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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.
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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
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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
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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.
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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.

Tinj.uion Pembangunan Fas. Penyimpanan Bahan Bakar
Bekas RSG-GAS dan Aspek Keselamalan (Djunaidi) 63



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

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

Tmj.iu.in Pcmbongunan Fas Penyimpanan Bahan Bakar
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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
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«

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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