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ABSTRAK
ANALISIS KESELAMATAN PROBABILISTIK (PSA) LEVEL -1 REAKTOR

DAYA AP600 KONDISI KEGAGALAN SISTEM SEKUNDER. Telah dilakukan
analisis keselamatan Probabilistik (PSA) level-1 reaktor daya AP600 kondisi
kegagalan sistem sekunder. Analisis ini bertujuan untuk menentukan frequensi
kerusakan teras (core damage frequensi- CDF) darireaktor AP600 dengan kondisi
kegagalan sistem sekunder. Kegagaian sistem sekunder yang ditinjau dalam
analisis ini adalah kejadian-kejadian: turbin trip, hilangnya aliran air umpan,
patahnya jalur uap utama, tetap terbukanya katup keselamatan pada steam
generator, kejadian-kejadian tersebut disertai reaktor tidak dapat sekram.
Pemodelan urutan kejadian dilakukan dengan metode Pohon Kejadian, pemodelan
sistem dilakukan dengan metode Pohon Kegagalan, analisis untuk menentukan
kerusakan teras menggunakan metode deterministik dengan menggunakan
komputer kode PCTRAN. Probabilitas kejadian awal dari masing-masing kejadian
yang digunakan adalah berdasarkan dari AP600 PRA. Dari hasil analisis
menunjukan bahwa frequensi kerusakan teras adalah 4,5 x 1O'S kejadian pertahun
tahun untuk kejadian awal turbin trip, sedangkan kejadian awal gagalnya air umpan
yang diikutitanpa sekram mengakibatkan CDF= 4,8 x 10~8 kejadian pertahun, untuk
penyebab lainnya mengakibatkan CDF= 2,0 x 10~8 kejadian pertahun.

ABSTRACT
PROBABILISTIC SAFETY ANALYSIS (PSA) LEVEL-1 AP600 POWER

REACTOR SECONDARY SYSTEM FAILURE CONDITION. The probabilistic
safety analysis (PSA) level-1 of AP600 power reactor during secondary system
failure has been done. The analysis has main purpose to determine core damage
frequency - CDF of AP600 during secondary system failure. The secondary system
failure that it consider in the analysis are turbine trip, lost of main feedwater flow,
main steam line break, steam generator safety valve stuck open, include all of them
follow by without scram. Event Trees is used for event sequence modeling, fault
trees is used for system modeling. The deterministic method using PCTRAN
computer code is used for determine core damage. The initiating event probability
of each event, which is used, is based on APSOO's PRA. The analysis results show
that CDF is 4.5 x 10~8 event/year for initiating event's turbine trip, mean while
initiating event's lost of main feedwater flow follow by without scram create CDF
equal 4.8 x 10~8 event/year, the other initiating event results CDF equal 2.8 x 1O'a

event/year.

PENDAHULUAN

AP600 adalah reaktor air bertekanan (PWR) tipe maju desain

Westhinghouse Electric Company (WEC). Reaktor ini dilengkapi dengan sistem

keselamatan pasif. Untuk mengetahui tingkat keselamatan dari desain reaktor

tersebut maka kita perlu melakukan suatu analisis, salah satunya adalah dengan
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cara PSA. Sebagai rangkaian dari analisis keselamatan probabilistik (PSA) level-1

reaktor AP600 yang telah direncanakan maka pada kesempatan ini dilakukan

analisis keselamatan Probabilistik (PSA) level-1 reaktor daya AP600 untuk kondisi

kegagalan sistem sekunder. Analisis yang dilakukan disini bertujuan untuk

menentukan frequensi kerusakan teras (core damage frequensi - CDF). Dalam

analisis ini pemodelan urutan kejadian dilakukan dengan metode pohon Kejadian

(event tree), pemodelan sistem dilakukan dengan metode pohon kegagalan (fault

tree), analisis untuk menentukan kerusakan teras menggunakan metode

deterministik dengan menggunakan komputer kode PCTRAN. Kegagalan sistem

sekunder yang ditinjau dalam analisis ini adalah kejadian-kejadian: turbin trip,

hilangnya aliran air umpan, patahnya jalur uap utama, tetap terbukanya katup

keselamatan jalur uap utama, kejadian-kejadian tersebut disertai reaktor tidak

dapat sekram.

AP600

AP600 adalah reaktor air bertekanan (PWR) tipe maju dengan daya 600

MWe. Dalam keadaan operasi normal panas yang dibangkitkan di teras reaktor

diambil oleh pendingin primer yang berputar pada loop primer dan dibuang ke loop

sekunder. Dalam keadaan normal pengontrolan reaktivitas (shutdown) adalah

dengan menggunakan pemasukan batang kendali yang ditangani oleh reactor trip.

Dalam keadaan shutdown panas sisa yang dibangkitkan diteras ditangani oleh

sistem pembuang panas sisa normal (normal residual heat removal - NRHR).

Dalam keadaan tidak normal pengontrolan reaktivitas dapat juga dilakukan dengan

cara pemasukan air berborat yang terdapat pada Chemical and volume control

system (CVCS), Core makeup tanks (CMT) dan in-containment refueling water

storage tank (IRWST). Sedang sistem mitigasi yang berperan untuk pendinginan

teras adalah : Main feedwater, Startup feedwater jika masih berfungsi dan

pendinginan sisi sekunder, Core Makeup Tank (CMT), Depressurization system,

Accumulator (ACC) ,ln-containment Refueling Water Storage Tank (IRWST),

Passive residual heat removal (PRHR), Normal residual heat removal (NRHR), dan

juga pendingin pasif sungkup reaktor (PCCS) serta Passive Containment Spray

System (PCSS).
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KECELAKAAN KEGAGALAN SISTEM SEKUNDER

Kejadian awal gagalnya sistem sekunder yang diperhitungkan dalam analisis

ini adalah turbin trip (TT), hilangnya aliran air umpan, patahnya jalur uap utama

baik yang berada sebelum dan sesudah katup isolasi jalur uap utama, tetap

terbukanya katup keselamatan pada jalur uap utama. Kejadian kejadian diatas

digolongkan dalam katagori transien, karena loop primer masih tetap utuh pada

saat kejadian tersebut. Kegagalan yang diperhitungkan disini adalah kegagalan

yang terjadi dikarenakan akibat langsung kegagalan peralatan atau sebagai akibat

kesalahan-kesalahan yang dibuat ketika dilakukan maintenance, testing atau aksi

lainnya dari operator.

KRITERIA PENERIMAAN

Kriteria penerimaan Untuk Pendinginan Teras

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan cukupnya pendinginan teras

adalah temperatur puncak dari kelongsong bahan bakar sebesar 2200 F. Kriteria ini

diterapkan pada kejadian transien karena batas departure from nucleate boiling

(DNBR) yang digunakan dalam analisis transien bukan indikasi yang valid dari awal

kerusakan teras yang berlanjut. Ini dikarenakan hanya kerusakan sebagian yang

akan terjadi jika batas minimum DNBR dilangggar.

Kriteria Sukses

Kriteria sukses didefinisikan sebagai jumlah minimum dari sistem yang

diperlukan untuk melakukan, dalam waktu yang sesuai fungsinya untuk mengontrol

reaktivitas dan memenuhi kriteria penerimaan yang telah ditetapkan

KONTROL REAKTIVITAS

Trip reaktor dengan penyisipan batang-batang kendali adalah mencukupi

untuk memenuhi fungsi keselamatan ini untuk kejadian-kejadian diatas. Untuk

kejadian, seperti patahnya jalur uap, dengan pendinginan sistem pendingin reaktor

dengan beroperasinya pengambil panas sisa pasif, kontrol temperatur dari

temperatur sistem pendingin reaktor dengan membuka katup yang dioperasikan

dengan udara dari sistem pengambil panas pasif atau pemboratan (sistem kontrol

volume dan kimia - CVCS, atau tangki pemekup teras - CMT) adalah diperlukan,

meskipun batang-batang kendali telah disisipkan, ini untuk menghindari kekritisan

ulang.
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Pendingin Teras Reaktor

Keberhasilan pendinginan teras jangka pendek untuk kejadian diatas memerlukan

pengambilan panas dari sistem pendingin reaktor dengan salah satu dari empat

sistem berikut:

1. Sisi sekunder pembakit uap - ini memerlukan tersedianya aliran air umpan

2. Sistem pengambil panas sisa pasif

3. Sistem Pengambil panas sisa normal (NRHR). Untuk mengambil panas dari

sistem pendingin reaktor dengan sistem pengambil panas normal memerlukan

penurunan tekanan dari sistem pendingin reaktor sampai tekanan kurang dari

shutoff head dari pompa sistem pengambil panas sisa normal. Tangki pemekup

teras dan injeksi akumulator juga diperlukan untuk keberhasilan dari mekanisme

pendinginan teras jangka pendek

4. Sistem Injeksi Gravitasi - bekerjanya sistem injeksi gravitasi memerlukan

penurunan tekanan dari sistem pensingin reaktor sampai harga tekanan tidak

melebihi kira-kira 10 psi diatas tekanan kontainmen. Tangki pemekup teras dari

injeksi akumulator juga diperlukan untuk keberhasilan mekanisme pendinginan

jangka pendek

Setelah keberhasilan pendinginan teras jangka pendek, pendinginan teras

jangka panjang diperlukan. Keberhasilan Operasi jangka pangjang dari sistem

injeksi gravitasi memerlukan pengambilan panas dari kontainmen baik

menngunakan sistem pengambilan panas sisa normal atau sistem pendingin

kontainmen pasive (PCS)

KONFIGURASl MINIMUM

Analisis deterministik dilakukan dengan menggunakan komputer code

PCTRAN. Analisis ini bertujuan untuk menentukan konfigurasi minimum untuk

menjaga teras dalam keadaan aman (temperatur kelongsong bahan bakar tertinggi

tidak melebihi 2200 °F). Dari hasil analisis menunjukan bahwa jika terjadi turbin trip

maka untuk pendinginan teras ada beberapa kombinasi konfigurasi sukses

minimum yang dapat menjaga temperatur kelongsong bahan bakar tertinggi tidak

melebihi 2000 °F. Konfigurasi tersebut adalah : 1 dari 2 pompa-pompa air umpan

utama dan pendinginan sisi sekunder (kondenser dan pompa-pompa kondensat).

Atau 1 dari 2 pompa-pompa air umpan startup dan pendinginan sisi sekunder

(kondenser dan pompa-pompa kondensat atau katup keselamatan pembangkit

uap). Atau pengambil panas sisa pasife -PRHR (dengan kandungan air di IRWST
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tersedia untuk 72 jam). Atau trip pompa pendingin reaktor, penurunan tekanan

penuh, 1 dari 2 CMT, 1 dan 2 jalur injeksi gravitasi dan PCSS. Atau penurunan

tekanan penuh, 1 dari 2 ACC, 1 dari 2 jalur injeksi gravitasi dan PCSS. Atau trip

pompa pendingin reaktor, penurunan tekanan sebagian, 1 dari 2 CMT, 1 dari 2

pompa-pompa pengambil panas sisa normal - NRHR dan PCSS. Atau penurunan

tekanan sebagian, 1 dari 2 ACC, 1 dari 2 pompa-pompa pengambil panas sisa

normal - NRHR dan PCSS. Untuk kejadian awal kehilangan aliran air umpan diikuti

tidak bisa sekram maka setelah pengohtrolan reaktivitas berhasil maka konfigurasi

minimum untuk pendinginan teras adalah seperti untuk kejadian turbin trip kecuali

tidak berfungsinya sistem air umpan utama. Untuk kejadian awal patahnya jalur uap

utama dan katup keselamatan pada pembangkit uap tetap terbuka konfigurasi

minimum yang diperlukan untuk adalah seperti gagalnya aliran air umpan kecuali

tidak berfungsinya jalur air umpan.

PENENTUAN CDF

Pembuatan pohon kejadian dan kuantifikasi

Metode pohon kejadian digunakan untuk menyatakan kemungkinan urutan

dari kejadian-kejadian setelah salah satu kejadian awal. Masing masing urutan

pohon kejadian menggambarkan kemungkinan kombinasi sistem dan tindakan

operator yang berhasil atau gagal yang mana menyebabkan keberhasilan

pendinginan teras atau kerusakan teras. Kriteria sukses didefinisikan dalam bab

sebelumnya.

Akhir dari masing-masing urutan ini dapat berupa keadaan stabil selamat

dari instalasi (kondisi standby panas) atau keadaan instalsi rusak (kerusakan teras

atau kegagalan pengambil panas kontainmen).

Pengelompokan kejadian awal yang mana pohon-pohon kejadian dikembangkan

adalah:

• Trip Turbin atau trip reaktor palsu (TT)

• Kehilangan aliran air umpan (TF)

• Jalur Uap utama Patah pada daerah sebelum katup isolasi uap utama (TSLD)

• Jalur uap utama patah pada daerah setelah katup isolasi uap utama (TSLU)

• Katup Keselamatan jalur uap utama tetap terbuka (TSOV)
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Frekuensi Keiadian Awal

Kejadian awal
TT
TF
TSLD
TSLU
TSOV

Frekuensi (kejadian/tahun)
1,40
0,46
6x10"4

3,7x10"4

1,2X10"3

Frekuensi Kerusakan Teras dianalisis berdasarkan pohon kejadian yang

dimodelkan dan data kegagalan dari sistem yang ditinjau. Dari hasil analisis

menunjukan bahwa berdasarkan pohon kejadian yang dipakai dan data kegagalan

dari sistem yang ditinjau didapat bahwa frekuensi kerusakan teras (CDF) dengan

kejadian awal turbin trip adalah 4,5 x 10"8 kejadian pertahun. Sedangkan kejadian

awal gagalnya air umpan yang diikuti tanpa sekram mengakibatkan CDF=4.8 x 10"8

kejadian pertahun. Untuk penyebab lainnya mengakibatkan CDF = 2.0 x 10~8

kejadian pertahun

KESIMPULAN

Dari hasil analisis keselamatan probabilistik menunjukan bahwa frequensi

kerusakan teras (CDF) adalah 4,5 x 10"8 kejadian pertahun tahun untuk kejadian

awal turbin trip, sedangkan kejadian awal gagalnya air umpan yang diikuti tanpa

skram mengakibatkan CDF= 4,8 x 10"8 kejadian pertahun. Untuk penyebab lainnya

mengakibatkan CDF= 2,0 x 10"8 kejadian pertahun.
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