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ABSTRAK 
 PERSYARATAN KETANGGUHAN PATAH MATERIAL BEJANA REAKTOR 

DALAM EVALUASI LAPORAN ANALISIS KESELAMATAN REAKTOR DAYA. 
Makalah ini membahas tentang persyaratan ketangguhan patah material bejana reaktor yang 
harus dipenuhi oleh pemohon izin konstruksi reaktor daya. Ketangguhan patah material bejana 

reaktor dituangkan dalam dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) pada saat 

mengajukan permohonan izin konstruksi dan dievaluasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
(BAPETEN). Mengingat BAPETEN saat ini belum memiliki peraturan/ketentuan maupun 

standar/kode mengenai material yang digunakan untuk bejana reaktor terutama dalam hal 

persyaratan ketangguhan patah, maka dalam mengevaluasi ketangguhan patah material bejana 
reaktor yang disampaikan dalam dokumen LAK, kriteria penerimaan evaluasi yang diterapkan 

mengacu pada peraturan/ketentuan dari negara-negara yang telah berpengalaman dalam 

pengoperasian reaktor daya, seperti Amerika Serikat, Jepang dan Korea. Peraturan dan standar 

yang digunakan adalah 10 CFR Part 50, ASME dan ASTM. Ketangguhan patah dari material 
bejana reaktor dievaluasi untuk memastikan pemenuhannya terhadap persyaratan dan ketentuan 

Badan Pengawas maupun standar yang berlaku, seperti ASME atau ASTM, agar kehandalan 

dan integritas bejana reaktor tersebut terjamin serta memberikan marjin keselamatan yang 
cukup selama pengoperasian, pengujian, perawatan, dan kondisi kecelakaan terpostulasi 

sepanjang umur bejana reaktor.  

 
Kata kunci: ketangguhan patah, bejana reaktor, reaktor daya, Laporan Analisis Keselamatan 

(LAK) 

 

ABSTRACT 

 FRACTURE TOUGHNESS REQUIREMENTS OF REACTOR VESSEL MATERIAL IN 

EVALUATION OF THE SAFETY ANALYSIS REPORT OF NUCLEAR POWER PLANTS. 
Fracture toughness requirements of reactor vessel material that must be met by applicants for 

nuclear power plants construction permit has been investigated in this paper. The fracture 

toughness should be described in the Safety Analysis Reports (SARs) document that will be 
evaluated by the Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN). Because BAPETEN does not 

have a regulations or standards/codes regarding the material used for the reactor vessel, 

especially in the fracture toughness requirements, then the acceptance criteria that applied to 
evaluate the fracture toughness of reactor vessel material refers to the regulations/provisions 

from the countries that have been experienced in the operation of nuclear power plants, such as 

from the United States, Japan and Korea. Regulations and standards used are 10 CFR Part 50, 

ASME and ASTM. Fracture toughness of reactor vessel materials are evaluated to ensure 
compliance of the requirements and provisions of the Regulatory Body and the applicable 

standards, such as ASME or ASTM, in order to assure a reliability and integrity of the reactor 

vessels as well as providing an adequate safety margin during the operation, testing, 
maintenance, and postulated accident conditions over the reactor vessel lifetime. 

 

Key words: fracture toughness, reactor vessel, nuclear power plants, Safety Analysis  Reports 

(SARs) 

 

 



 

 

 

 

1.    Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang 

Bejana reaktor merupakan salah satu 

komponen utama yang sangat penting di 

dalam sistim reaktor daya atau 

pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 

karena di dalam bejana reaktor inilah 

terjadi reaksi inti berantai yang 

digunakan untuk pembangkitan daya. 

Mengingat bejana tekan reaktor tidak 

dapat diganti selama umur operasi 

PLTN, maka kehandalan dan 

integritasnya harus terjamin dalam 

semua kondisi operasi, baik operasi 

normal, pemadaman (shutdown) 

maupun kejadian operasional 

terantisipasi. Bahkan pada saat terjadi 

kecelakaan-pun, integritasnya harus 

tetap dijaga karena bejana tekan reaktor 

juga berfungsi sebagai pengungkung zat 

radioaktif yang memisahkan antara 

daerah radiasi dan non-radiasi. Dengan 

demikian bejana tekan reaktor harus 

didesain dan dibuat sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan, guna 

memenuhi standar keselamatan yang 

tinggi. Salah satu persyaratan yang 

harus dipenuhi adalah persyaratan 

ketangguhan patah (fracture toughness) 

material yang sesuai, sedemikian 

sehingga bejana reaktor, termasuk 

komponen lain yang terhubung 

dengannya, menunjukkan perilaku yang 

ulet (non-brittle) dan kemungkinan 

terjadinya perambatan retak secara 

cepat dapat diminimalkan selama 

kondisi operasi, perawatan, pengujian 

serta kejadian operasional terantisipasi. 

Informasi mengenai ketangguhan patah 

material bejana reaktor harus 

disampaikan oleh pemohon izin dalam 

dokumen Laporan Analisis 

Keselamatan (LAK) yang diajukan 

kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

(BAPETEN) untuk mendapat 

persetujuan dalam rangka memperoleh 

izin konstruksi PLTN, sesuai dengan 

Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2006 tentang 

Perizinan Reaktor Nuklir. 

 

1.2. Permasalahan 

Dalam rangka persiapan menghadapi 

rencana pembangungan PLTN pertama 

di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga 

Nuklir (BAPETEN) sebagai institusi 

yang memiliki otoritas dalam perizinan 

PLTN telah mempersiapkan berbagai 

peraturan yang terkait dengan perizinan, 

baik untuk tahap izin tapak maupun 

konstruksi. Namun demikian, sampai 

saat ini BAPETEN belum memiliki 

peraturan mengenai pedoman 

penyusunan LAK PLTN, maupun 

ketentuan atau standar yang digunakan 

untuk material dalam desain dan 



 

 

 

pembangunan PLTN, termasuk 

persyaratan mengenai material bejana 

reaktor.  

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan makalah ini adalah 

untuk memperkaya pengetahuan dan 

memberikan pemahaman teknis tentang 

persyaratan dan kriteria penerimaan 

ketangguhan patah material bejana 

reaktor PLTN, khususnya bagi 

evaluator keselamatan nuklir dalam 

rangka melaksanakan evaluasi terhadap 

material bejana reaktor yang diajukan 

oleh pemohon izin dalam dokumen 

LAK. 

 

2. Metodologi 

Penyusunan makalah ini dilakukan 

melalui studi pustaka dengan tahapan 

meliputi: pengumpulan literatur standar, 

kode dan peraturan perundang-

undangan yang terkait, pengumpulan 

informasi pendukung, analisis, serta 

penyusunan laporan. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

a. Baja Feritik 

Baja feritik merupakan istilah yang 

digunakan untuk baja karbon, baja 

paduan rendah, maupun baja paduan 

lebih tinggi termasuk semua paduan 

tahan karat dengan kandungan kromium 

antara 11 – 18% dan kandungan karbon 

yang rendah, baja maraging dan baja 

pengerasan presipitasi dengan struktur 

sebagian besar ferit dalam bentuk kristal 

body-centered cubic (bcc). Baja seperti 

ini memiliki keuletan yang baik dan 

dapat dikerjakan dengan mudah, tetapi 

tidak bereaksi terhadap proses 

pengerasan atau temper. Di samping itu 

baja feritik juga memiliki ketahanan 

korosi yang cukup baik. 

Pada umumnya bejana reaktor PLTN 

terbuat dari material feritik sesuai 

standar yang berlaku, seperti American 

Society of Mechanical Engineers 

(ASME) SA302 Grade B, SA533 Grade 

B atau SA508 Grade B (terutama untuk 

PLTN jenis PWR), dan 16MND5 

(French Standard). 

 

b. Ketangguhan Patah 

Dalam mekanika perpatahan, 

ketangguhan patah merupakan salah 

satu sifat yang terpenting untuk hampir 

semua aplikasi desain.  Ketangguhan 

patah adalah sifat yang menunjukkan 

kemampuan material dalam 

mempertahankan retak agar tidak 

menjadi patah. Dengan kata lain, 

ketangguhan patah merupakan cara 

kuantitatif dalam menyatakan ketahanan 

material terhadap patah getas (brittle) 

jika di dalam material tersebut terdapat 

suatu retak (initial crack). Jika suatu 

material memiliki ketangguhan patah 



 

 

 

yang tinggi, maka kemungkinan 

material tersebut akan mengalami patah 

ulet (ductile) jika diberi beban, 

sebaliknya material dengan 

ketangguhan patah rendah akan 

mengalami patah getas apabila 

dibebani. Ketangguhan patah umumnya 

dinyatakan dalam parameter faktor 

intensitas tegangan (KIc) yang 

dipengaruhi oleh faktor geometri 

komponen, bentuk dan lokasi retak serta 

tegangan tarik yang diberikan. 

Ketangguhan patah juga dapat 

direpresentasikan dengan nilai 

temperatur transisi dari ulet ke getas 

(TNDT). 

 

c. Lingkup Evaluasi  

Untuk menjamin kehandalan dan 

integritas bejana tekan reaktor dalam 

semua kondisi operasi, maka bejana 

tersebut harus dibuat dari material yang 

memenuhi persyaratan, antara lain sifat-

sifat fisik dan mekanik, pengaruh 

radiasi, ketahanan korosi dan 

kemampuan fabrikasi. Salah satu sifat 

mekanik yang paling penting yang 

harus dipertimbangkan dalam pemilihan 

material untuk bejana reaktor adalah 

ketangguhan patah. Ketangguhan patah 

material bejana reaktor harus dievaluasi 

untuk memastikan bahwa material 

tersebut menunjukkan perilaku non-

getas dan bahwa kemungkinan 

terjadinya perambatan retak dengan 

cepat dapat diminimalkan selama 

kondisi operasi, perawatan dan 

pengujian serta selama kejadian 

operasional yang terantisipasi. Deskripsi 

mengenai ketangguhan patah material 

bejana reaktor harus disampaikan oleh 

pemohon yang dituangkan dalam 

dokumen LAK yang diajukan ke 

BAPETEN dalam rangka memperoleh 

izin konstruksi maupun operasi PLTN. 

Mengingat saat ini BAPETEN belum 

mengatur tentang pedoman penyusunan 

LAK PLTN, maka format dan isi LAK 

PLTN dapat mengacu pada peraturan 

internasional atau dari negara lain yang 

sudah berpengalaman dalam 

pengoperasian PLTN, misalnya 

Regulatory Guide 1.70 dari US-NRC 

mengenai format dan isi LAK PLTN. 

Berdasarkan pedoman tersebut, di 

dalam LAK-Pendahuluan yang 

merupakan salah satu dokumen 

persyaratan izin konstruksi, pemohon 

harus menjelaskan di dalam Subbagian 

5.3.1 Reactor Vessel Materials tentang 

pengujian dan kriteria penerimaaan 

untuk memenuhi persyaratan 

ketangguhan patah yang ditetapkan 

untuk material bejana reaktor. 

Sedangkan dalam LAK-Akhir yang 

diajukan sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh izin operasi, 



 

 

 

pemohon harus menyampaikan hasil 

pengujian ketangguhan patah untuk 

material yang digunakan dan 

menunjukkan bahwa ketangguhan patah 

material tersebut memenuhi semua 

persyaratan.  

Untuk mengevaluasi dokumen LAK 

tersebut, BAPETEN, dalam hal ini 

Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan 

Nuklir (DPIBN) telah menyusun 

Instruksi Kerja (IK) Evaluasi LAK 

PLTN yang diadopsi dari US-NRC 

Standard Review Plan (NUREG-0800). 

Dengan demikian, kriteria penerimaan 

yang diterapkan dalam evaluasi 

mengacu pada peraturan maupun 

standar yang berlaku di Amerika 

Serikat, antara lain 10 CFR Part 50, 

ASME Code dan ASTM. Di beberapa 

negara yang juga telah berpengalaman 

dalam pembangunan dan pengoperasian 

PLTN, seperti Jepang dan Korea, 

standar yang diterapkan juga mengacu 

pada standar Amerika Serikat. Evaluasi 

terhadap ketangguhan patah material 

bejana reaktor yang diajukan oleh 

pemohon izin konstruksi PLTN dalam 

dokumen LAK-Pendahuluan mencakup 

deskripsi mengenai pengujian 

ketangguhan patah yang dilakukan pada 

semua material yang digunakan untuk 

bejana reaktor dan perlengkapannya, 

termasuk spesimen uji impak Charpy 

takik-V, spesimen uji jatuh-beban, dan 

spesimen lain yang diajukan oleh 

pemohon, beserta prosedur 

pengujiannya. 

Di samping itu, evaluasi juga mencakup 

komposisi material yang digunakan 

untuk bejana reaktor, termasuk jumlah 

unsur-unsur sisa seperti tembaga dan 

fosfor, mengingat dalam jumlah tertentu 

kedua unsur tersebut cenderung 

menurunkan ketangguhan material.  

Untuk dokumen LAK-Akhir, evaluasi 

juga mencakup hasil uji impak terhadap 

material dasar, logam lasan, dan daerah 

terpengaruh panas (Heat Affected Zone, 

HAZ), terutama di daerah sabuk 

(beltline) bejana reaktor, dimana efek 

radiasi terhadap material paling 

signifikan. 

 

d. Kriteria Penerimaan Evaluasi  

Dalam IK Evaluasi LAK PLTN Subbab 

5.3.1. Material Bejana Reaktor, 

ditetapkan bahwa kriteria penerimaan 

untuk ketangguhan patah material 

bejana reaktor didasarkan pada 

pemenuhannya terhadap persyaratan 

ketangguhan patah yang ditetapkan 

dalam 10 Code of Federal Regulation 

(CFR) Part 50 Appendix G, ”Fracture 

Toughness Requirements”, guna 

memberikan margin keselamatan yang 

memadai selama semua kondisi operasi, 

baik operasi normal maupun kejadian 



 

 

 

operasional terantisipasi, dan pengujian 

hidrostatik sistim yang dilakukan 

sebelum pengoperasian maupun selama 

umur operasi reaktor. Persyaratan 

tersebut didasarkan pada ASME Boiler 

and Pressure Vessel Code, Section III, 

Division 1, "Rules for Construction of 

Nuclear Power Plant Components." dan 

Section XI, Division 1, "Rules for 

Inservice Inspection of Nuclear Power 

Plant Components."  

 

d.1. Persyaratan Material 

Persyaratan ketangguhan patah yang 

ditetapkan dalam Appendix G dari 10 

CFR Part 50 berlaku untuk material baja 

feritik, baik berbentuk pelat, 

penempaan, pengecoran dan pipa, 

termasuk daerah logam las dan HAZ 

pada material yang mengalami 

pengelasan, dengan kekuatan luluh 

minimum ≤ 345 MPa, dan yang 

memiliki kekuatan luluh minimum 

antara 345 s/d 621 MPa. Persyaratan ini 

juga berlaku untuk material baut dan 

jenis pengencang lainnya yang memiliki 

kekuatan luluh minimum ≤ 896 MPa. 

Untuk material feritik lainnya yang 

tidak tercakup dalam ketentuan ini, 

maka kecukupan ketangguhan patahnya 

harus dibuktikan kepada BAPETEN. 

 

d.2. Persyaratan Pengujian 

Untuk memenuhi persyaratan 

ketangguhan patah yang ditetapkan 

maka material yang digunakan untuk 

bejana reaktor harus diuji sesuai standar 

ASME Code Section III paragraf NB-

2300, termasuk jenis pengujian, 

spesimen uji, kalibrasi alat uji, prosedur 

pengujian dan penyimpanan rekaman 

data hasil uji, serta kualifikasi personil 

penguji. Persyaratan pengujian yang 

ditentukan dalam ASME Code antara 

lain: 

a.) Jenis pengujian untuk menentukan 

besarnya ketangguhan patah adalah 

uji jatuh beban (drop weight test) 

dan uji impak Charpy takik-V. Uji 

jatuh beban harus dilakukan sesuai 

dengan standar ASTM E208-91 

untuk menentukan temperatur nil-

ductility transition (TNDT).  

Sedangkan uji impak Charpy 

dilakukan sesuai dengan standar 

ASME SA-370 (ASTM A370) guna 

menentukan perluasan/ekspansi 

lateral dan energi yang diserap. 

b.) Spesimen uji harus memperhatikan 

lokasi dan orientasi sesuai dengan 

ketentuan ASME Code, mencakup 

ketentuan lokasi kupon uji dan

 



 

 

 

 

Gambar 1. Uji jatuh beban 

orientasi spesimen uji impak 

(transversal, longitudinal, aksial dan 

sebagainya). 

c.) Kalibrasi instrumentasi temperatur 

dan alat uji impak harus dilakukan. 

Untuk instrumentasi temperatur 

yang digunakan dalam pengendalian 

temperatur uji spesimen, kalibrasi 

dilakukan sekurang-kurangnya 3 

bulan sekali, sedangkan untuk alat 

uji impak harus dikalibrasi paling 

tidak 1 kali dalam setahun 

menggunakan metode ASTM E23-

72 dan memanfaatkan spesimen 

standar dari National Institute of 

Standards and Technology.  

 

d.3. Persyaratan untuk Sabuk Bejana 

Material untuk sabuk (beltline) bejana 

juga harus diuji menurut ketentuan 

Appendix H dari 10 CFR Part 50, 

mengenai program surveilan material 

untuk memantau perubahan sifat 

ketangguhan patah material feritik pada 

daerah sabuk bejana akibat pengaruh 

paparan radiasi neutron dan lingkungan 

termal. 

 

  

Gambar 2. Spesimen dan alat uji impak takik-V   



 

 

 

Persyaratan untuk material sabuk bejana 

reaktor adalah sebagai berikut:  

a.) material sabuk bejana reaktor harus 

memiliki energi maksimum (upper-

shelf energy) Charpy tidak kurang 

dari 75 ft-lb (102 J) pada awal 

operasi, dan harus mempertahankan 

minimal 50 ft-lb (68 J) sepanjang 

umur bejana, dalam arah transversal 

pada material dasar dan sepanjang 

lasan untuk material las, kecuali 

dapat ditunjukkan bahwa energi 

maksimum Charpy akan 

memberikan margin keselamatan 

yang memadai terhadap patah 

ekuivalen sebagaimana 

dipersyaratkan dalam Appendix G 

dari ASME Code Section XI.  

b.) bukti-bukti tambahan dari 

ketangguhan patah material sabuk 

setelah teriradiasi dengan neutron 

dapat diperoleh dari hasil pengujian 

ketangguhan patah tambahan. 

  

4. Kesimpulan 

Ketangguhan patah dari baja feritik 

yang digunakan sebagai material bejana 

reaktor harus dievaluasi untuk 

memastikan pemenuhannya terhadap 

ketentuan dan persyaratan Badan 

Pengawas maupun standar yang 

berlaku, seperti ASME atau ASTM, 

agar kehandalan dan integritas bejana 

reaktor tersebut terjamin serta 

memberikan margin keselamatan yang 

cukup selama pengoperasian, pengujian, 

perawatan, dan kondisi kecelakaan 

terpostulasi sepanjang umur bejana 

reaktor. 
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Tanya Jawab 

1. M. Nano 

 Ada getas (brittle), ada ulet 

(ductile) sedan gkan 

ketangguhan patah terletak 

antara getas dan ulet. Dimana 

letak perbendaraannya? 

 Ada istilah lain „patah tebu‟ 

patah tapi tidak patah (green 

steek fracture) ? 

Jawab: 

 Nilai keuletan suatu material 

sebanding dengan ketangguhan 

patahnya. Semakin tinggi 

keuletan material yang 

getas/rapuh maka ketangguhan 

patahnya rendah. Nilai 

ketangguhan patah dapat dilihat 

dari nilai temperature transisi 

ulet getas (niil-duchtility 

transition temperature, RTNDT) 

dimana temperature tersebut 

ditetapkan pada setengah dari 

nilai upper shelf energy (USE) 

yang dapat diserap oleh material 

dalam pengujian impak chaspy)_ 

 Istilah „patah tebu‟ mungkin bisa 

disebut sebagai patah ulet karena 

sisa patahnya biasanya 

berserabut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


