
Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-IV ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 05 Mei 1999 P2TKN-BATAN

ID0000037

KECELAKAAN PIPA PECAH UKURAN BESAR PADA SISTEM
PRIMER REAKTOR DAYA AP600

Pelaksana : Julwan Hendry P, Suharno, Surip Widodo, Bintoro Aji, Sapta T.
Prasaja, Andi Sofrany, Johnny Situmorang

ABSTRAK:

KECELAKAAN PIPA PECAH UKURAN BESAR PADA SISTEM PRIMER
REAKTOR DAYA AP600. Telah dilakukan analisis kecelakaan pipa pecah ukuran
besar pada reaktor daya AP600. Analisis ini dilakukan untuk menguji kinerja sistem
proteksi (Reaktor Trip yang diikuti dengan Pompa Trip) serta sistem mitigasi (CMT,
ACC dan IRWST) reaktor AP600 dalam mencegah naiknya temperatur kelongsong
bahan bakar agar tidak melebihi temperatur yang diijinkan. Berdasarkan skenario
kecelakaan yang dibuat, kecelakaan disimulasikan dengan menggunakan Code
PCTRAN. Hasil simulasi menunjukkan bahwa temperatur kelongsong maksimum
yang dicapai adalah 698,8 °C yaitu untuk kecelakaan pipa dingin pecah.
Temperatur ini masih jauh dibawah temperatur yang diijinkan menurut 10 CFR
50.46 yaitu 2200 °F (1204 °C).

ABSTRACT:

A LARGE BREAK PIPE ACCIDENT OF THE AP600 REACTOR COOLANT
SYSTEM (RCS) PRESSURE BOUNDARY. The large break pipe accident for
AP600 has been analyzed. The analysis was done to evaluate the performance of
protection system (Reactor Trip followed by Pump Trip) and mitigation system
(CMT, ACC and IRWST) of the AP600 in order to limit the maximum fuel element
cladding temperature so it does not exceed the acceptance criteria. Based on the
accident sequences determined, the simulation was done by using PCTRAN Code.
The analysis shows that the peak cladding temperature (PCT) which be reached is
698,8 °C in case of cold leg break. This PCT is of course below the regulatory limit
of 2200 °F (1204 °C) in the 10 CFR 50.46.

Pendahuluan

PLTN merupakan salah satu sumber energi alternatif di masa depan yang

sudah dikaji kelayakannya untuk dibangun di Indonesia. Aspek utama yang sangat

penting diperhatikan dalam pengoperasian suatu reaktor daya adalah aspek

keselamatannya. Aspek ini harus dipertimbangkan baik dalam tahap disain,

pembangunan dan pengoperasian PLTN. Untuk menjamin agar PLTN yang

dioperasikan adalah aman, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan

melakukan analisis keselamatan baik secara deterministik maupun probabilistik

dengan meninjau berbagai macam penyebab awal kecelakaan.

Mengingat banyaknya macam kejadian atau kecelakaan yang diasumsikan

terjadi pada reaktor daya maka analisis kecelakaan hanya difokuskan pada

kecelakaan-kecelakaan yang diperkirakan menimbulkan konsekuensi yang paling

berat atau kecelakaan dasar disain.
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Jenis kecelakaan yang termasuk dalam kecelakaan dasar disain adalah

kecelakaan kehilangan pendingin (loss of coolant accident) seperti pipa pecah,

kecelakaan kehilangan pendingin (loss of flow accident) seperti pompa pendingin

gagal dan kecelakaan reaktivitas.

Pada penelitian ini, analisis difokuskan pada kecelakaan pipa pecah ukuran

besar pada sistem primer reaktor daya AP600. Analisis dilakukan dengan

menggunakan Code PCTRAN. PCTRAN adalah suatu paket program yang dapat

digunakan untuk analisis berbagai macam kecelakaan dan kondisi transient yang

mungkin terjadi di dalam suatu reaktor daya.

Hasil yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman mengenai

mekanisme dan kemampuan sistem proteksi serta sistem mitigasi dari reaktor

AP600 untuk kondisi kecelakaan pipa primer pecah ukuran besar.

Sistem Proteksi dan Mitigasi Kecelakaan

Large LOCA (Loss of Coolant Accident) didefinisikan sebagai pecahnya pipa

sistem primer pada sistem pendingin reaktor (Reactor Coolant System, RCS).

Ukuran pecahan pipa pada Large LOCA untuk reaktor daya AP600 adalah dari 10

inci sampai dengan pipa primer pecah dua sisi (double ended rupture, DER).

Kecelakaan ini akan menyebabkan hilangnya pendinginan dalam teras reaktor

yang pada akhirnya akan mengganggu keutuhan teras.

Sistem proteksi reaktor AP600 yang bekerja dalam kecelakaan LOCA adalah

Reaktor Trip (RT) yang diikuti dengan Pompa Trip (PT).

Sedangkan sistem yang berperan untuk memitigasi kecelakaan adalah

Sistem Injeksi Keselamatan Pasif (Passive Safety Injection System, PSIS) yang

telah terintegrasi didalam reaktor AP600. Sistem keselamatan ini mengambil air

injeksi dari tiga sumber yang berbeda yaitu dari Core Makeup Tank (CMT) dua

buah, Accumulator (ACC) dua buah dan sebuah In-containment Refueling Water

Storage Tank (IRWST).

Sistem keselamatan pasif ini juga didukung oleh sistem pendinginan pasif

sungkup reaktor yang terdiri dari Passive Containment Cooling System (PCCS) dan

Passive Containment Spray System (PCSS) sehingga tekanan reactor containment

tidak sampai melebihi tekanan perancangannya.
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Deskripsi Kecelakaan

Pipa sistem primer pecah diasumsikan terjadi pada pipa panas maupun pada

pipa dingin. Ukuran pecahan yang disimulasikan adalah 10 inci dan pipa pecah dua

sisi, baik yang terjadi pada pipa panas maupun yang terjadi pada pipa dingin.

Posisi pipa pecah untuk pipa panas berada di dekat steam generator sedangkan

untuk pipa dingin berada diantara steam generator dengan pompa pendingin

reaktor. Simulasi kecelakaan dilakukan dengan menggunakan Code Computer

PCTRAN. Reaktor yang dirujuk adalah reaktor daya AP600.

Dalam simulasi ini, diberikan ramp time sebesar 240 detik yaitu lamanya

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai luas pecahan yang diinginkan. Alasan

dimasukkannya ramp time ini adalah untuk memudahkan operator dalam

mengamati dan menganalisis kronologi dan kondisi kecelakaan.

Kondisi reaktor AP600 yang dijadikan masukan dalam simulasi ini adalah:

• Daya reaktor diambil pada harga 1,02 kali daya nominal

• Tekanan sistem pendingin reaktor 155,132 bar

• Keempat pompa pendingin reaktor (RCP) bekerja

• Semua sistem yang masuk dalam Passive Safety Injection System (CMT,

ACC, IRWST) tidak ada yang bekerja

• Automatic Depressurization System (ADS) tidak ada yang bekerja.

• Reaktor Trip, disebabkan oleh tiga kemungkinan:

a. tekanan tinggi 166,850 bar

b. tekanan rendah 126,520 bar

c. Fluks tinggi 1,050 kali fluks awal

• Pompa pendingin trip sesaat setelah Turbin trip

• Tekanan High Pressure Injection System (HPIS) 122,71 bar

• Tekanan gas N2 dalam Accumulator 48,260

• Tekanan Low Pressure Injection System (LPIS) 2,750 bar

• Tekanan awal reactor containment 1,013 bar

• Tekanan untuk menginisiasi Containment Spray 2,600 bar

Analisis dan Pembahasan

Sistem pendingin reaktor AP600 dirancang untuk mampu memindahkan atau

membuang panas yang dibangkitkan di dalam teras reaktor baik pada saat operasi

normal maupun pada kondisi shutdown dan kondisi kecelakaan.
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Proses pendinginan dilakukan oleh dua buah sistem sirkulasi (loop)

perpindahan panas yang masing-masing terdiri dari sebuah steam generator, dua

buah pompa pendingin, sebuah pipa panas dan dua buah pipa dingin. Sistem

pendingin reaktor ini juga dilengkapi dengan sebuah pressurizer, pipa-pipa

interkoneksi, beberapa katub dan instrumentasi yang berfungsi untuk mengontrol

operasi reaktor dan aktuasi sistem keselamatan.

Selama reaktor beroperasi, pompa pendingin akan mensirkulasi air

bertekanan (pressurized water) menuju bejana reaktor dan steam generator. Di

dalam bejana reaktor, air pendingin yang melewati teras mengalami pemanasan

yang selanjutnya mengalir ke steam generator. Di dalam steam generator, air ini

didinginkan oleh sistem sekunder dan selanjutnya dikembalikan ke reaktor oleh

pompa pendingin untuk mengulangi proses pendinginan.

Bila salah satu dari pipa sistem primer pecah maka volume pendingin primer

akan berkurang karena bocor melalui pecahan. Berkurangnya volume pendingin ini

akan menurunkan kemampuan pendinginan teras sehingga proses pengambilan

atau pembuangan panas yang terbentuk akan terganggu. Kondisi ini bila

berlangsung lama dapat menyebabkan naiknya temperatur kelongsong sampai ke

titik lelehnya. Sedangkan air bocor yang lewat pecahan akan terkumpul di

containment sump yang terletak di lantai reactor containment.

Pada saat pipa primer pecah, tekanan sistem pendingin reaktor mengalami

penurunan. Pada kecelakaan Large LOCA ini tidak diperlukan aktuasi sistem

penurun tekanan (ADS) untuk mengawali aliran injeksi gravitasi. Awalnya,

penurunan tekanan ini sangat cepat karena besarnya perbedaan tekanan antara

sistem pendingin reaktor dengan tekanan containment. Seiring dengan jatuhnya

tekanan sistem pendingin, tekanan containment naik secara lambat.

Dari gambar 1 sampai dengan gambar 4 dapat dilihat bahwa sesaat setelah

kecelakaan terjadi, temperatur kelongsong bahan bakar belum mengalami

peningkatan. Ini disebabkan karena laju aliran yang bocor lewat pecahan masih

sangat cepat sehingga masih efektif untuk melakukan pendinginan teras. Pada

saat tekanan bejana reaktor ini telah jatuh sampai 126,52 bar, reaktor langsung trip

yang kemudian diikuti dengan turbin trip sehingga pompa pendingin mati. Semakin

kecilnya perbedaan tekanan antara sistem pendingin dengan containment akan

menyebabkan turunnya laju aliran lewat pecahan.

Pada saat tekanan dalam bejana reaktor telah jatuh sampai 122,71 bar,

HPIS segera terinjeksi yang diikuti dengan teraktuasinya Sinyal 'Passive

Safeguards System' AP600. Menyalanya sinyal ini, akan mengaktuasi Core Make-
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up Tank valve untuk membuka sehingga air boron yang ada dalam CMT akan

segera diinjeksikan melalui pipa yang dihubungkan langsung ke bejana reaktor.

Karena letak CMT berada diatas loop pendingin primer maka aliran CMT adalah

secara gravitasi. Laju aliran injeksi ini akan semakin meningkat seiring dengan

menurunnya tekanan pendingin reaktor. Proses pendinginan dengan CMT,

berlangsung sampai tekanan bejana reaktor mencapai 48,26 bar.

Seiring dengan melambatnya penurunan tekanan sistem pendingin akan

terbentuk aliran fluida dua fase yang keluar pecahan. Uap yang terbentuk ini akan

memberikan hambatan sehingga pendinginan oleh aliran lewat bocoran sudah tidak

efektif lagi, sehingga mulai terjadi kenaikan temperatur kelongsong bahan bakar.

Dengan jatuhnya tekanan sampai 48,26 bar, Accumulator segera

menginjeksi air boron melalui pipa yang juga dihubungkan langsung ke bejana

reaktor. Aktifnya Accumulator ini, akan menonaktifkan kerja dari CMT sehingga

pada kondisi ini sumber air yang mengkompensasi hilangnya pendingin hanya

berasal dari Accumulator. Aliran Accumulator terjadi karena adanya dorongan gas

Nitrogen yang ada di dalam tangki Accumulator. Pendinginan teras oleh

Accumulator berlangsung sampai kandungan air dalam tangki Accumulator hampir

kosong. Pada proses pendinginan dengan Accumulator ini, dicapai temperatur

kelongsong maksimum. Pada level tangki Accumulator hampir kosong, CMT

kembali bekerja untuk melanjutkan proses pendinginan teras.

Pada proses pendinginan lanjutan oleh CMT ini, temperatur kelongsong

bahan bakar sudah mulai mengalami penurunan.

Setelah tekanan dalam bejana reaktor mencapai 2,750 bar, LPIS akan

terinisiasi sehingga In-containment Refueling Water Storage Tank (IRWST) segera

teraktuasi untuk menginjeksi air boron masuk ke dalam bejana reaktor. Dengan

teraktuasinya IRWST ini maka proses pendinginan teras dilakukan oleh CMT dan

IRWST secara bersamaan. Setelah CMT kosong maka pendinginan teras

selanjutnya dilakukan oleh IRWST.

lRWST ini akan mensuplai air untuk proses pendinginan jangka panjang. Bila

tangki IRWST telah kosong maka proses pendinginan selanjutnya dilakukan dalam

mode recirculation. Dalam mode ini, IRWST mengambil air dari containment sump

dengan bantuan pompa resirkulasi.

Kronologi bekerjanya sistem proteksi dan sistem mitigasi reaktor AP600

dapat dilihat pada tabel 1.
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TABEL 1. KRONOLOGI KERJA SISTEM PROTEKSI DAN SISTEM MITIGASI

Pipa pecah (detik)
Reaktor trip (detik)
Pompa trip (detik)
CMT terinjeksi (detik)
Accumulator terinjeksi (detik)
Containment Spray terinisiasi (detik)
IRWST terinisiasi (detik)
Penghitungan PCT (detik)
Temperatur kelongsong maksimum ("C)

Pipa Panas pecah
10 inci

10,0
44,0
45,5
46,0
174,0
248,0
817,5
398,0
558,8

31 inci
10,0
22,5
24,0
23,0
65,5
81,0

451,5
189,0
510,5

Pipa Dingin pecah
10 inci

10,0
45,0
46,5
47,0
187,5
222,0
639,0
426,0
698,8

22 inci
10,0
27,0
28,5
28,0
90,0
107,5
287,5
237,0
548,3

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa CMT dan Accumulator terinisiasi lebih cepat

pada kecelakaan pipa panas dibanding pada kecelakaan pipa dingin untuk ukuran

pecahan yang sama. Ini disebabkan karena penurunan tekanan sistem pendingin

primer yang lebih cepat pada kecelakaan pipa panas pecah. Terinisiasinya CMT

dan Accumulator ini lebih dulu menyebabkan temperatur kelongsong bahan bakar

puncak yang lebih kecil untuk kecelakaan pipa panas pecah dibandingkan untuk

kecelakaan pipa dingin pecah. Dari hasil simulasi menggunakan PCTRAN ini,

dapat dilihat bahwa temperatur kelongsong bahan bakar puncak setelah

kecelakaan large LOCA masih jauh dibawah temperatur yang diijinkan menurut 10

CFR 50.46 yaitu 2200 °F (1204 °C). Jadi sistem keselamatan pasif yang telah

terintegrasi di dalam Reaktor AP600 masih mampu untuk memitigasi kecelakaan

Large LOCA sehingga tidak sampai terjadi pelelehan teras.

Kesimpulan

Penurunan tekanan sistem pendingin lebih cepat pada kecelakaan pipa

panas pecah dibandingkan dengan kecelakaan pipa dingin pecah. Penurunan

tekanan yang semakin cepat menyebabkan CMT dan Accumulator terinisiasi

semakin cepat pula sehingga memberikan temperatur kelongsong bahan bakar

puncak (PCT) yang lebih rendah. PCT pada kecelakaan dengan pipa pecah 10 inci

lebih tinggi dibanding dengan PCT untuk kecelakaan pecah dua sisi. Untuk luasan

pecahan yang sama, PCT pada kecelakaan pipa dingin pecah lebih tinggi

dibandingkan dengan kecelakaan pada pipa panas pecah. Kapasitas Passive

Safety Injection System yang terintegrasi dalam reaktor AP600 masih mampu

untuk memitigasi kecelakaan large LOCA karena temperatur kelongsong bahan

bakar puncak yang dicapai masih jauh dibawah temperatur batas yang diiijinkan

berdasarkan 10 CFR 50.46 yaitu 2200 °F (1204 °C).
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