
Prosiding Presentasillmiah Teknologi Keselamatan Reaktor- III ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13 -14 Mei 1998 . PPTKR - BATAN

ID0000029

PENYEBARAN DAN PERILAKU PRODUK FISI Dl DALAM
KONTAINMEN REAKTOR

Budi Rohman, Sugiyanto, Surip Widodo, Julwan Hendry P.,
Suharno, Sudarsyamsisatnsu

ABSTRAK
PENYEBARAN DAN PERILAKU PRODUK FISI Dl DALAM KONTAINMEN

REAKTOR. Setelah terjadinya kecelakaan parah yang mengakibatkan terjadinya
pelelehan teras dan gagalnya bejana tekan reaktor, lelehan teras akan keluar dari
bejana melalui proses semburan ataupun relokasi ke kaviti reaktor.
Runtuhan/lelehan teras ini membawa serta hasil fisi yang terkandung di dalamnya
dan kemudian akan terlepas dan menyebardi dalam sungkup reaktor.

Hasil fisi yang berupa gas mulia dan yang bersifat volatil, misalnya Xe, I, Cs,
dan Te, yang terbawa oleh lelehan teras akan dilepaskan seluruhnya ke atmosfer
sungkup, sedang hasil fisi lantanida dan aktinida, misalnya Sr, Ba, Ru, La, yang
bersifat lebih refraktori, akan dibebaskan sebagian. Hasil-hasil fisi ini tersebar di
atmosfer sungkup dalam berbagai bentuk, misalnya gas, aerosol, partikel, dan
pengendapan di berbagai permukaan dan genangan air.

ABSTRACT
THE DISTRIBUTION AND BEHAVIOR OF FISSION PRODUCTS INSIDE

THE CONTAINMENT. Following accident scenarios resulting in core melt and
failure of reactor pressure vessel, the molten core debris will be ejected from the
vessel by the process of high pressure melt ejection or relocation by gravity to the
reactor cavity. After the ejection of the fission products laden molten core debris,
the fission products will be released and distributed to the containment atmosphere.

Noble gases and other high-volatile fission products, such as Xe, I, Cs, and
Te, contained in the molten core debris will be released completely to the
containment, while the more refractory fission products, which include lanthanides
and actinides (Sr, Ba, Ru, La) will be partially released. Fission products are
distributed in the containment atmosphere in the forms of gases, aerosols,
particles, and deposition on surfaces and water pools.

PENDAHULUAN

Dalam menyongsong pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)

pertama di Indonesia, perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu

menguasai teknologi PLTN terutama dari segi keselamatannya. Hal ini penting

terutama untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa tidak perlu ada

kekhawatiran yang berlebihan terhadap zat-zat radioaktif yang terakumulasi di

dalam teras reaktor, karena sistem keselamatan yang ada, terutama sungkup

reaktor, akan mampu mengungkungnya dengan aman.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pelepasan hasil fisi dari teras

reaktor, mulai dari proses ejeksi dari bejana tekan, interaksi teras-beton,

distribusinya di atmosfer sungkup dan berbagai proses yang dialaminya.
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Pelepasan Hasil Fisi Dari Bejana Tekan Ke Kaviti/Sungkup Reaktor

Sesudah terjadinya kecelakaan parah yang mengakibatkan kegagalan

bejana tekan, akan diikuti terjadinya semburan lelehan teras (peristiwa energetik)

atau relokasi (skenario tekanan rendah) ke lantai kontainmen/sungkup. Apabila

tidak terjadi pendinginan pada runtuhan teras sebagaimana mestinya, temperatur

runtuhan teras tersebut akan tetap.tinggi ketika berinteraksi dengan lantai beton,

sehingga memungkinkan terjadinya pelepasan hasil fisi yang lebih besar ke

sungkup.

Secara umum, sebagian besar inventori hasil fisi volatil dilepaskan di dalam

bejana tekan, akan tetapi, sisa-sisa bahan volatil yang lain (terutama Te) dan

beberapa hasil fisi refraktori (lantanida dan aktinida) juga akan dilepaskan ketika

berinteraksi dengan beton. Jumlah hasil fisi yang dilepaskan selama fase ex-vessel

merupakan fungsi temperatur runtuhan teras dan kolam, kandungan Zr, aktivitas

kimia berbagai macam unsur dan senyawa, dan kandungan gas dari beton yang

mengalami dekomposisi. Tabel 1 memuat berbagai macam sifat bahan beton yang

biasa digunakan pada sungkup.

Tabel 1. Sifat-Sifat Berbagai Macam Bahan Beton

Sifat Basalt Batu gamping/ pasir biasa Batu gamping
Temp, padat (K) 1350 1420 1690
Temp. cair(K) 1650 1670 1875
Temp, dekomposisi (K) 1450 1500 1750
Kandungan air (%) 2.0 4.7 6.0
Kandungan karbon 1.5 21 36

dioksida

Perhatian khusus harus diberikan terhadap kandungan Zr baik dalam fase in-

vessel maupun ex-vessel suatu kecelakaan parah. Tingginya kandungan Zr pada

runtuhan akan meningkatkan laju penambahan energi kimia karena oksidasi

eksotermik Zr. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan temperatur lelehan

dan, akibatnya, terjadi peningkan pembentukan aerosol-aerosol hasil fisi.

Tabel 2 memuat daftar perkiraan pelepasan fraksional dari interaksi teras-

beton yang terjadi dalam waktu yang lama.
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Tabel 2. Perkiraan Pelepasan Fraksional Dari Interaksi Teras-Beton Jangka
Panjang

Kelompok
hasil fisi

Xe
l,Cs
Te
Sr
Ba
Ru
La

PWR,
beton
basalt

Semua
Semua
Semua

0.20
0.10

<0.001
0.01

PWR, beton
batu gamping

semua
Semua
Semua

0.40
0.20

<0.001
0.01

BWR, beton
basalt

Semua
Semua
Semua

0.35
0.30

<0.001
0.02

BWR, beton batu
gamping

Semua
Semua
Semua

0.75
0.60

<0.001
0.05

Pelepasan hasil fisi dari runtuhan selama terjadinya interaksi teras-beton

Ketika gas yang dihasilkan dalam interaksi antara runtuhan teras yang

meleleh dan beton terlepas ke atas melewati bahan lelehan, gelembung-

gelembung gas tersebut dapat membawa serta produk fisi yang berupa uap dan

aerosol. Volatilitas hasil fisi bergantung pada kondisi kimia lelehan. Lelehan ini

dapat berubah menjadi lapisan-lapisan oksida dan lapisan logam. Mula-mula,

lapisan oksida dapat mengandung terutama uranium oksida, oleh karenanya dapat

menjadi lebih berat dari pada lapisan logam di bawahnya. Tetapi ketika

dekomposisi beton berlanjut, lapisan oksida ini dapat menjadi lebih ringan ketika

konsentrasi kalsium dan silikon oksida meningkat, sehingga susunan lapisan dapat

berbalik. Aliran gas yang melalui lelehan tersebut dapat juga bertindak sebagai

pengaduk komponen-komponen oksida dan logam, sehingga menghasilkan kondisi

kimia yang lebih seragam pada lelehan. Di samping volatisasi hasil fisi, interaksi

teras-beton dapat menghasilkan sejumlah besar aerosol non-aktif, yang kelak

dapat mempengaruhi transport hasil fisi. Apabila ada air yang menggenangi

lelehan, proses bubble scrubbing dapat mengurangi pelepasan hasil fisi dan

aerosol ke sungkup.

Pelepasan hasil fisi selama terjadinya ledakan uap atau semburan lelehan

tekanan tinggi

Apabila runtuhan teras terpecah-pecah secara halus di dalam atmosfer

sungkup, baik karena terjadinya ledakan teras maupun semburan lelehan tekanan

tinggi, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pelepasan hasil fisi. Salah satu

mekanismenya adalah oksidasi oleh oksigen atau uap di atmosfer; pelepasan ini

kadang-kadang disebut 'pelepasan osidasi'. Rutenium pada khususnya mudah
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dilepaskan dengan cara ini, karena meskipun kebanyakan bentuk kimianya cukup

refraktori, RuO4 oksida bersifat lebih volatil.

TRANSPORT HASIL FISI DI DALAM SUNGKUP

Sesudah terlepas di dalam sungkup, hasil fisi akan mengalami berbagai

proses interaksi dan transport dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan dari satu

tempat/medium ke tempat/medium yang lain.

Proses Alamiah

Di dalam atmosfer sungkup gas-gas mulia kripton dan xenon akan

bercampur dengan gas-gas lain. Hasil-hasil fisi yang lain, kecuali iodin, yang

berada di udara biasanya berbentuk aerosol. Dalam peristiwa ini faktor yang

penting adalah kecepatan partikel-partikel mengendap ke permukaan. Laju

pengendapan ini sangat bergantung pada ukuran partikel. Partikel-partikel dengan

radius 0.5 hingga 1 mp. dapat tetap tersuspensi untuk beberapa jam. Laju

pengendapan partikel-partikel ini bergantung pada laju pertumbuhannya. Salah

satu mekanisme pertumbuhannya adalah aglomerasi, di mana partikel-partikel

saling bertumbukan dan bergabung bersama-sama. Apabila kondisinya tepat, uap

dapat memadat menjadi partikel-partikel aerosol, yang merupakan suatu cara yang

efektif untuk membersihkannya dari atmosfer. lodin memiliki sifat yang sangat

khusus. Dalam bentuk Csl dia akan merupakan bagian aerosol, tetapi kalau

bereaksi (sebagai contoh di bawah pengaruh radioaktivitas) sehingga membentuk

unsur-unsur volatil seperti halnya HI, l2 atau IOH, dia akan terbagi di antara uap,

aerosol cair dan air endapan.

Pengaruh peralatan keselamatan sungkup terhadap transport hasil fisi

Meskipun maksud utama perlengkapan keselamatan di dalam sungkup

adalah untuk memindahkan panas dan uap, mereka juga dapat mempercepat

pemindahan hasil-hasil fisi dari atmosfer sungkup. Misalnya, titik-titik air dari

penyemprot dapat menyerap uap iodin dan menangkap partikel-partikel aerosol.

Ketika panas dan uap ditransfer ke suatu permukaan tertentu, pengendapan

aerosol pada permukaan tersebut dapat meningkat, oleh karena itu kondenser es

dan kipas pendingin dapat meningkatkan pemindahan aerosol.

Retensi Hasil Fisi di Dalam Sungkup

Pengendapan hasil fisi di dalam air kolam supresi tekanan (untuk BWR atau

reaktor-reaktor lain dengan konsep yang sama) di antaranya bergantung pada
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ukuran partikel, temperatur air, kecepatan aliran gas, jalur injeksi dan kedalaman

air. Besar faktor dekontaminasinya sangat bervariasi antara 10 sampai dengan

100000. Akan tetapi, bahkan pada faktor dekontaminasi yang lebih rendah, retensi

dalam jumlah yang cukup besar masih dapat terjadi. Kemampuan untuk

menggenangi runtuhan teras dengan air selama terjsdinya interaksi beton-teras

untuk menahan hasil-hasil fisi juga sangat penting. Tabel 3 memuat daftar

beberapa faktor dekontaminasi. Pemindahan hasil fisi oleh sistem-sistem

keselamatan yang lain (misalnya penyemprot, kipas) di dalam sungkup bergantung

padajenis reaktor, jenis sungkup, dan urutan kecelakaanya.

Tabel 3. Faktor Dekontaminasi Oleh Perlengkapan Keselamatan, Kolam air dan
Proses Pemindahan Alamiah

Proses pemindahan aktif/alamiah
Kolam air

Dangkal
Dalam
Kolam supresi tekanan

Penyemprot sungkup
Proses pemindahan alamiah

Awal kegagalan sungkup
Akhir kegagalan kontainmen

Faktor dekontaminasi

2-5
10-20
100-1000
100-1000

5-10
50-100

Pengurangan yang berarti pada aktivitas produk fisi aerosol di atmosfer

sungkup dapat terjadi, bahkan pada saat tidak berfungsinya mekanisme aktif

pemindahan hasil fisi, asal bangunan sungkup masih tetap utuh untuk beberapa

saat sesudah terjadinya kecelakaan. Jumlah retensi karena proses alamiah

aglomerasi dan pengendapan terutama merupakan fungsi ukuran partikel awal, laju

kondensasi uap, pengaruh konveksi alam dan konfigurasi sungkup.

Dalam urutan kecelakaan pada beberapa desain reaktor, gas yang

mengandung hasil-hasil fisi dapat terlepas melewati kolam air (misalnya kolam

supresi BWR). Di sini terdapat kemungkinan terjadinya bubble scrubbing, yaitu

transfer hasil fisi dari gas ke dalam kolam, sehingga banyak hasil fisi yang dapat

tertahan di dalam kolam air.

KESIMPULAN

Pelepasan hasil fisi ke sungkup diawali dengan terjadinya semburan lelehan

teras atau relokasi, tergantung pada besarnya tekanan sesaat sebelum gagalnya

bejana, dan ketika terjadi interaksi teras-beton. Besar pelepasan fraksional hasil

fisi selama terjadinya interaksi teras-beton bervariasi bergantung jenisnya.
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Perlengkapan keselamatan sungkup dapat mempercepat pemindahan hasil-hasil

fisi dari atmosfer sungkup, misalnya dengan proses penyerapan uap, penangkapan

partikel-partikel aerosol, dan kondensasi. Berbagai bagian/proses. di dalam

sungkup memiliki sifat menahan hasil fisi, misalnya dengan adanya

genangan/kolam air, proses aglomerasi dan pengendapan, dan bubble scrubbing.
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