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ABSTRAK
KESELAMATAN IN-PILE LOOP MTR+PWR/PHWR TERINTEGRASI

DENGAN PENGOPERASIAN RSG-GAS. Analisis keselamatan In-pite Loop ( Lup )
MTR dan PWR/PHWR terintegrasi dengan pengoperasian RSG-GAS telah
dilakukan dan diselesaikan dengan tinjauan fungsi sistem antarmuka, analisis
saling bergayutnya kondisi operasi dilihat dari aspek keselamatan operasi, serta
analisis keselamatan secara kualitatif terhadap integritas teras reaktor dan lup
dalam hal terjadi bocoran lup di dalam kolam reaktor atau di dalam posisi teras
reaktor. Analisis dilakukan dengan berdasarkan fungsi dan logika pengoperasian
sistem antarmuka, analisis kemungkinan terjadinya bocoran lup di posisi dalam
kolam dan di dalam teras , untuk memberikan evaluasi kemungkinan terjadi
kerusakan teras reaktor secara kualitatif. Hasil tinjauan dan analisis menunjukkan
bahwa dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi transien , sistem antarmuka
dapat berfungsi secara integral untuk keselamatan operasi lup dan reaktor,
sedangkan hasil analisis terkadap kajian kemungkinan terjadinya kebocoran lup
dan pengaruhnya terhadap keutuhan teras menunjukkan bahwa kemungkinan
kerusakan adalah kecil . Kebocoran yang mungkin terjadi hanya pada posisi
sambungan flen, dan posisi ini lebih kurang 1 meter di atas posisi puncak teras,
sehingga pengaruhnya terhadap kerusakan teras atau bahan bakar tidak ada.
Sedangkan evaluasi terhadap kemungkinan terjadi kebocoran lup di dalam teras
juga sangat kecil sehingga ditinjau dari desain mekanik, integritas teras tetap
terjaga.

ABSTRACT
MTR AND PWR/PHWR IN-PILE LOOP SAFETY IN INTEGRATION WITH

THE OPERATION OF MULTIPURPOSE REACTOR - GAS. MTR and
PWR/PHWR In-Pile Loop safety analysis in integration with the operation of
Multipurpose Reactor - GAS has been caaried out and completed . The
assessment is emphasized on the function of the interface systems from the
dependence of the operation and the evaluation to the possibility of leakage or
failure of the in-pile part inside the reactor pool and reactor core. The analysis is
refered to the logic function to the operation of the interface system and the
possibility of leakage or failure of the in-pile part inside reactor pool and reactor
core to consider the integrity of the core qualitatively. The results show that in
normal and in transient conditions , the interface system meet the function
requirement in safe integrated operation ofin-pile loop and reactor. And the results
of the possibility analysis of the leakage shows that the possibility based on
mechanically assessment is very low and the impact to core integrity is nothing or
can be eliminated. The possible position for leakage is on the flen on which one
meter obove the top level of the core, therefore no influence of leakage to the core.

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan bahan bakar reaktor riset maupun reaktor daya, salah

satu tahap evaluasi keberhasilan pengembangan tersebut adalah melalui pengujian
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irradiasi untuk melihat unjuk kerja sesuai dengan yang diharapkan dari pemodelan

bahan bakar . Untuk melakukan pengujian diperlukan perangkat in-pile devices

atau in-pile loop ( lup ) yang terpasang di dalam reaktor. Telah direncanakan

dipasang peralatan pengujian irradiasi di dalam Reaktor Serba Guna -GAS yaitu

lup MTR & PWR/PHWR. Lup MTR untuk pengujian bahan bakar tipe reaktor riset

dan lup PWR/PHWR untuk melakukan pengujian bahan bakar tipe reaktor daya.

Terkait dengan evaluasi keselamatan lup terintegrasi dengan pengoperasian RSG-

GAS, pada periode sebelumnya telah dilakukan berbagai analisis keselamatan ,

dan yang akan dikemukakan periode ini adalah tinjauan sistem antarmuka dan

tinjauan secara kualitatif kemungkinan terjadi kebocoran lup di dalam kolam reaktor

dan pengaruhnya terhadap integritas teras reaktor.

Dalam pengoperasian lup diperlukan sistem pengoperasian secara

terintegrasi dengan pengoperasian reaktor yaitu terhadap sistem yang berfungsi

sebagai antarmuka. Sistem antarmuka yang ada yaitu sistem proteksi, sistem

mekanik, sistem pendingin, sistem catu daya dan sistem ventilasi. Secara rinci

akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya

Lup terdiri dari sistem pipa dimana sebagian terpasang di dalam kolam

reaktor dan sebagian besar terpasang di luar kolam reaktor. Komponen utama

yang terpasang di dalam kolam adalah in-pile section atau bagian dimana bundel

bahan bakar yang diuji terpasang, kemudian pendingin darurat dan pipa

pengungkung ( guard pipe ) dimana semua pipa lup yang ada di dalam kolam

terpasang di dalam guard pipe tersebut. Sambungan antara in-pile section dengan

guard pipe dilakukan dengan model flen. Guard pipe keberadaannya di dalam

tangki reaktor ditopang oleh sistem penyangga dan tersambung dengan flen pada

lubang penetrasi kolam dimana posisi lubang penetrasi adalah lebih kurang 1

meter dibawah permukaan kolam air tangki reaktor. Di dalam guard pipe dilengkapi

dengan sistem detektor untuk mendeteksi kebocoran sistem pipa yang terpasang di

dalamnya. Untuk in-pile section, bagian ini terdiri dari pipa primer yang didisain

dengan tekanan penuh sesuai dengan persyaratan disain. Sebagai pengaman , di

bagian luarnya diberi pipa pengaman yang juga didisain penuh sebagai halnya pipa

primer. Celah atau anulus antara dua pipa tersebut diisi gas karbon dioksida. Celah

yang diisi gas dimaksudkan sebagai isolasi panas , disamping sebagai tempat

detektor untuk mengetahui kebocoran pipa primer pada in-pile section , dengan

demikian sistem detekor tersebut adalah sebagai pengaman terhadap keutuhan in-

pile section.
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Berhubung lup adalah sistem yang bertekanan dan berenergi tinggi , maka

keberadaannya di dalam teras reaktor haruslah benar-benar aman. Sebagai

tinjauan terhadap tingkat keamanan ini, maka analisis kemungkinan terjadinya

kebocoran lup di dalam kolam dan di dalam teras reaktor perlu dilakukan

METODE DAN CARA KERJA

Analisis dilakukan dengan tinjauan berdasarkan fungsi dan sistem

beroperasinya sistem antarmuka sebagaimana dipersyaratkan dalam disain, dan

analisis kemungkinan terjadinya kebocoran dan pengaruhnya terhadap integritas

teras dilakukan secara kualitatif. Dalam hal tidak terjadi kebocoran , maka tidak

akan ada pengaruhnya terhadap teras, dan apabila terjadi bocoran di luar posisi

teras , maka pengaruhnya terhadap teras tidak ada.

PEMBAHASAN.

Analisis antarmuka

Sistem Proteksi. Pengoperasian lup mengikuti pengopeasian reaktor, artinya

lup dapat dioperasikan apabila reaktor sudah dalam kondisi tunak ( steady state ).

Irradiasi netron dari teras reaktor mengakibatkan reaksi fisi pada bahan bakar

yang diuji sehingga mengasilkan panas, dan pada lup sendiri panas ini dibuang

keluar melalui sistem pambuangan panas reaktor. Sehingga pada lup terjadi proses

sebagai mana pada sistem reaktor, dimana perlu sistem proteksi untuk menjaga

agar lup masih tetap dalam kondisi aman apabila terjadi gangguan . Karena

sumber panas berasal dari irradiasi netron reaktor, maka apabila terjadi gangguan

yang paling utama adalah menghentikan proses irradiasi dengan mematikan

reaktor. Sehingga sistem proteksi reaktor mempunyai antarmuka dimana reaktor

dapat trip dari sinyal -sinyal yang berasal dari lup. Sinyal-sinyal tersebut adalah

tekanan rendah pada tabung tekan, suhu tinggi pada keluaran in-pile section dan

aliran rendah pada sistem pendingin lup. Sistem didisain dengan logik 2 dari 3

dimana hanya dua yang boleh gagal dan satu sinyal masih tetap berfungsi.

Sehingga dijamin tetap akan berfungsi sebagi fungsi proteksi. Antarmuka sistem

proteksi RSG-GAS dan In-Pile Loop ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Antarmuka sistem proteksi RSG-GAS dan In-Pile Loop

Sistem Pendingin. Sistem pendingin dalam kondisi operasi normal adalah

mengacu pada sistem pendingin reaktor, dimana panas dilepas ke menara

pendingin sistem pendingin sekunder reaktor. Tetapi dalam kondisi transien atau

gangguan aliran pendingin in-pile loop dan juga pada konsisi shutdown, panas sisa

dan panas peluruhan lup dilepas dan ditampung pada media air dalam kolam

reaktor dengan menggunakan sistem perpindahan panas atau sistem pendingin

darurat. Dalam hal ini kapasitas air kolam adalah cukup untuk menampung

pelepasan panas dari lup, sehingga fungsi lup tetap terjaga. Kegagalan fungsi

pendingin dapat terjadi apabila katup isolasi gagal menutup pada kondisi transien

atau pada kondisi shutdown. Pada setiap pipa masuk atau keluar dari tangki

terdapat dua katup isolasi. Sehingga dengan penerapan kriteria gagal tunggal,
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maka tetap masih ada satu katup yang dapat menutup, sehingga fungsi sistem

pendingin darurat masih tetap terjaga. Gambar 2 adalah Sekema bagian In-Pile

Loop di dalam kolam reaktor, yang menunjukkan fungsi pendingin darurat.

Sistem Mekanik. Lup yang terpasang di dalam kolam reaktor adalah berupa

guard pipe dimana pipa - pipa dari lup PWR/PHWR ada di dalamnya, dan satu

bagian lagi adalah in-pile section dimana bahan bakar yang diuji ada di dalamnya (

lihat Gambar 2 ). Posisinya di dalam kolam ditopang oleh penyangga. Penyangga

tersebut bertumpu pada ring dalam dari tangki dan bertumpu pada dasar tangki.

Penyangga didisain tahan gempa. Titik tumpu guard pipe selain pada penyangga

adalah pada fien dari lubang penetrasi tangki. Sehingga kekakuan sistem guard

pipe dengan penyangga dan tangki reaktor diperhitungkan memenuhi

persyaratan. Kekuatan penyangga diperhitungkan berdasarkan beban yang paling

besar dari hasil analisis tegangan sistem guard pipe.

diluting tangki

pipa
pcudingin

lailup
isolasi

Gambar 2. Skema In-Pile Loop di dalam Kolam Reaktor
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Sistem Catu Daya. Sistem catu daya untuk lup adalah sama dengan sistem

catu daya pada reaktor. Kemungkinan gagalnya sistem catu daya yang terkait

dengan catu daya sistem keselamatan perlu ditinjau yaitu catu daya terhadap

sistem proteksi. Terdapat 3 train catu daya untuk setiap panel sistem proteksi.

Dengan menerapkan kriteria gagal tunggal, maka dalam hal terjadi kegagalan satu

train catu daya, maka masih ada dua panel sistem proteksi yang berfungsi.

Sehingga fungsi sistem proteksi masih terjaga.

Sistem Ventilasi, Sebagai fungsi antarmuka sistem ventilasi berperan

sebagaimana perannya pada operasi reaktor. Sehingga dalam kondisi ada

kebocoran zat radioaktif dari lup maka pengoperasian sistem ventilasi mengacu

pada pengoperasian reaktor serba guna.

Analisis kemungkinan tejadinya kebocoran pada in-pile loop

Ditinjau kemungkinan kebocoran pada guard pipe dan pada in-pile section

serta konsekuensinya terhadap keutuhan teras reaktor. Tinjauan dibagi menjadi

dua yaitu tinjauan terhadap lup MTR dan lup PWR/PHWR.

a. Lup MTR

Penyebab yang paling mungkin terjadinya kebocoran adalah dari tekanan

lebih atau dari kerusakan sistem sambungan antara sistem perpipaan dengan in-

pile section yang berupa flen. Tekanan operasi lup MTR adalah rendah yaitu 2 - 3

bar pada posisi in-pile section, dibanding dengan sekitar 2 bar tekanan pendingin

reaktor pada posisi teras adalah tidak jauh berbeda. Demikian juga tekanan di

posisi perpipaan yang terpasang di dalam tangki reaktor tidak jauh berbeda

dengan tekanan pendingin reaktor. Sehingga apabila terjadi kebocoran dan

semburan melalui flen yang gagal, semburan tidak cukup kuat dan alirannya

segera akan lenyap di dalam media air pendingin reaktor di dalam kolam karena

tekanan dan temperatur tidak berbeda jauh seperti halnya pada kolam reaktor.

Posisi flen sekitar 1 ( satu ) meter diatas posisi puncak teras, sehingga dampaknya

terhadap teras dapat diabaikan. Terhadap kegagalan pada in-pile section dari lup

MTR, misalnya retak akibat tekanan lebih, bahwa in-pile section didisain pada

tekanan 10 bar, sedangkan tekanan operasi adalah 2 sampai dengan 3 bar, dalam

hal ini tekanan disain jauh lebih besar dari tekanan operasi sehingga misalnya

terjadi tekanan lebih , sebelum tekanan disain dicapai maka sistem proteksi sudah

bekerja. Sehingga kemungkinan kegagalan akibat tekanan lebih adalah sangat
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kecil. Sehingga analisis kerusakan terhadap teras dapat dieliminasi. Kalaupun

diasumsi terjadi retak pada in-pile section , kecepatan alir pada bocoran adalah

cukup rendah sehingga tidak berpengaruh pada keutuhan bahan bakar atau teras.

Gambar 5 adalah gambar in-pile section yang menunjukkan posisi flen dan tabung

dimana elemen bakar yang diuji berada di dalamnya.

b. Lup PWR/PHWR.

Tekanan operasi lup PWR/PHWR adalah 150 bar yaitu sesuai dengan

tekanan operasi reaktor daya tipe PWR. Seperti telah diuraikan pada bab

pendahuluan, bahwa in-pile section dari lup PWR didisain dengan dua pipa , yaitu

pipa primer dan pipa sekunder sebagai pipa keselamatan, dan ruang antara pipa

tersebut sebagai media sensor untuk mendeteksi adanya bocoran pada pipa

primer ( lihat Gambar 3 ). Tekanan disain pipa primer dan juga pipa sekunder

adalah sama yaitu 165 bar dimana sesuai dengan kriteria disain sistem pendingin

primer pada reaktor daya tipe PWR. Ditinjau terhadap tekanan lebih, kekuatan pipa

primer telah diperhitungkan dengan adanya batasan maksimum untuk membuat

reaktor trip. Kemudian apabila terjadi retakan pada pipa primer dan mengakibatkan

bocoran , maka tekanan dan kelembaban di dalam anulus akan memberikan

informasi adanya kebocoran, sehingga langkah pemadaman reaktor dapat

dilakukan secara manual. Dengan demikian kerusakan yang lebih parah dapat

dihindarkan. Disamping hal tersebut , bahwa pipa sekunder didisain dengan

tekanan penuh, maka fungsi sebagai keselamatan dapat terpenuhi karena apabila

terjadi bocoran dan tekanan di dalam anulus mencapai tekanan operasi atau lebih

tinggi lagi, maka kekuatan pipa primer masih memenuhi persyaratan. Juga dengan

penerapan kriteria gagal tunggal, maka kerusakan pipa primer dan pipa sekunder

tidak dapat terjadi bersamaan , dengan demikian fungsi pipa sekunder sebagai pipa

keselamatan tetap terpenuhi. Sehingga ditinjau dari segi disain , keutuhan in-pile

section dapat dijaga dan kemungkinan terjadinya kerusakan dan bocoran in-pile

section adalah sangat kecil.
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Tabung Tekanan
( Pressure Tube )

Tabung Resclamatan
( Safety Tube )

Gambar 3. Tabung Tekanan dan Tabung Keselamatan (Pressure Tube dan Safety

Tube)

Posisi tempat bocoran yang lain adalah pada flen, yaitu sambungan antara

in-pile section dengan guard pipe dengan kemungkinan terjadi kerusakan gasket

atau ring gasket. Posisi flen adalah sekitar 1 meter di atas posisi puncak teras

reaktor ( lihat Gambar 4 ), sehingga semburan air bocoran tidak mengenai teras

reaktor. Semburan tersebut bersuhu lebih tinggi dari temperatur kolam reaktor,

sehingga dengan adanya media pendingin yang besar, maka energi yang tinggi

akan terserap ke dalam media air kolam dan juga kecepatannya segera akan

menurun dengan cepat. Penurunan energi juga akibat pengembunan uap yang

terkandung di dalam semburan karena bersentuhan dengan media air yang lebih

dingin. Dengan kejadian demikian maka pengaruh bocoran terhadap integritas

teras reaktor tidak ada. Apabila terjadi bocoran pada flen, maka sistem peringatan

yang berperan adalah sinyal ketinggian air di dalam tabung tekan, yaitu
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menunjukkan penurunan , sehingga akan mengaktuasi sistem proteksi reaktor

untuk membuat reaktor trip.

l::'t'r.K lutin. r uwur.

WKK CONN- f l A N G E ;

GUARD PIPE .

INSTR ..SYSTEM

J J N S T I I . SYSTEM

PRESSURE TUnK

SAFF.TY.TU13K

TEST FUEL 11UNDLE

Gambar4. In-Pile Test Section untuk PWR/PHWR
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CON.'J. OUTLET ,. POTMAnV PIPING

Gambar 5. In-Pile Loop Test Section untuk MTR

KESIMPULAN

Semua sistem antarmuka telah didisain memenuhi persyaratan dan

kriteria disain serta kriteria keselamatan, sehingga dapat menjamin keselamatan

operasi lup terintegrasi dengan pengoperasian reaktor. Kemungkinan terjadi

bocoran pada sambungan (flen) antara in-pile section dengan guard pipe adalah

karena kerusakan gasket. Tetapi dilihat dari posisi flen terhadap teras dan analisis

bocoran yang berinteraksi dengan media air kolam yang besar dan temperatur air

kolam yang rendah, maka bocoran tersebut tidak akan mempengaruhi keutuhan
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teras atau tidak akan merusakkan bahan bakar. Ditinjau dari disain in-pile section,

kemungkinan terjadinya bocoran akibat retakan pada posisi di dalam teras reaktor

adalah sangat kecil atau dapat dinyatakan tidak ada. Dengan demikian dampak

negatif atau pengaruhnya terhadap keutuhan teras adalah menjadi tidak

diperhitungkan atau keutuhan teras tetap terjaga.
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