggi, namun lebih rcnclah

dari meter PP-39, yang memberi indikasi bahwa sumber radiasi adalah isotop-isotop dari

energi radiasi rendah. Pengecekan radiaoaktiv gas dilakukan diatas reaktor dan di daerah

penyimpan bahan bakar bekas. Tidak ditemukan radioaktiv gas diatas back-gruond dan

memberikan indikasi bahwa tidak ada kemsakan elemen bahan bakar.

Kontrol radiaoaktivitas gas di hot cell menunjukkan level tinggi yang berasal dari

kontaminasi udara pada hot cell nomor 3 (sel ekspedisi). Semua pengukuran dilakukan jarak

jauh menggunakan sistem dosimetri stasioner, tanpa kebococran udara hot cell. Pada hot cell

nomor 3 tcrdapat filter carbon khusus, d,engan efisiensi 99,99% untuk Iodine.

Pagi itu ada 19 kontainer Xenon teriradiasi di dalam hot cell nomor 3. Menggunakan

alal deteksi kontaminasi khusus yang dipasang pennanen pada hot cell nomor 3, kontainer

yang rusak bisa ditemukan.

Untuk menghindari terlepasnya radiasi lebih luas, sebuah kontainer dengan resin epoxy

cair dimasukkan kedalam hot cell nomor 3, dan kontainer yang rusak dimasukkan

kedalamnya. Kemudian resin dipadatkan. Setelah beberapa jam pancaran aktivitas hot cell

turun mendekati nol. Kontainer dengan resin dibiarkan berada di dalam hot cell selama 4

bulan atau sampai aktivitas gas didaiam kontainer benar-benar meluruh. Hasil pengecekan

konlaminasi permukaan bagian dalam hot cell dan bagian luar kontainer tidak menunjukkan

atlanya kenaikan aktivitas yang berarti. Meskipun demikian sebelum pekerjaan rut in dimulai

hot cell dan semua kontainer yang ada di dalamnya dilakukan dekontaminasi jarak jauh.

Semua aktivitas penanganan ini diarahkan oleh kepala bidang operasi reaktor yang

bekerja sama dengan kepala bidang keselamatan kerja.

" •' 2 Investigasi Kejadian

Radioaktivitas yang terkandung dalam kontainer rusak telah diidentifikasi sebagai

berikut:
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Nukliclii

Xc m
Xc 125

Xc 133 in
Xc 129
Xc 13 1
1 125

Aktivitas
10"'Bq

53.2
24,9
8,21
6,23
3,76
13,2

Aktivitiis
m('i

14 400
6700
2200
1700
1000
3500

Banian
%

4X.X
22 7
7,4
5,8

Sceara garis besar terlepasnya aktivitas radiasi mclalui ccrobong sctelah 10 jam adalah

1.3 x in" Ik] (3,55 Ci) dari Xenon dan 3,4 x 105 Bq (9,2 (.iC'i) dari 1-125. Aktivitas 1-125 yang

(lipmduksi selama perpindahan udara dari cerobong ke dacrah eksklusif (jarak I km. cuaca

kaiagori I), keccpatan angin Im/detik, waktu perpindahan : 17 menit) akibat peluruhan Xenon

tclah dicvaluasi scbesar 4,6 xl0° Bq (130 (.iCi). Sehingga aktivitas total 1-125 dari sumber

bahaya sampai ke group populasi kritis adalah 5 x 10° Bq (140 u.Ci).

Harga ini sctara dengan dosis ekivalen efektif scbcsar 0,014 (.iSv (1.4 ml<), yang mana

hi la (libandingkan dengan batasan dosis group kritis adalah 10 kali lebih rendah. Para

operator tidak menerima dosis diatas batas ambang (0.02 mSV), dan juga tidak ada Iodine

yang terisap. Hal ini disebabkan kebiasaan mercka dalam hal mencrapkan buclaya

keselamatan dalam penanganan hot cell.

II 3 3 lY'iiyebab kejadian dan Tindakan perbaikan

Kontainer iradiasi didesain untuk tekanan Xenon 50 bar dan di test sampai 95 bar

Untuk volume kontainer 45 cm massa Xenon dalam kondisi iradiasi sebesar 13 gram

membei ikan tekanan sebesar 50 bar. Mengapa terjadi kebocoran pada kenyataannya koiUamer

lelah diisi scbanyak 21 gram, yang akan memberikan tekanan sebesar SO bar. Tekanan ini

lidak inenyebabkan kontainer rusak, tetapi ia akan merusak clcmen seal kontainer.

Untuk menghindarkan kasus yang sama pada iradiasi berikutnya, telah diputuskan

scbagai bcrikut:

- I'emasok material iradiasi akan diverifikasi dan bcri penjelasan tentang teknologi

konlainer dengan isian Xenon.

- Teknologi penyiapan kontainer dan pengisian akan dilengkapi dengan sistem jaminan

,kualitas yang meliputi desain kontainer, produksi, pengisian dan pengetesan.
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- Semua perubahan teknik pengujian didokumentasikan dan disahkan oleli team

keselamatan reaktor.

•I ,̂-J. Pelikan pclajaran

Batasan jumlah material iradiasi hams diperhatikan. Program jaminan kualitas hams

melipuli semua kontainer dan sampel yang dimasukkan kedalam reaktor.

11.4. K e h i l a n g a n c a t u d a y a l is tr ik k las III

J u d u l : K e h i l a n g a n c a t u d a y a listrik k l a s III

N'egara

Nama Reaklor Riset

("ode Reaktor Riset

1 vpe Reaktor Riset

: India

:DHRUVA

: IN-5

. Air berat

Tanggal Kejadian

No. Tindakan

Daya

Disainer

Mulai operasi

: 17-08-1989

: 100 MW

CEA

: 1985

C'atu daya listrik luar fasilitas terputus dan reaktor trip karena kehilangan catu daya

lisirik klas IV. Ketiga disel generator bekerja dan masing-masing memikul beban terpasang

l)(il dan D(j2 tiba-tiba mati yang disebabkan oleh tekanan oli pelumas turun (DCil), dan

icmpcratur air pcndingin tinggi (DG2), dan tidak dapat dihidupkan lagi. Unluk mengamankan

opcrasi 1)03 staff operasi mengambil tindakan ekstrim. Tie-breaker dari DG1 dan DG2 tidak

chtutup untuk menghindari gangguan-gangguan operasi DG3. Semua beban klas III

diluibungkan dengan DG3. Setelah 2 jam catu daya klas IV bisa beroperasi dan scmua sistem

dinormalkan kembali. Perawatan telah dilakukan pada semua disel generator dan test operasi

dengan beban dilakukan dalam vvaktu lama sainpai semua parameter operasi stabil

11.4 I Peskripsi Kejadian

Phruva adalah reaktor dengan pendingindan moderator air berat, nienggunakan metal

uaranium alam sebagai bahan bakar yang disusun vertikal.
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Dalain kondisi reaklor padam, pompa pendingm baiilu ACPs (yang tersambung paralel

dengan pompa pendingin utama MCPs) dioperasikan la terdiri dari 3 unit pendingin. dimana

2 pompa pendingin bantu beroperasi dan pompa ketiga sebagai cadangan.

Reaktor dioperasikan pada 60% daya penuh. catu daya listrik klas IV gagal.

merryebabkan reaktor trip. Pompa pendingin utama dan pompa-pompa air proses mali Sennia

o |)ompa bantu ACPs beroperasi dengan masing-masing digerakkan turbin I, turbin2 dan

motor .i Seinua 3 generator disel beropcasi otomatis dan telah inemikul beban masing-masing

Instiumen tlow sisi terkan pompa bantu ACP-3 di ruang kontrol terbaca nol., namun

indikator lain menunjukkan check-valve terbuka dan motor & pompa "on" yang diamati dart

lampu indikator. Instrumen tlow kemudian di check oleh petugas shift instiumen. Penggerak

ACP-2 diganti dengan motor dan hanya ACP-I tetap beroperasi dengan (uibin untuk

koiiscrvasi air 'Over Mead Storage Tank" (OUST). ACP-3 masili tetap beroperasi pada motor

DG-1 mati karena tekanan oli pelumas rendah setelah 30 menit beroperasi. Tie-breakers

aniara busbar DG-1 dan DG-2 menutup otomatis sesuai yang diharapkan. Segera setelah itu

IHi-2 juga mati karena tcmperatur tinggi pada selubung air pendingin dan tekanan rendah

pada oli pelumas DG-3 tetap beroperasi pada beban terpasang. Dg-2 dicoba dioperasikan lagi

leiapi tekanan o\\ tetap rendah, meskipun dicoba dioperasikan dengan pompa-motor maupun

dengan pompa-tangan. Ketika mencoba mengoperasikan DG-1, kebocoran oli terlihat pada

samlnmgan ileus sisi tekan pada shaft penggerak pompa oli pelumas. Catu daya lislrik pada

moloi pompa penggerak DG-set segera dimatikan.

Untuk nienjaga kelangsungan operasi DG-3, telah diputuskan untuk tidak menutup

' lie-breakers" tctapi segera menghubungkan beban klas 111 ke DG-3. Akibatnya kompresor

udara utama mati. Aliran udara dingin ke batang-batang pemadam diturunkan dan segera

dihentikan untuk sedapat mungkin mempertahankankan pasokan udara untuk instrumen

pneumalik Botol udara pemasok udara untuk kontrol-valve kontrol-valve jalur out-let turbin

pada pompa bantu diisolasi dari jalur kompresoi udara utama untuk menghindari (uiunnya

tekanan udara dengan cepat.

Pompa-pompa pengisi tangki penyimpan air darurat (E1WST) yang disambung dan

busbar listrik l)G-i dan DG-2 juga dibiarkan mati. Pada saat DG-! dan DG-2 mali, level air

i;\\ ST masih mencapai lebih dari 80 %, maka dari itu diperkirakan masih punya eukup waktu
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sebelum mengoperasikan 1 dari 2 pompa setelah tie-breakers ditutup bila catu claya antara

IXr-2 cian DG.i kembali normal

Mcskipun demikian untuk tindakan pengamanan telah dipanggil team pemadam

kehakaran BARC untuk mempcrsiapkan memompa air dari tangki air bawali tanah ke EWST.

Setclah 2 jam catu daya listrik klas IV selesai diperbaiki. Pada waktu ini tckanan udaia

paila semua instrumen pneumatic menunjuk nol. Sistim ventilasi gedung reaktor telah mali

bebcrapa saat setelah DG-I dan DG-2 trip. Setelah perbaikan catu daya listrik klas IV selesai

semua sistem proses dinormalkan kembali. Level air EWST menunjuk 69% ketika sistem

supley udara tekan bekerja.

11.4.2 Investigasi Kejadian

Penyebab trip DG-I adalah kebocoran oli yang cukup deras pada sambungan liens sisi

lekan pompa oli pelumas, dan DG-2 trip akibat temperatur tinggi pada selubung air pendingin

dan lekan renclah pada oli pelumas.

11 •-! 1 Penyebah kejadian dan tindakan perbaikan

Hanya test tanpa beban yang dilakukan secara rutin. DG-I dan DG-2 trip selama operasi

dengan beban dalam waktu yang lama.

Tindakan perbaikan yang diambil:

a l)g-l dan DG-2 diservis untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan selama terjadi gangguan.

Semua DG-set diuji fungsi selama 2 jam (atau lebih sampai temperatur selubung air

pendingin sabil) sebelum operasi reaktor.

b. Melengkapi instrumen elektronik pada EWST dan indikator level tangki bawah taiuih agar

bisa di monitor dari ruang kontrol utama, meskipun sistem udara tekan gaga I.

c Insirumen flow ACP-3 diperbaikai dan flow tersebut bisa di monitor dari ruang kontrol

ntama

II 1 •) Petikan Pelajaran

Selama uji fungsi rutin, DG-set harus dioperasikan dengan beban pada waktu yang

cukup, untuk mengecek parameter-parameter operasi. Selama maintenance semua

komponen dan instrumen harus selalu di check
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III. Pcinhnhasan

111 I Iiahan hakar korosi akibat kualitas air pendirmin tidak memenuhi persyaralan.

Kejadian ini tipis kemungkinannya terjadi di Reaktor GA. Siwabessy Penaikan

konduktivitas air kolam reaktor yang disebabkan oleh kebocoran HE tidak inungkin tcrjadi di

i'RSd kareiia tckanan sisi pendingin primer lebih tinggi dibanding pada sisi pendingin

sckunder. Bila terjadi kebocoran HE justru air sistem primer yang mengalir ke sistem

sekuiulcr Terlepasnya radiasi ke air pendingin sekunder diantisipasi dengan memasang

kontiol radiasi pada jalur sekunder kearah menara pendingin, yang akan memerintalikan katup

isolasi 111: menutup secara otomatis bila kontrol radiasi tersebut mendeteksi adanya radiasi

\ i ini ; i i iclcbihi ha rga ba ta snya .

Mcskipun demikian penurunan kualitas air kolam reaktor bisa pula terjadi melalui:

- Sistem puritlkasi yang tidak bekerja baik

- Balai operasi terlalu kotor/banyak debu

- I'ada saat terjadi kebocoran HE, Sistem sekunder diopcrasikan lebih dulu

dibanding sistem primer, atau sistem sekunder dioperasikan tanpa menjalankan

sislem primer

Dan lial lersebut diatas perlu dilakukan tindakan pencegahan agar kejadian terscbul bisa

dihindari yaitu dengan menjaga keandalan operasi sistem purifikasi, menjaga kebersihan balai

nperasi, mdakukan pengecekan kualitas air kolam reaktor secara rutin dan membuat

baiasan/peraturan pengoperasian sistem dengan baik.

1112 Pcnyinaran lebih akibat kesalahan penanganan kontainer-transport kap.suI iradiasi

Kejadian ini tidak akan terjadi di PRSG-BATAN karena sistem transport kapsul

iradiasi dilakukan melalui hot cell atau transfer channel. Namun untuk pekerjaan lain scperti

penggantian filter mixed-bed PRTF, penanganan unit radiografi, dan penanganan beberapa

komponen reaktor lainnya tidak tertutup keinungkinan kejadian seperti di reaktor MOL Belgia

mi tcrjadi disini.

Untuk menghindari kejadian tersebut terjadi di PRSG perlu diperhalikan hal-hal

scbaiiai berikut:
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- Prosedur yang digutiakan secara berkala harus dilakuka/i kaji ulang iiitluk

mengetahui apakah suatu prosedur masih cukup "valid" untuk digunakan, terutama

hi la sistem yang bersangkutan telah mengalami perubahan.

- Semua pelaksana harus selalu mengacu dan menghayati pada prosedur icrtulis bila

melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan reaktor.

II13 Kebocoran kontainer Xenon

Produksi I-125 yang berasal dan* iradiasi Xenon dengan neutron sudah inulai dilakukan

di PRSG yaitu dengan menggunakan fasilitas beam-tube S-l. Meskipun teknik iracliasi Xenon

mi lidak sama dengan yang dilakukan di reaktor EWA, Polandia, pengalaman kejadian di

reakior tersebut bisa dijadikan panduan agar kejadian serupa tidak terjadi di PRSG-BATAN

Pengisian Xenon ke kontainer yang melebihi kapasitasnya adalah penyebab terjadinya

kasus ini. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari team keselamatan reaktor dan

team jaminan kualitas. Untuk menghindari hal ini terjadi di PRSG, peran aktif taem-team yang

tclah dibentuk di PRSG yaitu team keseiamatan reaktor dan team jaminan kuaiitas harus lebih

ditingkatkan lagi. Demikian pul;a para pelaksana iradiasi harus selalu mengacu dan

mengluiyati pada prosedur yang berlaku.

II! ,4, Kehilangan catu daya listrik klas III

Kehilangan catu daya listrik dari luar fasilitas sudah merupakan hal yang biasa terjadi

di PRSG, namun kegagalan emergensi disel beroperasi ketika catu daya listrik luar lerputus

jarang terjadi di PRSG. Hal ini disebabkan karena program perawatan yang kita lakukan

sclanut ini sudah ada pada jalur yang benar.

Peristiwa yang terjadi di reaktor DHRUVA India adalah akibat kurang baiknya

program perawatan gen-set yang mereka punyai. Hanya program test tanpa beban yang

mereka lakukan secara rutin, itupun dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga mereka

tidak mcngetahui bahwa ada alat/komponen ytang bekerja kurang sempurna. Maka pada saat

dibutuhkan beberapa gen-set tidak bisa bekerja dan menyebabkan terjadinya kasus ini.

Meskpun demikian kita tidak boleh terlalu berbesar hati, walaupun sclama mi

emergensi-disel kita bisa bekerja baik, saat ini sudah ada beberapa parameter yang sudah

nnilai mengaco penunjukannya. Untuk ini kecekatan petugas perawatan sangat diperlukan,
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sebelum parameter lain ikut rusak dan menyebabkan terjadinya kasus scpoiti rcaktor

DHKUVA India.

IV. Ko

Dari pengalaman beberapa reaktor riset seperti diuraikan diatas, penyebab utama

kcjadian/kocclakaan adalah sebagai berikut.

- Kurangnya budaya keselamatan pada para penanggung jawab dan pelaksana program

nuklir

Pelanggaran terhadap batasan keseiamatan dan spesifikasi teknik yang bcrlaku

karena mementingkan produksi dan eksperimen.

- Kurang dalam kontrol radiologi

- Kurang dalam program perawatan sistem

- Adanya prosedur/juklak yang kurang akurat

- Operator/pelaksana kurang menghayati pada prosedur yang berlaku

- Pelanggaran pada jumlah target iradiasi yang dimasukkan dalam kontainer iradiasi

- Bclum diterapkannya sistem jaminan kualitas dengan baik.

Untuk menghindari kejadian/kecelakaan serupa terjadi pada RSG GAS diperlukan usaha

antisipasi penyebab kecelakaan sebagai berikut:

- Meningkatkan budaya keselamatan pada para pelaksana program nuklii dengan

diberikan penyuluhan dan latihan secara teratur

- Mentaati semua batasan keselamatan / spesifikasi teknik yang berlaku dalam berbagai

situasi apapun

- Meningkatkan kontrol radiologi, klasifikasi daerah radiasi harus diberi tanda dengan

jelas, demikian pula keandalan alat-alat ukur harus sealalu di kontrol secara berkala.

- Program perawatan yang telah tersusun baik harus benar-benar dilaksanakan clan

harus tepat waktu

- Peilu dilakukan evaluasi prosedur/juklak secara berkala untuk melengkapi dan

menyesuaikan bila terdapat kekurangan/perubahan.

- Semua tindakan penangananan harus selalu mengacu dan menghayati pada prosedur

yang berlaku.

Pengalaman Kejadian pada Reaktor Riset Untuk
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- Penerapan program jaininan kualitas hams lobih dilingkatkan untuk scmua kcgiaian

yang bcrhubungan dengan program nuklir.

Dnftar Pusiaka

I'. IAEA "Experience with Research Reactor Incidents" tahun 1995

2. SAR. MPR-30. GA. Siwabessy. Revisi 7 tahun 1989.

Di.sku.si

I. Pustandyo W., BEMR-PRSG

Pcrtanyaau :

Dengan kcjadian korosi yang berakibat bocornya kelongsong bahan bakar, apakah juga

dilinjau perawalan apa saja yang dilakukan terhadap HE dan air pendingin primer V

Jawaban :

Dalam makalah ini tidak dibahas masalah teknis perawatan HE dan air pendingin primer.
•I

Yang dilonjolkan dalam makalah ini adalah masalah terabaikannya batasan

keselamatan/spek-tek yang berlaku karena hanya untuk memenuhi target produksi.

Masalah pcravvatan HE dan air pendingin primer, dilain kesempatan nanti kita bahas

bersama-sama.

2. SyaiVul. BEMR-PRSG

Pcrtany^tan :

a Kemungkinan anggota Jaminan Kualitas dalam pelaksanaan operasi di RSG-GAS ?

b. Saran ; Agar ditingkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran personil a gar tidak

tcrjadi kcsalahan prosedur dalam pengoperasian, sehingga faktor kesclamatan dapat

tcrjamin ?

.lawaban :

a. Mitngkin saja, terutama pada masalah persyaratan/prosedur operasi

b. Terima kasih atas sarannya.

Pengalaman Kejadtan pada Reaktor Riset Untuk
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Th Rin;i. LJKK-PRSG

l'ci(aiiva;iii :

Dan kesimpulan pada makalah yang bapak sajikan, discbutkan bcbcrapa hal pcnycbab dari

kecelakaan yang bisa saja tcrjadi di RSG dan juga sudah discbulkaiv langkali-langkali yang

hams (sebaiknya) RSG lakukan.Sejauh mana langkah-langkah tersebut telah kila lakukan "'

.lawaban :

• Adanya Iraining/progiam-piogram pclatilian terutama yang mcnyangkul kcselamatan

• Diterbiikannya prosedur-prosedur pada setiap kegiatan tentang nuklir

• Adanya program perawatan yang tersusun baik, meskipun bclum scnnianya bcrjalan

baik

• Adanya pcmbagian daerah kontrol radiologi meskipun belum sempurna

• clan Iain-Iain

I' Made Udiyani

I'dliuiyaan :

liagaimana dengan masalali kualitas air selain konduktivitas sepcrti pH air, kcsatlahan

yang akan mempengaruhi faktor-faktor pcnimbul korosi di RSG ?

Jawaliaii :

Dalam makalah inj yang dimaksud dengan penurunan/tidask dipenuhinya persyaialan air

pendingin disamping konduktivitas lentu juga termasuk kondisi pH, kesadalian dll,

penyebab korosi. Untuk PRSG disamping sistem purifikasi diopcrasikan lerus menerus

sccai;i pcriodik air pendingin diambil sampelnya untuk dianalisa sebagai dasar untiik

perawatan.

I'cihj.ii.iinan Iwjadtan pada Reaktor Risel Untuk
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RANCANGAN ALAT UJI KAPASITAS BATERE
Dl RSG-GAS

Thantawi Nurhapy, Saiful Sujalmo

ABSTRAK

RANCANGAN ALAT UJI KAPASITAS BATERE DI RSG-GAS. Rancangan alat uji ini
dilakukan untuk mendukung program perawatan terhadap 3 (tiga) kelompok batere (BTD 01,
BID 02, BTJ ) di RSG.GAS . Rancangan alat uji ini menggunakan beban uji tahanan air
"water rheostat" sebagai alternatif tahanan geser shunt. Hasil rancangan telah memenuhi
kriteria/ persyaratan baik secara teknis maupun ekonomis .menggunakan bahan/ material
vang mudah didapat, mudah dipasang, dioperasikan dan dirawat.

ABSTRACT
IIIK DESIGN OF BATTERIES CAPACITY TEST EQUIPMENT IN THE RSG-GAS.
The design of battery test equipment for supporting the maintenance programe in the RSG-
GAS has been completed. Three groups of battery (BTD 01, BTD 02, BTJ) was subjected to
the test. The equipment uses water rheostat artificial load as the alternative shunt resistor. The
design meets both the technical and economical aspects : material that are available in local
market, easy in installation, operation and maintenance.

Rancangan Alat U)i Kapasitas Batere di RSG-GAS Q~J
(Th.intawi Nurhapy)
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I'KNDAIIULUAN

Pengujian kapasitas batere dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perubahan

kapasitas batere (akan berkurang) setelah pemakaian dibandingkan dengan kapasitas nominal

( data pabrik) dari batere tersebut. Di RSG.GAS, batere/ kelompok batere merupakan

komponen yang terhubung paralel pada sistem pemasok daya tak terputus, dimana

pcinbcbanati tidak boleh terputus sama sekali dari jaringan pemasok daya listrik di RSCi.GAS.

Ada tiga kelompok batere yang terpasang (BTD 01, BTD 02, BTJ), masing-masing terhubung

ke sistem pemasok daya tak terputus "Uninterruptible Power Supply (UPS) 220 VAC, sistem

pemasok daya 220 VDC dan sistem pemasok daya 24 VDC.

Dalam keadaan normal, pemasokan daya oleh pemasok daya utama (PLN) melahii

panel distribusi darurat (BNA,BNB,BNC) ke sistem pemasok daya tak terputus. Pada saat

yang sama, sistem pemasok daya tak terputus melakukan pemuatan (charge) batere yang

icrluibung paralel padanya. Bila pemasok daya utama mengalami gangguan (padam),

pembebanan dilakukan oleh batere sampai pemasok daya darurat (disel darurat) beioperasi

normal Secara otomatis, kondisi pembebanan akan dikembalikan seperti semula bila pemasok

daya utama tcrsedia kembali

Berdasarkan hal-hal tersebut ini, perlu adanya pengujian kapasitas batere untuk

memastikan kemampuan operasi (jam) dari batere dalam menunjang operasi sistem daya tak

lupulus Untuk keperluan ini, dirancang suatu alat uji kapasitas batere dengan menggunakan

beban uji "water rheostat" dengan elektrode yang dapat dilakukan perubahan posisinya

TKORI

Kapasitas batere tidak dapat dipertahankan konstan sepanjang masa pakainya. Pada

.iwal pemakaian (batere baru) kapasitas menaik, stabil untuk beberapa waktu clan menurun

pada akliii pemakaian (masa pakai) akibat memburuknya material aktif pada plat-plat

t elektrode).

Knncangan Alat Uji Kapasitas Batere di RSG-CAS 88
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»

Spcsillkasi kapasitas batcre (data-data batere) ditetapkan oleh pabrik pcinbuat.

dikaitkan clengan unsur-unsur seperti : lama (periode waktu) discharge, besar arns discharge,

legangan akliir discharge dan temperatur elektrolit.

Spcsifikasi kapasitas, disingkat dengan K. Misal i|() = 109 A, maka K|() = 1090 Ah. Lama

discharge adalah 10 jam. Kapasitas nominal batere timah hitam stationer, umumnya pada Km

dengan sului nominal 20 "C.

Untuk menghitung kapasitas batere digunakan rumus sebagai berikut:

K .ii.sji — 1 ,| ,Sl | , X t disch .

dimana :

K .iisdi ~ kapasitas discharge (Amper -Jam , Ah)

I .h,ji :- besar arus discharge (Amper, A)

( ,I,,J, - periode waktu discharge (Jam, Ji)

Kapasitas batere yang diperoleh pada temperatur yang berbeda dengan temperatur

rcferensi, dikoreksi ke harga referensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

K,

K, - --

I +0,01 ( T - t ) .

dimana :

K, •-- Kapasitas batere pada temperatur referensi

K| Kapasiias batere hasil pengujian

T Temperatur rata-rata elektrolit pada waktu pengujian

t Temperatur referensi. Lihat spesifikasi pabrik; pada umumnya temperalur nominal

untuk batere timah hitam adalah 20 °C.

METOOEPERANCANGAN

Metode perancangan alat uji kapasitas batere ini dilakukan dengan mempertimbangkan

berbagai faktoryang mempengaruhi kapasitas batere sebagai berikut:

Rancangan Alat Uji Kapasitas Batere di RSG-GAS 89
(Thantawi Nurhapy)
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a I'lektiolit

Untuk batere jenis timah hitam, elektrolit adalah asam sulfat (H2S(Xi) yang dicnccikan

dengan air destilasi atau air bebas mineral.

Sebelum pcngujian dilakukan, hal-hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

! I'astikan ketinggian (level) elektrolit. Bila kurang, tambahkan air destilasi alau air

bebas mineral untuk mencapai level maksimum.

2 likur density dan temperatur elektrolit, selanjutnya density dikoreksi terhadap

spesifikasi. Density elektrolit ditetapkan oleh pabrik pembuat, dan umumnya

ditetapkan pada temperatur nominal 20 °C dengan toleransi ± 0,01 kg/I.

Bila pada pengukuran diperoieh harga density elektrolit berbeda dengan spesifikasi ,

maka dikoreksi sebagai berikut :

Bila density terlalu bcsar. Buang sebagian elektrolit dan gatUi dengan air

destilasi atau air demineralisasi.

Bila density terlalu rendah.

o Charge batere dengan besar arus = 0,5 I charge atau dengan tegangan

charge > 2,4 V/cell untuk kira-kira 2 jam.

o Bila cara a) tidak berhasil, keluarkan sebagian elektrolit dan ganti dengan

elektrolit yang mempunyai density yang lebih besar.

I) Arus discharge

Selama pengujian besar arus discharge selalu dijaga tetap, dengan toleransi ± 1% arus

beban nominal. Arus beban nominal ditetapkan oleh pabrik pembuat.

c Tegangan batere

Selama pengujian, baik tegangan batere/ cell yang terpilih diukur secara terns menerus

aiau pada interval waktu teitentu. Pengujian akan dihentikan bilamana tegangan salah satu cell

iebih cepat dari cell lainnya mencapai tegangan akhir discharge. Pada keadaan seperli ini,

pengujian akan diulang dari awal dengan tidak mengikutsertakan batere/ cell yang mungalami

keiusakan (ersebut.

Pdiicangan Alat Uji Kapasitas Batere di RSG-GAS 90
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d Tegangan akhir discharge

Tegangan akhir discharge dispesifikasikan olch tegangan satu cell . Besarnya berbeda

untuk spesilikasi kapasitas yang berbeda (misal K3, K5, K10). Pengujian dinyatakan berakhir

bilamana tegangan akhir discharge dicapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rancangan alat uji kapasitas batere terdiri dari

komponen-komponen (lihat Gbr. 1 Peralatan Pengujian Kapasitas Batere dan Gbr.2 Skema

Pengujian. terlampir) sebagai berikut:

a. Beban uji.

Beban uji digunakan tahanan air. "water rheostat", merupakan larutan garain dalam air

sebagai tahanan geser shunt dimana terjadinya pelepasan muatan listrik. Untuk besar

lahanan tertentu diperoleh besar arus discharge yang diinginkan. Pengaturan besar

lahanan int diperoleh dengan menggeser-geser letak elektroda yang digunakan

b. Llektroda

i-.lektroda digunakan untuk memperoleh besar arus discharge konstan dengan cara

mengatur kedalaman perendaman / posisi dari elektroda didalam beban uji.

c Isolator

Isolator digunakan untuk membatasi personil perawatan terhadap beban uji guna

mengajitisifasi gangguan terhadap hubung listrik.

(I Penyangga dan Penggerak (crane)

Kedua peralatan ini digunakan untuk menjainin kontinyuitas gerakan perendaman dari

elektroda.

e Alal ukur

\'olimeier : Klas ketelitian 0,5; minimum tahanan dalam 1000 Ohm/V

Ammeter : Klas ketelitian 0,5

Thermometer : skala minimum 1 " C

Areometer: skala minimum 0,005 kg/I

Rsncjngan Alat UJI Kapasitas Batere di RSG-GAS Q-\
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j I" Penghantar

Pcnghantar listrik (kabel) penghubung batere dengan beban uji dipilth berdasarkan besar

! arus discharge.

I .
j Selama pengujian, akan timbul panas yang cukup besar dengan disertai didihan dari

I beban uji (akibat penggembungan hidrogen dan oksigen) yang dapat menggangu keselamatan

personil Oleh karena itu, beban uji akan ditempatkan di ruang terbuka.

i HASH. DAN PEMBAHASAN
!
i
I Rancangan alat uji kapasitas batere ini terdiri dari beberapa komponen yang salu sama
i

| lain dapat dipisah secara mudah, sehingga perawatan dan pemasangannya sangat mudah

j dilakukan. Dengan demikian, ketelitian-dari alat ukur yang digunakan selalu dapal dijaga

i dalain kcadaan baik dan terkalibrasi dengan menyimpannya pada tempat yang tersedia uiituk

\ itu dan demikian pula halnya dengan peralatan /komponen lainnya.

; KKSIMPHLAN
i

I
; Rancangan alat uji kapasitas batere ini dapat diteruskan ketahap konstruksi, karena

j, telah memenuhi kriteria rancangan. yaitu : murah (karena menggunakan bahan-bahan yang

I mudah diperoleh), mudah dipasang, mudah dioperasikan dan mudah dirawat.
i
i

! I) A I J A K PUSTAKA

j

; I SM-MF.NS, " Testing of Battery Capacity", EMA/ MS 235.220, 1981;

2. PRSG-BATAN, "Petunjuk Perawatan Dan Perbaikan RSG.GAS" No Ident.

RSG/PS/.V95, Serpong, 1995.

H.wcangan Alat UJI Kapasitas Batere di RSG-GAS 92
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LAMPIRAN

1 . ISOLATOR

2.. ELEKTRODA

3 . PEHYAHGGA (KAYU)

4 . PEHGGERAK

G b r . l PERALATAH PENGUJJ.AM KAPASITAS BATERE

200

ELEKTRODA

Gbr. 2 SKEHA PEHGUJJIAM

Rancangan Alat UJI Kapasitas Balere di RSG-GAS
(Thantawi Nurhapy)
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LAMPIRAN 2.

DATA-DATA BATERE DI RSG-GAS

KKS

:THOI

; T [ ) O I

r i [ )o2

I'.T.I 1 1

irr.i 12

J

I5T.I2I

HT.I 22

irr.i ^i

KTJ 2̂

PANEL

DISTRIBUSI

BRA

BRB

BVA

BWE

BWE

BWF

BWF

BVVG

BWG

DARURAT

BNA

BNC

BNB

BNA

BNA

BNB

BNB

BNC

BNC

JUMLAH
CELL

110 (1x2+.1x36)

110(1x2+3x36)

100(2x2+12x1)

1.1 (1.1 x 1)

11(1x1+4x1)

. 11 (11x1)

11(1x1+4x1)

11 (l.lxl)

1.1(1x1+4x1)

TEGANGAN
(V)

110 x 2.21

110 x2.21

110x2.3

1.1x2.24

11x2.24

1.1x2.24

11x2.24

11 x 2.24

11 \2.24

=246

=24(>

=210

= 29

= 29

= 2M

= 29

= 29

= 29

TEGANGAN
AKH1R

DISCHARGI-(V)

1.70

1.70

I.X7

I.X4

I.X4

I.X4

I.S4

1.S4

I.X4

Kcicranyan :

l-lcklrolit density : 1,24 + 0.01 kg/1

Alal Up Kapasilas Batere di RSG-GAS
(Th.intawi Nurhapy)
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BATERE

Tanggal :
Waktu mulai uji :

Waktu
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Baters

Arus
(A)
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(V)
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Kerapatan
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VARTA BLOC BATTERIES WITH ROD-TYPE POSITIVE PLATES AND
GRID-TYPE NEGATIVE PLATES

• o3 w5

OJ

3
&

O

S

ID

Type designation

Vb611
Vb612
Vb613
Vb614
Vb615
Vb616

Final voltage V per cell
Vb624
Vb625
Vb626
Vb627
Vb628

Final voltage V per cell
Vb 2305
Vb 2306
Vb 2307
Vb 2308
Vb 2309
Vb 2310
Vb2311
Vb 2312

Final voltage V per cell

Capacities for various discharge currents

Cu.
(Ah)

4
8
12
16
20
24

(A)

24
48
72
96
120
144

1.66
32
40
48
56
64

192
240
288
336
384

1.63
70
84
98
112
126
140
154
168

420
504
588
672
756
840
924
1008

1.62

cln
(Ah)
5.5
11

16.5
22

27.5
33

(A)

16.5
33

49.5
66

82.5
99

1.73
44
55
66
77
8S

132
165
198
231
264

1.70
92
111
129
148
166
185
203
222

277
333
388
444
499
555
610
666

1.705

C,
(Ah)

8
16
24 .
32
40

' 48

/ ,
(A)
8
16
24
32
40
4S

1.80
64
80
96
112
128

64
80
96
112
128

1.79
143
172
200
229
258
287
315
344

143
172
200
229
258
287
315
344

1.785

C,
(Ah)

10.35
20.7
31.05
41.4
51.75
62.1

J ,
(A)

3.45
6.9

10.35
13.8

17.25
20.7

1.84
82.2

102.75
123.3
143.85
164.4

27.4
34.25
41.1
47.95
54.8

1.84
200
240
280
320
360
400
440
480

66.7
80

93.3
106.7
120

133.3
146.7
160

1.830

c»
(Ah)12.5
25

37.5
50

62.5
75

(A)

1.25
2.5
3.75

5
6.25
7.5

1.87
100
125
150
175
200

10
12.5
15

17.5
20

1.87 |
250
300
350
400
450
500
550
600

25
30
35
40
45
50
55
60

1.865

With electrolyte density of 1.24 kg/I ± 0.01 at 20 °C and filling to "max." nominal level of electrolyte in charged condition >
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4

CONTOI1 PKNGU.JIAN KAPASITAS

DATA-DATA BATERE :

I. UN = 144 V 2. Cell = 72
3. K5 = 150 Ah 4. V,.; = 1,7 Cell/V (Teg. Akhir Discharge)

PENG UJ IAN

A BESARAN-BESARAN YANG DICATAT

I BESAR ARUS DISCHARGE
2. TEGANGAN DISCHARGE
.1 TEMPERATUR ELEKTROL1T
4 DENSITY ELEKTROLIT

B INTERVAL PENCATATAN
1 TIAP20DETIK

SELAMA 2% K5 (3 Ah = I80.MENIT)
WAKTU YANG DIBUTUHKAN : 180/30 - 6 MENIT

2 TIAP 30 MENIT
TEGANGAN BATERE : 72 X 1,9 V - 136,8 V

3. TIAP 15 MENIT
TEGANGAN BATERE : 136,8 V -» 129,5V (72 X 1,8 V)

4. TIAP'5 MENIT
- TEGANGAN BATERE : 129,5V -> 122,4V (72 X 1,7V)

KAPASITAS

K 30AXMQMEN1T

60MENIT/H

TEMPERATUR RATA-RATA (ELEKTROLIT) = 23°C
TEMPERATUR REFERENSI = 30°C

K , -l-^ = 126,6 Ah; K5 = 150Ah
I +0.01(23-30)

KAPASITAS SISA = 126,6/150 = 84%

Rancangan Alat Uji Kapasitas Batere di RSG-GAS
(Thantawi Nurhapy)
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EVALUASI KESALAHAN PENANGANAN ATAU KEGAGALAN

PERALATAN/KOMPONEN PADA REAKTOR RISE 1

Sriawan

i

j AIISTRAK

I EVALUASI KESALAHAN PENANGANAN ATAU KEGAGALAN
j PERALATAN/KOMPONEN PADA REAKTOR RISET. Pengalaman kejadian kccelakaan

pada rcaktor-icaktor riset telah membuktikan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan pada
instalasi reaktor nuklir. Dengan mengambil contoh dari beberapa jenis kejadian kecelakaan,

| masing-masing selalu berkaitan dengan kesalahan penanganan serta kegagalan dari
i peralatan/komponen. Dampak dari kecelakaan bervariasi, yaitu meliputi kerusakan material
\ vanu beisifat mekanik, kontaminasi ruangan dan lingkungan, paparan radiasi tinggi terhadap
I pcisonil liingga sampai pada korban jiwa. Dari evaluasi, efek tersebut dapat tcrjadi sampai
! sciclah sclang waktu tertentu dari saat terjadinya kecelakaan. Apabila dicermati, kejadian-

kcjadian kccclakaan tersebut sebagian besar bersumber dari kelemahan perencanaan prosedur
\\ scrta kelalaian operator sebagian kecil disebabkan oleh kegagalan peralatan/komponen.
• Daman memahami pengalaman-pengalaman kecelakaan tersebut diharapkan para pelaksana
i; operasi akan lebih mengupayakan keselamatan instalasi reaktor dan operasinya serta
• mewaspadai dampak negatip yang dapat timbul
j

| ABSTRACT
i •'

! EVALUATION OF MISHANDLING OR FAILURE OF EQUIPMENT IN A
j RESEARCH REACTOR. The experience with research reactor incidents have rifuted some
| weakness in nuclear reactor installation. Repering to the types of incident, it always relate to
; the effect of mishandling or failure of equipments. The effect of the incident can be material
j damage, room and area contamination, high radiation exposure for personal and even human
| illness or fatality. These can arise in or after several days from the incidents. From the

evaluation, it can be seen that most incidents was caused by the procedure and operator fault
and view of them was caused by equipment/component failure. Learned from those
experiences, it is recommended the operation number must take care the safety of the reactor

1 and its operation as well as the effect of the incident.

Evdluasi Kesalahan Penanganan atau Kegagalan
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1. PENDAHULUAN

Pengalaman kejadian kecelakaan pada reaktor-reaktor riset merupakan tambahan

ini'ormasi yang sangat bennanfaat bagi pelaksana operasi reaktor maupun para pimpinan

dalam mengusahakan pencapaian hasil operasi yang maksimal dan aman.

Daiam tulisan ini dibicarakan berbagai contort kesalahan penanganan atau kegagalan

peralatan/komponen pada reaktor riset{1). Dari contoh-contoh tersebut akan dapat diambil

hikmahnya oleh para pelaksana operasi dalam menangani/mengoperasikan

peralatan/komponen serta sistem reaktor selama bertugas, agar operasi reaktor dapat

lei hindar dari berbagai hai yang tidak diinginkan.

Bcrdasarkan pengamatan, beberapa kejadian yang dapat terjadi di PRSG adaiali

sebagai berikut:

I Tcrlepasnya zat radioaktif ke luar gedung reaktor akibat tidak berfungsinya sistem isolasi

gedung secara otomatis.

2. Terjadinya scrum yang penyebabnya tidak diketahui oleh operator reaktor di RKU.

v Teriacli kontaminasi pada daerah sckitar gedung reaktor, karena kelalaian para petugas

melakukan pengecekan menggunakan Total Body Monitor ketika ke luar gedung reaktor.

I'niuk ini maka para operator maupun para pelaksana operasi serta para penanggung jawab

hams selalu menegakkan prosedur yang ada agar dapat terhindar dari kenuingkinan-

keinungkinan di atas. Deinikian juga peralatan-peralatan yang berhubungan dengan

kesciamatan haiiis mendapatkan prioritas khusus agar selalu dapat berfungsi normal.

Dari pengalaman yang teiah ada pada beberapa reaktor met di dunia dan sebagian

iclali diuraikan dalam tulisan ini, dapat kita ambil hikmahnya agar kejadian serupa tidak

terulangi dan tidak terjadi di RSG GA. Siwabessy.

If. iMACAM -MACAM KEJADIAN

Bcboapa kejadian yang pernah terjadi pada reaktor-reaktor riset, antara lain sebagai berikut :

I Kontaminasi selama penggalian tanah untuk mengungkap kebocoran pipa air laut.

2. Kegagalan salah satu batang penyerap mencapai fully down pada sinyal trip dengan

kondisi reaktor shut down.

asi Kesalahan Penanganan atau Kegagalan
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! Sine k /•<•;</pengcndali pengaman.

•i Tingkat daya yang diijinkan terlampaui.

•̂  I'aparan terlampaui akibat kesalahan penanganan elemen bakar teraktivasi.

' > ()pci asi reaktor dengan beberapa si stem proteksi reaktor tidak dapat bekerja.

i dll.

Daii beberapa kejadian tersebut diatas, mengingat waktu yang tersedia maka hanya akan

dmlas sekilar 3 kejadian yang mungkin dapat terulang di pusat-pusat reaktor riset maupun di

KS(,(iAS

II.I. KONTAMINASI SELAMA PENGGALIAN TANAH UNTUK MENGONC-

KAP KEBOCORAN PIPA AIR LAUT

(Insiden ini terjadi tanggal 13 Descmber 1991 di Negara India pada reaktor riset

(*IRUSdaya40Mw)

C'IKIJS adalah reaktor yang menggunakan air berat sebagai moderator dan pendingin

an ringan serta menggunakan metal Uranium alam sebagai bahan bakar dalam perangkat

\ c i l i k a l .

Pada reaktor C1RUS, air laut digunakan sebagai pendingin sekunder. Pada saat insiden

leijadi reaktor dalam kondisi shut down dan sedikit air terlihat muncul pada daerah petak

iinnput cli dekat penampungan air luar gedung. Dari sampel yang diambil menunjukkan

balnva air tersebut adalah air laut yang keluar dari pipa di bawah lokasi.

Saluran-saluran air laut di daerah itu ditanam di bawah tanah kurang lebih 8 J'cci.

I ntuk menyungkap kerusakan pipa berdiameter 36 inchi dan untuk menangani kebocoran,

•Jilakukan penggalian tanah. Pada waktu itu terlihat air keluar pada lobang galian dari dasar

nak kontrol pembuangan air, yang sebagian meluap ke lobang galian.

Hanya digunakan satu pipa saluran untuk mengalirkan air aktif dan tidak aktif ke

pcnainpuiuuiii air aktif luar gedung, dan air tidak aktif dil'epaskan ke laut. Setelah air aktif

iia;i dalam gedung dialirkan ke penampungan air aktif luar gedung, sebagian pipa saluran

masili terda|iat cairan yang terkontaminasi. Cairan aktif ini terbawa ke laut sewaktu transfer air

udak aktif. .Sebagian air asam dan aktif bocor ke dalam tanah melewati dinding bak kontrol

poiiLuirasan yang korosi.

. ,i:i;.j<.i Kesalahan Penanganan atau Kegagalan
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%

Pekerjaan penggalian ditunda, kemudian para pekerja diminta mandi dan diistirahatkan

set da h pengecekan bebas kontaminasi.

111I.I. INVESTIGASI KECELAKAAN

Dari sampel air yang diambil menunjukkan aktivitas sebesar 40 Bq/ml. Daerah radiasi

pad a bagian alas lobang galian sebesar 20 - 30 inR/h, iobang sebelah dalam 200 - 700 mR/h

dan di dalam bak kontrol 700 mR/h. Permukaan tanah kering menunjukkan dacrah radiasi 2 -

3 niR/h. Sampel daun-daun dari tumbuh-tumbuhan di sekitar lobang mengindikasikan terdapat

CS-137.

11.1.2. SUMBER PENYEBAB DAN TINDAKAN KOREKS1

Penyebab utama terjadinya insiden adalah korosi diilding bak kontrol pengurasan

karena kesalahan penanganan air yang bersifat asarn.

Pipa saluran aktif dan tidak aktif dari sumber ke pelepasan akhir terpasang tcrpisah

olch adanya instalasi penampung, sehingga hanya air tidak aktif saja yang di transfer ke

laut

Dari pengalaman. kejadian tersebut di atas, maka pengelolaan instalasi nuklir membuat

bebcrapa rekomendasi yaitu :

a". UnUik waktu yang akan datang apabila ada suatu penggalian tanah kompleks sekitar

CIRUS (termasuk da-

erah tidak aktif). akan diperlengkapi dengan prosedur proteksi radiasi.

b. Sampel sekitar tanah kompleks diambil untuk memperkirakan besarnya aktivitas yang

telah tersebar akibat kesalahan yang disebabkan oleh bocornya pipa saluran bawah

tanah.

c. Pemeriksaan pipa-pipa saluran yang ditanam akan dilakukan untuk mengevaluasi

danipak jangka pendek adanya kebocoran.

c! Lobang-lobang permanen di dekat pagar, akan dimanfaatkan untuk memonitor keadaan

iipabila ada aktivitas dari dalam tanah

Evaluast Kesalahan Penanganan alau Kegagalan
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II.2. STUCK ROD PENGENDAL1 PENGAMAN

(Iowa Slate University, Ames, Iowa, November 13, 1992)

Pada saat pengetesan scram manual pada eksperimen pengukuran /fr/A.v 10 W, ternyata

:•(>(! pengendali pengaman tidak dapat mencapai fully down dan masih berada kira-kira 33%

dari jangkauan perjalanan. Dua rod pengaman lainnya dapat men-shut down reaktor. Stuck rod

pengendali pengaman turun sendiri kira-kira 20 menit lebih lambat. Penyebab kcjadian

iciscbul kaiena telah terjadi gescran mckanik pada bearing penyangga balang penggorak.

I'cralatan tersebut terangkat oleh grease pada sealed bearing yang turun akibal batas waktu

penggunaan yang terlampaui dan didukung adanya panas dan paparan radiasi. Dua kcjadian

sc|cnis leridentifikasi pada 9 Desember 1980 dan 11 Marct 1982. Untuk penggantian bearing

ihperlukan waktu lidak lama, tetapi harus dilakukan pemcriksaan keseluruhan sepcrti

rangkaian penggerak dan rod pengendali., lainnya dan pengetesan waktu jatuh rod. Akibatnya

waktu unluk lindakan perbaikan dan untuk program maintenance penccgahan diperlukan

cukup lama.

11.3. PAPARAN TERLAMPAUI AKIBAT KESALAHAN PENANGANAN

ELEMEN BAKAR TERAKTIVASI

(Insidcn ini terjadi tanggal 23 April 1993 di Negara Australia pada reaktor

riset IIIFAR, tipeMTR dengan daya 10 Mw)

Insiden ini terjadi pada blok penyimpan no. I yang terletak di dalam gedung

pengungkung reaktor (RCB) yang digunakan untuk penyimpanan elemen bakar terpakai dan

elemen bakar baru, serta perlengkapan radiasi lainnya. Blok penyimpan tersusun dari perisai

ulama dan tangki penyimpan yang dilapisi Aluminium. Kapasitas dari blok penyimpan

tersebut dapat menyimpan 48 elemen bakar dalam air bebas mineral pada posisi vertikal, dan

pada daerah penyimpanan yang kering dapat menyimpan Rig teriradiasi dan material-material

aktivasi lainnya. Di atas blok penyimpan terdapat plat form baja berisi timali yang

direncanakan untuk menahan beban tabung loading'unloading dua elemen bakar dan untuk

pensai operator.

Evalujsi Kesalahan Penanganan alau Kegagalan
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t

Bila elemen bakar teriradiasi dipindahkan dari reaktor, maka plug perisai dipindahkan

bersama ke blok penyimpan. Setelah minimal 37 hari, elemen bakar diiris tepat di bawah

/lands sambungan pengangkat. Bagian elemen bakar yang aktif dipindahkan ke gedung lain

untuk pendinginan selanjutnya, sedangkan plug shield yang digabungkan dengan Rig. End

diletakkan kembali ke dalam blok penyimpan. Setelah bagian elemen bakar yang aktif diiris

dan dipindahkan, perangkat elemen bakar dipindahkan dari pengaitnya, maka hanya tertinggal

Rig End I perangkat plug shield.

Bila menghendaki elemen bakar baru dimasukkan ke dalam reaktor. Rig End hams

dipindahkan dari plug shield, sehingga elemen bakar baru dapat digabungkan. Pada 23 April

IW2, Active Hand/ing Crew {AHC) melakukan pengesetan untuk transfer suatu plug shield'

yang digabungkan Rig End, dari blok no. I ke stasiun perangkat. Setelah transfer ke slasiun

perangkat. Rig End kemudian dipindahkan dari plug shield, dan elemen bakar baru

cl igabu ngkan ke plug shield

Akihat kejadian: Active Handling Supervisor (AHS) memberikan penjelasan kepada anggola

AH(' pada rak penyimpan tentang lobang blok yang berisi plug shield dan tersambung dengan

Rig End. Penjelasan itu seharusnya dilakukan pada rak penyimpan lobang U27, tetapi dia

salah menunjukkan ke dekat lobang U34 yang berisi plug shield yang tersambung elemen

bakar teriradiasi. Setelah menunjukkan tempat tersebut, dia pergi ke ruang kendali

menginstruksikan operator agar tidak mengijinkan bagi yang tidak berkepentingan memasuki

dacrah RCH sampai transfer plug shield dinyatakan selesai. Pada waktu ini dia juga

nicnghubungi Pengawas Fisika Kesehatan (HI'S) dan mengharap kehadirannya ke blok

puiyimpan.

Sewaktu AHS di ruang kendali, anggota AHC memindahkan/;/;/# blok penyimpan dari

lobang LJ34. Puncak plug ini terdapat cakram berwarna merah yang mengindikasikan adanya

lobang berisi elemen bakar teriradiasi. Cakram bertuliskan Irradiated huel Element. Jika

lobang blok penyimpan diisi Rig End, cakram akan berwarna biru, dan bertuliskan Rig End

Assembly Anggota AHC tidak mengenali akan arti ini.

Dia melakukan identillkasi nomor pada puncak plug shield dibandingkan nomor plug

shield pada Rig Endl perangkat plug shield pada rak penyimpan posisi U34. Meskipun begitu,

dia tidak mencatat rak penyimpan posisi U34 terisi perangkat elemen bakar yang tersambung

Rig Endl perangkat plug shield.

Evaluasi Kesalahan Penanganan atau Kegagalan
Peralatan/Komponen Pada Reaktor Rise! (Sriawan) 103



Providing
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G A. Siwabessy; 98-107

; Tabling Rig End ditempatkan pada puncak blok penyiinpan lobang U34 dalam

I pcrsiapan untuk pcmindahan plug shield. AHS kembali ke blok penyiinpan dan mendapat

I laporan anggota AH(' tentang telah dilakukannya pemeriksaan nomov plug shield dengan rak

pcnyimpan.

HI'S dipanggil dan operator crane diminta untuk memulai pengangkatan plug shield di

I dalam tabling Rig End.

i Pada saat tabung terangkat kurang lebih 0,5 m dari blok penyimpan, AHS melihat

i bagian pembentuk pada puncak elemen bakar yang tampak, dan dilakukan penyambungan

| elemen bakar itu ke plug shield dan sebuah Rig End. Dia segera menginstruksikan operator

I , crime agnr mengarahkan tabung ke blok. Serentak bersama-sama alarm monitor gamma

| dalam R( /> berbunyi, dan reaktor di shut down dari ruang kendali. Monitor radiasi gamma

I nieiiunjukan 100 mR/h. Pada waktu yang saina HI'S mencatat skala tingkat radiasi gamma,

i dan .-I//.V, anggota AHC, dan HI'S berJindung di belakang tabung handling Rig Setelah

I beberapa dotik, plug shield dikembalikan ke dalam blok penyimpan dan alarm monitor

gamma ter reset, kemudian HI'S, AHS, AHC kembali ke ruang kendali.

j i'ilm badge personil segera diganti dan dikirim ke Lab Kesehatan dan Keselamatan

V untuk diproses . Hasil pemrosesan /////; badge menunjukkan :

i Anggota AHC 3,02 mSv whole body.

Anggota AHS 2,07 mSv whole body.

Anggota HI'S 1,59 mSv whole body.

i Setelah seluruh //•//; di reset, reaktor dioperasikan kembali ke 10 Mw.

11.3.1. INVESTIGASI KECELAKAAN

Sebuah panitia keselamatan yang independen melakukan penyelidikan insiden chin

didapai beberapa kesimpulan sebagai berikut

i • AHS melaksanakan tugas tersebut karena memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan

' elemen bakar bam yang akan dipergunakan pada shut down yang akan datang.

j • AllS tidak akan meninggalkan area selama melaksanakan tugas ini, dan anggota AHC

(erkesan tidak berpengalaman.
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• Penunjukan AHS ke posisi yang salah pada rak penyimpan, yaitu penunjukan kepada

anggota AHC lokasinya tidak benar karena Rig End berada di tempat lain.

• Prosedur-prosedur tertulis untuk tugas-tugas tertentu tidak memadai dan tidak

inencantumkan pengoperasian rak penyimpan atau dilengkapi prosedur-prosedur

pemeriksaan formal.

• Anggota AHC salah dalam mengenali kedua hal berarti yaitu plat tutup merah yang

diuilisi Irradiated Fuel Element pada puncak plug shield, dan perangkat eleinen bakar

yang digunakan pada rak penyimpan.

Faktor campuran dalam insiden yang terutama adalah digunakannya elemen bakar

yang thermocoup/e-nya telah dipindahkan. Berada/tidaknya thermocouple adalah suatu

pengecekan tambahan untuk menunjukkan kebenaran prosedur. Tidak adanya thermocouple

adalah tidak normal, karena elemen bakar dalam pemilikan sebelumnya dipersiapkan untuk

ii isan, tctapi kemudian tidak dtiris untuk kepcrluan inspeksi Safeguards.

11.3.2. SUMBER PENYEBAB DAN TINDAKAN KOREKSI

Sebagai tambahan penyebab insiden yang ditunjukkan di atas adalah kenyataannya Rig

[//</ dan plug shield disimpan dalam blok basah dan karena ini menjadi penyebab insiden.

Tindakan-tindakan perbaikannya digunakan i8 rekomendasi yang dibuat oleh panitia

keselamatan.

Proscdur-prosedur formal telah tersedia untuk semua petugas handling, dan latihan

untuk masing-masing prosedur telah diberikan kepada seluruh petugas handling aktif.

Memberi kepercayaan kembali kepala pimpinan Handling Active adalah menjadi wewenang

pemheri kuasa/ijin.

III. I'EM BA HASAN

Dai i pengalaman kesalahan penanganan atau kegagalan peralatan/komponen pada

belierapa reaktor riset seperti sebagian telah diuraikan di atas, sebagai penyebab utamanya

adalah seperti berikut:

Evaiutis.1 kesalahan Penanganan atau Kegagalan
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• Kurangnya budaya kcselamatan pada para penanggung jawab dan pelaksana program

nuklir

• Kclcmahan dalam kontrol radiologi.

• Adanya prosedur yang kurang akurat

• I'elanggaran terhadap batasan keselamatan dan spesifikasi teknik yang berlaku.

• Kelemahan dalam program perawatan sistem.

• I'claksana kurang menghayati terhadap prosedur-prosedur yang berlaku.

• Sisk-in jamiiian kualitas bellim dilerapkan dengan baik

Apabila dilakukan pengamatan pada RSG GA. Siwabessy, maka beberapa kejadian serupa

akan dapat terjadi apabila hal-hal sebagai berikut terabaikan :

I Sistem isolasi gedung reaktor secara otomatis harus selalu berfungsi.

'.! Me modi Ilk a si sistem test scrum, agar meter di panel RKU pada scuil test scrum ikut

(crsimulasi dan akan scram pada penunjukan harga batas yang telah ditentukan.

i Hvaluasi prosedur yang ada dengan mempertimbangkan beberapa pengalaman operasi

sclama mi

i Mcnumbuli kembangkan sikap disiplin karyawan secara menyeluruh dengan cara

mclaksanakan prosedur yang telah ada dan aktif melakukan perbaikan prosedur yang

clirasa kurang sempurna.

IV. KESIMPULAN

Setelah mempelajari berbagai pengalaman kejadian kecelakaan pada reaktor-reaktor

liset. maka dapat disimpulkan bahwa berbagai kecelakaan/kegagalan tersebut terjadi karena

diakibatkan oleh kesalahan penanganan dan atau kegagalan dari peralatan/komponen. Dampak

kccclakaan/kcgagalan yang bervariasi, bila dicermati menunjukkan adanya kelemahan

prosedur serta kelalaian operator.

Untuk mcnghindari terjadinya kejadian-kejadian serupa, pada RSG GA. Siwabessy

ilipulukan usaha-usaha sebagai berikut :

I Meningkatkan budaya keselamatan kepada seluruh karyawan akan arti pentingnya instalasi

iniklir serta tata cara memberlakukannya agar bermanfaat sebesar-besarnya dan berdampak

negatip sckecil-kecilnya.

f \,ulu,isiKesalahan Penanganan atau Kegagalan
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2. Mcnumbuh kembangkan sikap disiplin karyawan secara menyeluruli dengan cara

melaksanakan prosedur yang telah ada dan aktif melakukan perbaikan proscdur yang

tiiiasa kurang senipurna.

3 I'erlu meniodifikasi sistem lest scram, agar meter di panel R.KU pada saat lest scram ikut

lersimulasi dan akan scram pada penunjukan harga batas yang telah ditentukan.

•4 Program perawatan yang telah tersusun baik harus benar-benar dilaksanakan dan hams

tepat waktu.

5. Meningkatkan kontrol radiologi, klasifikasi daerah radiasi harus diberi tanda deiigan jelas,

demikian pula keandalan alat-alat ukur harus selalu dikontrol secara berkala.

(•>. Semua tindakan penanganan harus selalu inengacu pada prosedur yang berlaku.

7 I-valuasi kembali seluruh prosedur yang ada.

X. Penerapan program jaminan kualitas harus lebih ditingkatkan untuk semua kegiatan yanu

berhubungan dengan program nuklic.

DAI'TAR PUSTAKA

I. IAEA, Experience With Research Reactor Incidents", 1995.

2 PRSG. SAR MPR-30, Revisi 7, 1989.
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RANCANGAN "HANDLING TOOL" BAIIAN BAKAR BEKAS TERPOTONG

Djaruddin Hasibuan*

ABSTRAK

RANCANGAN HANDLING TOOL BAHAN BAKAR BEKAS TERPOTONG. Dalam
rangka untuk memenuhi kebutuhan peralatan handling tool, telah dilakukan perancangan
pcralatan terscbut di Pusat Reaktor Serba Guna. Dengan rancangan terscbut, kebutuhan
pcralatan handling semakin lengkap. Dari hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan,
(lipcri)leh bahwa rancangan handling tool yang diajukan mampu membantu penanganan bahan
bakar bckas tcrpotong di dalam kolam penyimpanan bahan bakar bekas. Untuk merealisasikan
ilisain iciscbut dipeiiukan pipa AlMg3Fl8 sepanjang 8 m, dengan diamater nominal I I/2",
schedule 40, batang pejal AlMg3FI8 sepanjang 8 m, dengan diamater 10 mm dan satu potong
plai SS 304, dengan ukuran 1500 x 20 x 3 mm, sebagai acuan digunakan standard DIN..

ABSTRACT
DESIGN OF HANDLING TOOL OF THE CUTTING SPEN FUEL. Base on the needs of
handling tool, the design of the cutting spen fuel apparatus has been completed in Multy
Purpose Reactor Centre. By the design, the needs of handling tools can be more completed.
Based on the calculation and analysis performed, the design of handling tool of the cutting
->pen fuel proposed was capable to handle of the cutting spen fuel in the fuel storage. For
v.-nlizing of the mention design a peace of AlMg3Fl8 pipe of 8m length, by 1,5 inchees
diameter, schedule 40, and a peace of AIMg3Fl8 rod of 10 mm diameter and a peace of plat
SS3O4 of 1500 x 20 x 3 mm are needed. As refrence the DIN standard was used.

'••) Stal' Pusai Rcaklor Scrba Guna - BATAN
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4

PKNDAIIULUAN

Bahan bakar bekas terpotong adalah bahan bakar reaktor yang telah habis pakai yang

pada kedua ujungnya dipotong sehingga kupingan yang digunakan untuk menghandel bahan

l)akar tersebut terbuang. Pemotongan sisi pada kedua ujung bahan bakar ini didasarkan pada

kcmampuan nuiat kontainer {transfer cask) yang akan digunakan pada saat pengiriman bahan

bakar bekas tersebut ke negara tujuan: Dalam rangka persiapan pengiriman bahan bakar ini,

perlu dilakukan perancangan dan pembuatan alat bantu yang diperlukan mulai dari tahap

pemotongan di dalam HOT CELL, penyimpanan sementara bahan bakar terpotong di dalam

kolam penyimpanan bahan bakar bekas, hingga pemuatan bahan bakar bekas terpotong

tcrschiit kedalain wadah pengangkut {transfer cask) yang siap untuk dikiriin ke negara tujuan.

Salah satu dan alat yang dibutuhkan tersebut adalah Handling Tool yang berliingsi untuk

menghandel bahan bakar bekas terpotoog tersebut di dalam kolam penyimpanan bahan bakar

Ahit ini diperlukan mengingat kupingan dari bahan bakar terpotong sudah terpisah setelah

pemotongan dilakukan di HOT CELL, sedangkan handling tool yang tersedia untuk keadaan

tersebut belum ada. Alat ini dibuat sedemikian rupa sehingga bahan bakar bekas lerpotong

tanpa kupingan dapat ditangani dengan baik di dalam kolam penyimpanan bahan bakar

TKORI

" Parameter yang dibutuhkan dalam perancangan ini adalah parameter fisik dari bahan

bakar terpotong yang akan "dihandlc" berupa dimensi penampang (panjang p = 80,5 mm dan

Icbar / = 76,1 mm) serta berat dari bahan bakar tersebut (w = 6,251 Kg) . Data-data lain

yang diperlukan selain data di atas adalah kedalaman air di kolam penyimpanan bahan bakar

reaktor h - 6 m . Dalam pengoperasiannya peralatan handling tool bahan bakar bekas ini

akan menimbulkan gaya jepit (F) yang besarnya > gaya berat bahan bekas terpotong di dalam

a i r

Besarnya gaya berat bahan bakar bekas (wa) di dalam air kolam dihitung dengan rumus

(l)berikut:

\va = wu - p;iv (I)
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climana w,, - gaya berat bahan bakar bekas di udara (± 4,5 Kg).

p., -: berat jenis air kolam (p,, = I)

v ----- volume bahan bakar bekas (v = 1343,2 cm1).

Untuk membangkitkan gaya jepit pada bahan bakar bekas terpotong yang akan

clihandcl diraiicang mekanisme penjepit seperti terlihat pada gambar skets berikut:

Gambar 1. Skcls IVJckanisinc Pcnjcpilan

Diagram gaya-gaya yang bekerja pada proses penanganan bahan bakar bekas terpotong

di dalani kolam penyimpanan bahaii bakar bekas dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

F, = Gaya yang ditimbulkan mckanismc
pcnggcrak.

Fs- = Gava normal.

45
Fr

W

Gambar 2. Skets diagram gaya

Dari Gambar 2 di atas terlihat, gaya jepit (F) yang bekerja pada bahan bakar bekas

dahmi proses penanganan terdapat pada dua sisi. oleh karena itu besarnya gaya jepit I",

dihilung dengan rumus (2) berikut:

F ..-U.5 W (2)

Dengaii berpedoman pada gambar 2 di atas gaya tekan yang dibangkitkan mekanisme

penggerak (Ft) dapat dihitung dengan persamaan (3) berikut:
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( ? \
\')

|acos45'
dimana (.1 = koefisien gesekan antara plat penekan (bahan plat ebonit) dcngan plat luar

bahan bakar (u. = 0,35 -s- 0,65, diambil u = O,35)'3'.

Ciaya Ft terbangkit dihasilkan dari rangkaian mekanik seperti terlihat pada Gambar 3 berikut:

Fh

1 F| Gaya yang dibangkitkan batang
penggerak pada satu lengan.

(I (Fl ada dua)

Ft

Gambar 3. Skets mekanisme gaya pada lengan

Dengan mengacu pada Gambar 3 di atas, diperoleh hubungan antara Fi dan F, seperti

tcrliliat pada minus 4 berikut:

F, =2 ;F t . v , ; (4)

Bcsarnya gaya tarik (FH) yang diberikan pada batang penggerak, merupakan result an dari gaya
141 .

I-1 yang terbangkit yang dinyatakan pada runius (5) berikut:

FM = V ^ F T + Z ^ F , COSO (5)

dengan G = sudut di antara kedua lengan, dalam hal ini diambil kemungkinan sudul 0

tcrkccil (6 = 60")

Bahan yang digunakan untuk pembuatan batang penggerak "handling too!" ini adalah

A!Mg3FI8, dengan sifat mekanik seperti tcrlihat pada Tabel 1 berikut
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Tabel 1. Sifat meknnik AIMg3F18

Material
AlMg3FI8

AIMg3FI8-lA 136

Yield
Strength(Sy)

(MPa)
203

Elongation
(%)

31,1

Hardnes Brinnel
(HB)

53,8-55,8

Uiituk menentukan besarnya tegangan ijin maksimum (oi) pada bahan bodi digunakan

!uniiis(6) berikut

o,-0,75 Sy (6)

.Sedangkan tegangan yang timbul dihitung dengan menggunakan rumus (7) berikut :

(7)

A

di mana A adalah luas penampang batang^penggerak.

Untuk mengctalnii kemampuan plat balian bakar tcrpotong tcrhadap pembebanan vang timlml.

pciIn dilakukan pemcriksaan kckuatan plat. Bcntuk pembebanan yang tcrjadi pada plat adalah

pembebanan gclagar dengan kedua ujung dijepit '"' yang digambarkan sepcrti tcrlihat pacla (ianibai 4
bcrikut:

/IT 12
\

Gambar 4. Bentuk pembebanan plat.

Untuk bentuk pembebanan seperti pada gambar di atas besarnya momen lentur

maksimum (Mmax) yang terjadi dinyatakan dengan rumus (8) berikut'6':

M,_ = - ^ i (8)

Dcllcksi maksimum yang terjadi (An,,ix) dihitung dengan rumus (9) berikut .

I92.E.I
•(9)

Ftancangan "Handling Tool" Bahan Bakar Bekas
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dengan H\IMUU ix = 6,846 x IO? Kg/cm2

I ; Momen inersia, untiik peiiampang sepcrti terlihat pada Gambar (5) berikut, dihitung

dengan menggunakan rumus ( I I )

h = 1.3 mm
b = 80.5 mm

Gambar 5. Bentuk penampang plat

b.h'
(10)

12

Sedangkan defleksi yang diijinkan (Ajj,n) = 1/32 inchi = 0.8 mm

Pada prinsipnya konstruksi akan aman, jika tegangan ijin maksimum (a, ) i tegangan yang

timlnil sepcrti terlihat pada persamaan (10) berikut

, Gi-a (1 1)

dan delleksi yang terjadi ± defleksi yang diijinkan seperti terlihat pada persamaan (13)

berikut:

Am.,x i Aijh, (12)

Dengan menggunakan persamaan (1) s/d (13) seluruh permasalahan mekanik yang terkait

dengan perancangan dapat diselesaikan.

METODEPERANCANGAN
•V

Metode perancangan handling tool bahan bakar bekas terpotong ini, dilakukan dengan

tahapan-tahapan berikut:

I. Penentuan bentuk handling tool bahan bakar bekas terpotong.

2 Perhitungan beban.

3. Penentuan diamater batang penggerak lengan penjepit.

•4 Pemeriksaan kemampuan plat bahan bakar bekas terpotong.

5. Penentuan Spesifikasi bahan.

Rancangan "Handling Tool" Bahan Bakar Bekas
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I'cncntuan bciituk Handling tool baiian bakar bekas terpotoiig

Dengan menyesuaikan pada kondisi lapangan dimana alat ini akan diopeiasikan seperti

terlihat pada Gambar 6 berikut:

6 in
6.5 in

Kctcrangan gambar

1. Jciubatan bcrgcrak.

2. Rak baiian bakar bekas.

3. Trolley

Gambar 6. Skets daerah operasi handling

Dari Gambar 6 di atas diperoleh bahwa kedalaman air di dalam kolam penyimpanan

baiian bakar bekas adalah 6 m, sedangkan jarak dari permukaan air ke landasan jembatan

bergerak ± 75 cm.Untuk menangani bahan bakar bekas terpotong di dalam kolam

penyimpanan bahan bakar bekas tersebut, maka dirancang bentuk handling tool bahan bakar

bekas lei potong ini seperti terlihat pada Gambar 7 halaman berikut:

!-',inc.ii)gan Handling Tool" Bahan Bakar Bekas
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fr'AkllAN
r.("AtL 1:5

HANDLING TOOL

BAHAN BAKAR HLKA'., TERPOTONG

t, BADAN TENACA

'ATOM NATIONAL

I.A. 1 H) '|.|<i

Gambar 7. Handling Tool Bahan Bakar Terpotong

Perliitungaii beban

Dalam perancangan handling tool bahan bakar bekas terpotong ini, beban yang timbul

pacia handling tool berasal dari gaya kunci yang diberikan operator pada saat pcnanganan

bahan bakar bekas terpotong tersebut di dalam kolam penyimpanan bahan bakar bekas.

Dengan menggunakan persamaan (1) s/d (5) diperoleh bahwa besarnya gaya tarik (Fn) yang

hams diberikan pada batang penggerak = 8,1 kg. Untuk mengimbangi tahanan air dalam

melakukan gerak pemindahan di dalam kolam penyimpanan bahan bakar bekas, harga Fu

terscbut di atas dikalikan dengan suatu faktor pergandaan (k) yang besarnya 1,3, sehingga

besarnya gaya tarik (FH ) = 10,53 kg.
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' Pencnliian diamatcr batang penggerak lengan penjepit

j : lengan penggerak direncanakan dibuat dari bahan AIMg3Fl8, berbentuk batang
j '•

|l slimier pcjat dengan panjang ± 8 m. Pada bagian ujung atasnya batang penggerak diberi

|;: berulir. yang berfungsi sebagai alat penggerak. Perhitungan diamater didasarkan pada

.! besarnya gaya kunci yang harus diberikan pada batang penggerak untuk menghasilkan gaya

jepil vain; dibutuhkan seperti yang terlihat pada perhitungan di atas, (FH ) = 10,53 kg. Bahan

batang pengarah dibuat dari AlMg3F18, dengan Yield stress 203 Mpa = 20,3 bar = 20,3

ky/cnr, maka dengan menggunakan persamaan (6) diperoleh O\ = 15,225 kg/cm2, sedangkan

diameter batang penggerak diperoleh dengan menggunakan persamaan (7) dan (8) d 1 9,3

Him. chil.ini perancangan ini diambil d - 10 mm. Dengan memasukkan harga d ~ 10 mm pada

peisamaan (II) diperoleh bahwa harga tegangan ijin maksimum (O| ) sebesar 15,225),

sedangkan tegangan yang terjadi (a) sebesar 13,1 kg.

Pciiu'iiksaau kemampuan plat bahan bakar

Untuk menjamin keutuhan bahan bakar bekas terpotong yang akan di handle dilakukan

pemeriksaan seperti berikut.

Dengan menggunakan persamaan (8), diperoleh besarnya momen lentur maksimum

yang lerjadi (Mniilk,) = 5,3 Kg-cm dan dengan menggunakan persamaan (9) dan (10) besarnya

deileksi maksimum (A,nax) yang terjadi = 0,07 mm. Jika harga (Amax) = 0,07 mm. dimasukkan

pada peisamaan (12), diperoleh AI1WX < Ajj,,, hal ini berarti bahwa plat bahan bakar bekas

! 1 terpotong aman terhadap beban jepit yang timbul.

i;!

I Pcticntuan spesiflkasi bahan

Dengan berpedoman pada Gambar 5 di atas, maka kebutuhan bahan dan alat untuk

pembuatan handling tool bahan bakar bekas terpotong ini dapat dilihat pada label I berikut:
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label I Kcbuluhan Material Handling Tool Dalian Bekas Tcrpotong

NO

I
I O
I —

t

4

S

NAMABAGIAN

Lengan Penjepit

Hub Lengan

Hub Penggerak

Pipa Pengarah

Batang penggerak

Sokrup Pcnahan (Pin)

MATERIAL

SS 304, 3 x 20 x 2000

AlMg3F18 ingot D=50, L=250 mm

AlMg3F18 ingot D=125, L=250 mm

Al Mg3F18.

Al Mg3FI8, d= 10 mm

SS 304, D=2 mm

JUMLAII

1 lembar

1 batang

1 batang

8 m

8 m

I2buah

IIASIL DAN PEMBAHASAN

Bcntuk rancangan "Hand/ing tool bahan bakar bekas terpotong" yang diajukan sangat

M-dcihana dan diopersikan dengan bantuan crane utama di ruang opcrasi reaktor. Alat ini

hanya dioperasikan di dalam kolam penyimpanan bahan bakar bekas, sehingga dapal

dipastikan bahwa pengoperasian alat ini tidak akan mengganggu pengoperasian reaktor

Mcngacu pada gambar konstruksi handling tool bahan bakar bekas terpotong ini, terlihat

bahwa pembuatan alat ini tidak mengalami kesulitan dan dapat dengan mudah dilakukan.

I'enciHuan spesitlkasi alat dan bahan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan bentuk

konstruksi yang ditunjukkan pada Gambar 7 di atas.

KKS IMP ULAN

Dari basil perhitungan/perancangan di atas dan berdasarkan analysis yang

dikemukakan, inaka dapat disimpulkan bahwa:

I Rancangan handling tool yang diajukan mampu membantu melakukan pananganan bahan

bakar bekas terpotong di dalam kolam penyimpanan bahan bakar bekas reaktor serba guna.

2. Plat bahan bakar aman terhadap beban jepitan yang timbul.

3 Rancangan handling tool yang diajukan dapat dengan mudah dipabrikasi dan dirakit

Rancangan "Handling Tool" Bahan Bakar Bekas
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; !)iskusi

I Snedardjo, BTU-PPTKR

i'crtiinyniin :

• Mengapa menggunakan ebonit bukan karet, agar tegangan gesek/jepit besar ?

• Mengapa menggunakan ulir mur bukan spring press release ?

• Ujung penjepit bentuk bagaimana, apa sudah disesuaikan dengan bentuk bahan bakar
; agar ujung penjepit jangan hanya tip pont (gesekan = 0) ?
i

J ,l:nvab:m :

I • Penggunaan ebonit didasarkan pada pengalaman selama ini, baik pada alat penjepit

! manipulator Hot Cell dll, sedangkan penggunaan karet jarang ditemukan.

| • Penggunaan ulir sebagai alat penggerak adalah untuk menjamin penjepitan yang

I akurat.
i

i • \ I Jung penjepit berbentuk plat dengan lebar + 2 cm panjang + 5 cm.
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PEMANFAATAN PROGRAM PS + CAEPIPE

UNTUK MENGANALISIS PENYANGGA PIPA{PRIVATE }

Y.B. Sitandung

Pustandyo W.

A.BSTRAK
PEMANFAATAN PROGRAM PS + CAEPIPE UNTUK MENGANALISIS
PENYANGGA PIPA. Anaiisis penyangga pipa adalah salah satu kegiatan rancang bangun
sistcm pemipaan untuk mengetahui distribusi tegangan yang terjadi pada pipa. Penempatan titik
- tilik lokasi penyangga pada sistem pemipaan harus diseimbangkan dengan tegangan yang
terjadi akibat berbagai macam pembebanan seperti beban sustain, thermal dan seismic. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut digunakan suatu cara dalain melakukan anaiisis terhadap sistem
pemipaan dengan menggunakan program PS +CAEPIPE. Sebagai bahan anaiisis diambil
sebuah segmen pipa pendingin sisteirf sekunder Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy Dari
segmen pipa yang dipilih sebagai bahan anaiisis ini disusun data inputan berupa karakteristik
pipa, sifat - sifat material, kondisi operasi, peralatan, penyangga dan lain - lain. Hasil anaiisis
berupa besaran tegangan, beban, pergeseran dan momen diverifikasi berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam code. Apabila ditemukan ada penyimpangan maka koreksi harus dilakukan
terhadap desain. Dengan penguasaan akan teknologi ini merupakan salah satu usaha peningkalan
sumber daya manusia dalam melakukan evaluasi keselamatan terhadap sistem pemipaan reaktor
daya

ABSTRACT
APPLICATION OF PROGRAM PS + CAEPIPE FOR ANALIZING OF PIPE
SUPPOPRT. Pipe support analysis is one of the design activities calculating the distribution of
stress along the pipe. Location point of supports for piping system must be blanched with the
incident stress in pipe due to the kind of loads as sustain, thermal and seismic. This paper
describes the analysis of secondary cooling system pipingof RSG-GAS, as an example. Input
data of the piping segment included the piping characteristics, material properties, operation
mode, support and so on. The result of the analysis in the magnitude of stress, load,
displacement and moment are verified based on code requirements. If the results are not
acceptable, the design must be corrected. Mastering this method is one of effort in the human
resources development to perform the design safety evaluation of piping system oi' reactor
power.
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1. IM NDAlItJUJAN

Dalam pembangunan suatu instalasi nuklir faktor keselamatan merupakan hal yang

sangat ulama untuk diperhatikan. Untuk menjamin tercapainya tingkat keselamatan yang

Jisyaiaikan maka dalam tahap desain dilakukan analisis dan evaluasi terhadap setiap sistem

vang sedang dirancang. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya penyimpangan, maka hasil

mi akan dikembalikan kepada pendisain/perancang untuk mendapat perbaikan. Dengan adanya

luibungan analis dan pendisain/perancang yang interaktip ini diharapkan desain dapat mencapai

pcrsyaratan, baik teknis maupun keselamatan.

Sistem pemipaan yang dianalisis merupakan wadah dari sistem pendingin reaktor yang

Si,mis dijamin kcandalannya. Salah satu aspek analisis yang akan dibahas dalam makalah ini

ui.ilah analisis penyangga terhadap sistem pemipaan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk

mcngetaluii konfigurasi penyangga dan sekaligus mengevaluasi distribusi tegangan yang tcrjadi

pada sistem pemipaan tersebut. Penempatan penyangga yang tidak tepat akan menyebabkan

iimlnilnya tcgangan yang tidak seimbang pada sistem pemipaan, yang pada gilirannya dapat

incnipcrcepat keaisakan sistem. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan

mclakukan analisis penyangga pipa ini, misalnya dapat menghemat biaya penyangga baik dari

sei;i pemasangan maupun perawatan. Untuk pemahaman tentang analisis penyangga pipa ini

;• ami mcmilih contoh analisis sistem pemipaan pendingin sekunder RSG - GAS.

2. DASAR TEORI PERHITUNGAN TEGANGAN PIPA

Program PS+CAEPIPE ini dilandasi teori-teori dasar yang sudah baku yang diuraikan sebagai

bcukul:

2.1 Komlisi yaiig mempengaruhi tegangnn •

Ada beberapa kondisi pembebanan yang mengakibatkan timbulnya tegangan dalam pipa

anlara lain

2.1.1 Kuiutisi Pcmbebannn Sustain1'"1.

Hcban sustain terjadi akibat adanya tekanan dari daiam pipa, berat pipa dan berat

iMiiya dan berat beban tambahan dari luar seperti berat manusia (operator atau teknisi pada

Mai insialasi maupun perawatan), peralatan dan lain - lain. Pergeseran pipa kearah vcriikal

i / I'imnlaatan Program PS+CAEPIPE Untuk
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akibat adanya beban sustain diantisipasi dengan pemasangan penyangga jenis restrain

Persamaan yang digunakan untuk menganalisis beban sustein dan tegangan maksimum yang

diijinkan sebagai berikut :

- Kombinasi pembebanan : PD,,/(4tn) + 0,75iMow/Z (I)

- Balas tegangan : l.OSh

2 1.2 Kondisi Pembebanan Expansi Termal'

Beban ini terjadi karena adanya proses kerja dari sistein. Pipa akan bergerak kcsemua

aiah akibat adanya beban expansi termal. Untuk menantisipasi gerakan pipa tersebut, maka

dipasang jenis penyangga spring hanger ataupun snubher. Persamaan dan batas tegangan yang

diijinkan dapat dilihat pada persamaan (2) dan (3) berikut :

- Kombinasi pembebanan : iMc/Z (2)

- Batas tegangan : SA

- Kombinasi pembebanan : PD,/(4tn) + 0,75iM|)W/Z + iMc/Z (3)

- liatas tegangan : SA + Sh | : |

2 I 3 Kondisi Pembebanan Occasional'21*1'".

Gabungan antara pembebanan sustain dan pembebanan akibat adanya gempa bumi

disebut pembebanan occasional. Persamaan dan batas tegangan yang diijinkan sbb :

- Kombinasi pembebanan : PviAxDo/(4tn) + ,75iMi)w+M»)/Z (4)

- Balas tegangan : k Sh1"

Karena sistem pemipaan yang dianalisis termasuk kategori non safety class maka beban

occasional tidak diperhitungkan (persamaan 4).

Keterangan

SA --•= f( 1,25 Sc + 0,25 Sh)

Sh = Tegangan yang diijinkan pada temperatur desain.

Sc = Tegangan yang diijinkan pada temperatur ruangan

f -• Faktor reduksi tegangan (1,0)

P = Tekanan

tn = Tebal pipa

M >v. = .\fomen akibat berar mati

Pemantaatan Program PS*CAEPIPE Untuk
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MK =Momen akibat termal

Z = Section modulus

I =•- Stress intensification faktor ( 1,0)

K - Suatu faktor yang harganya ( 1,15)

Bila persamaan (2) digunakan dan melebihi batas tegangan yang diijinkan maka

pasamaan (3) dievaluasi.

2 2 Kondisi Pembebanan

Kondisi pembebanan dimaksudkan untuk mengetahui jenis beban yang dianalisis

:>(.-bayai balian in/mlnn code PS< CAEPIPE.

knis peinbebanan menurut ('ode J'S ('AEPIPEdapat diketahui dengan tandasebagai berikut:

I)\V {Deadweight) merupakan jenis pembebanan tunggal yang disebabkan oleh

penibcbanan berat mati dari pipa dan isi pipa.

TUN (Thermal Normal) merupakan jenis pembebanan yang disebabkan oleh lemperatur

clcsain dari suatu sistem pemipaan.

DW + THN merupakan beban kombinasi dari berat mati dan termal.

] ! Perpindahan/Lendutan Pipa(3).

Pergeseran dari pipa perlu dibatasi karena disamping akan mempengaruhi tegangan pipa

vang lerjadi, juga untuk menghindari adanya tabrakan/persinggungan dengan pipa lain. Untuk

beban deadweight (DW), maksimum pergeseran pipa yang diijinkan 0,125 in dan untuk beban

kombinasi (THN + DW) 2,0 in.

2 A Program PS+CAEP1PE

Untuk menganalisis elastisitas linier sistem pemipaan tiga dimensi pada berbagai macam

kombinasi pembebanan digunakan program komputer /J.S' + CAEPll'E. Program mi telah

diuunakan untuk menganalisis sistem pemipaan lebih 50 instalasi nuklir dan non nuklir, antara

lain iiulushi kimia, rninyak dan Iain-lain Data-data input yang dibutuhkan untuk menganalisis

kuangan pipa seperti gambar isometrik, P&ID, composite drawing dan gambar peralatan. Data

input tcrscbut oleh Code PS i CAEPIPE diproses dan dinamakan fre format. Selanjutnya dari

F'emantaatan Program PS+CAEPIPE UntVk
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Ire forma! akau didapat hasil analisis yang berbentuk prl, prc, pii, prr, pie, prf clan prx. Apabila

hasil analisis setelah dilakukan evaluasi ditemukan beberapa kesalahan/penyimpangan dari

Jiarua yang telah ditentukan, niaka perlu diadakan diskusi/perubahan disain sistem pemipaan

tci sebut dengan persetujuan pihak desainer.

3..ANALISIS DAN VERIFIKASJ

.vl Analisis

Sebagai contoh peinanfaatan dari analisis penyangga pipa ini akan dibahas suatu sistein

pemipaan dari pendingin sekunder RSG - GAS.

Data yang dibutuhkan sebagai inpitlan sbb :

• P& I [) ( Piping andInstninwnt Diagram)

• (iambar lengkap (("omposilc Drawing

• I'aket input analisis pipa (Piping Analysis Input Package)

• (.iambar isometrik (Isometric Drawing)

• (iambar potongan peralatan dan pompa nossel

Data-data tersebut diubah ke dalam bentuk fre format oleh code J'S< CAEVIPE melalui

UNIX, apabila data input masih ada yang kurang/belum lengkap, maka fre format tidak dapat

dinin.

.12 Veritlkasi131

Hasil analisis harus memenuhi/sesuai dengan code, standard dan peraturan-peraturan yang

digunakan. Persamaan-persamaan dan batas-batas tegangan untuk non seismik dapat di li hat

pada kondisi sustain dan expansi termal (persamaan (1), (2) dan (3).

.12 I Batas Tegangan Pipa

Tegangan yang terjadi pada suatu sistem pemipaan pada berbagai macam kondisi

pembebanan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

'•emanfaatar. Program PS*CAEPIPE Untuk
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.1.2.2 Batas Beban Nossei, Peralatan dan Pompa

- Nossel Peralatan

I-., - W •• 0.15 S,,(A)/10 (5)

F., - I V 0.15 Sh(A)/10

Mr 0 15xShXZ (6)

- N'ossc! Pompa

lv-0.()l«K«A«Sv (7)

I", \\ -L 0.0|»K»A»Sy

M, Mi.:. O.I»K«Z«Sy (8)

Sx Togangan Luluh {YieldSircn^lli), ksi

,\ l.uas Penampang, in2

Z : Section modules, in'

I., ; Ciaya Axial, kip

l-\ Ciaya Shear Resultant, kip

Mi, Resultant bending moment, kip-in

Mi I orsional moment, kip-in

K r 0 5 Untuk kondisi pembebanan sustain

i .0 Untuk kondisi pembebanan termal

Biasanya batas pembebanan peralatan pada nossei ditentukan langsung oleh pabriknya atau

ciianibil beidasarkan dengan standardyang ditentukan.

Peman/aatan Program PS+CAEPIPE Untvk
Menganal/sts Penyangga Pipe (Y.B. Sftandung) 124



Providing
Seminar Texnologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy; 119-129

(ontoh Analisis Tegangan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel : AOl

I .;ui!.'.k;ih
Batas Tcgangan Hatas Bcban

I'crgcsoran

DX/DV/I)/. (in)
l lasil

l>cnr,.iiu;U.m

ll

( I i lVnv;ingg;i sesmii

iics;nn

(2 l M^njiucsor

i 31 Mcnjiinbiih/Moiiy-

ur any.i

l-l lI'.iNanu IViivaiigga

lipc Spnni:

( 5) Tciaklur

1'IU.

•

<

<

PRC

(*)

(*)

<

<

Mcngadaknn konsull
pcnyangga tipc snub

PRR

(*)

(*)

(*)

<

I'Ri-:

1'omp.i

>

-

•

Pcralatiin

>

>

<

liohan
Sustain

0.125

0.125

0.125

0.125

Ifcban
Kombinasi

2.0

2.0

2.0

2.0

I'UC. I'RU dan I'RI-.
(lidak iiK-inciiuhi)

Ticlak iDciigalanii
|)ciuhaliaii

I'RI. dan 11/
(lulak inciiKiiulii)

VU): Uttttlk l'olM|l.l
(lulak nicnnufhi)

asi iJcngan piliak pcmlcsain iintuk menyuh.ih jalur pipa alau ilcngan iiiL'n.i;guii.ikan

Kcterangan

{ * ) -

I'RI) •--• Free formal input, model shapes
PR/ - Input echo
PRC - Fife combination cases results
PRL ----- Static load cases results
1'RE --- Fife support summary
J'RX Fife lime history cases results
PRR = Fife floor response cases results
PRF = File thermal Irani en t cases

Pipa mas'ih stress (perbandingan tegangan > 1,0)

"Untuk menyatakan bahwa harga tegangan pipa di bawah batas yang

uirua (*) harus lebih kecil dari satu"

inkan maka

llnsil Ohihan Code PS + CAEPfPE Melalui UNIX

IDEN JH=1 CD=(I VA=0 GR=-Z IU=l 011=1 AB=T
1>L=/BATAN-PRSG / EN=/SITANDUNG/

IIIL CV=6 RG=0 GL=2 SU=l BL=J GC=0 PR=1 MD=l Jf.= l
TI=/IMPESTRESS ANALYSIS FORSISTEM PENDINGIN SEKUNDER/

l.CAS RK=J2(I CA=10 TY=9 EQ=2 PR=<) SS=»
TI=/l)EA»\VEIGHT(DW)/

LCAS ( A=J2II TY=0 EQ=7 PR=0 SS=<»
IWHIERMAL NORMAL (TN)/

C.STK HI=J2() CA=321 ME=1 OPN) EQ=8 PR=» SS=()
!\IA=10 I A=l. MC=J20 FC=1.
II=/I)\V+TN/

(CAS RF=J2(I CA=5(M) ME=0 OP=l) EQ=0 PR=0 SS=O
CI = Kt FI = I. C2=J2()F2=I.
II=/I)VV+TN (EQ. LOADS)/

* Material Properties Table *
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MATH ( I)=K)1 EX=1 TY=t SGN). TX=200. TA=70. KL=1
MATJ) TE=70. ENN2.79EI EX=6.07E0 SH=1.5EI SY=3.3EI KL=1
MAT!) TE=H)(>. EH=2.78E1 EX=6.31E() SH=1.5E1 SY=3.3E1 KL=1
MATI) TE=2(I(I. EH=2.77E1 EX=6.38E0 SH=1.5E1 SY=3.28E1 KL=1

(KOS

(KOS

(ROS

Si1

( I)=22
S()=l.
CT)=2(>
SO=1.
CU=i(>
SO=1.

ction Properties Table
OD=22.

ST=1.
OD=2f>.

ST=1.
OI)=36.

ST=1.

WT=0.375
KL=I
WT=0.375
KL=1
WT=0.375
KL=1

MA=87.

MA=103.

MA=I43.

._ *

{ DI.SN TE=UI4. PR=I18.
11 OI'KK CA=32O TE=V0. PR=II8. KL=I
11 MA I L CD=I()I * MATL changed
11 (KOS Cl)=22 * CROS changed
\l \N( M PT=10 LO=0
{I CO()KI»T=I(I AX=0. AY=«. AZ=I).

PT=15 1)X=-».»<M EH =2
l'l=20 I)X=-».3O3 EW=2

!! ( Ki;i) PT=JO l)X=-2.22 EW=2
|f AN =(•(».
j (KOS ( f)-26 * CROS changed
[ I AN(. PT=4(I I)X=-3.383 EW=2

|; : ; I - : A ! ) P T = 4 1 KW=2 RA=3.25
!! IAN(;PT=5il DZ=KMI2 EW=2
i KKAI)PT=5I E\V=2 RA=3.25
| TAM<; PI =55 DX=-4.
j USTN PT=55 LO=(I DZ=1. SP=0E0
1 TAN<; PI=(.(> I)X=-4.()I EW=2
I HKAI>lT=dl EW=2 RA=3.25
i« )A,N(;PT=7I) DZ=-I(I.1C7EVV=2
'! iJKAI)PI=71 EW=2RA=3.25
j I I A N ( ; PI=S(I D X = - 3 . 3 8 3 EW=2
j I NAI.VPT^O DX—0.723

, \AIA'PT=10» DZ=3.425
i | MA=7.5TH=3.
i i '••— — Junction pipe

VAIA'PT=IIO DX=-0.723 EW=2
Tll=3.

TANG IT-115 DX=-(M)ltl E\V=2
\ AI A' PT=I2O l>X=-2.253

TH=3.
\'AIA'PT=I3» DZ=4.425

MA=').d TH=3.
• Junction pipe
J IMCPI I2»
\ AIA r r -140 l>X=-2.253 L\V=2

TH=3.
IAN(; PI-145 1)X=-«.()OI EW=2
\'AIA' PT==I5« l)X=-().723

n i - 3 .
\A1\'P1=H.I) DZ=3.425
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MA=7.5 TH=3.
* .Junction pipe
JUNC PT=l50
VALVPT=l70 I)X=-».723

TII=J.
TANG PT=l75 DX=-().OO1
CREU PT=l80 DX=-4.071

AN =60.
CROS CI)=3f. *-— CROS changed -
TANG PT=185 DX=-0.5
RSTN PT=l85 LO=0
TANG PT=190 DX—2.395
TANG PT=195> DX=-2.884
TANG PT=20(l DX=-4.51
BRA1)PT=2I)1 EW=2RA=4.5
TANG PT=2I)5 DY=18.
RS IN PT=2O5 LO=(t
TAN(J PT=2IO DY=19.7J
TANG PT=215 DY=15.
RSTN PT=2!5 LO=(I
TANG PT=22(I DY=14.522

SP=0E0

EW=2

DZ=1. SP=0E«
EW=2

DZ>=1. SP=«E()
EW=2

ANCH PT=22O LO=0 KX=1.2E4 KY=J.2E4 KZ=1.2E4 MX=4.67E5 MY=4.67E5 MZ=4.67E5
CO()RPT=22« AX=-39.<I61 AY=f>7.232 AZ=-0.147

EN DP

4. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

4 I i lasil Analisis

llasii analisis penyangga pipa pendingin sekunder dengan nama file "rsg.fre" adalah

scbagai bcrikut :

- Tegangan Pipa

ilarga maximum tegangan pipa akibat pembebanan .sustain dan termal diambil dari

//A'Vsg.prl" pada kondisi pembebanan deadweight (DW) dan kondisi pembebanan termal

(Tl IN) seperti yang disyaratkan pada persamaan (1) dan (2).

'ahcl A02 : Evaiuasi Tegangan untuk ASME B3 i

Kobiiiasi
'ciiihcb;in;in

Titik Pcrsaniiian Tcgaagsin (psi)

Sustain (Case 10)

Tcnnnl (C'nsc ."20)

71

40

11A

MI3B

Aclual

11745

636

Balas(Pcrs;miaan)

15000 (1.0 Sh)

22500(SA)

0.7S.'?

0.02X

Pcrbaiidingan

Femanraatan Program PS*CAEPIPEUntuk
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i)an tabcl ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan tegangan antara hasil analisis (actual)

daman batas tegangan yang diijinkan sudah memenuhi persyaratan code ( 0,783 clan 0,028 _

I,")

- Beban Nossel Pompa

Beban - beban terhadap nossel pompa diambil dari file "rsg.pre" seperti yang disyaratkan

pada persamaan 3 &4 Dasar pengambilan hanya pada kondisi-kondisi tertentu (kondisi 500)

dan dipilih pada titik yang mengalami beban maximum. Beban terhadap nossel pompa dapat

dililiat pada label A03.

abcl A()> : Evaluasi Beban Terhadap Nossel Pompa

link Nossel Kondisi
l'omp;i

Actual Gava (kip) Moincn (kip - in)

5OO

1

Allowiibic

Actual

Allowable

Fit

0.133

15.523

F\

0.624

15.523

Ml

184

91950.425

Mb

3742

91950.425

Dari label ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan gaya dan momen antara hasil

analisis (actual) dengan batas beban yang diijinkan (allowable load) artinya sudah memenuhi

pcisyaratan code (actualload <allowable load).

4.2 Diskusi

Sctclah dilakukan analisis terakhir atas dasar persetujuan pihak desainer maka hasil yang

ditiinjukkaii seperti pada Tabel (A02 dan A03) dapat memenuhi code, standard dan

w^nlaloncs.

Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemipaan pendingin sekunder

KS(j-(iAS bcrada dalam keadaan aman pada waktu beroperasi penuh 100%.

Scbagai bahan pertimbangan dapat disampaikan beberapa hal :

I Pcmilihan lokasi titik penyangga oleh pihak pendesain seharusnya dipertahankan, kecuali

kclebihan tegangan atau over load yang terjadi jauh lebih besar dari harga yang dijinkan

(allowable).

neinanfsa(an Program PS*CAEPIP£Untuk
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2 Pemilihan tipe penyangga (restrain atau variable spring) tidak mengikat sepanjang hasil

analisis scsuai dengan code,standard dan wgidalories.

y Penggunaan penyangga tipe snubber hams dikonsutasikan dengan pihak desainer

Sejalan dengan usaha peningkatan suinber daya manusia untuk mempersiapkan era PLTN,

penguasaan akan metode ini sangat membantu dalam melakukan evaluasi keselamatan

terhadap sistem pemipaan reaktor daya.

5. KESIMPULAN

Penguasaan terhadap penggunaan program ini dapat memberikan hal-hal sebagai berikut :

1 Meningkatkan mutuh hasil rancangan sistem pemipaan dan dapat meyakinkan bagi

pendesain bahwa hasii rancangan sudah memenuhi persyaratan code.

2 Ketepatan pemilihan titik dan tipe penyangga dapat mengurangi biaya dan memberikan

kenuidahan terhadap pemasangan, pengoperasian dan perawatan sistem.

3 I'eningkatan sumber daya manusia dalam disain sistem pemipaan untuk mempersiapkan

era PLTN.

6. ACUAN

1 R(\I1UDSON,RE.FE1GEL and C.J. GOMEZ. ASME/ANSI B3I.1 POWER PIPING,

IVX9 Edition

2 PAUL R.SMITH, P.E. and THOMAS J. VAN LAAN, P.E,P1PING and PIPE SUPPORT

SYSTEMS

v Anonimous, PS + CAEPIPE COMPUTER PROGRAM VERSION 3.4.05-WJ992 Edition

SST SYSTEM ,023 KIFER ROAD.

4 Anonimous, Interatom, MPR 30 SECONDARY COOLONG SYSTEMP PA OS NO.

OO75.Mayl987.

5 Anonimous, Interatom, MPR 30 ISOMETRIC DRAWING for SECONDARY SYSTEM

RW-00G2-GC-007, February 1987.
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SISTEM PENDINGIN UTAMA REAKTOR SERBA GUNA G.A. SIWABESSY

SI'ATIJ TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR KELEMAHANNYA

Oleh

Sudiyono

AHSTRAK
S1STEM PENDINGIN UTAMA REAKTOR SERBA GUNA G. A. SIWABESSY
SI AH! TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR KELEMAHANNYA.. RSG-GAS
;dah beroperasi sejak Agustus 1987, hingga sekarang. Pada kurun waktu tersebut telah banyak
tulisan/paper yang mengulas unjuk kerja serta kecanggihan yang dipunyai oleh sistem
pendingin utama RSG-GAS. Tulisan-tulisan tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap sistem
iu scndiii, dan kelemahannya yang ada masih tetap ada. Dalam paper ini diulas/dibahas segi
negatif dari sistem pendingin utama RSG-GAS dengan harapan ada tindak lanjut/dampak
posit if terhadap sistem sehingga kelemahan-kelemahan itu secara berangsur-angsur dapat
• iipcikccil atau dihilangkan sama sekali.

ABSTRACT
THE MAIN COOLING SYSTEM OF THE RSG-GAS, A STUDY OF DISABILITIES
The RSG-GAS has been operating since August 1987 until now. During that periode it has
I seen many papers explain the performance and the safety features of the system. Those papers
docs not mean any think to the system, but the wickednesses of the system is still remain stick
on it. This paper discribes the wickednesses of the RSG-GAS main cooling system with an
objective that their will be a corrective action of the management to improve the system so
i hat such wickednesses can be minimised or even be avoided.

em Pendingin Utama RSG-GAS Suatu Tinjauan
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I. I'ENDAHULUAN

Sepcili telah diketahui daya reaktor dibatasi oleh kemampuan sistem pendingin dalam

mengambil panas yang dibangkitkan oleh teras reaktor selama operasi. Di samping itu sistem

pendingin reaktor nuklir dituntut untuk dapat memcnuhi ketentuan-ketentuan yang

disyaratkan.

Seeara umum dapat dituliskan bahwa sistem pendingin reaktor nuklir dalam operasinya harus

mampu menanggulangi kemungkinan terlepasnya air pendingin primer yang aktiv ke

lingkungiin. mcmberikan data operasi yang tepat/akurat untuk dapat dipergunakan dalam

berbagai pcnclilian, kalibrasi daya rcaktor dan mampu mengambil panas yang dibangkitkan di

teras reaktor. sehingga integritas komponen teras tetap terjaga.

Sistem pendingin RSG-GAS sejauh ini sudah terbukti dapat beroperasi dengan baik; tetapi ada

hal-hal yang masih dapat ditingkatkan. Dalam makalah ini akan dibahas kelemahan-

kelemahan yang masih melekat pada sistem pendingin utaina RSG-GAS, dan usaha-usaha

untuk mengatasinya.

II. DESKR1PSI SISTEM PENDINGIN UTAMA RSG-GAS

Pendingin utama RSG-GAS terdiri dari sistem pendingin primer dan sistem pendingin

sekunder. Sistem pendingin primer mengambil panas dari teras reaktor, untuk kemudian

dipinciahkan ke pendingin sekunder melalui alat penukar panas, dan panas tersebut dibuang ke

lingkungan melalui menara-menara pendingin sekunder. Sistem pendingin primer mempunyai

.1 pompa, pada operasi normal 2 pompa beroperasi dan 1 sebagai cadangan. Air mengalir

melewati teras reaktor dari atas ke bawah terus ke kamar tunda (delay chamber), dan

selanjutnya, air melewati penukar panas (heal exchanger) dan kembali lagi ke kolam reaklor.

Kamar tunda dimaksudkan untuk memperlambat laju aliran air pad;" '-mar tersebut sehingga

aktivitas isotop N-16 dapat direduksi. Waktu alir pada kamar tunda sekitar 50 detik Volume

kamar tunda 80 m". Selain kamar tunda, pompa-pompa, komponen penting lainnya adalah

penukar panas (Heal Exchanger). Terdapat 2 buah penukar panas type shell and tube masing-

masing berkapasitas 50%. dipasang vertikal.
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Air puidinyin sekunder melewati tiihe-luhe/p'ipa kecil sedang air primer lewat ruangan di luar

pipa-pipa kccil/sliell.

! nluk menjaga kebersihan bagian daiam pipa-pipa kecil pada heat exchanger, dilewatkan

bola-bola spon dengan unit sistem bola-bola spon PAH01 yang terpasang pada sistem

pundingin sekunder.

I'ada sistem pendingin primer juga dipasang alat-alat ukur laju alir, temperatur, tekanan dan

indikator kecepatan putaran motor-motor pompa. Beberapa parameter pada sistem pendingin

primer dimasukkan sebagai besaran RPS antara lain :

- Konlrol laju alir (JEO1 CF811/821/83 1)

- Kontrol temperatur (JEOI CT811/821/831)

- Kontrol tekanan (JEOI CP811/821/831)

- Kontro! posisi katup (JEOI CG811/821/831)

Sisiem pendingin sekunder mengambil panas yang dibawa oleh sistem pendingin primer lewat

pL'iuikar panas {heal exchanger) dan dibuang ke lingkungan melalui 6 buah menara pendingin.

Sisiem pendingin sekunder terdiri dari 2 jalur paralel yang masing-masing jalur melayani 1

'.•ail exc/ninger. Pada operasi normal, beroperasi 2 buah pompa dan 1 buah pompa sebagai

atianyan Tiap jalur pendingin sekunder terdiri dari pompa penukar panas (heat exchanger).

pipa-pipa dan 3 buah menara pendingin. Laju alir tiap jalur sistem pendingin sekunder + 1950

m'/h

i'ada sistem pendingin sekunder dipasang alat-alat ukur:

- Kontrol laju alir (PA0I/02CF01/02/03)

- Kontrol tekanan (PAO1/02 CPO1/02/03/04)

- Kontrol temperatur (PAO 1/02 CTOI/02)

- Kecapatan putaran motor (PAO 1/02/03 CS01)

Kontrol mutu air (PAO 1 CQ01 = konduktivitas, PA01 CQ02 = pH)

- Kontrol level air (PA04 CL01; PA04 CL02)

Pada sistem sekunder juga dipasang kontrol radiasi (PAO 1/02 CR002) yang dipasang pada sisi

u-kan masing-masing jalur sekunder. Apabila PAO 1/02 CR001 melewati harga batas yang

ditentukan (5 x 10'6 Ci/m*) maka katup-katup isolasi sekunder (PA0I AA14/AAI6; PA02

A A14/AA l()) akan menutup secara otomatis. Hal ini untuk mencegah air yang aktif

Uerkontaminasi) ke luar ke lingkungan.
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HI. KELKMAHAN PENDINGIN UTAIMA RSG-GAS

Yang dimaksud kelemahan pendingin utama RSG GAS adalah hal-hal yang tidak ideal/tidak

mcnyuntungkan/tidak baik yang melekat pada sistem pendingin utama RSG-GAS tctapi tidak

pernah tersentuh oleh maintenance atau perbaikan-perbaikan yang selama ini dilakukan.

Beberapa kelemahan tersebut antara lain :

/. Catu day a

Catu daya untuk sistem pendingin utama tidak ideal; tidak cukup leluasa untuk melayani

sislcm tersebut. Untuk alasan keselamatan, dalam mengoperasikan pendingin reaktor

haruslah sistem pendingin sekunder dioperasikan dahulu, ban.) kemudian dioperasikan

sisteni pendingin primer.

Hal ini tidak bisa dilakukan pada sistem pendingin utama RSG-GAS; karena apabila lial

itLI dilakukan inaka ada kemungkinan BHTOl/02/03 GH02 akan drop.

I-Ii.il ini dituangkan dalam prosedur operasi OM. Part IV. Chapter 1.1. halaman 10; Because

of some reasons the primary sistem has to he started before starling secondary system.

Ini menyulitkan operasional sehari-hari, misalnya dalam kasus trip tegangan PLN apabila

yang mati sistem pendingin primer, sedang sistem pendingin sekunder masih beroperasi,

maka dalam mengoperasikan kembali sistem primer, ada kemungkinan BHTOl/02/03

GH02 drop.

2. Tekanun kerja

Tekanan kerja penukar panas (HE) sisi primer = 1,1 bar

Tekanan kerja penukar panas (HE) sisi sekunder = 0,2 bar

Schingga apabila ada kebocoran pada penukar panas maka air primer (yang aktiv) akan

keluar ke lingkungan melalui pendingin sekunder. Meskipun pada sistem pendingin

sekunder RSG-GAS dipasang PAOI/02 CR00I untuk memantau keluarnya air primer yang

aktiv ke lingkungan, tetapi terbukti alat ini tidak selalu dapat stand-by (sejak Pebruari 1998

liingga sekarang alat tersebut dalam perbaikan/tidak beroperasi).
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J. Delay Chamber

I'ada opciasi reaktor daya tinggi dan dalam waktu yang lama, selalu terbentuk ruangan

yang berisi udara di dalam delay chamber. Hal ini akan mengganggu efektivitas dari delay

chamber itu sendiri.

-I. Kontrol tempcratur

Ki>ntto! tcmperatur penunjukannya tidak akurat. Keadaan ini sudah terjadi sejak awal

pengoperasian sistem ini seperti terlihat tabel berikut ini :

CTOO2 CT0O3

I:

Jan kolum
raktor

Delay Chamber

CT001
Pompa-pompa CT811/B21/

CTOO6 831

Ke kolam
reaktor la

CT0O5

If

1

2

3

/,

5

6

7

Tanggal

02-10-89

11-08-90

25-03-92

0: 04-93

04-12-94

25-03-96

03-11-98

Jam

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Daya

(MW)

10

25

25

25

25

25

15

CT001

34

42

46

43,5

45

45

42

CT002

36

44

48

45

46

46,5

43

CT003

30,2

34

38

36

36

37

36

CT004

36

44

48

45

46

47

43,5

CT005

30.8

34

38

36

36

37

36,2

CT811-831

32

35

• 40

37,5

38

39

38 1

if.
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Scharusnya penunjukan JEOl CTOOl = CT002 = CT004 dan penunjukan JEOI CT003 =

(T005 = CT8II/82I/831. Kontrol tempcratur pada sistem pendingin rcaktor nuklir

seharusnya dapat mengukur temperatur yang sebenarnya, karena akan dipakai pada

kaiibrasi daya reaktor dan percobaan-percobaan ilmiah lainnya.

:v Power supply

Apabila terjadi fault pada modul power supply motor-motor pompa sekunder, tidak dapat

dircset. Hal ini sangat menyulitkan pada saat ingin mengoperasikan sisteni sekundcr

setelah ada gangguan (misalnya sistem sekunder mati karena tiba-tiba PLN ma(i atati

tegangan PLN drop sesaat).

(K Indikator motor blower sekundcr

Inclikator motor blower "ON"/ "OFF" pada pendingin tidak berfungsi dengan benar

I'ada saat operasi normal, menara-menara pendingin beroperasi normal (6 menara

pendingin), apabila tiba-tiba ada gangguan pada salah satu atau lebih menara pendingin

yang menyebabkan menara pendingin tersebut tidak beroperasi, maka hal itu tidak diikuti

dengan perubahan indikator "ON" / "OFF" pada panel tegak di RKU. Sehingga sering

terjadi keadaan dimana indikator pada pane! tegak RKU "ON" tetapi keadaan di lapangan

motor blower menara pendingin tersebut tidak beroperasi atau "OFF". Hal ini sangat

mengganggu pengamatan operator untuk sistem pendingin sekunder.

7. Kontrol Level OH

Ci'cias penduga level oli poinpa-pompa primer tidak "checkable"'., pada saat reaktor

beroperasi pada daya tinggi, ruang cell primer paparan radiasinya tinggi. Akan sangat

berbahaya bagi petugas yang akan mengecek keadaan pompa-pompa primer pada saat itu

Akan sangat baik apabila pengecekan oli dan penambahan oli pada pompa-pompa primer

dapat dilakukan dari luar ruangan eel primer; untuk selanjutnya perlu dipasang peralatan

tambahan yang memungkinkan hal tersebut dapat dilaksanakan.

S:s:e;n Per. virgin Ulama RSG-GAS Suatu Tinjausn
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IV. I'GMBAHASAN

Dari 7 hal kelemahan sistem pendingin utama RSG-GAS yang dibahas dapal diketahui

^eberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja sistem tersebut.

I Hiuk mcmperkccil keiemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut

I Pada saatnya nanti, apabila akan dilakukan penggantian kontaktor BHTOI/02/03 GHC02,

diusahakan kapasitasnya yang sedikit lebih besar. Tentu saja hams mclalui

pcmbahasan/perhitungan yang semestinya.

.'. Pci In dilakukan1 studi pendahuluan untuk membahas kemungkinan penggantian

motoi/pompa sekunder untuk memperoleh tekanan kerja lebih besar dari 2,6 bar, meskipun

hal mi agak sulit karena akan berkaitan dengan kontraksi pemipaan, ketinggian inenara

pendingin yang sudah ada..

i Kcalisasi pengadaan/pemasangan sistem perangkap udara "delay chamber sesuai dengan

hasil studi pendahuluan perlu dipercepat.

i \\-\k\ dilakukan kalibrasi semua kontroi temperatur yang terpasang pada sistem pendingin

uiama RSG, secara teratur/berkala minimal 1 kali dalam setahun.
i
i ^ Lebih dibcrdaya-gunakan litbang yang ada di RSG untuk mengatasi/meng- "up-grade"
i

| modul power motor-motor pompa sekunder; dan modul power motor-motor blower

• menara pendingin sekunder.

I Perlu dipasang CCTV (monitor visual) pada setiap gelas penduga level olie pompa-pompa
i

j primer; dan dimonitor di luar ruangan primary cell.

I
V. KKSIMPULAN

i . •• • -

i
| Hengan mengetahui kelemahan dari sistem pendingin utama RSG-GAS akan dapat dilakukan
j

I lial-hal sebagai berikut :

: I'embelian suku cadang untuk komponen yang tidak ideai/tidak baik tidak hams sesuai
i
| dengan aslinya tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu agar bisa menghilangkan kelemahan

vanu ada

.'..•'.fe/n Pendingin Utama RSG-GAS Suatu Tinjauan
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»

Dapat dilakukan analisa/penelitian pendahuluan oleh para pakar untuk mengatasi

kelemahan yang ada.

Dcnyan mengenali sistem pendingin utama RSG-GAS dengan baik operator dapat

menyesuaikan diri dalam menangani/mengoperasikan sistem, demi kelancaran operasi

rcaktor.

Akhirnya sistem pendingin utama RSG-GAS, dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan

kaidah-kaidah keselamatan yang berlaku pada instalasi reaktor nuklir.

I)AFTAR PUSTAKA

i SAR MI'R-30 Vol. 2 Chapter 5-10

2. OM MPR-30 Part. IV Chapter I-4
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APPUKASI JAMINAN KUALITAS DALAM SISTEM DOKUMENTASI

OPERASI REAKTOR NUKLIR

Naek Nababan

ABSTRAK
APPUKASI JAMINAN KUALITAS DALAM SISTEM DOKUMENTASI OPERASI
REAKTOR NUKLIR. Dalam setiap reaktor nuklir riset sistem pengendalian document harus
diietapkan dan dilaksanakan untuk penyiapan, penilaian(review), persetujuan, pencrbitan,
distiibusi. revisi dan validasi dokumen (bila diperlukan) penting bagi manajemen, kinerja dan
verilikasi kerja. Dalam sistem pengendalian dokumen tanggung jawab tiap unit kerja atau
uulividu hams ditetapkan secara tertulis. Tipa-tipc dokumen termasuk yang tcrkait dalam
piogram jaminan kualitas, persyaratan keselamatan, prosedur operasi dan pemeliharaan,
mstruksi inspeksi, laporan inspeksi dan pengujian, laporan penilaian, gambar-gambar, berkas
data, kalkulasi, spesifikasi, kode komputer, order pembelian dan dokumen terkait, dokumen
pasokan vendor dan instruksi kerja. Manajemen harus mengidentifikasi pcrsyaratan bagi
lukiinicii dan harus menyediakan pctunjuk bagi organisasi dan orang yang beriugas
mcnyiapkan dokumen. Petunjuk ini hams mencakup status, ruang lingkup, isi, dan kebijakan,
maupun standar dan kode yang digunakan. Petunjuk ini juga menjelaskan perlunya umpan
'nalik dari pcngalaman. Modifikasi instalasi atau hasil-hasil penilaian dapat juga memberi nilai
!a:nbah untuk kcperluan dokumen bam.

ABSTRACT
OUALITY ASSURANCE APPLICATION IN THE DOCUMENTATION OF
NUCLEAR RESEARCH REACTOR For each nuclear research reactor, a document control
system should be established and should be provide for preparation, review, approval,
issuance, distribution, revision and validation (where appropriate) of documents essential to
the management, performance and verification of work. In the document control system the
icsponsibilities for each participating organization or individual should be defined in writing.
The types of document include, but are not limited to, documents comprising the QA program,
safety requirements, maintenance and operating procedures, inspection instructions, inspection
and test reports, assessment reports, drawings, data files, calculations, specifications, computer
codes, purchase orders and related documents, vendor supplied documents and work
instructions. Management should identify the need for documents and should provide
vuiidanee to the organizations and people preparing them. The guidance should cover the
status, scope and contents and the policies, standards and codes whish apply. It should also
explain the need for feedback of experience. Plant modification or the results of assessments
• oiikl also uive rise to the need for a new document.
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I. l'ENDAHULUAN

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah menetapkan standar bahwa sistem

dokumentasi jaminan kualitas dilaksanakan harus berdasarkan prosedur-prosediir dan instruksi

IcitulisIcitulis.

Sistein dokumentasi yang ditetapkan dan terpelihara merupakan bagian mendasar dari

kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi aspek jaminan kualitas reaktor. Secara uniuni

lungsi penting dari sistem dokumentasi ialah :

1) Scbagai dasar untuk penilaian terhadap keeffektipan pelaksanaan program jaminan

kualitas;

2) Scbagai informasi historis mengenai aspek-aspek jaminan kualitas dari desain,

manutaktur, konstruksi, komissioning, dan operasi reaktor;

?•>) Informasi kualitatif dan atau kuantitatif mengenai kualitas produk atau proses.

Persyaratan yang ditetapkan oleh IAEA terhadap sistem dokumentasi mencakup

identifikasi. koleksi, indeks, filling, penyimpanan, pemeliharaan, dan disposisi dokumen-

dokumcn yang berhubungan dengan desain, manufaktur, konstaiksi, komisioniiig, dan

operasi reaktor.

Organisasi penanggungjawab reaktor harus menetapkan sistem dokumentasi yang

harus mcmenuhi persyaratan badan perizinan, kode, standar, dan spesifikasi reaktor. Selain

itu juga harus ditetapkan unit kerja yang bertanggungjawab untuk mcnyediakan dan

melaksanakan prosedur-prosedur, personil, fasilitas, dan pelayanan untuk menjamin

keef'tektipan sistem dokumentasi.

Sistem dokumentasi harus dilaksanakan dengan memenuhi prosedur dan instruksi

teriulis yang ditetapkan.
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2. SIS'I KM DOKUMENTASI

2.1. Admini.strnsi Dokumen

Dokumen desain spesifikasi yang digunakan, dokumen-dokumen pengadaan.

pmsedur-prosedur pengetesan, prosedur-prosedur operasional, atau dokumen-dokumen

lainnya hams dapat menunjukkan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh siapa,

tliperuntukkan kepada siapa, dan ditangani oleh organisasi yang bertanggungjawab.

Dokumen-dokumen yang digunakan hanya sah apabila jelas tanggal, stempel, pembuat,

laiula tangan, atau bentuk otentik lainnya dari personil yang berwenang.

Dokuincn dapat berupa dokumen asli atau hasil reproduksi. Seluruh dokuincn hams

i:'i;is. kimkap. teridentifikasi terhadap item yang dimaksud, dan terbuat dari

iuait-i i/h;ilian yang tahan terhadap kerusakan selama perioda waktu yang dipcrsyaratkan.

Dokuinen-dokumen harus terdaftar dalam indeks dan harus dapat mengindikasikan

iokunicn, minimum sebagai berikut :

I ) Judul dokumen dan item atau kegiatan yang berhubungan;

2) Organisasi atau personil yang merupakan sumber dokumen;

'; I rutan waktu dari dokumen;

\) l.okasi dokumen dalam gudang (tempat penyimpanan dokumen).

Metoda untuk pembuatan indeks ini harus ditetapkan sebelum penerimaan

'iukumen. Indeks yang dibuat/disusun harus dapat memberikan informasi yang

menyidentifikasikan baik item maupun dokumen yang relevan.

Vti.ip dokumen harus ditangani dan didistribusikan berdasarkan prosedur tertulis yang telah

,i;lc!apkan.

Setiap dokumen hams dilengkapi dengan identifikasi yang dapat memberikan

mtormasi yang cukup tentang dokumen dan item atau kegiatan-kegiatan yang akan

iiii/nniumakan dokumen tersebut.

.iM Jamman Kualitas Dalam Sistem Dokumentasi
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Dokumen-dokumen harus dikategorisasi secara tertulis menurut dokumen

peimancn dan dokumen non permanen. Dokuinen biasa tidak memerlukan perlakuan

kluisus yang dipersyaratkan bagi dokumen permanen maupun dokumen non pcrmanen.

Organisasi penanggungjawab hams mencntukan pcrsyaratan-persyaratan urutan

untuk peiioda waktu dari dokumen-dokumen terkategorisasi, dan harus memenuhi

persyaratan-persyaratan dari badan perizinan.

Bila suatu dokumen memerlukan perbaikan atau korcksi, maka hams diiakukan

sesuai dengan prosedur tertulis yang ditetapkan oleh organisasi penanggungjawab. Dokumen

icricntu mcmeriukan pcnilaian alaupun persetujuan dari pihak lain seperli Panitia Penilai

Kcsclamatan Reaktor ataupun badan perizinan mengenai perbaikan atau koreksi tersebut

Prosedur perbaikan atau koreksi dokumen harus juga mencakup persyaraian

identilikasi personil yang berwenang untuk melakukan koreksi ataupun perbaikan terhadap

dokumen.

2.2. Penerimaan Dokumen

Persyaratan-persyaratan untuk penerimaan dokumen sudah ditetapkan sejak

pekerjaaan desain diiakukan, manufaktur, konstruksi,komisioning, dan operasi reaktor.

Pcisonil yang menangani dokumen-dokumen ini harus memahami niiai dokumen, dan

meiijamin keseiamatannya selama berada dalam tanggung jawabnya.

Untuk menjamin keandalan dokumen selama waktu yang dipersyaratkan maka persyaratan

untuk penyiapannya harus ditetapkan dan dilaksanakan.

Setiap organisasi bertanggungjawab untuk penerimaan dokumen dan harus

menyorganisasikan dan melaksanakan sistem pengendalian dokumen. Sistcm pengendalian

ini liarus mencakup penerimaan dokumen sementara hingga penerimaan dokumen final.

Applikasi Jaminan Kualitas Dalam Sistem Dokumentasi
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in pengcndalian clokumen harus tcrmasuk (minimum) :

i) Check-list untuk penandaan dokumen-dokumen yang diperlukan;

'.'.} Dallai dokumen yang diterima;

.i) I'rosedur-prosedur untuk peperimaan dan pemeriksaan dokumen yang datang.

Siatus tiap dokumen ditetapkan pada saat proses penerimaan dokumen, yang

duciapkan dalam sistem pengendalian dokumen,

I'cnentuan status ini harus berdasarkan penilaian yang akurat dan mengacu pada

.; km jicngL'iidalian yang ditentukan.

?3 . I'ciu-Iusiiiaii dan Akscssibilitas

Dokumen-dokumen harus disimpan pada lokasi sedemikan sehingga tidak

; K'nyuiitkan bagi organisasi penanggungjawab maupun bagi organisasi yang

ikTtanggungjawab sebagai sumber dokumen. Lokasi ini ditentukan sedemikian dan harus

monipunyai pcrsonil (staf) pengelola, dan fasilitas-fasilitas untuk pencarian dokumen yang

u isimpan apabila diperlukan.

Kckntuan-ketcntuan harus dibuat untuk pemeliharaan dokumen pada lokasi yang spesitlk

dan muciah diakses oleh .organisasi penanggungjawab ataupun desainer selama perioda

waktu tertentu. Akses ke lokasi,ini harus terkendali.

- =• J • • i *. - *

2.4. Disposisi =._ ; ; ,

Organisasi penanggungjawab harus menetapkan prosedur-prosedur unluk

incimciidalikan pemindahan dan disposisi dokumen. Contoh sistem dokumentasi dapat dilihat

pada .nambar I. : ;

! Jukumen-dokumen yang terakumulasi pada berbagai lokasi harus diatur sedemikian,

iiiiiuLia mudah melakukan penilaian untuk organisasi penanggungjawab, atau mclalui

• l i ' a i i i sas i p e n g a d a a n .
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Sctelah pemindahan dokumen, organisasi penanggungjawab atau desainernya

hams menginventarisir dokumen - dokumen yang terakumulasi, pengetahuan

pcncrimaan, dan pemrosesan dokumen-dokumen ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dokumen-dokumen yang termasuk dalani kategori dokumen non permanen harus

disimpan minimum seiama perioda waktu tcrtentu oleh organisasi penanggungjwab.

Sctelah perioda waktu ini dokumen-dokumen dapat dipindahkan atau dimusnahkan

setelah mendapat persetujuan dari organisasi yang bertanggungjawab.

3. KATEGORI DOKUMEN

Dikenal tiga(3) jenis kategori dokumen daiam operasi reaktor, yaitu permanen, non

pcrnuinen, dan biasa. Perlakuan jaminan kualitas harus dilaksanakan terhaclap dokumen

kalegori permanen maupun non permanen, sedangkan dokumen biasa lidak memerlukan

perlakuan tersebut karena tidak berpengaruh terhadap aspek-aspek jaminan kualitas ataupun

keselamatan reaktor.

3.1, Dokumen Pcrmanen

Dokumen permanen harus dijaga dan dipelihara oleh atau untuk organisasi yang

bertanggungjawab, paling tidak untuk seiama masa hidup tiap item yang terpasang dalam

instalasi reaktor, atau seiama masa hidup reaktor, atau yang harus disimpan untuk

kegunaan di masa datang.

Dokumen permanen mempunyai nilai yang sangat penting untuk memenuhi satu atau

lebih sasaran-sasaran berikut :

1) Menunjukkan/mendemonstrasikan kemampuan operasi dengan selamat;

2) Memungkinkan pemeliharaan, pekerjaan ulang, perbaikan, penggantian/pemindahan

aliiu modifikasi tiap item dokumen;

3) iVIenentukan penyebab kecelakaan atau kegagalan item;

4) iVlenyediakan basis data yang dipersyaratkan untuk inspeksi dan pengujian;

5) Memudahkan atau sebagai fasilitas dekomisioning.
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, . Benkut nil beberapa jenis dokumen penting operasi reaktor yang termasuk dalain kategori

\ j (iokumon permanen :

|:! I) Dokumen-dokumen kejadian abnonnal;

2) Dokumen kualifikasi, pengalaman, training, dan retraining personiI reaktor;

; | 3)Noiulcii rapat atau hasil rapat Panitia Penilai Keselamatan Reaktor dan Dewan

if komisaris perusahaan;

i| I) linentaris elemen bakar baru dan bekas, pemindahan elemen bakar, dan riwayat

11 pomasangannya;

j j ' 5) Dokumen survei pemantauan lingkiingan luar instalasi;

! | <>) Ddkumeii survei kontaminasi dan radiasi instalasi;
I i
I1 7) Tinykat radioaktivitas limbah cair dan gas yang terlepas ke lingkiingan;
j ! X) Dokiiinen pcnyinaran radiasi seluruh personil instalasi dan pcrsonil lainnya yang

;| iiKinasuki area radiasi terkendali;

11 'M Dokunien inspeksi sistem pendingin reaktor;

10) Dukumen-dokunicn dan perubahan gambar-gambar yang meretteksikan

iiiodifikasi terhadap sistem dan peralatan yang dijelaskan dalam laporan analisis

kesdamalan;

!!) nokumen transien atau siklus operasi dari komponen-komponen instalasi yang

dirancang untuk keselamatan operasi bagi batasan jumlah transien atau siklus

uperasi. . ,

3.2. Dokunien Non Pcrinancn

Dokumem non permanen ialah dokumen yang tidak memerlukan persyaratan

cpciti dokumen permanen, tetapi harus dapat menunjukkan / mendemonstrasikan

enyelesaian kegiatan-kegiatan sesuai dengan persyaratan yang spesifik.

Mciikut ini beberapa jenis dokumen non permanen dari operasi reaktor:

j I) Perubahan-perubahan dalam prosedur operasi;

2) Opcrasi normal unit nuklir, termasuk level dan perioda operasi pada tiap level daya;

Apphkasi Jamman Kuahtas Dalam Sistem Dokumenlasi
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3) i'engetesan periodik laporan jaminaii kualitas tentang inspeksi dan kalibrasi;

4) Kegiatan-kegiatan pemeliharaan termasuk inspeksi perbaikan, penggantian alau

pemindahan peralatan yang berkaitan dengan keselamalan nuklir;

5) Dokumen-dokumen pengangkutan zat radioaktif;

d) Dokumen-dokumen eksperimen atau pengelesan khusus reaktor.

4. GUDANG, PEMELIHARAAN, DAN PENJAGAAN

4.1. Persyaratan Gudang

Organisasi penanggungjawab harus menentukan dan menetapkan persyaratan

gudang dan lokasinya, untuk kepentingan pemeliharaan, penjagaan, dan proteksi dokumcn

mulai dari saat penerimaan sampai pemusnahan.

4.2. (>

Sebelum penentuan lokasi gudang dokumen, prosedur tertulis harus disiapkan dan

harus mencakup minimum hal-hal berikut :

1) Deskripsi area gudang;

2) Dcskripsi sistem filling yang akan digunakan;

3) Metoda untuk verifikasi bahwa dokumen-dokumen yang diterima adalah atas

persetujuan dalam dokumen pengiriman dan dokumen-dokumen yang diterima

dalam kondisi yang baik;

4) Mcloda verifikasi bahwa dokumen-dokumen cocok dengan indeks dokumen;

5) Pcraturan-peraturan pemerintah untuk akses dan pengendalian file-file;

(>) Metoda untuk pengendalian pertanggungjawaban dokumen-dokumen yang

dipindahkan dari fasiiitas gudang;

7) Meloda untuk koreksi tile, penambahan informasi, atau pemusnahan dokumen

yang sudah ada penggantinya.

Applikasi Jamman Kualitas Dalam Sistem Dokumentasi
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4.3. I'rmcliharann

Dokumen-dokumen hams dipelihara untuk mencegah terjadinya kemsakan, hams

disimpan secara cermat, dilengkapi dengan pelindung seperti pembungkusan, penggantung,

atau kontainer Yang terbaik ialah ditempatkan dalam kabinet yang tebuat dari baja.

j f Dokumen-dokumen yang merupakan hasil proses dengan metoda khusus hams

I* diiempatkan dan disimpan berdasarkan rekomendasi dari manufaktur, scpeili hasil

radiograli. gambar foto, mikrofilm, tape magnetik, dan dokumen-dokumen yang sensitit"

kThadap cahaya, tekanan, kelembaban, ataupun temperatur. Contoh format daftar induk

ilokiimen dapat dilihat pada gambar 2.

4.4. I'en jn^inn

I'craturan-peraturan hams ditetapkan untuk mencegah masuknya personil yang

•i'.kik bcrhak ke dalam area gudang dokuinen.

4.5. Ciri-dri Fasilitas Gudang

Fasilitas gudang dokumen hams ditempatkan dan dibangun sedemikian schingga

is: gudang tcrproteksi/terjaga dari kerusakan seperti akibat banjir, kebakaran, hewan pcngerat,

scrangga. dan kemungkinan kemsakan akibat kondisi lingkungan seperti temperatur

Jan kelembaban.

Dokumen-dokumen yang dibicarakan pada umumnya terbuat dari material yang

mudah rusak, khususnya oleh kebakaran. Dalam meneritukan spesiflkasi dan konstmksi

!>aiimi!ian untuk pcnyimpanan dokumen. sebekimnya hams dibuat peraturan pcncegahan

u ihactap dokumen-dokumen yang secara alaini mudah rusak.

( ii i-cin berikut hams dipertimbangkan dalam membangun fasilitas gudang:

1) l.okasi,

2) Tipe konstruksi termasuk ciri-ciri struktur dan perlakuan permukaan internal;

App'ikasi Jaminan Kualitas Dalam Sistem Dokumentasi
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?->) Kerangka kerja pemipaan dan drainase;

4) Pencegahan kebakaran dan pemadam kebakaran;

5) Ventilasi, pcngendalian temperatur, dan kelcmbaban.

Dapat dipertimbangkan petunjuk atau asistensi dari organisasi yang bcrkompeten

dalani bidang desain dan konstruksi fasilitas gudang dokumen.

Pertimbangan dapat juga diberikan terhadap duplikasi dokumen yang disiinpan dalam

i'asilitas terpisah. Dalam kasus ini ciri-ciri dan konstruksi fasilitas gudang haius mempunyai

kemcmpuan yang sama dalam mencegah keinungkinan kerusakan.

5. l.N'SPEKSI

Inspeksi terhadap sistem dokumen harus ditetapkan oleh atau untuk organisasi yang

bertanggungjawab. Inspeksi-inspeksi harus mencakup hal-hal berikut :

1) Inspeksi periodik dengan metoda sampling untuk menjamin bahwa dokumen telah

diterima dan ditempatkan pada lokasi file yangtepat;

2) Jnspeksi periodik untuk menjamin bahwa fasilitas berada dalam kondisi yang baik,

dan bahwa peralatan pengendalian temperatur dan kelembaban berfungsi dengan

tcpat;

3) Inspeksi periodik dengan metoda sampling untuk menjamin bahwa dokumen-

dokumen tidak rusak sebagai akibat dari praktek penyimpanan atau kesalahan

pcnanganan;

4) Inspeksi periodik untuk menjamin bahwa modifikasi-modifikasi dan koreksi

informasi yang ditentukan dalam dokumen hasil kegiatan pemeliharaan,

perbaikan, atau penggantian dalam instalasi, telah dimasukkan dalam

dokumen-clokumen yang menginformasikan konsistensi dengan status instalasi

akiual Gambar 3 memperlihatkan contoh sistematika inspeksi terhadap sistem

dokumentasi.

Applikssi Jaminan Kualitas Dalam Sistem Dokumentasi
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u. KKSIMPIFLAN

\><w\ hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip

kualitas harus diterapkan dalam pengelolaan dokumen operasi reaktor kaiena secara

ui berpengaruh terhadap informasi yang menyatakan bagaimana reaktor diopcrusikan

(!>iii dipelihara, kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan dan memelihara reaktor,

uiuiik apa saja reaktor dioperasikan dan digunakan, serta kelengkapan informasi historis dari

operasi reaktor tersebut.

i lal-lial penting lainnya yang dapat disimpulkan antara lain :

I ) Dokuinen opcrasi & utilisasi reaktor harus dikelola bcrdasarkan ketentuan dan prosedur

yang ditetapkan sesuai standar yang berlaku;

?.) Tiap dokuinen operasi & utilisasi reaktor harus ditetapkan kategorisasinya clengan tepat

auar pengelolaannya memadai;

i) I'engelolaan dokumen operasi & utilisasi reaktor harus dilengkapi fasilitas penyimpanan /

uudang beserta perangkat peralatan tersendiri sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

i) I'engelolaan dokumen harus dikendalikan untuk menjaga bahwa dokumen tersebut

dikelola sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

I'lSIAKA

i "(Ode on the safety of nuclear research reactor : Operation", Safety series No >5-S2,

IAI-A. N'iunna, 1992.

.: "Oualilv assurance for safety in nuclear power plants and other nuclear

installations", Safety series.No. 50-C-Q, IAEA, Vienna, 1996

"Document control and records", Safety series No. 5O-SG-Q3, IAEA, Vienna, IW6.
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Cntniiin : Dafuir induk dokumen disusun hams berdasarkan
Uruuin oenerimaan dokumen

Kctcrangan :

No. Unit
Judul
No. Idcnlifikasi
Kategori

Pcriode

No. Induk

: 1,2. 3 , . . . n
: diberikan suinbcr dokumen
: mengikuii pcdoinan yang ditetapkan
: PN = Pcmianen
NP = Non pennanen
BA = Biasa

: D = Dcsain
P = Pcngadaan
M = Manufaktur

: mengikuti proscdur

K = Konstruksi
C = Komisioning
O = Opcrasi

Lok;isi pcnyimpanan : kodc gudang & niang penytmpanan dokumen

Gambar 2. Contoh format daftar induk dokumen
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Diskusi

1 Soedardjo, BTU-PPTKR

Pcrtanyaau :

a. Nomor identifikasi belum dibahas untuk traceability (mampu telusur) mohon

penjelasan ?

b. Apakah instruksi tertulis sesaat pada kondisi komisioning dapat diidentitaskan sebagai

dokumen (permanen, non permanen, biasa) ?

.lawahan :

a. - Identiflkasi dokumen umumnya dibuat oleh sumber dokumen, kecuali ada

pcdoman tertentu yang ditetapkan

- Mampu telusur maksudnya kualitas produk/jasa/kegiatan harus dapat dimulai clari

Dokumentasi produk/jasa/kegiatan.

b. Termasuk sebagai dokumen tetapi untuk dikategorikan permanen/non permanen/biasa,

bcrgantung pada jenis instruksinya, misalnya : instruksi operasi nuklir = dokumen

permanen.

2 Kocs Inclrakusuma, BOR-PRSG

Pcrtanyaan :

a Applikasi gambar 1 (sistimatika ...) mengenai kelemahan-kelemahan yang ada di

RSG-GAS ?

b. Bagaimana penerapan program database untuk dokumen-dokumen yang ada ?

Jawaban :

a Umumnya dalam hal implementasi prosedur yang ada, tetapi dari hasil audit/inspeksi

lidak komersial.

b Boleh saja asal mengikuti ketetapan yang diberikan oleh IAEA liarus dijamin

keamanan dan keutuhan data dan informasi yang ada dalam komputer selama peiiode

waktu yang ditentukan

asi Jamman Kualitas Dalam Sistem Dokumentasi
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->. Yan Bony Marsahala, BEMR-PRSG

Pcrtanyaaii :

Diterangkan bahwa dokumen permanen ditentukan secara teitulis, yang kami tanyakan

adalah siapa yang berwenang menyatakan suatu dokumen disebut permancn atau tidak ?

Javvaban :

Penanggung jawab sistem dokumentasi (personil atau organisasi/unit kerja yang

ditetapkan.

4 Endang Karmana, BOR-PRSG

Pcrtanyaan :

Siapa yang berhak membuat prosedur perbaikan dokumen ?

.lawaban :

Personil/Organisasi/pihak lainnya yang ditunjuk atau ditugaskan oleh PRSG sesuai dengan

"prosedur" yang berlaku.

Contoh : "Acuan Prosedur", Program Jaininan Kualitas atau dokumen lainnya ada memuat

aturan/syarat siapa yang berwenang memperbaiki "dokumen tertentu"

Appkkasi. Jaminan Kualitas Dalam Sistem Dokumentasi
. : , Operasi ReaMor Nuklir (Naek Nababan) 153



f'osiding
''••minar Teknologi Pendayagunaan ReaktorRiset G. A. Siwabessy; 154-161

I'ENENl UAN IJNSUR KELIMIJT Se DALAM CUPLIKAN BIJIH KEDELAI

DENGAN METODE ANALISIS PENGAKTIPAN NEUTRON*.

Oleh

Edison Sihombing**, Sri Wardani**, Amir Hamzah**

AHSTRAK

Metode Analisis Pengaktipan Neutron (APN) telah dikembangkan sebagai metode
analisis yang cepat dengan sensitivitas, akurasi dan presisi tinggi di bidang penelitian biologi
uniiik menentukan distribusi unsur kelumit di dalam berbagai jenis bahan makanan dari bijih-

ih.ni l'acla pcnclitian ini, penentuan unsur kelumit Se dilakukan dengan mengiradiasi
plikan bijih kedelai hitam dan putih yang dibeli di pasaran bebas. Untuk menentukan

-.iiulungan Se dengan umur paruh panjang, cuplikan dengan berat 1,3 ~ 2,3 gram diiradiasi
Lima 45 menit, sedangkan untuk penentuan kandungan Se dengan umur paruh pendek,
iiaii berat cuplikan 1,2 ~ 2,2 gram diiradiasi selama 30 detik. Cuplikan teraktivasi

.m.ilisis dengan metode spektometri sinar gamma menggunakan detektor HPGe dengan
i-,iu pencacahan selama 2 - 6 0 menit.'Dari hasil pengukuran ditunjukkan bahwa adanya
viikii perbedaan kuantitas kandungan Se dengan variasi 154,2 ~ 165.8 ppb.

ABSTRACT
Neutron Activation Analysis method has been developed as a fast analysis method

u!i high sensitivity, accuracy and precision in determining distribution of element content of
;:i ious types of seed food materials. In this research the element content of Se was determined

; \ irradiating sample of black and white soybean that can be bought in the market For
ik:!ermining the content of long decay time element of Se, a sample of 1,3 - 2,3 grams of seed
•A as irradiated within 45 minutes where as for short decay time of Se, the 1,2 - 2,2 grams of
swil was irradiated within 30 minutes in the reactor wall. The activated sample, then, was
;MIaly/.ed using gamma spectrometry method. The gamma speGtrum was acquired with Hp Ge
( cuctoi with counting time within 2 - 6 0 minutes. The results showed that there is a small
>A iation on Se's quantity of contents with vary between 154,2 and 165,8 ppb.

//iiYM'iitn.\ikitii jHiddseminar I'ranataNuklir Maret 19991'RSCiHATAN

!,i/ rust;
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I. PENDAIUJLUAN

Analisis Pengatipan Neutron (APN) merupakan suatu nietoda analisis yang digunakan

untuk menentukan unsur kelumit dengan suatu tingkat akurasi dan presisi tinggi. Pada

dasaniya, APN memanfaatkan prinsip alamiah bahwa reaksi aktivasi inti suatu unsur dengan

neutron akan memancarkan radiasi gamma dengan energi spesifik yang mencirikan unsur

tersebut, sedangkan radio aktivitas yang dipancarkan dari reaksi aktivasi unsur tersebut akan

sebanding dengan unsur yang analisis. Reaksi aktivasi neutron lerhadap unsur yang dianalisis.

Reaksi aktivasi neutron terhadap unsur yang dianalisis dilakukan dengan sumber neutron,

dalam hal ini biasanya digunakan reaktor yang telah diketahui secara pasti besar fluks

neutronnya, sedangkan pengukuran radioaktivitas dari unsur yang telah teraktivasi dilakukan

dengan analisator saluran ganda {multichannel Analyzer).

Ketersedian sumber neutron dengan fluks yang tinggi, sistem deteksi dan analisis

radiasi dengan kinerja tinggi (high resolution detection and high performance multichannel

analyzer), serta fasilitas pendukung lainnya membuat APN menjadi salah satu metode analisis

yang cukup andal dengan sensitivitas, presisi dan akurasi yang tinggi.

Teknik APN telah berkembang sehingga sampai saat ini APN merupakan analisis yang

telah teruji. Pada aplikasi APN untuk analisis unsur kelumit Se dalam berbagai cuplikan bahan

makanan bijih-bijihan atau bidang kedokteran telah banyak dilakukan di beberapa negara.

II. TEOKI

Energi neutron meliputi jangkauan neutron cepat (energi rata-rata 2,5 Mev), neutron

pada daerah resonansi (1 ev - 1 kev), netron epitermal (0,1 ev - 1 ev) dan netron termal (0,025

ev - 0,04 ev). Dengan memilih penempatan cuplikan pada posisi tertentu serta penggunaan

filler yang sesuai, maka cuplikan dapat diiradiasi dengan neutron tenaga tertentu.

Iuli atom di dalani cuplikan yang diiradiasi akan bereaksi dengan neutron sehingga

terjadi suatu proses aktivasi yang menghasilkan suatu radionuklida tertentu. Radionuklida

yang terbentuk akan menghasilkan pancaran sinar-y dan mungkin sekaiigus akan

menghasilkan sinar-p. Sinar-y dan sinar-P yang dipancarkan mempunyai tenaga yang spesifik

dan mencirikan nuklida peinancarnya. Aktivasi dari sinar-y dan sinar-P yang dihasilkan akan

sebanding dengan jumlah radionuklida yang terbentuk akan tergantung dengan kelimpahan

Penenluan Unsur Kelimut Se dalam Cuplikan Bijih
i dengan Metode APN (Edison Sihornbing) 155



;. Presiding
• ': Seminar Teknologi Pendayagunaan ReaklorRisel G. A Siwabessy; 154-161

• isotop alamiahnya, serta sebanding pula dengan massa unsur yang ada di dalam target
E teiscbut. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan penembakan netron terhadap cuplikan yang

i* akan dianalisis.

' I UERKAS NEUTRON 1NTI SASARAN (A X z) INT1 RADIOAKTIK

i

i!

B-atau y

1
INTI MAJEMUK INTI STABIL (V,X/ i)

Gambar 1. Transformasi inti pada reaksi (n, y)

Dcngan meiakukan pengukuran terhadap energi sinar-y yang terbentuk maka dapat
i |̂ diietiipkan unsur yang terkandung di dalam cuplikan. Lebih lanjut, jika setiap energi sinar-y ini

!j adalah sebanding dengan massa unsur di dalam cuplikan, maka apabila dilakukan pengukuran

ierhadap setiap sinar-y, dapat ditetapkan jumlah unsur tersebut.

Pada keadaan cuplikan mengandung unsur W gram dan telah diiradiasi dengan

neutron, maka radioaktivitas yang dihasilkan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikiit

•(I)f^^
M J

A = Radioaktivitas radionuklida (S"1)

W - Bei at unsur (gr)

M Bcrat atom dari unsur (g/inol)
N - Biiangan Avogadro (6,02 x 10" mol'1)
0 = Koefisien kelimpahan target radionuklida di dalam unsur
f = Densitas fluks neutron tennal (n.cin"2.s'')
a = Penampang lintang aktivasi (barn)
/. - Kecepatan disintegrasi dari produk radionuklida [= 0,693/T|,<2 (s)]
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Disini M, N..\, cr dan X berkaitan dengan karakteristik unsur yang dianalisis. Untuk

meninggikan harga A dapat dilakukan beberapa cara yaitu • memperpanjang waktu iradiasi

neutron, menambah densitas fluks neutron termal (f) atau menambah berat cuplikan (W). Pada

peiiambahan berat cuplikan, ada masalah-masalah yang harus diperhatikan, yaitu tentang

keseragaman fluks neutron, faktor perisai diri pada waktu iradiasi dan kondisi kapsul iradiasi.

Lebili lanjut, pada penambahan rapat fluks neutron termal memerlukan fasililas iradiasi yang

scsuai. Perpanjangan waktu iradiasi didasarkan pada kondisi iradiasi akan lergantung pada

posisi iradiasi di dalam reaktor. Pada analisis aktivasi, dengan adanya pancaran sinai-y yang

mempunyai energi yang berbeda tergantung jenis radionukiida yang dihasilkan, maka dengan

mempcrhatikan sinar-y spesifik dan aktivitas yang dihasilkan (A), selanjutnya dilakukan

pengukuran terhadap nilai pencacahan R dan dapat dihitung dengan persamaan berikut :

R = A I .e (2)

dengan I - Intensitas absolut sinar-y (pada rasio ketika memancarkan sinar-y spesillk dan total

disentegrasi adalah 1, s = Efisiensi pencacahan dari detektoryang digunakan.

Sccara tcoritis dari persamaan (2), nilai R dapat ditentukan, akan tetapi apabila hanya

mengukur radioaktivas absolut R, adanya fluktuasi fluks neutron dan ketidak-pastian

penampang lintang aktivasi akan menyulitkan unsur yang dicari. Untuk itu, biasanya

digunakan metoda pengukuran pembanding dengan jumlah yang sudah diketahui dari unsur

utama yang dianalisis dengan kondisi iradiasi dan pengukuran yang sama dengan cuplikan

yang dianalisis.

III. METODOLOGI

• I'crsinpan Cupiikan

Pada bahan niakanan bijih-bijihan mengandung protein dengan konsentrasi tinggi, dan

kandungan ini pada umumnya diikuti dengan adanya kandungan Se yang cukup tinggi pula.

llnsur Se sangat bermanfaat sebagai komposisi bahan makanan dengan kandungan nutrisi

tinggi dan merupakan unsur anti racun dan anti kanker. Cuplikan yang akan dianalisis dicuci

terlebih dulu dengan air murni, kemudian dikeringkan. Cuplikan yang dianalisis dilimbang

dengan variasi berat antar 1,2 ~ 2,3 gram, dan dibungkus dengan kantung polietilen ganda dan

Uitup kedap pada kedua sisinya dan siap untuk diiradiasi.
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j • liadiasi dan Pengukuran Sinar-y

i Untuk dapat meneapai sensitivitas tinggi pada analisis aktivasi terhadap unsur kelumit

| di dalam cuplikan bijih kedelai, cuplikan diiradiasi di sistim rabbit. Pengukuran sinar-gamma

j dikerjakan dengan metoda pencacahan konvensional dengan Ge (Li) coaxial dengan MCA

j 40% kanal. Detektor HPGe (Li) coaxial yang digunakan dengan FWHM: 1,87 kev dengan

j cl'isicnsi relatif 16%. Lama pencacahan 180 - 3600 detik setelah mengalami peluruhan yang

sesuai (2 menit - 6 hari).

I
! ! • IViu'ii tuan Selenium

M
I i Penelitian ini adalah menentukan Se di dalam bijih kedelai. Unsur kelumit Se di dalam
i ;
' j; hahan makanan meinpunyai peranan penting untuk meningkatkan derajat nutrisi dalam bahan
j 1
j * makanan. Selenium alamiah mempunyai 6 isotop seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Oleh

j ! icaksi penangkapan neutron Se ini akan menghasilkan beberapa radioisotop oleh reaksi

I1 pcnangkapan neutron, dengan radionuklida 77l"Se mempunyai umur paruh terpendek (17,5

! I ilciik) Penentuan Se di dalam bijih kedelai dapat diukur secara cepat. Masing-masing cuplikan

I diiradiasi untuk waktu 30 detik ~ 1 menit. Sesudah kira-kira 2 menit dari akhir iradiasi
\

| | dilakukan pengukuran sinar-y dengan waktu pencacahan 1 ~ 2 menit. Kemudian spektrum

if
\'i smai-y yang dihasilkan dianalisis selama 30 detik. Pada metode ini, analisis dari proses

11 iradiasi sampai menghasilkan hasil analisis berakhir dengan waktu yang sangat singkat kira-

j ! kira 2 3 menit. Adapun kondisi iradiasi, kondisi pengukuran sinar-y ditunjukkan dalam

SI
jj label 2.
h IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
\i
11
i s

: ; Cuplikan teraktivasi, setelah didinginkan pada peride waktu yang sesuai, cuplikan

!« itianalisis dengan metoda APN dengan menggunakan spektrometer sinar-y menggunakan

i | deiektor 1 IPGe. Lama pencacahan I - 60 menit dengan jarak antara detektor dengan cuplikan

! f adalah 10 mm

ii
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Tabei I. Reaksi Penangkapan Neutron pada Selenium

T.'irt'.ct Isotop

7"Se

' " 7 T S c ~ "

7SSc
" s n . . " • 1Sc

.._
s*Sc

Kclimpahan

Alain .%

0,87

9,02

7,58

23,52

49,82

9,19

i
I

Target

nuklida.

Isotop yang

terbentuk

'•Se

7/'"Se

7XSe

\ ^ S e

^ S e

XiSe

Umur paruli

120 (hari)

17,5 detk

Stabil

3,5 menit

56,8 menit

25 menil

Pcnainpang

Lintang

aktivasi.

barns

30

22

42

0,36

0,1

0,004

IZncrgi Sinar-

y (kcv).

(%:icl)(lntcns

itas. %)

136(57), 265

(60),2«S0(25)

162(50)

96(9)

103 (8)

220(44),

300(69)

527(59)

Tabel 2. Kondisi iradiasi dan Pengukuran sinar-y pada analisis Se

Fluks netron

(n.cin-2sec"')

I

'""Se I,
i

'\Se I,

i x i O 1 4

l x l O 1 4

Posisi

iradiasi

Sistim

rabbit

Sistim

rabbit

Lama

iradiasi

30 - 60

detik

45 menit

Waktu

peluruhan

2 0 - 120

detik

5 - 7 hari

Waktu

pencacahan

6 0 - 120

detik

30-60

menit

Jarak

Posisi

pec, dari

HPCie

10 mm

10 mm

Dari hasil pengukuran didapat data-data sebagai berikut:

Pengukuran pertama : 154,2 ppb

Pengukuran kedua : 154,2 ppb

Pengukuran ketiga : 165,8 ppb

Pengukuran keempat : 165,8 ppb
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llnsil perhilungan kuantitatif cuplikan bijih kedelai didapatkan harga konsentrasi rata-rata Se

aclalah 160 ± 5.8 ppb, dan kandungan ini memberikan nilai pada derajat subnutrisi sampai

pada derajat nutrisi yang tinggi sebagai bahan makanan dengan gizi tinggi.

KKSIMPULAN

Metode Analisis Pengaktipan Neutron telah digunakan untuk menganalisis unsur-unsur

yang terkandung di dalam cuplikan biji kedelai. APN ini bisa menganalisis unsur sampai

ukuian part per billion (ppb) Telah dilakukan penelitian terhadap unsur kelumit Se dalam

cuplikan bijih kedelai dengan metode analisis pengaktipan neutron dan didapatkan hasil harga

konsenirasi rata-rata Se adalah 160 ± 5, 8 ppb.
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DisLusi

I K Indrawanto, BTR-PRSG

Pcrtnnynnn :

a Dengan metode Analisa Pengaktipan Neutron (APN) juga dapat menentukan unsur-

unsur lain dalam kedelai ?

b Apakah pernah dibandingkan dengan metode lain ? dan hasilnya bagaimana ?
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.lawn ban :

a. Bisa karena metode APN bisa menentukan unsur sampai 40 sekaligus

b. Metode APN ini iebih baik karena tidak peiiu merusak sampelnya dan bisa sampai

orde ppb.

2. P Made Udiyani, BKK-PRSG

I'crtanyaaii :

Berapa limit deteksi alat spektrometer gamma untuk unsur Se, mengingat hasil yang

diperoleb ukurannya ppb. ? Sebelum pengukuran cuplikan, seharusnya dihitung terlebih

dabulu limit deteksi alat untuk unsur yang bersangkutan.

.I awn ban :

Spesiiikasi peralatan adalah sebagai i>erikut :

HlVcsiensi rclatif : 23%

122 kev RVHM : 925 ev

1,33 MeVFWHM: 1,95

Koncksi waktu hidup : 0-10% pada puncak f>0Co

I'ilcup Inspector time : 250 ns

Pole-zero : fine dan coarse

Waktu puncak (peaking time) = 0,5-0,75.2-3-8-12 u.s

Shapping time = 0,25-0,375-1-1,5-4-6 u.s
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