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ABSTRAK

PEMODELAN DAN LAJU PELEPASAN PRODUK FISI DARI
PENGUNGKUNG REAKTOR. Telah dipelajari fenomena yang berhubungan
dengan pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor. Sebuah produk fisi akan
terlepas dari pengungkung reaktor apabila terjadi kegagalan fungsi dari
pengungkung reaktor atau kondisi inheren dari pengungkung dalam keadaan
ekstrim. Pada tiap-tiap pengungkung reaktor selalu ada batasan tentang kebocoran
desain. Pada saat kondisi ini terlampaui, maka akan terjadi kebocoran. Pelepasan
produk fisi dari pengungkung reaktor tergantung pada tingkat kandungan produk
fisi dalam atmosfir pengungkung reaktor, karakteristik pengungkung reaktor
(kebocoran dan tekanan desain) dan juga tekanan dalam pengungkung reaktor.
Tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang model dan laju pelepasan
produk fisi dari pengungkung reaktor.

ABSTRACT

MODELLING AND THE RATE FISSION PRODUCT RELEASE FROM THE
REACTOR CONTAINMENT. The phenomena associated with fission product
release from reactor kor.tainment have been studied. One or more fission products
will be released from the reactor containment if a mulfunction of the reactor
containment occurs or if the inherent condition of the containment has been of
extreme condition. Naturally each containment is subjected to limits for design
leakage. Once the limits are reached, the leakage accurs. This accurance will lead
to (result in) the release of fission products which depends on the fission product
content in the reactor containment atmosphere, reaktor containment characteristics
(i.e.lekage and pressure design) and the pressure in the reactor containment. This
paper is aimed to provide a picture of modelling and the rate of fission product
release from the reaktor containment.

PENDAHULUAN

Dalam penyusunan model pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor

ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek itu meliputi kriteria

desain dari pengungkung reaktor sendiri juga kriteria kecelakaan yang terjadi.

Produk fisi dapat terlepas kelingkungan hanya apabila kriteria untuk lepas

kelingkungan atau dalam hal ini terlepas dari pengungkung reaktor, terpenuhi. Yaitu

batasan kecelakaan yang terjadi menimbulkan kondisi tertentu sehingga

memungkinkan produk fisi terlepas dari pengungkung reaktor. Secara desain

kondisi ini akan terjadi apabila sampai ada produk fisi yang terakumulasi dalam

atmosfir pengungkung reaktor. Dan tekanan didalam pengungkung lebih besar dari

tekanan udara luar. Dalam hal ini kebocoran yang terjadi adalah kebocoran desain.
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Kemungkinan yang lain produk fisi ini keluar dari pengungkung reaktor

disebabkan terjadinya terjadinya lobang dari material pengungkung reaktor. Dalam

hal ini berarti terjadi kegagalan fungsi dari pengungkung reaktor. Untuk kondisi ini

batasan desain dari pengungkung reaktor menjadi tidak berguna lagi. Kebocoran

yang terjadi disini tergantung pada luas penampang lubang kebocoran, juga dari

beda tekanan antara tekanan luar dan tekanan didalam pengungkung reaktor.

Dari dua kriteria pelepasan pruduk fisi yaitu antara kegagalan fungsi

pengungkung dan kebocoran desain pengungkung pada kondisi kecelakaan.

Pelepasan dalam batas desain yang akan digunakan sebagai model dalam

pemodelan pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor. Pelepasan dengan

kondisi pengungkung reaktor gagal fungsi akan lebih dekat kalau didekati dengan

analisis kegagalan fungsi dari pada pengungkung reaktor itu sendiri.

METODE PEMODELAN

Pemodelan dilakukan dengan cara mencari informasi tentang karakterirtik

dari pengungkung reaktor yang telah ada. Kemudian mencari informasi tentang

kondisi ekstrim dalam pengungkung reaktor. Juga dicari penyebab dari terjadinya

kandisi ekstrim pengungkung reaktor. Dari informasi ini dibuatkan sebuah model,

dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian dicari besarnya laju pelepasan produk

fisi dari model yang ada.

PEMODELAN

Dalam penyusunan model pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor

ada beberapa hal yang harus dipahami, seperti : mekanisme produk fisi tersebut

dapat berada dalam atmosfir pengungkung reaktor dan juga bagaimana produk fisi

yang berada dalam udara pengungkung reaktor tersebut keluar dari dinding

pengungkung. Dari penomena yang ada kemudian diusahakan penyusunan model

pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor. Dalam pemodelan kita tak

mungkin lepas dari asumsi dan pendekatan-pendekatan tertentu. Asumsi dan

pendekatan ini digunakan sebagai pendukung sekenario model dalam perhitungan

pendekatan nilai akhir.

A. Mekanisme pelepasan produk fisi

Reaktor nuklir menganut falsafah penghalang ganda, dalam mencegah

terjadinya pelepasan produk fisi (fision product release). Sebagai penghalang

pertama adalah pelet bahan bakar itu sendiri, yang merupakan matrik pengikat dari
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produk fisi yang terbentuk. Sehingga produk fisi yang terbentuk masih terintegrasi

dengan matrik dalam pelet bahan bakarnya. Lapisan penghalang yang kedua

adalah kelongsong dari bahan bakar, sehingga bila sebagian produk fisi terlepas

dari matrik bahan bakar, produk fisi ini masih terakumulasi dalam kelongsong dari

bahan bakar.

Lapisan penghalang ketiga berupa sistem pendingin primer, sehingga

apabila produk fisi yang terjadi dapat menerobos dua lapisan penghalang pertama.

Produk fisi ini masih terisolasi dalam pendingin primer. Dalam pendingin primer, air

yang dipakai selalu melalui proses pertukaran ion, sehingga konsentrasi produk fisi

dalam pendingin primer selalu dalam kontrol. Sebagai lapisan pertahan terakhir dari

produk fisi adalah sistem pengungkung reaktor. Pada dasarnya sistem

pengungkung ini diantisipasikan untuk kondisi kecelakaan atau kondisi darurat.

Karena pada kondisi operasi normal udara didalam pengungkung ini selalu dalam

kondisi kontaminasi rendah. Walau begitu sirkulasi yang terjadi dengan pemfilteran

khusus.

Untuk kondisi kecelakaan yang parah, hingga terjadi pelelehan teras (core

melt), otomatis dua penghalang pertama, matrik bahan bakar dan kelongsong

bahan bakar gagal. Pada kondisi ini bila diikuti dengan kebocoran vessel, yang

berarti penghalang yang ketiga, sistem pendingin primer, gagal. Maka intensitas

kebocoran produk fisi kelingkungan hanya tergantung pada keandalan fungsi dari

penghalang terakhir yaitu sistem pengungkung reaktor (containment). Dalam kasus

ini udara dalam sistem pengungkung sudah terkontaminasi oleh produk fisi.

Sebagai contoh penyebaran produk fisi untuk kasus pelelehan teras (core

melt), diambil kasus kecelakaan di Three Mile Island Unit dua (TMI-2), yang

diestimasikan dengan komputer code ORIGEN2 sebagai berikut:

Ex-Vessel Inventory (%)

Udara Pengungkung,
Basement dan tanki
Sistem Pendingin Reaktor
bangunan Pendukung
Total diluar Vessel

Gas
Mulia

54
NM

1

55

33
1
7

41

Cs

47
3
5

55

Sr

2.1
1

0.1
3.2

Sb

0.7
0.2
0.7
1.6

Ru

0.5
ND
ND
0.5

Ce

0.01
ND
ND
0.01
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In-Vessel Inventory (%)

Intact Rods
Upper debris bed
Consolidated mass
Upper CSA
Lower CSA
Lower head
Total di dalam
Vessel

Fraction of
mass Core

36
19
25
3
4
14

Gas
mulia

30
ND
P
P
P
P
30

I
30
6
P
P
P
P
36

Cs
30
5
P
P
P
P
37

Sr
30
11
P
P
P
P
56

Sb
30
15
P
P
P
P
45

Ru
30
14
P
P
P

P
44

Ce
30
21
P
P
P
P
65

P

NM

ND

= in progress

= not measured

= not detected

Tabel 1 : Distribusi Produk Fisi dari Kecelakaan Three Mile Island Unit 2

B. Kriteria Pengungkung Reaktor

Pengungukung reaktor yang sekarang ada dan telah dibuat biasanya berupa

pengungkung dengan bentuk silindris, ataupun berbentuk bola. Pengungkung ini

biasanya terdiri dari dua lapisan. Lapisan yang pertama (lapisan dalam), terbuat

dari baja sedangkan lapisan yang kedua (lapisan luar), terbuat dari beton pratekan.

Lapisan pertama ditujukan untuk menimalkan kebocoran pengungkung. Lapisan

kedua sebagai menahan beban baik beban internal maupun beban eksternal.

Tingkat kebocoran dari pengugkung reaktor yang sekarang sudah dapat

dilihat dari tabel 2. Disitu terlihat bahwa kebocoran desain pengungkung reaktor

berkisar antara 0,1 % sampai dengan 0,25 % dari volume pengungkung reaktor per

hari (24 jam). Dengan tekanan desain berkisar antara 2.72 Kg/cm2 g sampai 4.5

Kg/cm2 atau antara 38,69 psia sampai 64 psia.

PWR(MHI/WESTINGHOU
SE)

Tipe: kering, silinder
ganda
Bahan:
baja (lapis pertama)

Beton pralekan (lapis
kedua)
Isi: Udara biasa
Laju kebocoran: 0.1 %
Kondisi Desain:
D = 35 m/T = 65m
Tekanan = 2.72 Kg/cmJ g

PWR
(SIEMENS)

Tipe:
Kering, bola, ganda
Bahan:
Baja (lapis pertama)
Beton pratekan
(lapis kedua)
Laju kebocoran:
0.125%
Kondisi Oesain:
D = 53mrT = 53m
Tekanan —

PWR
(FRAMATOME)

Tipe: kering, silinder
tunggal
Bahan:
Beton pratekan baja
carbon
Isi: Udara biasa
Laju kebocoran: 0.25 %
Kondisi Desain:
D = 43mn" = 53.3m
Tekanan = 4.5 Kg/cm! g

PWR
(MHI-AP600)

Tipe: kering. silinder ganda
Bahan:
baja (lapis pertama)
Beton pratekan (lapis
kedua)
Isi: Udara biasa
Laju kebocoran: 0.12 %
Kondisi Desain:
D = AOtttfT = 58m
Tekanan = 3.16 Kg/cm! g

PWR
,_ (MHI-MS600)

Tipe: kering, silinder
ganda beranulus
Bahan:
baja (lapis pertama)
Beton terisi baja (lapis
kedua)
Isi: Udara biasa
Laju kebocoran:-
Kondisi Desain:
D=-/T=-
Tekanan = 3.24 Kg/cm2 g

Tabel 2: Data Teknis Beberapa Pengungkung
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Data teknis jenis Pengungkung di Jepang

Ada dua jenis pengungkung, yaitu :

1. Cylindrical Steel Containment Vessel (CSCV)

Tekanan : 2.89 Kg/cm2 g

Temperatur :132°C

Kebocoran : 0.1 % pada tekanan 2.6 Kg/cm2 g

2. Prestessed Concrete Containment Vessel (PCCV)

Tekanan : 4 Kg/cm2 g

Temperatur : 144° C

Kebocoran : 0.1 % pada tekanan 3.6 Kg/cm2 g

C. Mekanisme kecelakaan yang menimbulkan Kondisi Kelebihan Tekanan

(Overpressure) dalam Pengungkung Reaktor

Sistem pengungkung reaktor pada operasi normal dibuat dalam kondisi

tekanan lebih rendah dari tekanan udara luar (satu atmosfir/14,7 psia). Dalam

kondisi kecelakaan tekanan akan terjadi penambahan tekanan. Penambahan

tekanan ini disebabkan oleh material yang membanjiri ruangan sistem

pengungkung. Penambahan material ini dapat berupa uap maupun cairan dari

kebocoran pendingin primer, ataupun dari sistem keselamatan yang akan bekerja

pada kondisi kecelakaan/darurat.

Untuk kasus kehilangan pendingin primer biasa disebut LOCA (Loss of

Cooling Accident), baik kecil maupun besar. Ataupun sampai diikuti dengan

terjadinya Core Melt akan terjadi penambahan tekanan dalam pengungkung

reaktor.

Sebagai analisis untuk kecelakaan dasar desain (design basic accident/DBA)

untuk kasus kecelakaan tekanan diambil kondisi kecelakaan kehilangan pendingin

primer besar (large LOCA). Dimana nilai kemungkinan/probabilitas terjadinya

sebesar HO^'Th dengan durasi 1. 106 detik, tekanan pengungkung mencapai

harga 15 psia dengan standard deviasi 3 psia. Jika diasumsikan bahwa tiap

sepuluh kali terjadi kecelakaan kehilangan pendingin primer terjadi satu kali

kecelakaan kehilangan pendingin primer yang diikuti dengan terjadinya ledakan

hidrogen (hidrogen burn), maka nilai kemungkinan/probabilitas terjadinya

kecelakaan kehilangan pendingin primer besar (large LOCA) dengan ledakan

hidrogen (hidrogen bum) sebesar U O ' ^ h , dengan tekanan 45 psia dan standard

27



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

deviasi sebesar 9 psia dengan durasi 600 dt. (Reliability Assesment of Reinforced

Concrete Containment Strukture, M.Shinozuka dkk).

Dalam kecelakaan dasar desain yang lain untuk sistem reaktor dan

pengungkung yang berbeda akan didapat nilai kecelakaan dasar desain untuk

kecelakaan kehilangan pendingin primer besar (large LOCA) yang berbeda-beda.

Seperti misalnya untuk dasar desain dari PWR 600 MW dari MHI/Westinghouse

2.36 Kg/cm2 g, atau sekitar 33.57 psia nilai penambahan tekanan akan berada

pada sekitar nilai-nilai diatas, yaitu sekitar harga 15 psia sampai 54 psia.

D. Model Pelepasan Produk Fisi dari Pengungkung Reaktor

Pada saat produk fisi telah terakumulasi pada atnnosfir pengungkung reaktor.

Ada dua mekanisme yang mungkin terjadi. Dua kemungkinan dalam pelepasan

produk fisi dari dalam pengungkung reaktor itu adalah terjadinya kebocoran dari

pengungkung atau terjadi kebocoran desain dari pengungkung tersebut. Dalam

kasus terjadinya kebocoran pengungkung ini berarti pengungkung reaktor gagal

dalam menjalankan fungsinya. Model ini tidak akan dibahas secara detail.

Sedangkan dalam kasus kebocoran desain, pengungkung reaktor masih berfungsi

dalam batasan desain. Sehingga kebocoran yang terjadi adalah kebocoran desain.

Secara desain setiap pengungkung akan mengalami kebocoran tertentu untuk

tekanan tertentu.

D. 1. Kebocoran Untuk kondisi Pengungkung Reaktor Gagal Fungsi

Kerusakan pengungkung reaktor dapat disebabkan oleh faktor internal,

seperti tekanan pengungkung, temperatur pengungkung pada waktu terjadi

kecelakaan, atau dapat juga oleh faktor eksternal. Harus ditentukan kompartemen

di mana kerusakan terjadi, luas lubang bocoran, dan koefisien orifice lubang

bocoran.

Apabila pengungkungnya gagal, kebocoran keluardihitung menurut rumus:

WBR = ABRK. G

di mana:

WBRK: laju massa kebocoran campuran udara-uap di dalam pengungkung

ABRK : lebar lubang bocoran, dan

G : kecepatan aliran massa.

Kebocoran unsur-unsur gas pengungkung diasumsikan proporsional dengan

besar fraksinya di dalam pengungkung yang gagal. Disini laju kebocoran akan
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sangat tergantung pada luas lubang kebocoran dan kecepatan aliran massa.

Sedangkan kecepatan aliran masa adalah tergantung pada perbedaan tekanan

antara pengungkung dengan luar pengungkung. Atau dapat juga antara

kompartemen satu dengan kompartemen yang lain (untuk laju aliran antar

kompartemen). Diluar pengungkung dianggap udara luar dengan tekanan satu

atmosfir. Jika tekanan di dalam kompartemen kurang dari tekanan satu atmosfir,

bocorannya diasumsikan ke arah dalam dengan penambahan netto udara ke

dalam pengungkung. Udara luar diasumsikan pada temperatur 70 °F, 79 persen N2

dan 21 persen O2.

D. 2. Model Kebocoran Desain Pengungkung Reaktor

Dari data spesifikasi pengungkung reaktor dilihat secara desain. Dalam

sebuah pengungkung selalu ada kebocoran desain. Harga kebocoran ini

tergantung dari jenis pengungkungnya dari data yang diatas nilai kebocoran ini

antara 0.1% sampai 0.25% untuk masing-masing tekanan desain pengungkung.

Tekanan desain pengungkung antara 2.72 Kg/cm2 g sampai 4.5 Kg/cm2 g atau

sekitar 38.69 psia sampai 64 psia.

Dalam pemodelan ini diambil beberapa batasan. Batasan-batasan ini

meliputi:

• pengungkung reaktor dianggap hanya dengan satu kompartemen dan

homogen

• terjadi kecelakaan parah, hingga terjadi pelelehan teras (Core melt)

• pengungkung reaktor mengalami kelebihan tekanan

D. 2. a. Perhitungan Tekanan Pengungkung

Masa total awal material dalam pengungkung (MT) adalah jumlah dari massa

udara (Ma) masa uap air(Mg) dan massa cairan (Mf)

MT = Ma + Mg + M} (1)

Dengan mengambil temperatur pengungkung T dn tekanan P, total tekanan

adalah:

P = Pa + P» (2)
Dimana:

P : Tekanan total pada T

Pa: Tekanan parsial udara

Pw: Tekanan parsial uap
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Assumsi kelembaban 100%, maka:

M = A . Lw

' v , ( p H, )

M , = —T^r (4)

(T + 459.67)Ra

dimana :

V : Total volum dari pengungkung reaktor

Lw : Tinggi air di kompartemen

A : Luar daerah kontak di kompartemen

Ra : Konstanta gas udara

Dengan menerapkan hukum gas ideal pada pers (5),. Sehingga total energi

pada kompartemen:

U = Mfhf{pw) + Mghg(pw) + Macv(T + 459.67) (6)

Dengan adanya pembanjiran ruangan kompartemen oleh sistem darurat dan

masa bersih air blowdown DMW dengan entalphi hb, Juga dengan adanya

penambahan udara dengan temperatur T1 maka akan terjadi penambahan energi

AU juga terjadi proses pertukaran panas dialam kompartemen.

Sehingga keseimbangan energi dan masa yang baru:

M'a = Ma + AMa (7)'

Mw = MW + AMW (8)

U = U + AM,A + AM^c,, (T, + 459.67) + AC/ (9)

Volume spesifik air yang baru adalah:

Termperatur dan tekanan dalam kesetimbangan baru setelah terjadi

blowdown, T dan P' dan nilai kwalitas uap x', maka didapat:

hw' = X' vg'(Pw') + (1-x') vf(Pw') (11)

Pw' = Psat(T') (12)

Nilai rata-rata entalphi air spesifik:

V: = X'hg + (l-X)hf (13)
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Dari persamaan (11)

X'=^—\ (14)

Sehingga nilai energi total yang baru:

U' = M'aCr(T+ 459.67) + M'X (15)

Harga level air baru adalah relatif terhadap masa cairan :

V(\-X')v'f
A, = -r—T -~^ (16)

Tekanan udara parsial baru:

. _ M X ( r + 459.67)
V-AL.

Terakhir, harga tekanan total baru setelah terjadi blowdown:

P' = P^ + PW (18)

D. 2. a. Nilai Kebocoran Pengungkung

Setiap pengungkung selalu mempunyai kebocoran normal secara desain.

Nilai kebocoran normal secara desain adalah harga kebocoran pada tekanan

desain. Harga kebocoran pengungkung, untuk air, uap dan udara pada tekanan P

adalah:

WLKA = RLKOx Maxf P~l4J]2

\ PDSN J

' P- 14.7V
WLKG = RLKO xMgx

PDSN

WLKF = RLKO x Mf x
PDSN J

dimana:

WLKA : Laju kebocoran udara

WLKF : Laju kebocoran uap

WLKF : Laju kebocoran fluida

RLKO : Laju kebocoran kondisi tekanan desain
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Ma : Jumlah material udara dalam pengungkung

Mg : Jumlah material uap dalam pengungkung

M f : Jumlah material fluida dalam pengungkung

P : Tekanan pengungkung

PDSN : Tekanan desain pengungkung

Sehingga laju kebocoran masa total adalah jumlah dari kebocoran udara,

uap dan fluida. Sehingga dari M, = Ma + Mg + Mf didapat :

WLKT=RLKOxMtx
P- 14.7V

)PDSN J

dimana:

WLKT : Laju kebocoran total

M, : Massa total dalam pengungkung

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

A. Pembahasan

Dengan mengambil data kondisi atmosfir pada kecelakaan di Three Mile

Island Unit dua (TMI-2) dan dengan mengacu pada karakteristik desain dari

pengungkung reaktor AP600, maka dengan menggunakan rumus

WLKT = RLKO x Mt x ( ) 2 , didapat grafik hubungan antara tekanan
PDSN

dalam pengungkung reaktor dengan laju pelepasan produk fisi sebagai berikut:

* * * * # # «f # -0-
T e k a n a n ( P s i a )

Gambar 1: Grafik laju pelepasn produk fisi dari pengungkung reaktor AP-600
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Dalam grafik ini nilai kebocoran dihitung dari tekanan pengungkung reaktor

lebih besar satu atmosfir.

B. Kesimpulan

Dari tulisan ini dapat ditarik kesimpulan nilai laju pelepasan produk fisi dari

pengungkung reaktor dipengaruhi oleh:

• tekanan dalam pengungkung reaktor

• kebocoran desain pengungkung reaktor

• tekanan desain dari pengungkung reaktor

Dari gambar grafik pembahasan dapat disimpulkan bahwa nilai laju

pelepasan produk fisi untuk kasus kecelakaan di Three Mile Island Unit dua (TMI-2)

dan diadopsikan pada pengungkung reaktor dengan karakteristik AP600. Nilai laju

pelepasan produk fisi pada tekanan pengungkung tetap sebesar 64 psia, dan

diasumsikan pengungkung tetap berfungsi adalah:

• Laju pelepasan produk fisi dalam ujud gas mulia sekitar 6.7%

• Laju pelepasan produk fisi dalam ujud gas Caesium sekitar 5.9%

• Laju pelepasan produk fisi dalam ujud gas lodium sekitar 4 .1%

• Laju pelepasan produk fisi dalam ujud gas Sr sekitar 0.26%

Harga tersebut dari kandungan masing-masing gas dalam pengungkung

reaktor perhari.
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Gambar 1 : Grafik tekanan dan waktu pada kescelakaan parah (severe

accident) BWR'69, (diadaptasi dari Severe Accidents in Nuclear Power Plants

Vol. 1, International Atomic Energy Agency, Vienna, 1988)

Tekanan (Psia)

Gambar 2 : Grafik laju pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor PWR-

600-FRAMATOME
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