
Prosiding
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy; 98-107

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.
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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; 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.

Evaluasi Kesalahan Penanganan atau Kegagalan
Peralatan/Komponen Pada Reaktor Riset (Sriawan) 104



Piosiding
Seminar Teknologi Pendayagunaan Reaktor Riset G. A. Siwabessy. 98-107

• 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:
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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.
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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.
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