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ANALISIS NEUTRONIK DAN KESELAMATAN RADIOLOGI
REAKTOR RSG-GAS PADA TERAS URANIUM SILISIDA 300
GRAM

Pande Made Udiyani, Lily Suparlina, dan Rokhmadi
PTRKN - BATAN

ABSTRAK

ANALISIS NEUTRONIK DAN KESELAMATAN RADIOLOGI REAKTOR RSG-GAS PADA TERAS

URANIUM SILISIDA 300 GRAM. Dengan telah dimulainya penggunaan bahan bakar silisida U 250 g di
dalam teras RSG-GAS dan akan dilanjutkan dengan penggunaan bahan bakar si/isida U 300 g, perlu
terlebih dahulu dilakukan analisis neutronik dan keselamatan radiologi RSG-GAS Perhitungan dilakukan
dengan program ORIGEN2.1 untuk menghitung suku sumber, serta program PC-COSYMA untuk
menghitung keselamatan radiologi sebaran radioaktif RSG-GAS. Perhitungan sebaran radioaktif dilakukan
pada kondisi reaktor dipostulasikan terjadi kecelakaan LOCA yang menyebabkan satu elemen bakar
meleleh. Analisis neutronik menunjukkan bahwa teras penuh silisida U 250 g harus dioperasikan terlebih
dahulu selama 625 MWD sebelum dikonversi ke teras silisida U 300 g. Selama pengoperasian teras transisi
dengan campuran silisida U 250 g dan 300 g, seluruh parameter memenuhi kriteria desain keselamatan.
Teras setimbang silisida U 300 g akan tercapai pada saat teras penuh ke-5. Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa dengan melalui teras campuran silisida U 250 g dan 300 g yang diusulkan dapat membentuk teras
setimbang silisida U 300 g reaktor RSG-GAS dengan aman. Perhitungan keselamatan radiologi secara
deterministik untuk teras setimbang 300 g, dan postulasi kecelakaan yang sama dengan teras silisida U 250
g menghasilkan keluaran berupa aktivitas radiasi (konsentrasi di udara dan deposisi di tanah), dosis radiasi
(individu dan kolektif), efek radiasi Oangka pendek dan jangka panjang), yang diterima masyarakat pada
setiap titik sektor yang diamati. Hasil perhitungan menghasilkan dosis yang diterima masyarakat tidak
melewati batas yang diijinkan untuk masyarakat umum jika terjadi kecelakaan.

Kala kunci: analisis neutronik, keselamatan radiologik, teras setimbang

ABSTRACT

NEUTRONIC ANALYSIS AND RADIOLOGICAL SAFETY OF RSG-GAS REACTOR ON 300 GRAMS

URANIUM SILICIDE CORE. As starting of usage silicide U 250 gfuel element in the core of RSG-GAS and
will be continued with usage of silicide U 300 gfuel element, hence done beforehand neutronic analyse and
radiological safety of RSG-GAS Calculation done by ORIGEN2.1 code to calculate source term, and also by
PC-COSYMA code to calculate radiological safety of radioactive dispersion from RSG-GAS Calculation of
radioactive dispersion done at condition of reactor is postulated be happened an accident of LOCA causing
one fuel element to melt. Neutronic analysis indicate that silicide U 250 g full core shall to be operated
beforehand during 625 MWD before converted to silicide U 300 g core. During operation of transition core
with mixture of silicide U 250 g and 300 g, all parameter fulfill criterion of safety Designed Balance core of
silicide U 300 g will be reached at the time of fifth full core. Result of calculation indicate that through
mixture core of silicide U 250 and 300 g proposed can form silicide U 300 g balance core of reactor RSG
GAS safely. Calculation of radiology safety by deterministic for silicide U 300 g balance core, and accident
postulation which is equal to core of silicide U 250 g yield output in the form of radiation activity
(radionuclide concentration in the air and deposition on the ground), radiation dose (collective and
individual), radiation effect (short- and long-range), which accepted by society in each perceived sector.
Result of calculation indicated that dose accepted by society is not pass permitted boundary for public
society ifhappened accident.

Keyword: neutronic analyse, radiological safety, balance core

PENDAHULUAN

Studi awal mengenai konversi elemen bakar tahapkedua dari silisida-U 250 g ke silisida-U 300 g
dengan teras campuran sudah dilakukan dalam

penelitian sebelumnya[l]. Akan tetapi, perhitungan
subkritikalitas teras pada saat satu batang kendali
yang memiliki reaktivitas terbesar gagal masuk
(stuck rod condition) belum dilakukan dalam
penelitian tersebut. Pada hal, syarat keselamatan

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BAT AN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



Pande Made Udiyani, dkk. ISSN 0216 - 3128 341

operasi reaktor RSG-GAS adalah teras harus tetap
dalam keadaan subkritis pada saat satu batang
kendali yang memiliki reaktivitas terbesar gagal
masuk. Di samping itu, reaktivitas lebih teras
campuran pertama yang diusulkan dalam penelitian
tersebut sangat besar, yaitu 10,6 % Mdf(IJ. Hal ini
membuat kriteria subkritikalitas teras minimum

sebesar - 0,5 % t!.kJk (satuan desain RSG-GAS) pada
saat satu batang kendali gagal masuk tidak dipenuhi.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ulang
desain teras dalam konversi tahap kedua tersebut.
Pengkajian dan analisis terhadap hal itu sudah
dilakukan dan pembuatan desain teras transisi,
campuran silisida-U 250 g dan 300 g, untuk
mencapai teras setimbang silisida-U 300 g yang
memenuhi seluruh batasan keselamatan operasi.

Reaktor RSG-GAS sebagai salah satu insta
lasi nuklir merupakan fasilitas yang dimungkinkan
dapat menimbulkan dampak pada manusia dan
lingkungan. Dampak tersebut setidaknya dapat
dihitung dan diukur dari radiasi yang diterima oleh
penduduk di sekitar tapak fasilitas. Rancangan
kese\amatan yang dihitung terutama adalah per
hitungan keselamatan deterministik, yaitu kesela
matan terukur yang bisa terjadi pada pengoperasian
suatu reaktor nuklir, baik pada kondisi operasi
normal maupun kondisi kecelakaan. Postulasi
kecelakaan bisa diasumsikan sesuai dengan DBA
(Design Basic Accident) RSG-GAS. Perhitungan
dengan asumsi terjadi kecelakaan dengan skenario
satu elemen bakar jenis oksida dan silisida 250 g
uranium meleleh juga telah dilakukan, dan dosis
radiasi yang timbul dari dispersi radionuklida masih
berada di bawah harga yang diperbolehkan untuk
kondisi kecelakaan[Z,3, 4. 5. 6]. Jika terjadi pergantian
jenis bahan bakar, konfigurasi dan jumlah muatan
uranium dalam bahan bakar, maka perlu dilakukan
pengk,qian keselamatan radiologinya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis keselamatan dari teras transisi,
campuran silisida-U 250 g dan 300 g, untuk
mencapai teras setimbang silisida-U 300 g, dapat
memenuhi seluruh batasan kese\amatan baik

keselamatan operasi teras dalam aspek netronik
maupun keselamatan radiologinya,

TEORI

Persamaan Penyusutan Bahan Bakar

Densitas nuklida dalam teras sebagai fungsi
dari posisi (r) dan waktu (t) dapat digambarkan
sebagai vektor densitas nuklida sbb.,

dengan k menyatakan indeks nuklida dan jumlah
nuklida adalah K. Tanda pangkat T menunjukkan
pemindahan dari suatu matriks.

Densitas nuklida sebagai fungsi dari waktu
dapat· dinyatakan sebagai persamaan diferensial
parsiallinear orde satu sbb.

a
-N(r,t) = A(cP,cy,2)N(r,t) (2)ot

dengan ¢, ()' dan A berturut-turut adalah fluks
neutron (sebagai fungsi dari energi dan posisi),
tampang lintang serapan atau tangkapan dan
konstanta peluruhan. Matriks A biasanya me
rupakan transmutasi matriks nuklida.

Perhitungan Sebaran Lepasan Radioaktif

Lepasan bahan-bahan radioaktif ke atrnosfir
dapat mengakibatkan paparan ke manusia me\alui
sejumlah alur (pathway). Radionuklida di udara
dapat meningkatkan paparan melalui 2 alur utama,
yaitu: (1) iradiasi eksternal oleh foton dan elektron
yang dike\uarkan sebagai hasil proses peluruhan
radioaktif, dan (2) iradiasi internal menyusul
terhirupnya radionuklida tersebut.

Radionuklida yang terdispersi dalam beluk
atau kepulan asap di udara (plume) akan melalui
proses deposisi ke permukaan tanah dan peluruhan
radioaktif. Radionuklida dapat kembali terhirup oleh
manusia karena terjadinya gangguan yang disebab
kan oleh angin dan manusia. Di samping itu,
deposisi radionuklida ke dalam tetumbuhan dan
tanah akan menyebabkan perpindahan radionuklida
dari beluk ke bahan pangan manusia.

Aktivitas radionuklida yang dapat mencapai
ruang reaktor adalah sebesarP]

+ {0,6 x J; x 12 X (\ -17 A) x A} (3)

dengan,

QA = aktivitas radionuklida A di ruang reaktor,
Bq

/1 = fraksi dari radionuklida yang dapat lolos
dari bahan bakar menuju ke pendingin

Iz = fraksi dari radionuklida yang dapat lolos
dari cairan pendingin ke ruang reaktor

/3 = fraksi Yodium

IJ = Efisiensi filter terhadap radionuklida

A = aktivitas radionuklida A pada saat ke-
celakaan
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Tabell. Fraksi Pelepasan radionuklida dan efisiensi filter.

Jenis Nuklida /1h/J11

Gas Mulia

1.01.0-a

Brom

5 x 10-45 x 10-4-0,99

Elemen Yodium

0,55 x 10-40.50,99

Organik Yodium

0,55 x 10-20.50,9

HasH belah yang mudah menguap

0,51 x 10-5-0,99

Oefinisi dan persamaan-persamaan dan yang
digunakan dalam perhitungan dosis kolektif dan
individu, serta resiko yang diterima penduduk dan
lingkungan adalah [7]:

Dispersi Plume (Beluk)

Oigunakan Persamaan Gifford:

dengan,

X = Konsentrasi di udara (chi) pada sumbu x se
arah angin, y = tegak iurus arah angin, dan z

= ketinggian di atas permukaan tanah, meter
(Ci/m\

Q = Lepasan radioaktifrata-rata yang ke luar dari
cerobong (Ci/dt);

1) = Kecepatan angin rata-rata (mldt);

cry = Koefisien dispersi horizontal (m);

crz = Koefisien dispersi vertikal (m);

H = Tinggi cerobong efektif(m);

y = Jarak tegak lurus arah angin (m);

z = Ketinggian dari atas tanah (m);

Deplesi Plume (Beluk)

dengan,

Vd = Kecepatan deposisi (m/dt);

Jl . = Kecepatan angin (mldt);

crz = Koefisien dispersi vertikal (m);

Vg = Kecepatan gravitasi (mldt)
H = Tinggi cerobong efektif(m); x = Jarak se

arah angin (m)

METODE PERHITUNGAN

Analisis Neutronik

Sebelum melakukan desain teras transisi
RSG-GAS, maka terlebih dahulu perlu dipilih
batasan desain dan batasan keselamatan yang
digunakan dalam perhitungan teras. Batasan desain
yang dipilih adalah seluruh konfigurasi teras dan
elemen penyusun teras tidak berubah, baik posisi
dan jumlahnya. Batasan keselam atan yang
digunakan adalah:

- Marjin reaktivitas padam minimum (stuck rod
condition) adalah 0,5 % !1klkJ8]

- Faktor puncak daya (FPO) radial maksimum
adalah 1,4.

- Fraksi bakar buang (discharged burn up)
maksimum di akhir siklus adalah 71,1 %.[9]

Sebelum dilakukan perhitungan teras, maka
terlebih dahulu disiapkan konstanta kelompok difusi
dengan paket program WIMS-04.[lO] Paket program
ini menyiapkan konstanta kelompok dalam 4
(empat) kelompok tenaga neutron. Konstanta
kelompok yang disiapkan merupakan fungsi kondisi
reaktor (panas, dingin, xenon setimbang dan tanpa
xenon) dan massa 235U (250 g dan 300 g). Hal ini
dibuat agar dapat dilakukan perhitungan ke
setimbangan reaktivitas teras RSG-GAS.
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Perhitungan teras transisi dilakukan dengan

bantuan program manajemen teras Batan-EQUIL
2D. (11] Metode yang digunakan dalam program ini
adalah metode difusi neutron banyak kelompok
dengan geometri 2-D (dua dimensi).

Dalam penelitian sebe\umnya, perhitungan
teras tidak hanya dilakukan pada saat teras
campuran saja, melainkan setelah teras setimbang
terbentuk, maka ada 12 buah teras penuh silisida
300 g lagi yang dilakukan perhitungannya. Hal ini
dilakukan untuk menguji adanya perubahan
parameter teras penuh silisida 300 g. Jika, parameter
teras silisida 300 g tersebut tidak mengalami
peru bahan, maka teras tersebut dapat dikatakan
sebagai teras setimbang.

Analisis Keselamatan Radiologi

Data masukan yang disiapkan adalah: data
suku sumber yang dihitung dengan program
ORIGEN2.1, yang kemudian dimodelisasi sesuai
dengan model pelepasan yang diinginkan. Volume
gedung reaktor 20.000 m3, laju sistem venting
tekanan rendah 20.000 m31h, laju alir 6.000 m31h, dan
faktor untuk pengambilan udara di atas kolam 0,6.
Data masukan lainnya adalah data hasil pertanian
model ecosystem yang diformat sesuai program PC
Cosyma; data sebaran penduduk untuk 16 sektor
dalam 5 radius; data cuaca (kecepatan angin, curah
hujan, arah angin, stabilitas, dan solar radiasi) untuk
16 sektor dalam 5 radius. Khusus untuk data inputan
meteorologi diformat terlebih dahulu menggunakan

program bantu MAKE_MET yang disediakan oleh
PC-Cosyma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Neutronik

Dengan memperhatikan Tabel 2, dapat
dilihat bahwa harga parameter neutronik lainnya
seperti jumlah uranium yang terbuang dalam satu
siklus (step fraksi bakar), fluks neutron dan PPF
radial juga memenuhi batas kese\amatan. Makin
besar densitas uranium dalam bahan bakar silisida,
makin besar fraksi bakar rerata baik di awal siklus

(BOC) maupun pada akhir siklus (EOC), dengan
step fraksi bakar sekitar 8 %.

Dari hasil penelitian terdahulu (Suparlina,
S.,2000), teras setimbang silisida 300 gram reaktor
RSG-GAS dapat dicapai jika teras silisida 250 gram
dioperasikan minimum selama 625 MWD sebelum
dimasukkan bahan bakar silisida 300 gram. Dengan
pola 5/1, teras setimbang silisida 300 gram RSG
GAS dapat diperoleh pada saat teras penuh silisida
ke-5. Parameter teras setimbang akan dapat
dipertahankan dengan cara mengoperasikannya
selama 32 hari operasi daya penuh. Dengan
demikian, kriteria keselamatan operasi reaktor yang
selama ini digunakan pada teras oksida dapat
digunakan dalam teras campuran silisida 250 gram
dan 300 gram RSG-GAS maupun teras setimbang
silisida 300 gram.

Tabel 2. Parameter Neutronik Teras Silisida 2,96 gram Uranium/em3 (setara dengan
muatan bahan bakar dengan 250 gram Uranium), dan 3,55 gram Uranium/
em3 (setara dengan muatan bahan bakar dengan 300 gram Uranium).

PARAMETER Si 2,96 g UI em3Si 3,55 g UI em3

Panjang siklus operasi reactor (MWDlhari)

615120,50960

Fraksi bakar rerata BOC (%)
30,3029,46

Fraksi bakar rerata EOC (%)

51,7837,21

Fraksi bakar buang maksimum (%)
56,0066,48

Reaktivitas teras lebih BOC dingin bebas xenon (%)

9,659,24

Reaktivitas lebih teras EOC panas xenon setimbang (%)

2,862,85

Margin reaktivitas padam minimum (%)
-1,30-3,89

PPF radial maksimum
1,231,25

Fluks neutron (x 1014 em-2 S-I) CIP/IP 8 posisi Fluks neutron termal rerata

2,30232,3214
Fluks neutron termal maksimum

2,51072,5462
Fluks neutron cepat rerata

2,06602,1028
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Perhitungan suku sumber dengan ORIGEN
2.1

Berdasarkan dengan postulasi keeelakaan
terparah yaitu rusaknya satu perangkat elemen bakar
(sarna dengan 21 plat elemen bakar) yang
disebabkan adanya penyumbatan saluran pendingin
(blockage cooling channel). Keeelakaan tersumbat
nya saluran pendingin ini mengakibatkan nuklida

hasil belah terlepas daTi kelongsong (cladding)
bahan bakar ke sistem pendingin dengan suatu
fraksi tertentu, kemudian sebagian nuklida tersebut
terlepas dari air pendingin (tangki reaktor) ke balai
operasi reaktor (level 13 m). Akhimya sebagian
keeil dari radionuklida dapat terlepas dari balai
operasi reaktor ke atmosfer (lingkungan). Keluaran
radionuklida dari perhitungan menggunakan pro
gram ORIGEN 2.1 terdapat pada Tabel3.

Analisis netronik,
termohi draulik

Postulasi kecelakaan

__ I Data
Meteorologi

Dosis I Resiko U Konsumsi dan produksiIndividulKolektif hasil pertanian dan
peternakan

Gambar 1. Diagram alir perhitungan keselamatan radiologik dari reaktor nuklir.

Tabel3. Jenis dan aktivitas radionuklida satu elemen bakar silisida 300 gram Uranium.

Radionuklida Aktivitas, BqRadionuklidaAktivitas, BqRadionuklidaAktivitas, Bq
Fe-59

1.09E+08Tc-1014.2IE+12Nb-974.89E+ 12
Cu-64

3.65E+09Ru-I033.2IE+12Mo-995.03E+12
Co-60

4.04E+08Ru-I059.27E+ IIMo-1OI4.2IE+14
Zn-65

1.19E+09Ru-1061.68E+ IIXe-1335.60E+ 14
Zn-69

1.44E+09Rh-103m2.89E+12Xc-133m1.65E+ 13
Kr-83m

4.38E+ 13Rh-1057.72E+ 11Xe-1355.73E+13
Kr-85

1.21E+12Te-1271.14E+IIXc-135m9.55E+ 13
Kr-85m

1.05E+14Tc-1295.45E+ IIXe-1385.20E+14
Kr-87

2.12E+14Te-129m9.55E+1OCs-1342.6IE+1O
Kr-88

2.99E+12Te-1312.13E+12Cs-1379.94E+ 10
Rb-88

3.0IE+12Te-131m3.07E+ IICs-1385.62E+12
Rb-89

3.96E+ 12Te-1323.56E+ 12Ba-1395.38E+ 12
Sr-89

4.8IE+12Tc-1333.18E+12Ba-1405.2IE+12
Sr-90

9.59E+IOTc-133m2.53E+ 12La-1405.30E+12
Sr-91

4.85E+12Te-1345.59E+12La-1414.89E+ 12
Sr-92

4.95E+ 12Sb-1254.88E+09La-1424.9IE+12
Sr-93

5.26E+12Sb-1271.15E+ IICe-1415.78E+ 12
Y-90

1.03E+IISb-1295.44E+ IICe-1434.93E+ 12
Y-91

5.81E+12Sb-13 I2.IOE+12Ce-1442.6IE+12
Y_91m

2.8IE+ 121-1312.37E+ 13Pr-1434.88E+12
Y-92

4.97E+121-1323.57E+ 13Pr-1453.26E+12
Y-93

5.35E+ 121-1335.64E+ 13Nd-1471.89E+12
Zr-95

6.29E+ 121-1346.34E+ 13Np-2381.29E+IO
Zr-97

4.88E+ 121-1355.27E+ 13Np-2393.42E+ 12
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Hasil Perhitungan Lepasan Radioaktif Meng
gunakan Program PC COSYMA

Perhitungan menggunakan program PC
COSYMA dilakukan terhadap data input dengan
simulasi: radionuklida sebagai suku sumber; fraksi

16

14

13

12

10

1

9

lepasan untuk 4 fase pengamatan dari kolam reaktor
ke Balai Reaktor; input ecosystem (konsumsi
makanan hasil pertanian & peternakan); input
meteorologi; serta faktor lokasi (location faktor,
dipilih smooth untuk keadaan tapak Puspiptek).

2

4

5

6

Gambar 2. Arah dispersi radioaktif reaktor RSG-GAS dalam 16 sektor
dan 5 ruas radial.
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Gambar 3. Aktivitas Cs-137 (Bq/m3) di udara vs. jarak (km) pada sektor 9
(nilai tertinggi dari 16 sektor). Dispersi dihitung pada kondisi
bahan bakar bermuatan 250 gram uranium (A) dan 300 gram
uranium (B).

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan· BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



346- ISSN 0216 - 3128 Pande Made Udiyani, dkk.

Pada Gambar 3 ditampilkan konsentrasi ter
tinggi yang terdispersi pada sektor 9 yaitu sektor
yang mempunyai simpangan sudut radial ± 202,5 0

dari arab Utara. Dari data terlihat juga bahwa untuk
nuklida yang sarna, makin jauh jaraknya dari pusat
dispersi yaitu instalasi reaktor, nilai konsentrasi
makin berkurang. Konsentrasi radionuklida tertinggi

ada pada jarak radius 0,5 km, sedangkan yang
terendah adalah pada radius 4,5 km dari pusat
lepasan (Gambar 3).

1.00E+12
1.00E+11

~ 1.00E+10
-g 1.00E+09
:c 1.00E+08
M 1.00E+07
.§ 1.00E+06
C"
!!!. 1.00E+05

S 1.00E+Q4
.S: 1.00E+03
~ 1.00E+02
« 1.00E+01

1.00E+OO

Konsentrasi di udara dan deposisi radio
nuklida di permukaan tanah pada Gambar 4 dan
Gambar 5, ditampilkan dengan 2 hasil perhitungan
yaitu perhitungan lepasan radioaktif menggunakan
teras silisida 250 gram uranium (perhitungan A),
dan lepasan radioaktif pada teras setimbang silisida
300 gram (perhitungan B). Secara umum besarnya
konsentrasi radionuklida yang terdispersi ke
Iingkungan pada teras setimbang 300 gram lebih
tinggi dibandingkan teras silisida 250 gram, karena
suku sumber teras setimbang 300 gram lebih besar
dibandingkan teras 250 gram.

Cs-137 1-131 Sr-90 Te-132 Xe-133 Kr-88

Radionuklida

Gambar 4. Aktivitas radionuklida tertinggi (Bq/m3) di udara pada radius 0,5
km pada sektor 9 pada kondisi bahan bakar bermuatan 250 gram
uranium (A) dan 300 gram uranium (B).

1.00E+03

N
E 1.00E+02
C-
oo

=- 1 OOE+01
tn .

·wo! 1.00E+OO

1.00E-01

1.00E-02 J. . •• •...... __ ..J

Radionuklida

Gambar 5. Deposisi radionuklida (Bq/m2) di tanah pada radius 0,5 km dan
sektor 9 (nilai tertinggi) pada kondisi bahan bakar bermuatan 250
gram uranium (A) dan 300 gram uranium (B).
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Konsentrasi radionuklida di udara ber

pengaruh terhadap sumbangan dosis radiasi yang
diterima manusia dari alur paparan inhalasi dan
paparan langsung yang berasal dari udara
(cloudshine). Konsentrasi di udara berkaitan dengan
banyaknya udara yang dihirup manusia per satuan
waktu, sehingga satuan konsentrasi radionuklida di
udara menjadi Bqs/m3• Radionuklida dengan
konsentrasi tertinggi pada Xe-133 (8.52E + 10 Bq
s/m\ pada radius 0,5 km dari pusat lepasan).
Karena waktu paruh yang pendek yaitu hanya 5,27
hari, dan termasuk nuklida dari kelompok gas mulia,
maka efek akumulasi keeil. Hal tersebut

mengakibatkan kontribusi terhadap dosis radiasi
tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan
radionuklida yang mempunyai waktu paruh panjang
atau dari radionuklida yang bukan merupakan
kelompok gas mulia.

Dari Gambar 5 terlihat deposisi terbesar
adalah dari radionuklida 1-131 yaitu sebesar 3.78E +
04 Bq/m2 (postulasi A) dan 3.78E + 03 Bq/m2

(postulasi B). Nuklida 1-131 seeara bertahap akan
terdisposisi ke tanah dan tanaman yang kemudian
akan masuk ke rantai makanan menuju hewan
temak dan man usia. Nuklida ini selain menyum
bangkan dosis interna lewat makanan dan inhalasi,
juga penyumbang dosis ekstema melalui permukaan
tanah dan awan radioaktif. Pengaruhnya terhadap
dosis interna dalam konsumsi tumbuhan dari buah
dan akar tidak terlalu besar karena waktu paruh
yang relatif pendek (8,04 hari) dibandingkan waktu
pertumbuhan tanaman.

Pengaruh lebih besar terjadi jika manusia
mengkonsumsi daun yang terkontaminasi dari

deposisi 1-131 dan mengkonsumsi daging dari
hewan yang mengkonsumsi rumput yang sudah

. terkontaminasi. Sumbangan yang berarti terhadap
dosis radiasi dari deposisi radionuklida berasal dari
radionuklida Cs-137, karena waktu paruh yang
panjang selama 30,17 tahun sehingga tambahan
dosis berasal dari efek akumulasi pada alur paparan
yang berasal dari rantai makanan.

Untuk dispersi di udara aktivitas radio
nuklida terbesar berasal dari nuklida-nuklida gas
mulia. Karena sifatnya inert, maka kelompok
radionuklida gas mulia tidak akan terdeposisi di
permukaan tanah. Sedangkan deposisi di tanah
berasal dari radionuklida 1-131. Deposisi radio
nuklida 1-131 memberikan sumbangan dosis radiasi
seeara intema (konsumsi makanan yang terkonta
minasi karena adanya deposisi dan inhalasi dari
awan radioaktif) dan eksterna (paparan langsung
dari awan radioaktif dan udara serta dari permukaan
tanah yaitu 1-131yang terdeposisi).

Dosis individu efektif maksimum yang akan .
diterima masyarakat dalam radius 5 km pada
Gambar 6 diterima di daerah sektor 9 dengan radius
0,5 km dari pusat dispersi. Besamya dosis individu
efektif maksimum yang diterima selama 365 hari
(setahun) adalah 3.53E-04 Sv (postulasi A) dan
3.57E-04 Sv/tahun (pada postulasi B). Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa tidak tereapai nilai
radiasi yang tidak diijinkan dilepaskan pada
penduduk jika terjadi keeelakaan (komisi
rekomendasi untuk ICRP 60, diajukan nilai 20-100
mSv/tahun untuk batasan dosis masyarakat
umum).fS] dan batasan tahunan untuk masyarakat
umum (5 mSv/tahun).19]

--sektor 9 A

--sektor 9 B

4.00E-04

3.50E-04
c :; 3.00E-04

~ 2.50E-04.~ 2.00E-04~ 1.50E-04
1/1

~
1.00E-04

5.00E-050.00800 0.5

1.5 2.5

jarak, km

3.5 4.5

Gambar 6. Dosis individual efektif dalam 365 hari (Sv), pada kondisi bahan
bakar bermuatan 250 gram uranium (A) dan 300 gram uranium (B).
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Gambar 7. Dosis efektif individual (longterm dose) selama 50 tahun, pada
kondisi bahan bakar bermuatan 250 gram uranium (A) dan 300
gram uranium (B).

Tabel 3. Dosis Kolektif setelah 50 tahun berdasarkan pathway (alur papa ran), pada
kondisi bahan bakar bermuatan 250 g (A) dan 300 g uranium (B).

PATHWAY (ALUR PAPARAN)
Organ

Dosis (Org-Sv)AWANTANAHINHALASIMAKANAN

A

BABABABAB

a.MARROW

3.47E-015.50E-Ol9898002 I00

B. SURF A CE

3.96E-016.32E-OI9898002 I00

PA YUDARA

1.99E-0 13.I7E-Ol989900I I00

PARU-PARU

4.8IE-OI7.30E-OI78810022 1900

PERUT

5.29E-0 17.87E-OI646900353100

USUS

3.32E-OI5.27E-OI9898002 200

HATI

3.48E-OI5.5IE-OI9899002 I00

PANKREAS

3.3 1E-O 15.24E-OI9898002 200

TIROID

4.57E-OI7.19E-OI9192003 365

GONADS

3.34E-OI5.30E-OI9899002 I00

Lain-lain

3.82E-OI6.06E-O I9898002 I00

EFEKTIF

4.20E-0 16.53E-OI868900I3II00
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Besarnya dosis individu yang diterima
masyarakat pada tempat yang sama antara postulasi
A dan postulasi B tidak berbeda secara berarti.
Perbedaan pada suku sumber untuk dua postulasi
kejadian, tidak terlihat pada besarnya dosis radiasi
yang diterima. Besaran dosis yang diterima
sebanding dengan besarnya dispersi radioaktif yang
terdispersi sesuai dengan keadaan meteorologi di
daerah tapak reaktor. Kondisi meteorologi akan
menentukan model dispersi yang terjadi, kemudian
akan mempengaruhi tempat jatuhan lepasan dan
deposisi. Parameter meteorologi yang akan
mempengaruhi adalah kestabilan cuaca, kecepatan
dan arah angin, curah hujan, dan suhu udara. Untuk
dosis jangka panjang (longterm) pada Gambar 7,
efek akumulasi konsentrasi radionuklida yang
mempunyai waktu paruh panjang akan mem
pengaruhi.

Dosis kolektif pada Tabel 3 dihitung
berdasarkan dosis individu dikalikan jumlah
penduduk yang tinggal di suatu area. Untuk kasus
ini menghasilkan bahwa alur pemaparan lewat
kelenjar tiroid memberikan dosis maksimum yaitu
8.20E-01 org-Sv (postulasi A) dan 4.57E-Ol org-Sv
(postulasi B). Dosis kolektif efektif sebesar 4.52E
01 argoSy (postulasi A) dan 4.20E-01 argoSy
(postulasi B), yang disumbangkan 80 % dari radiasi
melalui awan radioaktif (postulasi A) dan 86 %
(postulasi B), lewat inhalasi 15 % (postulasi A) dan
13 % (postulasi B), dan sisanya melalui konsumsi
makanan. Alur pemaparan lewat konsumsi dan

foodstuff lebih berperan dibandingkan radiasi
eksterna atau lewat inhalasi. Besarnya dosis
individu efektif yang diterima masih di bawah batas
yang direkomendasikan untuk masyarakat umum.

KESIMPULAN

Analisis neutronik menunjukkan bahwa teras
penuh silisida U 250 g harus dioperasikan terlebih
dahulu selama 625 MWD sebelum dikonversi ke
teras silisida U 300 g. Selama pengoperasian teras
transisi dengan campuran silisida U 250 g dan 300
g, seluruh parameter memenuhi kriteria desain
keselamatan. Teras setimbang silisida U 300 g akan
tercapai pada saat teras penuh ke-5. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa dengan melalui
teras campuran silisida U 250 g dan 300 g yang
diusulkan dapat membentuk teras setimbang silisida
U 300 g reaktor RSG-GAS dengan aman.
Sedangkan analisis keselamatan radiologik untuk
teras setimbang silisida 300 gram dengan postulasi
yang sarna dengan teras silisida 250 gram, yaitu
terjadi kecelakaan terparah yang mengakibatkan
satu elemen bahan bakar meleleh yaitu dosis

individu efektif maksimum yang diterima selama
365 hari (setahun) adalah 3.53E-04 Sv (silisida 250
gram) dan 3.57E-04 Sv/tahun (silisida 350 gram),
menunjukkan bahwa tidak tercapai nilai radiasi yang
tidak diijinkan dilepaskan pada penduduk jika
terjadi kecelakaan dan batasan tahunan dosis radiasi
untuk masyarakat umum. Perbedaan dosis radiasi
yang diterima disebabkan adanya perbedaan tingkat
muat uranium pada e1emen bakar, sehingga meng
akibatkan perbedaan jumlah suku sumber yang
lepas ke lingkungan.
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TANYAJAWAB

Aslina Ginting

- Apa beda penggunaan bahan bakar Silisida 250 g
uranium dengan 300 g uranium dari sisi
neutronik dan keselamatan radiologik?

P. M. Udiyani

Perbedaan penggunaan bahan bakar Silisida 250
g dan 300 g uranium adalah dari panjang siklus
operasi : 615 MWD/hari (250 g) dan 960
MWD/hari (300 g). Fraksi bakar rerata sac,
fraksi bakar rerata EOC, fraksi bakar buang
maksimum, reaktivitas teras, fluks neutron, dU.
Sedangkan daTi sisi radiologi, dengan asumsi dan
postulasi terjadinya kece\akaan terparah sehingga
terjadi lepasan radioaktif ke lingkungan,
penerimaan dosis radiasi masyarakat mencapai
3,53 E-04 Sv (Silisida 250 g) dan 3,57 E-04
Sv/tahun (Silisida 300 g).
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