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ABSTRAK
KAnAN ASPEK TEKNOLOGI DAN KESELAMATAN REAKTOR DAYA
KECIL "SMART". Naskah ini menguraikan tentang teknologi daD keselamatan
reaktor daya kecil ISMART. Reaktor SMART adalah reaktor berdaya 300 MWth,
berpendingin daD moderator air daD termasuk jenis PWR integral yang dikembangkan
oleh KAERI. Hingga saat ini, kegiatan telah menyelesaikan disain dasar, reference plant
dengan daya 20% daTi nominalnya saat ini sedang disiapkan dan direncanakan akan
beroperasi pada awal tahun 2008. Konsep disain reaktor SMART bertumpu pada
peningkatan keselamatan, kompetitif secara ekonomi dan unggul dalam kinerja. Bahan
bakar yang digunakan adalah uranium oksida dengan pengayaan sekitar 5%. Teras
tersusun daTi 57 perangkat bahan bakar 17x17, dengan densitas daya rendah, 62,6 W/cc.
Karakteristik keselamatan teras ditunjukkan dengan koefisien reaktivitas negatif, marjin
reaktivitas daD termal besar. Selain sifat keselamatan inheren, SMART dilengkapi
dengan sistem keselamatan terekayasa daD sistem manajemen kecelakaan parah yang
memenuhi rekomendasi IAEA. Aplikasi SMART untuk dual purpose menghasilkan
listrik 90 MWe dan air 40.000 ton/hari. Dengan teknologi daD keselamatan yang
dimiliki, disain reaktor daya SMART sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Kata Kunci: teknologi, keselarnatan, reaktor daya kecil

ABSTRACT
THE ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL AND SAFETY ASPECTS OF SMALL
POWER REACTOR "SMART". This paper describes and discusses the technology
and safety of small nuclear power plant "SMART". The reactor "SMART" produces
300 MWth of power, is cooled and moderated with light water and integral PWR type
developed by KAERI. At present, the development activities had reached the end of
basic design stage. The concept design of reactor "SMART" is based on safety
enhancement, economic competitifness and high performance. The fuel is uranium
oxide with approximately 5% w/o enrichment. The safety characteristics of the core are
shown with low power density around 62.6 W/cc, high negatifreactivity coefficient, and
high shutdown and thermal margin. Besides the inherent safety characteristics, SMART
is equipped with engineered safety features and severe accident management system
which are in compliance with the IAEA recommandations. The application of SMART
for dual-purpose produces 90 Mwe power and 40,000 ton fresh water a day. Based on
the technology and core characteristics of the reactor SMARJ: it is very interesting to
be deeply assessed

Key Words: technology, safety, small nuclear power plant
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PENDAHULUAN

hingga sekitar 600 MWe. Beberapa dan reaktor maju tersebut telah siap dikonstruksi

Selain tleksibilitas pemanfaatannya yang dapat mencakup berbagai bidang, reaktor

tersebut juga menawarkan aspek keselamatan yang dapat diharapkan lebih baik daripada

reaktor daya besar. Selain itu, pada reaktor dengan daya kecil ini, implementasi konsep

disain dan teknologi barn lebih mudah diimplementasikan. Data teknis berbagai jenis

reaktor berdaya sangat kecil hingga sedang yang dikembangkan di dunia tersebut dapat

dilihat pada dokumen lAEA- TECDOC 881 [II.

.Berbeda dengan reaktor berdaya besar, reaktor berdaya kecil dirancang untuk

diaplikasikan tidak hanya sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, akan tetapi dapat

digunakan sebagai pemanas (heating) atau untuk keperluan proses lain, seperti misalnya

desalinasi[2J. Di sisi lain, reaktor nuklir ukuran (daya) kecil ini secara khusus ditujukan

pula untuk sumber tenaga di daerah terpencil yang terbatas infrastruktumya. Oleh sebab

itu pula, disain reaktor clara kecil diupayakan mempunyai waktu pengisian bahan bakar

yang lama sehingga tidak membutuhkan pasokan bahan bakar secara kontinyu clanjangka 

waktu pendek[31.

otonomi daerah yang berdampak pada keinginan setiap daerah untuk memajukan

perekonomian daerah masing-masing telah membuat setiap daerah berupaya untuk

mencukupi pasokan energi yang diperlukan. Tidak hanya itu, di beberapa daerah

kepulauan, kebutuhan akan air bersih sangat dirasakan mendesak[5]. Oleh karena itu

pengkajian beberapa jenis reaktor daya kecil penting untuk dilakukan. Di antara reaktor

daya kecil yang tengah dikembangkan tersebut adalah reaktor SMART. Reaktor ini

dikembangkan oleh Korean Atomic Energy Research Institute (KAERI).

Reaktor SMART dikembangkan dengan obyektif untuk memperoleh disain

reaktor nuklir kecil serba guna sehingga memperluas penggunaan energi nuklir di dunia

industri. Secara lebih spesifik, reaktor SMART ditujukan sebagai sumber energi untuk

desalinasi air laut clan pembangkitan daya skala kecil. Tahun 2002 ini, program kegiatan
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desain dasar (basic design) telah diselesaikan clan akan dilanjutkan dengan program

pembangunan demonstration plant yang disebut SMART-P[61, yang direncanakan akan

beroperasi pada awal tahun 2008.

Naskah ini akan menguraikan tentang reaktor SMART daTi aspek teknologi dan

keselamatan, serta koplingnya dengan instalasi desalinasi. Tujuan daTi uraian tersebut

adalah untuk mengenalkan dan memahami salah satu hasil perkembangan teknologi

reaktor nuklir daya kecil dan aplikasinya di bidang non-energi serta membahas beberpa

hat penting yang terkait dengan kedua aspek tersebut.

KONSEP DISAIN

SMART (System-integrated Modular 4.dvanced ReacTor) adalah termasuk

dalam kategori disain reaktor air tekan (Pressurized Water Reactor, PWR) berdaya

termal 330 MW. Disain reaktor ini masuk dalam kategori reaktor integral dimana semua

komponen utama (pompa sirkulasi primer, pembangkit uap clan pressurizer) berada

dalam bejana tekan (pressure vessel) tunggal. Hal ini berbeda dengan jenis reaktor untai

(loop type reactors) seperti halnya reaktor PWR daya besar (sarna atau lebih besar dari

900 MWe) yang sekarang beroperasi. Disain SMART dikembangkan oleh KAERI dan

didukung oleh Ministry of Science and Technology (MOST), beberapa industri nuklir

dan universitas di Korea Selatan.

SMART dirancang untuk diaplikasikan sebagai sumber energi dual purpose,

yaitu sebagai pembangkit listrik clan desalinasi air taut. Jika diaplikasikan untuk dual

purpose seperti ditunjukkan secara skematik pada Gambar ., reaktor SMART dapat

memproduksi listrik sekitar 90 MWe clan air sebanyak 40.000 ton/hari. Berdasarkan

pertimbangan efisiensi dengan berbagai jenis instalasi desalinasi yang ada, proses

desalinasi yang direncanakan adalah daTi jenis MED- TVC (Multi Effect Distilation -

Thermal Vapor Compression) dengan memanfaatkan uap segar yang dibangkitkan dari

reaktor. Pengambilan uap segar ini dapat dilakukan dari bagian turbin tekanan tinggi,

sedang ataupun rendah, seperti halnya ekstraksi uap untuk pemanas air umpan. Namun.

Pada umumnya untuk MED digunakan ekstraksi uap daTi sisi turbin tekanan rendah.
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Gambar 1. Sterna Aplikasi SMART.

Konsep disain SMART ditujukan untuk memenuhi sasaran yang telah

ditetapkan. Sasaran tersebut melingkupi aspek keselamatan, ekonomi serta kinerjanya.

Tabel 1 memberikan ringkasan sasaran tersebut[6].

Tabell. Sasaran disain SMART (6).
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Jntuk mencapai sasaran tersebut, karakteristik terpenting disain reaktor SMART

adalah

Eliminasi sumber kecelakaan kehilangan air pendingin (Loss-Oj-Coolant Accident,

LOCA) dengan hanya menggunakan pipa ukuran maksimum 20 mm di luar bejana

2.

reaktor clan jells pompa canned motor.

Keselamatan reaktor didasarkan terutama pada karakteristik keselamatan inheren

dengan kerapatan daya rendah, tidak digunakan larutan Boron, moderator

temperature coefficient (MTC) negatif besar (-63 pcm/C) dan marjin termal besar (>

15%);

Simplifikasi sistem, modularisasi komponen clan on-.shop fabrication yang akan

mereduksi waktu konstruksi

4 Disain kontainmen berlapis untuk melindungi penyebaran bahan radioaktif;

Fluence neutron di bejana rendah untuk memperpanjang umur bejana;

6

efisiensi siklus;

Sistem keselamatan terrekayasa dengan konsep pasif;
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Gambar 2 memperlihatkan skema bejana reaktor SMART clan beberapa komponen

pentingnya. Sedangkan spesifikasi teknisnya ditunjukkan pada Tabel 2. Dengan model

reaktor integral, maka di dalam bejana tekan, selain teras, bahan bakar clan sistem

kendali, terdapat pula komponen utama lain, yaitu: 12 buah pembangkit uap clan empat

buah pompa sirkulasi primer. Volume besar di bagian atas bejana tekan berfungsi

sebagai pressurizer. Volume pressurizer ini terisi oleh air, uap clan gas Nitrogen.

Tekanan ditentukan tekanan parsiil uap clan gas. Tekanan ini berubah dengan perubahan

temperatur keluaran teras (daya reaktor). Konsep pengaturan tekanan ini disebut In-

vessel self-pressurizing.

Gambar 1. Skema bejana raktor SMART

(CEDM: Control Element Drive Mechanism; MCP: Main Circulation Pump; PZR:
Pressurizer; SG: Steam Generator; RPV:. Reactor Pressure Vessel)
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Pembangkit uap terletak pada anulus antara dinding bejana tekan dengan

support barrel. Untuk memberikan tenaga dorong yang cukup bagi berlangsungnya

sirkulasi alamiah, maka pembangkit uap diletakkan lebih tinggi daripada puncak teras.

Perlu dicatat bahwa reaktor ini dirancang untuk dapat dioperasikan dengan sirkulasi

alamiah hingga 25% daya termal penuh.

Pendingin primer mengalir ke atas melalui teras dari bagian bawah, dan

kemudian melalui pompa sirkulasi utama menuju sisi cangkang pembangkit uap dari

bagian atas. Di sisi tabung, air umpan mengalir melalui pipa tunggal di bagian tengah

pembangkit uap dari atas ke bawah untuk kemudian dipecah menjadi 6 modulo Dari ke-

6 modul tersebut, air umpan mengalir melalui helically coiled tube dari bawah ke atas.

Pengendalian reaktivitas dilakukan oleh batang kendali Ag-In-Cd yang

digerakkan oleh 49 buah mekanik penggerak elemen pengendali (control element drive

mechanisms, CEDM).

D ISAIN TERAS

Teras reaktor SMART dirancang untuk membangkitkan energi termal 330 MW

yang diperoleh dari 57 perangkat bahan bakar (fuel assembly), masing-masing

berkonfigurasi 17x17. Disain clan unjuk kerja batang bahan bakar UO2 adalah hasil

modifikasi dari Korean Optimized Fuel Assemblies (KOF A) yang telah digunakan pada

PWR di Korea. Sebagian besar disain pada dasarnya sama dengan KOF A kecuali tinggi

efektif dari batang bahan bakar. Masing-masing perangkat bahan bakar terdiri dari 264

batang bahan bakar dengan diameter 8,05 mm clan tinggi aktif 2,0 m, 24 guide tubes

untuk batang kendali clan 1 tabung instrumentasi. Uranium oksida yang dipergunakan

sedikit diperkaya dengan kadar 4,95 wt %, cukup untuk menyediakan reaktivitas yang

dibutuhkan selarna 3 tahun siklus operasinya.

Teras bahan bakar didisain untuk menghasilkan kerapatan clara (power density)

yang rendah, sekitar 62,6 W/cm3, supaya memiliki kemampuan respon teras terhadap

transien daya (power transients). Dibandingkan dengan PL TN biasa, disain teras

SMART bebas larutan boron (soluble boron) mulai dan kondisi operasi cold room

temperature ke hot full power.

Untuk mengkompensasi reaktivitas lebih (excess reactivity) yang diperlukan

selama 3 tahun operasi, digunakan burnable poison/absorbers dalam beberapa tire.

Kendali reaktivitas dengan dernikian hanya dicapai dengan perangkat elemen kendali

(CEA) clan penyerap dapat bakar padat (solid burnable absorber). Untuk itu, teras
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dilengkapi dengan 49 control element drive mechanisms (CEDMs), dengan rincian 16

berfungsi sebagai start-up clan 33 sebagai regulating rods.

Tiap CEDM memiliki 24 elemen penyerap (absorber elements) yang bisa

disisipkan melalui fuel assembly guide thimbles. Sebagai bahan utama penyerap dapat

bakar digunakan Al2O3-B4C untuk mengkompensasi hasil reaktivitas dari penyusutan

bahan bakar (fuel depletion). Sedangkan Gd2O3 yang dicampur merata dengan UO2

digunakan sebagai bahan integrated burnable absorber untuk memperkuat pencapaian

keselamatan shutdown.

Terdapat 3-4 jenis perangkat bahan bakar SMART yang diatur sedemikian rupa

untuk mencapai optimisasi daya di teras. Spesifikasi teknik dari batang bahan bakar

terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Spesifikasi bahan bakar SMART.

Material bahan bakar (sintered pellet) Uranium Oksida (UO2)

Diameter pellet cm

Panjang pellet

,0

cm

g/cm3

g/cm-'

Massa jenis pellet 10,40

1

Massa jenis pellet teoritis

Material kelongsong Zircaloy-4cm

0,822Diameter dalam kelongsong cm

Diameter Iuar keiongsong cm

Tebal kelongsong 0,064cm

Diametral gap

Panjang aktif

0,0085cm

cm

Panjang plenum 16,6cm

Spesifikasi tiga jenis perangkat bahan bakar, yaitu tipe A, B clan C terdapat pada

Tabel 4. Pengaturan perangkat bahan bakar didisain sedemikian rupa sehingga bisa

mencapai lama siklus maksimum sebelum refueling. Skema refueling sederhana bisa

mencapai siklus selama 990 Effective Full Power Days (EFPD) yang menghasilkan

burn-up siklus sekitar 26,16 MWD/kgU.
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Tabel 4. Tipe perangkat bahan bakar SMART.

DISAIN SISTEM PENDINGIN DAN SUPLAI UAP

Sistem pendingin primer SMARI seluruhnya terkungkung dalam bejana tekan.

Air yang memperoleh panas dari teras reaktor akan memberikan panas tersebut ke air

pendingin sekunder di pembangkit uap yang juga terdapat di dalam bejana tekan,

sebelum kemudian kembali ke teras melalui down comer. Di sisi pendingin sekunder,

air umpan (feed water) masuk ke setiap pembangkit uap clan mengalir di dalam tabung.

Air pendingin sekunder dipanaskan hingga mencapai uap lewat jenuh

(superheated steam) untuk kemudian dialirkan ke turbin melalui jalur uap utama (main

steam line). Gambar 3 memperlihatkan diagram alir sistem pendingin clan suplai uap.

Gambar 3. Sistem pendingin daD suplai uap SMART.
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Selain itu, sistem pendingin SMART dilengkapi oleh beberapa sistem bantu,

diantaranya Sistem Pendinginan Komponen (Component Cooling System, CCS), sistem

purifikasi make-up. Sistem Pendinginan Komponen digunakan untuksistem

mengambil panas dari pressurizer, CEDM, pompa sirkulasi utama clan Internal

Shielding Tank (yaitu tangki pendinginan bejana tekan yang terletak di sekeliling bejana

tekan)

Sistem siklus uap SMART (Balance of Plant, BOP) relatif mirip dengan

pembangkit listrik tenaga uap pada umumnya. Turbin yang digunakan direncanakan dua

buah, satu turbin tekanan tinggi (high pressure, HP) clan satu buah turbin tekanan

rendah (low pressure, LP). Ekstraksi uap untuk pemanas air umpan diambilkan dari HP

clan LP, sedangkan untuk desalinasi sejauh ini belum ada disain yang kongkrit, tetapi

direncanakan dari HP juga.

KOPLING INSTALASI DESALINASI

Penggunaan reaktor nuklir untuk keperluan non-elektrik seperti halnya untuk

desalinasi air taut telah dipikirkan para peneliti sejak lebih dari dua puluh tahun yang

lalu. Mengingat bahwa pada umumnya energi yang dibangkitkan reaktor nuklir besar,

kemungkinan aplikasi dual purpose merupakan altematif yang menarik. Beberapa studi

tentang itu telah banyak dilakukan[7,8]. Secara teknis, hal tersebut pada umumnya tidak

menjadi masalah, sebab serupa dengan instalasi desalinasi dengan uap yang dihasilkan

oleh pembangkit uap konvensional. Pertimbangan yang perlu dianalisis mendalam

adalah aspek kemungkinanekonomi dan keselarnatan. Dari aspek keselamatan:

kontarninasi bahan radioaktif menjadi faktor prioritas yang patut dipertimbangkan

dalam disain kopling reaktor nuklir dengan instalasi desalinasi

merupakan reaktor tekanSMART
...
Jems air Kemungkinan kontaminasi

sebetulnya telah berkurang karena uap air dihasilkan dari air umpan yang tidak

bersentuhan langsung dengan sumber radioaktif ataupun pendingin primer. Sehingga,

konsep desain kopling lebih ditekankan pada teknologi desalinasi yang akan dipilih.

Meskipun demikian, SMART tetap mempertimbangkan menggunakan penukar panas

intermedia (intermediate heat exchanger). Dengan demikian, uap segar yang

diekstraksi, baik langsung dari pembangkit uap, dari ekstraksi turbin ataupun dari back-

pressure turbine, digunakan untuk memanaskan atau bahkan menguapkan air melalui

penukar panas intermedia

"
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Hingga saat ini, desain kopling SMART belum ditetapkan. Beberapa altematif

tengah dipelajari. Salah satu altematif konsep disain adalah menggunakan sistem yang

dinamakan steam transformer seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Sedangkan,

teknologi desalinasi yang dipertimbangkan adalah jenis MED- TVC.

From Power Plant

9.0 bara
178.4 +c

.~.~!.~J kJ/kg
::::::::~ii~m::kglsec

Return to Power Plant
B8 bara

16S.8 "t:
1744 @sat"t:
71B7 kJIkg
16.71 kg/seo

Gambar 4. Diagram Steam Transformer.

SISTEM KESELAMA TAN

Disain reaktor SMART pada prinsipnya berbasis pada keselamatan inheren,

terutama dengan koefisien temperatur moderator negatif yang besar clan densitas daya

yang rendah. Namun demikian, untuk meningkatkan lebih lanjut keselamatannya,

reaktor SMART dilengkapi dengan sistem proteksi clan sistem keselamatan terekayasa

(engineered safety system, ESE) yang diklaim memiliki keandalan tinggi. Salah satu

alasan adalah karena sistem ini sebagian besar berfungsi secara pasif ESF terdiri atas

sistem pemancungan reaktor (reactor shutdown system, RSS), sistem pemindahan panas

sisa pasif (passive residual heat removal system, PRHRS), sistem pendinginan teras

darurat (emergency core cooling system, ECCS), bejana safeguard (safeguard vessel,

SV), sistem proteksi tekanan lebih pada reaktor (reactor overpressure protection

ROPS), proteksi tekanan lebihsystem, sistem pada kontainmen (containment
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instrumentasi clan kendali Tingkat 3, yang diantaranya bercirikan: kendali digital,

ketersediaan sistem manajemen kesalahan otomatik, kendali terintegrasi sepenuhnya

untuk kontrol dan monitor sistem pembangkitan daya, dan dilengkapi dengan sistem

pakar sebagai sistem advisor. Sistem ini lebih baik daripada yang digunakan pada PWR

900 MWe yang ada(Tingkat 1).

Masing-masing komponen sistem keselamatan terrekayasa diuraikan di bawah (lihat

pula Gambar 5.).

1 RSS

Pemancungan reaktor dapat dilakukan dengan dua sistem yang independen.

Pertama, pemancungan dilakukan oleh 32 perangkat elemen pengendali dengan material

penyerap B4C yang jatuh ke teras secara gravitasi. Kedua, apabila sistem pemancung

pertama tidak berjalan baik, digunakan sistem injeksi Boron. Untuk itu, disediakan

larutan Boron yang diletakkan dalam dua tangki ukuran 6m3. Pada prinsipnya, satu

tangki telah cukup untuk membawa ke kondisi subkritis. Jalur injeksi Boron ini

digerakkan oleh sistem aktif yang berupa pompa.

2. PRHRS

station blackout, PRHRS mengambil panas peluruhan (decay heat) dari teras secara

pasif dengan cara sirkulasi alamiah. Panas dipindahkan melalui pembangkit uap ke

tangki pendinginan (cooldown tank). Namun demikian, dalam keadaan normal pun,

misalkan untuk pendinginan jangka panjang selama perbaikan atau pemuatan bahan

bakar, PRHRS dapat dipergunakan.

untuk memindahkan panas peluruhan Setiap jalur terdiri atas tangki pendinginan

penukar panas clan tangki kompensasi (compensate tank)

Sistem dirancang untuk mampu mendinginkan dan menjaga integritas teras selama

72 jam tanpa intervensi apapun dari operator pada kondisi kecelakaan dasar disain

(design basis accident, DBA).

3. ECCS

Disain reaktor SMART telah meniadakan kemungkinan terjadinya LBLOCA

Ukuran pipa terbesar di luar bejana tekan adalah 20 Inm. ECCS disediakan untuk
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melindungi teras dari ketidaktergenangan akibat DBA seperti SBLOCA dengan jalan

memasok air ke sistem pendingin primer.

Ketika kejadian pernicu berlangsung, tekanan sistem turun. Perbedaan tekanan

antara ECCS clan sistem mengakibatkan pecahnya rupture disc yang terpasang pada

pip a ECCS clan air dengan segera membanjiri teras akibat tekanan gas yang diberikan.

ECCS terdiri atas 2 jalur dengan kapasitas masing-masing 100%. Setiap jalur

tersusun atas tangki penampung (volume 5m3) yang ditekan oleh gas Nitrogen, katup

isolasi clan katup cek, rupture disc clan pipa 20 mm yang tersambung ke bejana tekan.
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Gambar 5. Skema sistem keselamatan SMART.

4. SV

SV dibuat dari besi baja (steel) yang fungsi utamanya adalah untuk

mengungkung semua produk radioaktif clan menjaga kebocoran air pendingin primer

agar tidak membanjiri kontainmen. SV dilengkapi dengan katup pembebas (relief valve)

untuk menjaga integritas SV dari bahaya tekanan lebih (over-pressure). Sehingga,

dalam hat tetjadinya kecelakaan parah yang dipostulasikan (postulated beyond design
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basis accident, BDBA), uap dilepas clan dikondensasikan di dalam tangki perisai

ekstemal (External Shielding Tank).

5

ROPS

Fungsi ROPS adalah untuk mengurangi tekanan bejana tekan pada kondisi BDBA

sehingga menjaga integritas bejana tekan. Sistem terdiri dari dua jalur paralel yang

dihubungkan dengan satu pipa ke pressurizer. Uap yang keluar dikondensasikan di

tangki perisai ekstemal. Masing-masing jalur dilengkapi dengan katup pembebas clan

rupture disc. Pada BDBA rupture disc akan pecah terlebih dahulu clan katup pembebas

akan pula terbuka untuk, mengalirkan uap ke tangki perisai internal

6. COPS

Untuk melindungi gedung reaktor yang terbuat dari beton dari tekanan lebih, reaktor

SMART dilengkapi dengan kontainmen dari besi baja. Kontainmen ini juga mencegah

penyebaran produk radioaktif apabila SV gagal. Kontainmen ini mengungkung semua

sistem reaktor. Di bagian bawahnya terdapat tangki perisai eksternal. Untuk melindungi

kontainmen daTi bahaya tekanan lebih, tersedia sistem yang dapat berfungsi sebagai

pendinginan kontainmen, yaitu coo/down tank clan pendinginan oleh udara di celah

antara kontainmen clan gedung beton. Selain itu, seperti halnya SV, kontainmen

dilengkapi dengan rupture disc clan sistem penyaring (filtering system) untuk

melindungi beban akibat tekanan di dalam kontainmen

7. SAMS

Fungsi SAMS adalah mencegah lelehan teras tersebar ke luar kontainmen dalam

kondisi kecelakaan parah (BDBA). Tujuan mitigasi tersebut dapat dipenuhi dengan

karakteristik disain SV clan kontainmen serta pengoperasian sistem keselamatan yang

lain. Adanya tangki perisai internal (internal shielding tank) yang selalu terisi air

keluarnya corium akibat kerusakan bejana tekan.

Selain itu, di dalam SV dilengkapi dengan Hydrogen sehinggaigniters
kemungkinan fisiko pembakaran hidrogen secara besar dapat dihindari
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PEMBAHASAN

Pembahasan akan dilakukan untuk beberapa hat yang diuraikan di atas. Oleh

karena sejauh ill reaktor SMART baru mencapai pada tahap disain dasar, pembahasan

akan membandingkan disain tersebut dengan rekomendasi Badan Tenaga Atom

lntemasional (International Atomic Energy Agency, IAEA) ataupun disain reaktor clara

sangat kecil (atau kecil clan menengah) lainnya yang sudah ada

Terkait dengan aspek keselamatan, disain dasar SMART telah menerapkan

konsep pertahanan berlapis (defense in depth) yang merupakan persyaratan keselamatan

dasar suatu reaktor[9]. Tabel 5 menunjukkan tingkat pertahanan dalam pertahanan

b,erlapis clan implementasinya pada disain SMART. Dari Tabel 5 tersebut, terlihat

bahwa disain SMART telah memiliki sistem yang berfungsi sebagai sistem pertahanan

untuk menjaga keselamatan reaktor.

Preventif

Tabel5. Implementasi Pertahanan Berlapis pada disain SMART.

.Karakteristik keselarnatan
inheren (reaktivitas negatif,
rap at day a rendah)

.Marjin shutdown dan termal
besar
Sistem monitor clan proteksi
(SCaMS clan SCOPS)
RSS, ECCS, PRHRS
RaPS, coPS
SAMS

.

Protektif

..

Mitigasi
I

Reaktor SMART dirancang dengan target keselamatan yang berupa frekuensi

kerusakan teras dan frekuensi pelepasan radioaktif signifikan berturut-turut sebesar 10-7

clan 10-8 per reaktor-tahun (lihat Tabel 1). Sasaran ini, secara numerik telah 102 lebih

kecil dari angka yang direkomendasikan IAEA untuk reaktor masa datang, yaitu 10-5

dan 10-6 per reaktor-tahudlO]. Sehingga, dalam hal ini, target disain reaktor SMART

menjanjikan tingkat keselamatan yang sangat baik. Hasil analisis probabilistik tingkat 1

(PSA Levell) yang telah dilakukan diperoleh CDF total sebesar 8,56E-07 per reaktor-

tahun didasarkan pada 10 kejadian pemicu[llJ. Harga ini masih sedikit lebih besar dari

target, tetapi jauh lebih kecil dari rekomendasi IAEA.

Di sisi lain, telah dipertimbangkannya kejadian kecelakaan parah (severe

accident) dalam disain melalui sistem mitigasi kecelakaan parah (Severe Accident
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Mitigation System, SAMS) juga telah memenuhi rekomendasi IAEA. Dalam kaitannya

dengan itu, untuk mengurangi konsekuensi penyebaran produk radioaktif reaktor

SMART memiliki beberapa pengungkung yang berlapis, dimulai dari bejana tekan, SV,

kontainmen dapat dipertahankan di bawah batas yang diijinkan

Di sisi lain, manajemen kecelakaan diimplementasikan melalui sistem mitigasi

kecelakaan parah (SAMS). Hal ill dapat terlihat dari keberadaan tangki perisai internal

yang berisi air clan menggenangi bagian bawah bejana tekan. Tangki air ini dapat

berfungsi untuk mendinginkan bejana dari bahaya beban termal akibat corium yang

terrelokasi di bottom head. Strategi mitigasi kecelakaan seperti ini yang dikenal sebagai

in vessel retention (IVR) [12]. Selain itu, konsep disain telah dipersiapkan untuk

mengaplikasikan IVR ini dengan terlebih dahulu mengisikan air daTi sistem make-up ke

dalam celah di bawah bejana tekan yang pada kondisi normal terisi udara.

Sedangkan untuk menghindari fisiko pembakaran hidrogen (hydrogen burning),

reaktor SMART dilengkapi dengan hydrogen igniters. Mengingat bahwa kondisi

pelepasan hidrogen dapat bervariasi, penggunaan autocatalytic recombiners perlu

dipertimbangkan,

Dari aspek unjuk kerja, usia reaktor hingga 60 tahun menunjukkan keunggulan

reaktor SMART dibanding reaktor yang beroperasi yang pada umurnnya

dirancang hingga usia 40 tahun atau bahkan kurang. Lebih panjangnya usia instalasi

dapat berhubungan dengan fluence daTi neutron cepat yang sampai pada struktur bejana

tekan relatif kecil (adanya side and abottom screen assembly) sehingga mengurangi

kerusakan radiasi clan memperpanjang waktu pakai bagian sangat penting daTi reaktor

Ill!

signifikan dibanding dengan reaktor daya yang operasional saat ini (reaktor daya besar).

Target siklus selama 3 tahun, jauh lebih lama daripada reaktor daya 900 MWe. Hal ini

dimengerti mengingat reaktor clara kecil pada umumnya dikehendaki untuk

ditempatkan pada lokasi yang terpencil (remote area), sehingga tidak diinginkan jadwal

refueling yang terlalu sering. Target siklus 3 tahun ini sebanding dengan disain reaktor

kecil lainnya, seperti KL T -40 yang dikembangkan Rusia clan lebih lama dibanding

dengan disain reaktor CAREM yang dikembangkan Argentina yang hanya 13 bulan[ll.
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Namun demikian, siklus refueling yang panjang membuat pengayaan bahan bakar

meningkat. Tingkat pengayaan hampir 5% lebih tinggi daripada tingkat pengayaan

reaktor PWR 900MWe maupun reaktor AP-600 yang hanya berkisar 2 sampai 3%.

Tingkat pengayaan yang lebih tinggi ini sudah barang tentu perlu diperhatikan sebab

akan terkait dengan aspek suplai clan ekonorninya.

Penggunaan penyerap dapat bakar padat pada reaktor daya kecil sangat tepat

ditinjau dari aspek operasional, sebab tidak diperlukan jalur pipa pendingin khusus

untuk injeksi larutan Boron maupun jalur untuk proses kontrol clan purifikasinya. Hal

yang demikian juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi penyebab

teIjadinya kecelakaan kehilangan air pendingin akibat putus atau pecahnya sistem

perpipaan. Selain itu, masalah lain yang dapat ditimbulkan akibat larutan Boron

terhadap material struktur internal juga dapat dihindari. Telah ditunjukkan pula, dengan

digunakannya penyerap dapat bakar padat dapat memberikan dampak positif pacta

kesetimbangan reaktivitas selama siklus.

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji lebih jauh dari teknologi SMART

adalah aspek perawatan dan keandalan komponen. Aspek perawatan yang terkait

dengan teknologi penggantian bahan bakar (refueling), penggantian dan pemeriksaan

pembangkit uap serta struktur internal yang lain akan berbeda dengan disain reaktor

nuklir konvensional sebab semua komponen berada di dalam bejana tekan.

KESIMPULAN
Reaktor daya kecil SMART yang dirancang oleh KAERI ditujukan untuk dual

purpose, yaitu pembangkit listrik clan desalinasi. Target keselamatan clan unjuk kerja

disain reaktor SMART menunjukkan peningkatan dibanding disain reaktor yang ada.

Disamping itu, disain nuklir teras reaktor SMART selain ditujukan untuk mempertinggi

kecelakaan parah,pertimbanganterrnasuktingkat Jugakeselamatan,
Banyak rekomendasimempertimbangkan tujuan aplikasinya untuk daerah terpencil.

IAEA telah diakomodasi dalam disain dasar SMART.
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