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ABSTRAK
PENDEKATAN UNTUK MANAJEMEN PENUAAN RSG-GAS. Keselamatan adalah
snafu kondisi yang harus selalu tercapai dalam pengelolaan sebuah reaktor nuklir dari saat
pembangunan, pengoperasian hingga selesai proses dekomisioning. Keselamatan operasi
reaktor terkait erat dengan keandalan komponen, sistem daD struktur (KSS) reaktor nuklir.
Semua KSS pasti mengalami penuaan daDkemudian menurunkan tingkat keandalan sistem.
Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS) adalah reaktor riset berdaya tinggi yang
telah beroperasi selama enam belas tahun. Evaluasi terhadap proses penuaan yang terjadi
terhadap RSG-GAS secara terpadu dalam kaitannya dengan manajemen penuaan belum
pernah dilakukan. Sementara itu, secara umum, untuk semua jenis reaktor riset nuklir
terdapat ketentuan persyaratan keselamatan IAEA yang berkaitan dengan penuaan, baik
dalam desain, pembangunan, pengoperasian daDperpanjangan umur operasi. Untuk memulai
daD memacu evaluasi penuaan RSG-GAS yang seksama, dilakukan penelitian untuk
menyusun snafu Dokumen Manajemen Penuaan yang terintegrasi agar dapat digunakan
sebagai panduan terhadap pelaksanaan manajamen penuaan RSG-GAS. Dari hasil penelitian
ini, telah disusun suatu Dokumen Manajemen Penuaan RSG-GAS yang menganut
pendekatan kompromi dari pola manajemen penuaan pada reaktor riset daDreaktor daya.

ABSTRACT

APPROACH TO THE AGEING MANAJEMEN OF RSG-GAS. Safety is an condition
which must always reached in management a nuclear reactor, from construction stage,
operation until the decommissioning have processed. The safety of reactor operation is
closely related to the reliability of components, structures and systems (KSS) of the nuclear
reactor. All reactors' KSS will experience of ageing and then degrade system reliability level.
G.A. Siwabessy Multipurpose Reactor (RSG-GAS) is high power research reactor which
have been operating for sixteen years long. Comprehensive evaluation of ageing process that
happened in RSG-GAS has not conducted yet. Meanwhile, in general, for all research reactor
type there are safety requirements from IAEA related to the ageing, even in design,
development, operation and extending operation life. To starting and racing the
comprehensive evaluation of ageing in RSG-GAS, the research to compile an integrated
Ageing Management Document as guidance in implementation of ageing management in
RSG-GAS was conducted. From result of this research, the Ageing Management Document
of RSG-GAS has been compiled. Compilation of the document is carried out by embracing
approach of compromise of ageing management of research reactor and power reactor.

PENDAHULUAN struktur (KSS) reaktor nuklir. Semua
KSS reaktor nuklir pasti mengalami
penuaan daD akan mengalami degradasi
fungsi yang kemudian menurunkan
tingkat keandalan komponen, struktur
daDsistem.

Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy
(RSG-GAS) adalah reaktor riset berdaya
tinggi yang telah beroperasi selama

KeseIamatan adalah suatu kondisi
yang harus selalu tercapai dalam
pengelolaan sebuah reaktor nuklir dari
saat pembangunan, pengoperasian
hingga selesai proses dekomisioning.
Keselamatan operasi reaktor terkait erat
dengan keandalan komponen, sistem daD
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enam belas tahun. Dalam masa
operasinya sampai saat ini, KSS
RSG-GAS pasti mengalami penuaan.
Evaluasi terhadap proses penuaan yang
terjadi terhadap RSG-GAS secara
terpadu dalam kaitannya dengan
manajemen penuaan belum pernah
dilakukan. Sementara itu, secara umum,
untuk semua jenis reaktor riset nuklir
terdapat ketentuan persyaratan
keselamatan, yaitu dalam IAEA Safety
Standard Series (DS-272) ten tang Safety
Requirements of Research Reactors.
raJa dokumen tersebut termuat
persyaratan yang berkaitan dengan
penuaan, yaitu[l]: (1) Dalam tahap desain
reaktor fiset, harus disediakan marjin
keselamatan yang sesuai clan memadai
untuk mengakomodasi dan antisipasi
terhadap karakter material di penghujung
umur pakainya. (2) Marjin keselamatan
yang memadai untuk semua komponen
harus disediakan pada saat perancangan,
dengan memperhitungkan kemampuan
komponen untuk tetap dapat
menjalankan fungsi keselamatan dengan
baik dalam kondisi memburuk karena
pengaruh efek penuaan. Efek penuaan
harus diperhitungkan pada seluruh
kondisi operasi normal termasuk pada
saat perawatan maupun dalam periode
reaktor tak beroperasi. (3)
Tindakan/upaya yang memadai harus
dilakukan untuk pengetesan cuplikan
maupun pengamatan yang bertujuan
mendeteksi, mengevaluasi clan
memitigasi efek penuaan.

Untuk memulai dan memacu
evaluasi penuaan RSG-GAS yang
seksama perlu dibuat suatu Dokumen
Manajemen Penuaan yang terintegrasi
yang dapat digunakan sebagai panduan
terhadap pelaksanaan manajamen
penuaan RSG-GAS, meliputi pengertian,
panduan program manajemen penuaan
clan panduan implementasi program
manajemen penuaan di RSG-GAS.
Dokumen ini diharapkan akan dapat
digunakan sebagai panduan melakukan

Pendekatan Untuk Manajemen....
M. Dhandhang Purwadi

tindak lanjut yang harns segera
dilakukan dalam rangka implementasi
manajemen penuaan pada RSG-GAS.
Dokumen ini terdiri dad tiga bagian
utama, yaitu konsep manajemen penuaan,
program penuaan RSG-GAS clan label
moda clan mekanisme penuaan pada
komponen RSG-GAS.

Perhatian intensif IAEA terhadap
pengaruh penuaan di reaktor nuklir
sudah dimulai sejak tahun 80-an, sampai
dengan tahun 1995 telah berhasil disusun
dokumen teknis (TECDOC) manajemen
penuaan untuk reaktor daya clan reaktor
riset. RSG-GAS sangat spesifik, karena
reaktor ini merupakan reaktor riset
dengan daya tinggi. Dengan demikian
dalam penyusunan dokurnen penuaan
RSG-GAS, harus memperhatikan aspek
dari reaktor riset yang mengutamakan
faktor utilisasi clan reaktor daya yang
mengutamakan kontinuitas operasi clan
menyuplai daya.

TEORI

Untuk menjamin keselamatan
operasi reaktor nuklir, sebuah reaktor
nuklir dirancang clan selanjutnya
dikonstruksi dengan menggunakan
komponen yang telah memenuhi standar
industri clan kriteria keselamatan yang
tinggi. Walaupun demikian, kondisi
lingkungan yang agresif dapat
mempercepat penuaan komponen. Oleh
karena itu, semua komponen, tanpa
kecauali, akan mengalami penuaan
dengan kecepatan yang beragam.
Penuaan komponen akan menimbulkan
efek penurunan atau degradasi material
komponen clan selanjutnya akan
menyebabkan degradasi fungsi clan atau
kegagalan sistem.

Manajemen penuaan dilakukan
dengan tujuan memahami mekanisme
degradasi, teknik evaluasi clan cara
menghambat proses penuaan. Reaktor
nuklir diklasifikasikan alas reaktor riset
clan reaktor pembangkit daya (reaktor
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daya). Masing-masing tire reaktor
mempunyai juklak manajemen penuaan
yang berbeda[2]. Pada hakekatnya
manajemen penuaan reaktor nuklir
adalah kegiatan yang didalamnya
meliputi memperkirakan clan mendeteksi
bilamana suatu komponen mengalami
degradasi sehingga mencapai suatu
kondisi yang mengancam syarat marjin
keselamatan, clan selanjutnya melakukan
tindakan koreksi clan atau mitigasi yang
tepat.

Proses manajemen penuaan pada
reaktor nuklir, pada prinsipnya meliputi
tiga tahapan dasar, yaitu[3]:
(1) Seleksi clan penetapan komponen

yang hams dievaluasi.
(2) Pemahaman terhadap mekanisme

penuaan pada komponen yang telah
ditetapkan, clan melakukan
identifikasi yang efektif atau
pengembangan metode pemantauan
clan mitigasi proses penuaan
komponen.

(3) Manajemen terhadap degradasi
komponen karena penuaan dengan
tindakan efektif dalam survei

pengamatan, perawatan clan
pengoperaslan.

Manajemen Penuaan Reaktor Daya
Keselamatan operasi adalah suatu

target operasional yang hams dicapai
setiap waktu selama umur reaktor daya.
Untuk tujuan tersebut, dalam suatu
reaktor daya nuklir terdapat sistem
pengamanan berlapis, sistem
keselamatan teknik clan sistem proteksi.
Sistem ini dirancang sehingga dapat
menjamin agar tujuan keselamatan
operasi terpenuhi. Dalam kenyataannya
seluruh komponen sistem daTi suatu
reaktor daya yang jumlahnya mencapai
ribuan akan mengalami proses penuaari
dalam berbagai tingkatan, yang akan
mengakibatkan degradasi fungsi pada
masing-masing komponen. Degradasi
fungsi daTi satu komponen saja akan
dapat mempengamhi kinerja sistem yang
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didukungnya clan secara keseluruhan
akan mengakibatkan penumnan marjin
keselamatan yang berarti serta akan
meningkatkan fisiko keselamatan
masyarakat. Oleh karena itu penuaan
komponen, KSS reaktor daya harus
dikelola secara efektif untuk menjaga
agar mmjin keselamatan tetap terpenuhi
selama umur reaktor, termasuk umur
perpanjangannya.

Proses penuaan teIjadi pada semua
komponen sistem reaktor daya. Dalam
studi penuaan, tidak mungkin semua
komponen sistem reaktor daya yang
berjumlah ribuan dievaluasi. Oleh karena
itu pemilihan komponen hams dilakukan.
Pemilihan komponen dilakukan dalam
dua tabar, yaitu: (1) Pemilihan sistem
clan stmktur reaktor clan (2) Pemilihan
komponen dalam sistem clan stmktur.
Pada kedua tahapan tersebut, harus
dianut presepsi berikut:

(1) Prasyarat marjin keselematan
hams selalu terpenuhi.

(2) Komponen terkait keselamatan
hams terklasifikasi.

(3) Kegagalan komponen berakibat
tak berfungsinya suatu sistem
dalam berbagai tingkatan.

(4) Perawatan, inspeksi clan
pengujian mempunyai efektifitas
beragam terhadap efek penuaan.

(5) TeIjadi proses penuaan dengan
berbagai tingkatan pada semua
komponen.

(6) Diperlukan seragam metode
pemantauan penuaan pada
komponen spesifik.

(7) Pangkalan data yang ada kurang
seksama clan tidak memadai
untuk menangani masalah yang
berkaitan dengan penuaan.

Walaupun aspek di atas sangat
didominasi dengan aspek keselamatan,
aspek keandalan daTI ekonomi tidak
belch ditinggalkan, tetap hams
terintegrasi dengan aspek keselamatan.

Sebelum melangkah ke tahapan studi
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penuaan dapat terjadi secara tunggal
maupun kombinasi antara beberapa
mekanisme penuaan, dengan saling
keterkaitan yang kompleks. Studi
manajemen penuaan KSS RSG-GAS
terpilih ditujukan kepada efektivitas
program manaJemen penuaan, yang
mana dalam program ini memiliki tiga
elemen utama, yaitu: (1) Pemahaman
proses degradasi KSS RSG-GAS karena
penuaan, (2) Pemantauan penuaan
sehingga mampu mendeteksi degradasi
KSS sebelum terjadi kegagalan fungsi,
(3) Mitigasi penuaan clanefeknya secara
periodik melalui program perawatan clan
perubahan kondisi operasi untuk
meyakinkan bahwa batas keselamatan
tidak terlampaui.

Metode/cara yang dianjurkan
dalam studi manajemen penuaan adalah
dengan pendekatan percobaan
(coba-coba) bertahap yang memberikan
peluang untuk dapat melakukan studi
yang lebih mendalam secara bertahap.
Pendekatan percobaan bertahap dalam
studi manajemen penuaan terdiri dari
Studi Penuaan Awal clan Studi Penuaan
Seksama.

F okus perhatian pacta Studi
Penuaan Awal adalah evaluasi clan

peninjauan terhadap ketersediaan semua
pengetahuan clan teknologi terkait untuk
memahami, memantau clan memitigasi
penuaan pacta KSS RSG-GAS terpilih.
Tabap pendekatan Studi Penuaan

Seksama bertujuan untuk mengatasi atau
mengisi kesenjangan pengetahuan clan
teknologi dari lahar studi penuaan awal.
Pendekatan ini dilakukan dengan
mengevaluasi data studi penuaan lahar
awal secara lebih mendalam,
penyelidikan pengalaman operasi,
litbang terhadap pemahaman penuaan
serta identifikasinya, clan selanjutnya
hila perlu dilanjutkan dengan
pengembangan teknologi efektif clan
praktis untuk memonitor clan memitigasi
penuaan KSS RSG-GAS.
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Metodologi yang digunakan dalam studi
manajemen penuaan lahar studi penuaan
awal meliputi:
1 Evaluasi clan peninjauan terhadap

informasi clan data yang tersedia
untuk memahami penuaan
komponen.

2 Pendokumentasian dari pemahaman
penuaan komponen saat ini, data
dukung yang diperlukan.

3 Laporan studi penuaan awal clan
rekomendasi tindak lanjut lahar
studi penuaan berikut yang berisi
informasi spesifik komponen
mengenaI:

Metodologi yang digunakan dalam
studi manajemen penuaan lahar studi
penuaan seksama meliputi:
1 Studi tentang pemahaman penuaan

komponen
2 Studi tentang pemantauan penuaan

komponen
3 Studi tentang mitigasi penuaan

komponen
4 Laporan tentang evaluasi penuaan

yang seksama clan rekomendasi
bagaimana penerapannya. Laporan
ini berisi informasi teknis dengan
tujuan memberikan dasar-dasar
pelestarian kondisi clan tingkat
keselamatan komponen selan1a
operasi meliputi, pemahaman
penuaan, pemantauan penuaan
(kondisi keselamatan), mitigasi
penuaan

Aplikasi hasil studi penuaan
seksama pacta RSG-GAS, merupakan
kegiatan yang hams dilakukan pacta
lahar terakhir (ke-3) dari manajemen
penuaan RSG-GAS, kegiatan tersebut
berupa:
1. Aplikasi tentang Operasi clan

perawatan RSG-GAS
2. Aplikasi tentang

RSG-GAS
3. Aplikasi tentang standard clankode
4. Aplikasi tentang perizinan (li,ensing)

desain KSS
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(1) Aspek keterkaitan antara penuaan
clan prasyarat keselamatan umum
reaktor riset

(2) Aspek keterkaitan antara penuaan
clan kondisi operasi selama masa
pelayanan.

(3) Aspek keterkaitan antara penuaan
clankondisi fisik atau mekanik.

(4) Aspek keterkaitan antara penuaan
clankondisi non fisiko

(5) Aspek tren litbang penuaan pacta
saat ill clandi masa mendatang.

Keselamatan umum reaktor dicapai
dengan utilisasi sejumlah peralatan clan
prinsip keselamatan selama proses disain.
Keterkaitan antara penuaan clan aspek
yang berkaitan dengan prasyarat
keselamatan meliputi:
(1) Pengaruh penuaan terhadap sistem

keselamatan pertahanan berlapis.
(2) Pengaruh penuaan terhadap

keandalan sistem keselamatan.
(3) Pengaruh daTI keterkaitan antara

penuaan clan dokumen
keselamatan.

(4) Pengaruh penuaan terhadap adopsi
teknologi baru beserta prasyarat
keselamatannya.

Efek yang timbul dari proses
penuaan biasanya berupa kondisi yang
tak diinginkan hingga kegagalan fungsi.
Proses penuaan daTIkondisi lingkungan
serta operasional yang agresif, saling
bersinergi menghasilkan suatu kegagalan
fungsi. Kondisi lingkungan yang perlu
dipertimbangkanadalah: .

(1) Kondisi operasi normal.
(2) Kondisi operasi tak normal yang

dapat diantisipasi.
(3) Kondisi lingkungan alamo

Aspek penuaan clan kondisi fisik
serta mekanik meliputi faktor-faktor
sebagai berikut:

(1) Paparan radiasi
(2) Temperatur
(3) Tekanan
(4) VibJ:asi clansikling (perulangan)
(5) Korosi
(6) Reaksi kimiawi lain
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(7) Erosi
Beberapa faktor yang perlu

dipertimbangkan dalam aspek
keterkaitan antara penuaan clan kondisi
non fisik adalah:

(1) Perubahan teknologi akibat
adanya modifikasi komponen,
sistem clanstruktur.

(2) Perubahan prasyarat keselamatan.
(3) Perubahan yang menyebabkan

dokumen menjadi ketinggalan
jaman.

(4) Disain yang tak memadai.
(5) Salah perlakuan dalam perawatan

clanpengujian komponen.
Selain beberapa aspek keterkaitan

dalam proses penuaan yang telah
dijelaskan, tren litbang tentang penuaan
juga hams dipertimbangkan sebagai
umpan balik terhadap program
manajemen penuaan yang sedang
berjalan. Dari tren litbang penuaan ini
akan dapat diperoleh
informasi-informasi spesifik untuk
reaktor riset. Selain itu dalam litbang
penuaan dikaji juga data hasil
pengamatan daTIpemeriksaan komponen,
sistem clanstruktur di lapangan.

Proses daTI kegiatan manajemen
penuaan dalam reakator riset meliputi[41:
(1) Deteksi daTIevaluasi efek penuaan.

(a) Program deteksi penuaan.
(b) Katagorisasi clan pemilihan

komponen yang mengalami
penuaan.

(c) Aktivitas pengamatan
pemeriksaan komponen.

(d) Pencatatan clan pengumpulan
data.

(e) Evaluasi terhadap efek penuaan.
(2) Pencegahan daTI mitigasi terhadap

efek clanpengaruh penuaan.
(a) Pencegahan saat perancangan.
(b) Pencegahan berdasarkan pacta

pengamatan/pem eriksaan clan
penguJIan.

(c) Perawatan preventif.
(d) Evaluasi periodik terhadap

pengalaman dalam operasi.

clan
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(e) Optimisasi terhadap kondisi
operasl.

(f) Perawatan clanatau penggantian
komponen.

(3) Rekomendasi clan
pengoperasian lebih lanjut.

petunjuk

HASIL DAN PEMBAHASAN

RSG-GAS adalah reaktor nuklir tipe
reaktor riset dengan daya yang cukup
tinggi. Tingkat daya reaktor yang tinggi.
mendekatkan RSG-GAS pada karakter
reaktor daya, temtama dari aspek
potensial fisiko yang dimilikinya.
Dengan demikian dalam penyusunan
manajemen penuaan RSG-GAS, harns
dilakukan pula pengadopsian aspek yang
ada pada manajemen penuaan reaktor
pembangkit daya. Sementara itu,
RSG-GAS yang berstatus fungsi sebagai
reaktor riset mempunyai aspek
fleksibilitas dalam penyesuaian dengan
berbagai percobaan yang akan dilakukan
padanya, dengan demikian hal ini juga
sangat mempengaruhi pola umum
manajemen penuaan. Dengan demikian,
pendekatan kompromistik terhadap dua
kutub manajemen penuaan (rekator riset
clanreaktor daya) hams dilakukan dalam
penyusunan suatu Dokumen Manajemen
Penuaan RSG-GAS.

Manajemen Penuaan RSG-GAS
Dokumen Manajemen RSG-GAS

disusun dengan tujuan untuk
memberikan konsep clan pandangan
seksama clan terintegrasi terhadap
penuaan RSG-GAS, yang dapat
menjiwai tindak lanjut implementasi
manajemen penuaan dalam bentuk
inspeksi pengawasan clan analisisnya,
perawatan, penggantian clan modifikasi
KSS RSG-GAS serta perpanjangan masa
operasi RSG-GAS (jika dikebendaki).
Dengan pengelolaan penuaan

RSG-GAS diharapkan umur reaktor
dapat mencapai minimal sesuai umur
desain, clan memberikan landasan yang

Pendekatan Untuk Manajemen....
M. Dhandhang Purwadi

memadai untuk melakukan tindakan
yang diperlukan dalam rangka
memperpanjang timor RSG-GAS hila
dikehendaki adanya perpanjangan umur
operasi RSG-GAS.
Dalam Dokumen Penuaan RSG-GAS,

kegiatan manajemen penuaan terdiri dari
tiga tahap utama yaitu;

(1) Pemilihan komponen terkait
keselamatan yang hams
dievaluasi karena penuaan.

(2) Evaluasi mekanisme clan moda
penuaan dominan, serta
pengembangan metode efektif
aplikatif untuk deteksi,
pemantauan clan mitigasi
penuaan komponen terpilih.

(3) Upaya manajemen penuaan
komponen dengan tindakan
pengawasan, perawatan,
pengoperasian (desain clan atau
modifikasi, perakitan,
penyimpanan clan pemasangan
yang benar clanmemadai).

Tiga tahapan manajemen penuaan
RSG-GAS di alas dapat digambarkan
sebagai gambar berikut ini

TIGATAHAP UMUMMANAJEMENPENUAAN

Gambar 1. Tahap manajemen penuaan
RSG-GAS

Seleksi komponen ditujukan untuk
memilih komponen RSG-GAS yang
hams dievaluasi karena mengalami
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penuaan yang signifikan, yang secara
cukup berarti komponen tersebut akan
mempengarnhi keselamatan clan
keandalan operasi RSG-GAS. Pola
umum seleksi komponen RSG-GAS
yang barns dievaluasi karena mengalami
penuaan dapat digambarkan sebagai
berikut:

SEMUAKOMPONEN

KOMPONENTERKAITUMUR

KOMPONENTERKAITKESELAMATAN

Gambar 2. Pola umum seleksi manajemen
penuaan KSS RSG-GAS

Dalam tahap seleksi KSS
RSG-GAS dengan pola umum seleksi
seperti terlihat pada gambar sketsa di
atas, perlu dilakukan clan ditetapkan
kualifikasi KSS berdasarkan
keterkaitannya dengan umur,
keselamatan clan utilisasi RSG-GAS.
KSS RSG-GAS yang mempunyai
keterkaitan tinggi diberi nilai tinggi.
Dengan demikian akan mempermudah
proses seleksi KSS RSG-GAS yang
benar-benar sangat terkait dengan tiga
faktor pertimbangan clan mengalami
penuaan yang berarti. Untuk memilih
clan menetapkan kualifikasi KSS
RSG-GAS berkaitan dengan umur,
keselamatan clan utilisasi reaktor dapat
digunakan pertanyaan berikut:
(I) Keterkaitan KSS dengan umur

RSG-GAS
(V.a) Apakah KSS mempunyai

pengaruh clan kontribusi terhadap
umur RSG-GAS ?

(V.b) Apakah kegagalan fungsi KSS
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dapat langsung berpengaruh pada
umur RSG-GAS ?

(V.c) Apakah perawatan operasional
yang sekarang diberlakukan
mampu mendeteksi degradasi
KSS karena penuaan ?

(2) Keterkaitan KSS
keselamatan RSG-GAS

(K.a) Apakah KSS
pengaruh clan
terhadap
RSG-GAS ?

(K.b) Apakah kegagalan fungsi KSS
dapat menyebabkan kurang atau
tidak berfungsinya (kegagalan)
satu atau lebih sistem
keselamatan RSG-GAS ?

(K.c) Apakah perawatan operasional
yang sekarang diberlakukan
mampu men- deteksi degradasi
KSS karena penuaan ?

(3)Keterkaitan KSS dengan utilisasi
RSG-GAS

(U.b) Apakah KSS mempunyai
pengaruh clankontribusi terhadap
fungsi utilitas dari
RSG-GAS ?

(Uc) Apakah kegagalan fungsi KSS
dapat menyebabkan tidak
berfungsinya sistem yang
mendukung utilisasi RSG-GAS ?

(V.d) Apakah perawatan operasional
yang sekarang diberlakukan
mampu mendeteksi degradasi
KSS karena penuaan ?

Dengan diagram alir, prosedur
pemilihan clanpenetapan kualifikasi KSS
RSG-GAS yang terkait umur,
keselamatan clan utilisasi reaktor dapat
didiskripsikan dalam Gambar 3.

Untuk menetapkan KSS RSG-GAS
yang harus dievaluasi dalam studi
manajemen penuaan, perlu dilakukan
kualifikasi KSS dengan berdasarkan
pada tingkat fisiko yang akan dihadapi
jika KSS tersebut mengalami penuaan
(risk based prioritization). Perhitungan
tingkat fisiko harus memperhitungkan
kontribusi penuaan sebuah komponen

dengan

mempunym
kontribusi

keselamatan

167



ISSN 0854-5278

maupun interaksi beberapa komponen
yang mengalami penuaan. Untuk sistem
dengan n buah komponen, tingkat
fisiko M dihitung sebagai[3]:

M="SAJ.+" SAJM+"'+S ll M " ..AJ
L...; 1'-"'; L...;j>/ ij ~'; J .n '""'"

Pendeka/an Un/uk Manajemen....
M. Dhandhang Purwadi

S clan M masing-masing adalah
koefisien importansi fisiko (peningkatan
fisiko jika terdapat kegagalan fungsi
komponen, diperoleh dari analisis fisiko
probabilistik) clan efek penuaan
komponen (probablitas kegagalan karena
adanya penuaan komponen).

Gambar 3. Diagram alir penetapan dan seleksi KSS RSG-GAS

Setelah tahap seleksi KSS RSG-GAS,
tahap berikutnya adalah evaluasi
mekanisme clanmoda penuaan. Tahap ini
disebut juga sebagai tahap studi
manajemen penuaan, adalah tahap yang
bertujuan untuk mempelajari clan
memahami berbagjili metodologi untuk
mengevaluasi mekanisme, moda
penuaan serta bagaimana cara untuk
memantau, menceg;ah clan menghambat

penuaan komponen. Hasil dad studi
manajemen penuaan harns
diumpan-balikkan ke tahap pemilihan
komponen (Tahap 1, Seleksi KSS).
Secara umum penuaan komponen

adalah proses yang sangat kompleks,
yang berawal dad saat komponen
tersebut dibuat clan berlangsung terns
selama komponen dioperasikan hingga
akhir umur pakainya. Mekanisme
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penuaan pacta setiap komponen, perlu
dilakukan pengurutan prioritas terhadap
komponen yang telah ditetapkan pada
tahapan ini. Untuk keperluan penentuan
urutan prioritas dari
komponen-komponen sistem, dilakukan
pembobotan atau kuantisasi dengan
melalui analisis probabilitas fisiko clan
metode deterministik.

Setelah penentuan komponen
dilakukan berdasarkan kaidah yang telah
ditetapkan, clan terhadap komponen
terseleksi ini juga telah dilakukan
pengurutan, sesuai dengan prioritas,
lahar berikutnya adalah melakukan
evaluasi penuaan dari komponen tersebut.
Tahap ini disebut sebagai lahar studi
penuaan yang bertujuan memahami
proses degradasi karena penuaan,
memantau penuaan sehingga mampu
mendeteksi adanya degradasi dari suatu
komponen sebelum terjadi kegagalan
clan melakukan mitigasi terhadap
penuaan clan efeknya dari waktu ke
waktu dengan tepat, dengan cara
perawatan, penggantian clan perubahan
terhadap kondisi operasi dan komponen
terpilih.

Secara logis kedua rase di alas
dilakukan secara berurutan, tetapi
kenyataanya di lapangan, dengan adanya
jumlah komponen yang cukup baByak,
kedua rase tersebut terdapat diantaranya
yang dilakukan secara paralel.

Manajemen Penuaan Reaktor Riset
Reaktor riset didisain untuk dapat

dioperasikan dalam rangka melayani
berbagai percobaan dalam berbagai
kondisi. Dibandingkan dengan reaktor
daya, reaktor riset akan sering
mengalami kondisi operasi dengan
frekuensi pemberhentian reaktor yang
lebih banyak. Disamping itu, reaktor
riset juga didisain agar dengan mudah
dapat dilakukan modif"Ikasi seperlunya
untuk menyesuaikan dengan kondisi
percobaan. Dengan rentang variasi
kondisi yang demikian lebar, reaktor

Pendekatan Untuk Manajemen....
M Dhandhang Purwadi

riset harus tetap handal clan aman
dioperasikan.

Oalam suatu reaktor fiset,
probabilitas kegagalan fungsi dari
komponen, sistem clan struktur akan
meningkat dengan umur reaktor karena
degradasi yang disebabkan oleh proses
penuaan. Aktivitas manajemen penuaan
didalamnya termasuk kegiatan proteksi,
perbaikan clan penggantian komponen
seperti layaknya pacta kegiatan
perawatan, pengujian clan atau jika acta
modifikasi yang dilakukan. Perbedaan
yang utama dari pacta kegiatan
manajemen penuaan dari kegiatan
perawatan adalah, dalam manajemen
penuaan diperlukan metode yang dapat
mendeteksi clan mengevaluasi
kelemahan yang disebabkan oleh variasi
kondisi selama operasi (masa pelayanan),
untuk kemudian dapat dilakukan
tindakan antisipasi dalam rangka
mencegah clan memitigasi kelemahan
tersebut. Salah saiD pendekatan terhadap
metode tersebut adalah dengan
menentukan komponen, sistem clan
struktur reaktor yang fungsi
keselamatannya tetap berjalan selama
umur operasi dengan berbagai kondisi.
Pendekatan ini dapat dicapai dengan
pemeriksaan clan pengamatan yang teliti
terhadap komponen yang telah
ditetapkari melalui program manajemen
penuaan, selanjutnya dari basil
pengamatan tersebut ditetapkan
langkah-Iangkah yang mencegah clan
atau memitigasi pengaruh penuaan
hingga pactatingkat keselamatan tertentu
yang dapat ditolerir.

Oalam manajemen penuaan
diperlukan pengetahuan seksama tentang
bagaimana penuaan mempengaruhi
material clan komponen yang digunakan
dalam mencapai keselamatan umum dari
reaktor riset. Kriteria keselamatan
reaktor riset yang harus dipertimbangkan
sehubungan keterkaitannya dengan
penuaan adalah meliputi aspek-aspek
berikut ini[4]:
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KESIMPULAN

Penuaan adalah suatu proses
berkelanjutan yang menyebabkan
perubahan sifat clan karakter KSS
RSG-GAS bersamaan dengan umur
pemakaiannya. Secara bertahap penuaan
akan menyebabkan terjadinya degradasi
material dibandingkan dengan kondisi
normalnya. Degradasi ini akan
menurunkan keandalan KSS RSG-GAS,
clan dengan demikian marjin
keselamatan desain menurun serta
mengakibatkan peningkatan fisiko
kecelakaan. Oleh karena itu potensial
kegagalan clan kerusakan yang
disebabkan oleh penuaan akan
meningkat apabila umur reaktor nuklir

DAFT AR rUST AKA

Pendekatan Un/uk Manajemen....
M. Dhandhang Purwadi

mulai mendekati umur desain
nominalnya. Dengan umur operasi yang
teIah mencapai setengah umur desain,
RSG-GAS praktis telah mulai semakin
mendekati umur desain.
Penanggulangan percepatan penuaan

RSG-GAS harus segera dilakukan secara
terintegrasi melalui manajemen penuaan,
clan untuk itu telah disusun suatu
Dokumen Manajemen Penuaan
RSG-GAS yang merupakan pendekatan
kompromistik dari manajemen penuaan
reaktor riset clan reaktor daya. Dokumen
ini secara kontinue harus selalu
dievaluasi clan direvisi agar
implementasi manajemen penuaan di
RSG-GAS menjadi efektif clanefisien.
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