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ABSTRAK
REAKTOR NUKLIR DAN ASPEK RADIOLOGISNYA. PLTN adalah salah satu benluk pemanfaatan

energi nuklir untuk kebutuhan energi listrik. Konsekuensi yang timbul dari pemanfaatan energi nuklir melalui
PLTN adalah konsekuensi radiologis adanya pelepasan zat radioaktif sebagai hasil belah bahan bakar uranium.
Dalam kondisi operasi normal dan apalagi dalam kondisi kecelakaan, ada proses pelepasan zat radioaktif keluar
dari bahan bakar atau dari sistem dan komponen lain yang dapat mencapai ke ruang pengungkung dan juga dapat
lepas keluar dari pengungkung. Tetapi jumlah pelepasan ini dibatasi dengan mengimplementasikan persyaratan
keselamatan ke dalam desain sehingga diperoleh bahwa konsekuensi radiologis cukup kecil dengan harga dosis
dan paparan radiasi di lingkungan masih di bawah batas harga yang diijinkan. Di dalam tulisan ini diuraikan
beberapa tingkat kondisi operasi reaktor dan kemungkinan terjadi kecelakaan parah yang menimbulkan kerusakan
teras akibat dari proses pemanasan kelongsong. Dijelaskan pula analisis kecelakaan yang dilakukan dalam
melakukan evaluasi keselamatan baik secara deterministik maupun secara probabilistik dengan sasaran masing-
masing. Kemudian dalam melakukan evaluasi konsekuensi radiologi lingkungan adalah sangat penting adanya
masukan yang berupa data suku sumber yang merupakan hasil analisis suku sumber yaitu data jumlah aktivitas
pelepasan dan karakteristik pelepasannya. Proses dan mekanisme pelepasan hasil belah dari bahan bakar ke
pendingin dan ke ruang pengungkung juga dijelaskan. Dalam kerangka evaluasi keselamatan reaktor nuklir
(PLTN) hasil analisis suku sumber dari hasil analisis konsekuensi radiologis merupakan tolok ukur tingkat
keselamatan PLTN dan dapat sebagai umpan balik terhadap perancangan dan desain, bahwa dalam kondisi
kecelakaan parah sekalipun konsekuensi radiologis di lingkungan masih dapat dibatasi dan dalam batas aman,
dimana harga dari parameter-parameter yang dihitung masih di bawah harga yang diijinkan atau diacu berdasarkan
standar dan kode.

ABSTRACT
NUCLEAR REACTOR AND ITS RADIOLOGICAL ASPECTS. Nuclear Power Plant (NPP) is one of

the nuclear energy utilization for electrical energy needs. The consequences on nuclear energy utilization such as
NPP is the radiological impact resulting from the radioactive material releases from the plant as the fission product
of uranium fuel. In normal operation and in accident conditions, there are processes of radioactive material or
fission product release from the fuel element and other components that can reach the containment environment
and it can release to enviromnent of the plant. But this release is limited by implementing the safety requirement to
the design in order to get the very low consequence with the environment radiation doses is still under the
permissible value. The reactor Operation conditions, the possibility accident occurrence that produce the heating of
the fuel cladding, accident analysis for safety evaluation using deterministic and probabilistic methods are
described. For conducting the environment radiological consequences, the important tiling as the input data is the
source term data resulting from source term analysis, mainly are the release activity and release characteristic. The
process and mechanism of the release from fuel element is also described. In the frame of safety evaluation of the
NPP, the results of the source term analysis and radiological consequence analysis are to be the measure of the
safety level, and to be used as the feed back to the design evaluation, that, even in the severe accident condition the
environment radiological consequences can still limited and still in the save condition, and all the value of the
calculated parameters are below the permissible value based on standard and code.

PENDAHULUAN

Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
adalah salah satu bentuk pemanfaatan energi
nuklir yang berupa reaktor nuklir untuk
memenuhi kebutuhan energi listrik. Di
beberapa negara sebagian besar kebutuhan
listriknya dipasok oleh PLTN. Di Indonesia,
program pemanfaatan energi nuklir untuk
energi listrik sudah dalam tahap studi akhir
dimana studi tentang teknologi keselamatan dan
keselamatan lingkungan termasuk di dalamnya.
Keselamatan mcrupakan jaminan terhadap

masyarakat bahwa dalam pengoperasian
reaktor nuklir baik PLTN dan reaktor
penelitian tidak akan terjadi pelepasan zat
radioaktif dari hasil belah bahan bakar uranium
ke lingkungan yang melebihi batas aman yang
diijinkan baik terhadap kondisi operasi normal
ataupun kondisi kecelakaan. Dari sisi
pelepasan zat radioaktif, banyak faktor yang
berperan dan mempengaruhi, dimana dari sisi
desain memang merupakan penerapan kriteria
untuk menghasilkan pelepasan zat radioaktif
sekecil mungkin yang dapat dicapai. Defence in
depth dan penahan berlapis merupakan
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pendekatan keselamatan yang diterapkan di
dalam reaktor nuklir untuk memenuhi
ketentuan bahwa harga frekuensi kegagalan
teras (CDF) lebih kecil dari 1 .E-05/RY, harga
frekuensi pelepasan zat radioaktif lebih kecil
dari 1.E-06/RY dan konsekuensi radiologisnya
sangat terbatas dalam cakupan luasan dan
waktu.

Dalam kaitannya dengan pengaruh
radiologis terhadap lingkungan di luar gedung
reaktor, pelepasan zat radioaktif dari gedung
reaktor merupakan masukan dasar dan sebagai
sumber data dalam melakukan evaluasi
keselamatan radiologis. Sumber zat radioaktif
atau suku sumber ini yang harus diupayakan
sehingga dalam kondisi kecelakaan parah
keselamatan lingkungan masih terjaga. Suku
sumber dalam hal ini berdasarkan pada jumlah,
waktu dan karakteristik dari pelepasan zat
radioaktif.

Dengan adanya pertimbangan suku
sumber ini maka dalam pelaksanaan
pembangunan reaktor nuklir hal ini akan
berpengaruh terhadap:

• evaluasi tapak
• penyiapan perencanaan kondisi emergensi
• persyaratan terhadap unjuk kerja sistem

yang berfungsi untuk menurunkan jumlah
pelepasan

• persyaratan terhadap qualifikasi perleng-
kapan

• persyaratan terhadap instrumentasi
pemantau kecelakaan

• penyediaan dan persiapan terhadap kondisi
emergensi

Dalam uraian berikutnya akan
dikemukakan tentang reaktor, kandungan hasil
belah, pelepasan hasil belah dari bahan bakar
sampai ke kontainmen, penyebaran dan
retensinya di dalam pengungkung dan
pelepasannya keluar dari gedung reaktor dan
Iain-lain yang terkait dengan aspek radiologis.

KONDISI OPERASI REAKTOR

Reaktor nuklir didesain untuk dapat
memenuhi persyaratan semua tingkat operas i
yang terjadi selama pengoperasian reaktor yang
mencakup operasi normal dan kondisi
kecelakaan. Tingkat kondisi operasi reaktor
nuklir diklasifikasi mcnjadi 4 yaitu :

• Kondisi operasi normal dan transien.
Termasuk dalam operasi normal adalah
kondisi shutdown dan kondisi perawatan.
Penyimpangan yang terjadi dalam kondisi
ini adalah normal terjadi dengan frekuensi
kira-kira 10 kali/RY.

• Kondisi Upset, yaitu kondisi operasi
dimana kecelakaan diperhitungkan terjadi
sekali dalam kurun waktu satu tahun (1
kali/ RY)

• Kondisi emergensi, yaitu kondisi operasi
dengan memperhitungkan terjadi satu kali
kecelakaan dalam kurun waktu umur
reaktor.

• Kondisi Limiting Fault. Kecelakaan dalam
klasifikasi ini tidak mungkin terjadi atau
kemungkinan terjadi sangat kecil, tetapi
dipostulasikan terjadi dan diperhitungkan
di dalam desain. Hal ini untuk menjamin
apabila kecelakaan tersebut terjadi,
perlindungan dan antisipasi untuk
menangani telah disiapkan dan telah
dimasukkan dalam perencanaan reaktor.

Pada kondisi limiting fault kemungkinan
adanya pelepasan zat radioaktif ke lingkungan
akan lebih besar dibanding dengan kondisi
operasi lainnya karena kemungkinan adanya
kerusakan bahan bakar lebih besar.

Sampai dengan status desain reaktor
dan pengoperasian saat ini, evaluasi aspek
keselamatan radiologis di lingkungan reaktor
didasarkan pada kondisi-kondisi operasi
tersebut yang dikenal dengan kondisi kecelaka-
an dasar desain {DBA). Pada perkembangan
desain untuk peningkatan tingkat keselamatan
reaktor, maka kondisi kecelakaan parah akan
menjadi pertimbangan pula yaitu yang disebut
kecelakaan diluar DBA {beyond DBA), bahwa
dalam kondisi kecelakaan parah keselamatan
lingkungan masih tetap terjaga. Dalam hal
memenuhi ketentuan tersebut maka keandalan
penahan terakhir yaitu pengungkung adalah
merupakan kuncinya.

KECELAKAAN REAKTOR

Sistem proteksi dan pengaman
diperlukan dalam melindungi dan menekan
konsekuensi kecelakaan. Bekerjanya sistem
proteksi dan pengaman harus tepat waktu
untuk menjaga keutuhan teras. Ketidak tepatan
dalam perlindungan akan dapat memberikan

PSPKR-BATAN 153



Presiding Presentasi Iltniah Keselamalan Radiasi dan Lingkungan , 2 0 - 2 1 Agustus 1996
ISSN : 0854-4085

pemanasan berlebih pada kelongsong bahan
bakar. Akibat dari pemanasan yang gagal
ditahan, maka kondisi titik leleh bahan dapat
dicapai.

Pada operasi normal, suhu kelongsong
adalah 350°C, dan selama pemanasan beberapa
fenomena terjadi sampai dengan kondisi titik
leleh bahan dicapai misalnya pada 1900 °C
adalah titik leleh untuk bahan Zircaloy. Pada
suhu 800°C-1450°C terjadi proses pelubangan
permukaan kelongsong dan proses penggem-
bungan permukaan akibat tekanan dalam.
Pengembungan permukaan akan menghambat
laju pendinginan. Pada tahap ini proses
pelepasan sebagian hasil belah mulai terjadi.
Pada suhu 1450°-1500°C reaksi Zr-uap
menghasilkan tambahan energi sehingga
melebihi dari harga panas peluruhan. Reaksi
Zr-uap mengakibatkan proses perapuhan Zr
dan terbentuknya hidrogen dan pada daerah ini
paduan baja mulai leleh. Pada suhu 1550°C -
1650°C, apabila tidak terjadi pendinginan
reaksi Zr-uap berlanjut dan pada suhu 1900°C
Zr mulai meleleh dan kemudian pada suhu
2700°C bahan bakar UO2 dan ZrO2 meleleh.

Dalam kondisi seperti tersebut maka
zat radioaktif hasil belah sebagian keluar dari
bahan bakar ke media pendingin di dalam
sistem primer yang berfungsi sebagai penahan
berikutnya setelah gagalnya kelongsong.
Apabila sistem primer gagal misalnya bejana
reaktor juga leleh akibat pemanasan dari bahan
bakar cair, maka hasil belah ada yang lepas
keluar dan berada di dalam pengungkung.
Penahan terakhir adalah bangunan pengung-
kung. Pelepasan hasil belah dari pengungkung
ke lingkungan merupakan masukan dalam
melakukan evaluasi konsekuensi radiologis
dengan mengetahui dosis terhadap suatu target.

ANALISIS KESELAMATAN

Ada dua metode yang diterapkan
dalam melakukan analisis keselamatan reaktor
yaitu metode deterministik dan metode
probabilistik. Metode deterministik digunakan
untuk melakukan analisis kecelakaan dengan
hasil secara kuantitatif yang merupakan
penilaian terhadap keutuhan teras dalam hal
terjadi kecelakaan dasar desain dengan
mengetahui dan menghitung besarnya harga
tcmperatur kelongsong dan bahan bakar serta

parameter-parameter thermohidrolika sedang-
kan metode probabilistik untuk melakukan
analisis keselamatan dengan hasil secara
probabilitas, termasuk menentukan
kemungkinan kerusakan teras reaktor atau
frekuensi kegagalan teras (CDF) akibat dari
suatu kecelakaan. Ada tiga tingkat analisis
keselamatan probabilistik yang diterapkan pada
reaktor nuklir yaitu Analisis Keselamatan
Probabilistik (PSA) Level-1, PSA Level-2 dan
PSA Level -3. PSA level -1 digunakan untuk
menentukan harga frekuensi kegagalan teras
dengan menerapkan metode event tree dan
metoda fault tree. PSA level -2 untuk
menentukan pelepasan zat radioaktif hasil
belah dari bangunan reaktor atau pengungkung
dan hal ini terkait dengan analisis suku sumber.
Sedangkan PSA Level-3 untuk melakukan
evaluasi aspek radiologis atau konsekuensi
radiologis di luar gedung reaktor.

SUKU SUMBER

Untuk dapat mengetahui dampak
radiologis dan pelepasan zat radioaktif hasil
belah maka perlu dilakukan analisis
konsekuensi radiologis di lingkungan di luar
gedung reaktor nuklir dengan data masukan
utama yaitu harga aktivitas yang keluar dan
juga karakteristik pelepasannya. Harga
masukan tersebut adalah hasil dari analisis
suku sumber yang merupakan rangkaian
analisis pelepasan zat radioaktif hasil belah
dari elemen bakar sampai dengan pelepasannya
dari bangunan pengungkung. Secara bertahap
proses pelepasan tersebut adalah sebagai
berikut :

• Pelepasan dari bahan bakar ke pendingin
• Retensi di sistem pendingin primer
• Pelepasan dari sistem primer (bejana

reaktor) ke pengungkung
• Retensi hasil belah di dalam pengungkung
• Pelepasan hasil belah dari pengungkung

Pelepasan zat radioaktif hasil belah terjadi baik
pada kondisi operasi normal ataupun pada
kondisi kecelakaan.

Pada kondisi normal, selama periode
operasi dan shutdown pelepasan zat radioaktif
dibatasi dimana paparan kolektif terhadap
personil adalah pada harga tertentu, misalnya
0.75 m.Sv (untuk desain EPR) atau lebih
rendah lagi. Sehingga jumlah pelepasan dapat
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diperhitungkan tidak lebih dari harga-harga
berikut:
Bahan cair

Nuklida
Tritium

Bahan gas
Gas

:0.1TBq/yr
: 60 T Bq/yr

: 800 T Bq/yr
Halogen dan aerosol : 0.03 T Bq/yr

Dan batasan dosis terhadap masyarakat
maksimum adalah 0.3 mSv/tahun sesuai
dengan batasan untuk negara Jerman.

Batasan tersebut menjadi umpan balik
untuk tahap desain reaktor apabila dalam
analisis dihasilkan harga yang lebih besar dari
ketentuan tersebut.

Pada kondisi kecelakaan misalnya
kondisi emergensi dan kondisi limiting fault
batasan tersebut akan berbeda sesuai dengan
proses kecelakaannya. Pada kondisi emergensi
konsekuensi radiologi dibatasi pada dosis
efektif lebih kecil dari 5 mSv dan pada kondisi
limiting fault adalah lebih kecil dari 50 mSv.

Pada kondisi kecelakaan parah batasan
tersebut akan lebih besar dengan adanya
kemungkinan pelepasan zat radioaktif ke
lingkungan juga besar. Besarnya tergantung
juga terhadap perencanaan penanganan di luar
bangunan reaktor yang akan diterapkan,
misalnya apabila tidak perlu penanganan
segera termasuk evakuasi dan pengamanan
terhadap luasan di sekitar reaktor, harga
batasan dosis efektif diperhitungkan
berdasarkan kriteria 50-500 mSv yang
didasarkan pada ketentuan ICRP 63. Pada
kondisi kecelakaan parah, sebagai contoh,
jumlah pelepasan untuk 3 unsur dominan yaitu
Xe-133, 1-131 dan Cs-137 dalam periode
kurang dari 24 jam adalah 2E+4 TBq, 11.4
TBq, dan 1.8 TBq. (Data reaktor EPR)

Pada tahap awal kejadian sebelum
terjadinya pelelehan teras, hanya air pendingin
dan zat radioactif di dalam celah elemen bahan
bakar yang jumlahnya masih terbatas keluar
dan masuk ke ruangan pengungkung.
Kemudian dengan terjadinya proses pelelehan
bahan bakar dan juga teras tidak tergenang air
maka sejumlah besar hasil belah keluar dari
bahan bakar dan terkumpul di dalam bejana
reaktor. Hasil belah ini akan dipindahkan atau
dialirkan dengan dorongan uap dan hidrogen,
sehingga komposisinya sebagai uap dan

aerosol dimana sebagian aerosol akan
terdeposit pada permukaan sistem pendingin
primer dan sebagian akan lepas ke ruangan
pengungkung melalui posisi pecahan (dalam
hal kecelakaan parah akibat pipa pecah
(LOCA). Kelompok zat radioaktif yang bukan
termasuk gas mulia (noble gas) akan berada
lebih lama di dalam sistem primer dengan kata
lain adalah tertahan di dalam sistem pendingin
primer.

Apabila lelehan bahan bakar yang
turun ke bawah telah mencapai bagian bawah
bejana reaktor dan menyebabkan lelehnya
bejana reaktor, maka lelehan bahan bakar
dapat masuk ke ruang di bawah bejana reaktor.
Proses selanjutnya adalah adanya reaksi
lelehan bahan bakar dengan beton, sehingga
mengakibatkan kerusakan beton dan pelepasan
hasil belah dan zat radioaktif lainnya ke
ruangan pengungkung terjadi lewat bagian ini.
Proses ini akan dapat berkurang konsekuensi-
nya apabila ada pendinginan air terhadap
lelehan yang masuk ruang di bawah bejana
reaktor.

Didalam ruang pengungkung aerosol
mengalami proses alami seperti pengendapan,
penempelen pada permukaan dan juga proses
yang ditimbulkan oleh sistem pengaman yaitu
sistem semburan air atau sistem lain yang
diterapkan yang tergantung pada desain dan
tipe reaktor.

Zat radioaktif lepas keluar dari
pengungkung melalui posisi bocoran yang telah
ada (yang diperhitungkan di dalam desain) atau
melalui bocoran yang timbul akibat kecelakaan
parah tersebut. Untuk mengetahui lebih rinci
dan lebih baik maka diperlukan analisis suku
sumber yang didasarkan pada desain reaktor.
Dalam analisis suku sumber akan dapat dilihat
usaha-usaha untuk dapat menurunkan laju
pelepasan hasil belah.

PROSES PELEPASAN HASIL BELAH

Tidak semua hasil belah yang
terkandung di dalam bahan bakar terlepas
keluar dalam hal terjadi kerusakan bahan
bakar. Banyak faktor yang mempengaruhi
antara lain adalah sebagai berikut:

• Inventori hasil belah dan distribusinya di
dalam bahan bakar

• Kemerataan kerusakan teras
• Perilaku hasil belah di dalam bahan bakar
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• Tingkat reaksi kimia hasil belah dengan
kelongsong

• Komposisi hidrogen-uap dalam teras yang
terkait dengan potensial oksidasi

• Temperatur bahan bakar, dan ini akan
berpengaruh pada proses difusi

Kandungan hasil belah ditentukan dengan
berdasarkan reaksi inti U-235 dengan netron
dengan hasil yang dominan yaitu Xe dan Sr.
Xe akan meluruh dan stabil dalam unsur Ce,
dan Sr akan meluruh menjadi unsur Zr sebagai
unsur stabil. Kandungan hasil belah dalam
suatu periode operasi dapat dihitung. Sebagai
contoh untuk BWR 1000 MWE pada kondisi
setimbang setelah 5 kali penggantian posisi
bahan bakar adalah 4.25 ton dengan aktivitas
1.35 E+10 Ci dan inventori aktinida (unsur
berat selain hasil belah) sebesar 122 ton dengan
aktivitas 3.69 E+9 Ci. Berat uranium dalam
teras adalah 126.300 kg.

Dengan adanya banyak faktor yang
berpengaruh terhadap pelepasan hasil belah
maka proses pelepasannya menjadi sangat
komplek. Ada enam hasil belah yang dominan
dalam kaitannya terhadap evaluasi dampak
radiologis lingkungan yaitu Xe, I, Cs, Te, Ba,
Sr. Xe adalah gas mulia dan I, Te dan Cs
adalah radionuklida volatil sedangkan Sr dan
Ba adalah radionuklida yang kurang volatil.

Sebagian hasil belah dikungkung
didalam butiran kristal, sebagian di batas
kristal dan sebagian di celah antar pelet dan
celah antar bahan bakar dan kelongsong.
Pelepasan hasil belah yang paling besar adalah
gas mulia Xe karena disamping terproduksi
dalam jumlah yang terbesar juga karena berupa
gas mulia yang mempunyai mobilitas tinggi.
Sehingga dengan lelehnya kelongsong yang
diikuti dengan lelehnya bahan bakar maka gas
mulia segera keluar. Kemudian urutan
besarnya jumlah pelepasan adalah I, Te, Cs,
Ba, Sr.

Hasil belah yang volatil (I dan Cs) dan
gas mulia pelepasannya dapat mencapai 100%,
dan untuk hasil belah lainnya (Te, Ba, Sr)
pelepasannya tergantung dari pada proses
kimia yang dipengaruhi oleh oksidasi dan
tekanan uap. Dan untuk hasil belah seperti Ru,
Tc, La yang mempunyai volatilitas rendah pada
kondisi kekurangan uap akan tertahan pada
Ielehan sampai terjadi kegagalan bejana

reaktor. Teras yang leleh dan turun ke bawah
menyebabkan pelepasan sisa Iodin dan Cesium
bersama dengan sejumlah kecil hasil belah
yang kurang volatil. Hasil belah yang tidak
volatil dilepas dari bahan bakar sebagai
aerosol.

Material yang leleh selain bahan bakar
yaitu bahan struktur dan batang kendali yang
berinteraksi dengan air pendingin menimbulkan
proses pembentukan aerosol. Aerosol dapat
terbentuk dari unsur hasil belah dengan uap.
Aerosol dapat juga bereaksi dengan uap dan
hasil belah. Pembentukan, karakteristik dan
komposisi aerosol dalam air pendingin adalah
komplek, antara lain dipengaruhi oleh proses
kimia dari unsur-unsur yang ada, sifat
pengendapan dan sifat penyerapan. Hal ini
akan berpengaruh terhadap pelepasan hasil
belah dan aerosol dari pendingin ke ruangan
pengungkung.

Hanya hasil belah yang berupa gas
mulia dan juga yang volatilitasnya tinggi yang
dapat lepas 100% ke pendingin dan juga ke
ruangan pengungkung. Untuk hasil belah
lainnya dan juga unsur lain dari material
struktur dan batang kendali sebagian teitahan
di dalam bahar bakar dan tertahan di dalam air
pendingin.

Pelepasan hasil belah dari bahan bakar
tidak terjadi secara spontan melainkan
bervariasi dan bertahap, dan hal ini tidak
mudah untuk diperhitungkan. Dalam perhitung-
an dapat diasumsikan bahwa sebesar 10 %
dapat terlepas pada saat terjadi kerusakan dan
sebesar 50% terlepas pada periode 30 menit
sampai dengan 60 menit, dan kemudian sisanya
terlepas secara konstan setelah periode
tersebut.

Dengan kompleknya proses pelepasan
hasil belah dan zat radioaktif lainnya yang
terbentuk ke pengungkung maka akan sulit juga
dalam melakukan analisis suku sumber dalam
menentukan besarnya aktivitas yang ada di
dalam pengungkung dan jumlah yang akan
lepas dari pengungkung.

Di dalam pengungkung, proses retensi
dan proses-proses lainnya yang bertujuan untuk
menahan dan mengendapkan hasil belah dan
zat radioaktif dilakukan untuk menurunkan
konsentrasi, yaitu dengan disediakannya sistem
semburan pengungkung dan sistem lain sesuai
desain dan tipe reaktor.
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Dalam melakukan analisis suku
sumber tidak mungkin dapat dilakukan
pemodelan terhadap semua hasil belah dan zat
radioaktif karena akan sangat sulit dan
komplek. Sehingga dapat dipilih terhadap hasil
belah tertentu yang dapat memberikan dampak
yang dominan dan besar misalnya Iodin. Iodin
yang telah berinteraksi dan mengalami proses
kimia adalah berupa kelompok Iodin dan yang
paling dominan adalah aerosol dalam bentuk
Cesium-Iodin dengan jumlah 95,5%, dan 2,5%
dalam bentuk elemen Iodin dan 2% dalam
bentuk metil. Di dalam pengungkung sebagian
Iodin dihilangkan oleh semburan air, diserap
oleh permukaan pengungkung dan juga
mengalami pengendapan.

AKTIVITAS PELEPASAN DARI
PENGUNGKUNG

Laju kebocoran yang dipersyaratkan di
dalam desain pengungkung reaktor adalah
sebesar 0.2 % per hari. Dengan mengetahui
konsentrasi dan aktivitas hasil belah tertentu
yang ditinjau dalam analisis, maka laju
pelepasan zat radioaktif dari pengungkung
dapat diperhitungkan. Bahwa dalam kondisi
kecelakaan dasar desain misalnya pipa
pendingin utama pecah sehingga semua air
pendingin menjadi uap dan akan memberi
beban tekanan pada pengungkung, dalam hal
ini pengungkung harus masih tetap utuh dan
tidak mengalami kegagalan. Berarti pelepasan
hasil belah ini melalui bocoran-bocoran dalam
sistem penetrasi yang telah diperhitungkan di
dalam desain. Lain halnya apabila terjadi
kerusakan pengungkung misalnya retak atau
berlubang dari pengaruh kecelakaan. Pada bab
suku sumber telah dituliskan suatu contoh
harga activitas untuk hasil belah tertentu yang
keluar dari pengungkung pada kondisi
kecelakaan parah.

ANALISIS KONSEKUENSI RADIO-
LOGIS DI LUAR GEDUNG REAKTOR

Penetuan dampak radiologis lingkung-
an khususnya terhadap iodin yang lepas keluar
dari gedung reaktor adalah dengan menghitung
dosis radiasi. Faktor yang berperan dalam
melakukan analisis ini adalah kondisi udara
luar yang meliputi arah angin, kecepatan angin,
dispersi udara, distribusi suhu, daerah mana

yang menjadi referensi, dan Iain-lain. Referensi
perlu dipilih agar dapat dibandingkan dengan
harga ketentuan yang tercantum di dalam
standar yang diacu misalnya ICRP dan 10
CFR 100.

Sebagai contoh bahwa untuk referensi
posisi pada jarak 1000 m dari reaktor dan
untuk periode pelepasan 0 sampai dengan 2
jam dari saat kecelakaan parah dan terjadi
kerusakan bahan bakar, hasil yang memberikan
harga aman untuk dosis thiroid adalah lebih
kecil dari 300 rem. Dengan demikian batasan
untuk kecelakaan dasar desain untuk kondisi
emergensi dan limiting fault akan lebih rendah
lagi.

Hasil analisis tersebut apabila
dilakukan dalam tahap desain PLTN akan
dapat sebagai umpan balik. Dalam hal hasilnya
melebihi harga yang telah ditentukan di dalam
standar, maka pemeriksaan ulang harus
dilakukan terhadap hasil desain, sehingga
sistem-sistem yang terkait dengan proses
pelepasan zat radioaktif perlu diperhatikan
kembali.

Hal tersebut terkait dengan sasaran
untuk memberikan perlindungan yang memadai
terhadap adanya kecelakaan sehingga resiko
dan setiap anggota masyarakat adalah kecil.
Dan terkait pula terhadap peningkatan
keselamatan reaktor nuklir, bahwa untuk
reaktor nuklir generasi yang akan datang
dalam hal terjadi kecelakaan konsekuensi
radiologi haruslah kecil dan tidak perlu adanya
penanganan yang dilakukan di luar reaktor.

PENUTUP

Keselamatan reaktor dan keselamatan
lingkungan yang ditimbulkan adanya
pengoperasian reaktor nuklir adalah kunci
pokok dalam menjamin tidak adanya resiko
yang diterima masyarakat. Konsekuensi
radiologi di lingkungan reaktor nuklir dapat
ditentukan dengan melakukan analisis yang
terpadu yang dimulai dari analisis kecelakaan
melalui metode deterministik dan probabilistik
untuk mengetahui kemungkinan kerusakan
teras, diikuti dengan analisis suku sumber
untuk dapat memperkirakan jumlah pelepasan
zat radioaktif dari bangunan reaktor.

Bahwa dalam kecelakaan parah
sekalipun dasar pcrencanaannya adalah tidak
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terjadi pelepasan zat radioaktif yang
menimbulkan dosis radiasi melebihi batas yang
telah diijinkan. Analisis konsekuensi radiologis
di Iuar reaktor perlu dilakukan yang terkait
dengan analisis keselamatan probabilistik yang
dipersyaratkan dalam tahap pembangunan
reaktor nuklir. Tahap-tahap analisis
selanjutnya baik pada tahap kontruksi dan
operasi akan dapat dipakai sebagai umpan
balik dalam melakukan penilaian terhadap hasil
desain.
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DISKUSI

Syahrir - PTPLR
Bagaimana menetukan persentase Rn yang
terlepas dari bahan bakar pada DBA untuk
selain gas mulia ?

Sukarno
Dilakukan dengan model analisis dengan
asumsi-asumsi. Ada program FASTGRASS
yang dapat dipakai untuk menentukan
pelepasan hasil belah. Pada kondisi DBA,
proses pelepasan lebih besar ditentukan oleh
proses difusi hasil belah di bahan bakar dan
kelongsong. Secara difusi gas hasil dapat
melewati kelongsong dan masuk ke pendingin.

Nasukha - PSPKR
Apa definisi 'aspek radiologis' yang dimaksud
dalam makalah Bapak ?

Sukarno
Aspek radiologis yang dimaksud adalah perihal
yang terkait dengan radioaktif yang timbul dan
konsekuensinya, baik konsekuensi untuk usaha
menjaga radioaktif tetap terkungkung di dalam
reaktor, dan konsekuensi yang terdapat di luar
atau lingkungan.
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