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ABSTRAK 

MITIGASI KECELAKAAN PADA SCWR DENGAN KONDENSER TANPA KATUP SAAT 

TEKANAN SUBKRITIS. Pada kondisi listrik padam (station blackout), keberadaan sistem keselamatan 

pasif sangat penting. Makalah ini membahas potensi mitigasi kecelakaan kehilangan total aliran pendingin 

pada reaktor generasi IV berpendingin air ringan (supercritical pressure light water reactor/SCWR) dengan 

sistem keselamatan pasif kondenser tanpa katup paska aktuasi automatic depressurization system (ADS). 

Kode untuk analisis kecelakaan dan transient reaktor tekanan superkritis (SPRAT) dikembangkan dengan 

menambahkan sistem kondenser pada SCWR untuk mengamati potensi munculnya aliran natural saat terjadi 

kecelakaan kehilangan total aliran pendingin. Dimensi kondenser divariasi dan besarnya aliran natural 

diamati. Kondenser dengan panjang pipa 8 m, ketebalan dinding pipa 0,01 m, dan jumlah pipa sebanyak 1000 

dapat menghasilkan aliran natural 3% dari kondisi normalnya . Kenaikan suhu kelongsong bahan bakar dapat 

dimitigasi dan kriteria keselamatan dapat dipenuhi.  

Kata kunci: Kecelakaan, pasif, sistem kondenser, suhu kelongsong, kriteria keselamatan 

ABSTRACT 

ACCIDENT MITIGATION OF SCWR USING CONDENSER WITHOUT VALVE DURING 

SUBCRITICAL PRESSURE. In case of station blackout, availability of a passive safety system is 

important. This paper discusses a mitigation of total loss of feedwater flow accident of a supercritical 

pressure light water reactor (SCWR) by using a condenser system without a valve. A code of supercritical 

reactor accident and transient analyses (SPRAT) was developed by adding a condenser system without a 

valve. Dimension of the condenser was varied and natural flow generation was observed. Condenser system 

with pipe length of 8 m, pipe thickness of 0.01 m, and the pipe number of 1000 can generate natural flow of 

3% during subcritical pressure of the accident. The natural flow can mitigate the increase of the cladding 

temperature, so that the safety criterion was satisfied. 

Keywords: Accident, passive, condenser system, cladding temperature, safety criterion 

PENDAHULUAN 

Teknologi reaktor nuklir dikembangkan 

secara terus menerus untuk meningkatkan baik 

efisiensi maupun fitur keselamatannya. Saat ini 

perkembangan tersebut sudah mencapai 

teknologi reaktor nuklir generasi IV yang 

direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 

2030 an [1]. Salah satu konsep reaktor generasi 

IV yang dikembangkan oleh negara-negara 

maju seperti Jepang, Amerika, Jerman adalah 

reaktor nuklir berpendingin air ringan yang 

dioperasikan pada tekanan superkritis 

(supercritical pressure light water 

reactor/SCWR) [2]. Dibandingkan dengan 

reaktor berpendingin air ringan generasi 

sebelumnya, reaktor tersebut memiliki 

kelebihan lebih kompak dengan efisiensi lebih 

tinggi (44%).  

Pada perkembangan suatu reaktor, 

analisis keselamatan hasil desain sangat 

penting untuk dilakukan. Analisis keselamatan 

reaktor jenis SCWR dengan sistem aktif sudah 

dilakukan untuk melihat respon reaktor 
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tersebut terhadap potensi-potensi kecelakaan 

yang mungkin muncul [3, 4]. Namun demikian 

pada kondisi listrik mati (station blackout) 

maka sistem keselamatan aktif tidak dapat 

beroperasi.  

Konsep sistem keselamatan pasif untuk 

reaktor maju sudah diaplikasikan pada desain 

reaktor KERENA [5], yaitu reaktor 

berpendingin air yang dioperasikan pada 

tekanan subkritis. Salah satu sistem 

keselamatan pasif yang dipelajari yaitu 

penggunaan kondenser darurat (emergency 

condenser) tanpa katup. Saat kecelakaan non-

LOCA terjadi, aliran natural dapat 

dibangkitkan secara langsung tanpa upaya 

pembukaan katup.  

Sistem keselamatan pasif SCWR tipe 

reaktor cepat sudah dikembangkan [6]. Namun 

demikian, sistem kondenser pada sistem 

keselamatan tersebut masih menggunakan 

katup sehingga upaya pembukaan katup 

dengan aktuator aktif masih dibutuhkan saat 

kecelakaan kehilangan total aliran pendingin 

terjadi. Pada penelitian ini dipelajari potensi 

aplikasi sistem kondenser tanpa katup pada 

SCWR. Kerja kondenser diamati saat terjadi 

kecelakaan aliran pendingin terhenti total, yang 

merupakan kecelakaan paling penting pada 

reaktor SCWR. Kerja kondenser untuk mitigasi 

kecelakaan tersebut diamati hanya untuk 

kondisi paska aktuasi ADS yang menyebabkan 

kondisi tekanan subkritis. Kerja kondenser 

tersebut saat tekanan superkritis dibahas pada 

makalah yang berbeda, yang juga 

dipresentasikan pada seminar ini. 

 

METODE 

Pada penelitian ini, sistem kondenser 

didesain dengan menggunakan kode SPRAT 

(supercritical-pressure reactor accident and 

transient analyses). Kode tersebut 

dikembangkan dan divalidasi di Universitas 

Tokyo, Jepang dan sudah dipakai untuk 

analisis keselamatan reaktor terkanan 

superkritis [7, 8]. Berdasarkan pada penelitian 

sebelumnya [4], kode SPRAT tersebut sudah 

dimodifikasi untuk analisis keselamatan 

reaktor SCWR tipe reaktor cepat. Karakteristik 

teras SCWR yang digunakan dalam penelitian 

ini ditunjukkan pada Tabel 1 [9]. 

 

 

Tabel 1 Karakteristik SCWR tipe reaktor cepat 

Parameter Nilai 

Daya termal/listrik (MWt/MWe) 2353/1000 

Tekanan (MPa) 25 

Suhu pendingin masuk/keluar 

(oC) 

280/500 

Tinggi teras (m) 2.4 

Diameter teras (m) 2.45 

Aliran pendingin (kg/s) 1203 

Suhu kelongsong maksimum 

kanal seed (
o
C) 

646 

Suhu kelongsong maksimum 

kanal blanket (
o
C) 

617 

 

Pada penelitian ini, kode SPRAT 

dimodifikasi dengan menambahkan sistem 

kondenser yang meliputi pipa uap, pipa-pipa 

kondenser, dan pipa kondensat. Skema sistem 

kondenser ditunjukkan pada Gambar 1. Model 

perhitungan termal-hidrolik ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 1 Sistem kondenser tanpa katup 

SCWR 

 

 
Gambar 2 Model perhitungan sistem kondenser 

tanpa katup 

 

Secara numerik, setiap bagian sistem 

kondenser dibagi menjadi beberapa mesh. Arah 
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aliran pendingin diasumsikan sesuai dengan 

arah pada Gambar 2. Perhitungan termal 

hidrolik pada setiap mesh dilakukan 

berdasarkan hukum konservasi massa dan 

energi seperti ditunjukkan pada persamaan (1) 

dan (2) [2]. 
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Dimana z adalah posisi, t adalah waktu, u 

adalah kecepatan aliran pendingin, h adalah 

entalpi pendingin, q
’’
 adalah heat flux pada 

permukaan kelongsong bahan bakar, Pe dan A 

adalah parameter-parameter.  

Perhitungan aliran natural didasarkan 

pada persamaan (3) [6]. 

 

totaldpgh =∆ρ    (3) 

 

Δρ adalah perbedaan densitas pendingin 

keluaran kondenser dan densitas pendingin 

keluaran teras reaktor, g adalah kostanta 

percepatan gravitasi, h adalah perbedaan 

ketinggian antara ujung bawah (keluaran) 

kondenser dengan teras reaktor, dan dptotal 

adalah total hambatan (pressure drop) 

sepanjang jalur aliran natural.  

Besarnya panas yang dibuang sepanjang 

pipa-pipa kondenser dihitung berdasarkan pada 

persamaan perpindahan panas konveksi dan 

konduksi yang ditunjukkan pada persamaan (4) 

[10]. 
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Dimana q adalah laju perpindahan panas, Tm 

adalah suhu pendingin, Tb adalah suhu air 

kondenser, kc adalah koefisien perpindahan 

panas konduksi, h adalah koefisien 

perpindahan panas konveksi, A dan b adalah 

dimensi pipa kondenser. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Saat kecelakaan kehilangan aliran 

pendingin secara total terjadi, sistem 

keselamatan pada kondisi tekanan superkritis 

akan bekerja [7]. Sistem keselamatan tersebut 

meliputi Scram, sistem keselamatan tekanan 

superkritis, dan automatic depressurization 

system (ADS). Gambar 3 menunjukkan respon 

daya saat Scram teraktuasi oleh sinyal 

penurunan laju aliran 90%. Scram 

menyebabkan daya turun ke level panas sisa 

(decay heat) yang besarnya antara 5-10% daya 

totalnya. Kerja sistem keselamatan pada 

tekanan superkritis akan mengaktuasi ADS, 

yaitu saat tekanan turun ke level 23,5 MPa [7]. 

Respon tekanan saat aktuasi ADS ditunjukkan 

pada Gambar 4. Tekanan turun ke kondisi 

subkritis secara cepat dan kemudian melambat 

saat mencapai tekanan saturasi. 

 

 
Gambar 3 Penurunan daya akibat operasi 

Scram 

 

 
Gambar 4 Penurunan tekanan akibat aktuasi 

ADS 

 

Respon suhu kelongsong bahan bakar 

selama dan paska aktuasi ADS tanpa operasi 

sistem keselamatan ditunjukkan pada Gambar 

5. Sesaat setelah operasi ADS, suhu 

kelongsong dapat dimitigasi secara efektif 

karena aliran ADS yang besar dari reaktor ke 

suppression chamber. Namun, saat aliran ADS 

mengecil, suhu kelongsong naik akibat tidak 

ada pengambilan panas teras reaktor. Tanpa 

operasi sistem keselamatan, akumulasi panas 

tersebut dapat melelehkan teras reaktor.  

Apabila ADS ditutup dan uap teras 

reaktor diarahkan ke kondenser, maka uap 

akan terkondensasi dan secara pasif kondensat 

dapat mengalir ke teras reaktor jika posisi 
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kondenser lebih tinggi dari teras reaktor. Aliran 

tersebut dapat dipakai untuk mengambil panas 

sisa reaktor. Efektivitas kondensasi 

dipengaruhi oleh dimensi kondenser. Gambar 

6-7 menunjukkan pengaruh panjang pipa 

kondenser terhadap besarnya panas yang 

dibuang ke air kondenser. Panjang pipa 

kondenser 9 m dengan ketebalan dinding pipa 

0,01 m dapat membuang panas reaktor secara 

efektif. 

 

 
Gambar 5 Respon suhu kelongsong bahan 

bakar saat kecelakaan kehilangan total aliran 

pendingin 

 

 

 

 
Gambar 6 Pengaruh panjang pipa kondenser 

terhadap besar pembuangan panas 

 

 
Gambar 7 Pengaruh tebal pipa kondenser 

terhadap besar pembuangan panas 

 

Jumlah pipa kondenser juga menentukan 

besarnya panas yang dibuang seperti 

ditunjukkan pada Gambar 8. Jumlah 1000 pipa 

kondenser dengan panjang masing-masing 9 m 

dan ketebalan pipa 0,01 m dapat membuang 

panas secara efektif. 

 

 
Gambar 8 Pengaruh jumlah pipa kondenser 

terhadap penurunan suhu pendingin 

 

Hasil perhitungan aliran natural dengan 

dimensi panjang pipa kondenser 9 m, tebal 

pipa 0,01 m dan banyak pipa 1000 pipa 

ditunjukkan pada Gambar 9. Dalam kondisi 

steady state, kondenser dengan dimensi 

tersebut dapat membangkitkan aliran natural 

sampai 10%. Jika panjang pipa dibuat 8 m, 

maka besarnya aliran natural turun menjadi 

sekitar 3% seperti ditunjukkan pada Gambar 

10. Kemampuan aliran natural tersebut dalam 

memitigasi kecelakaan kehilangan total aliran 

pendingin ditunjukkan pada Gambar 11. 

Parameter keselamatan SCWR yang dipakai 

adalah suhu kelongsong bahan bakar dengan 

kriteria batas maksimal suhu tersebut pada saat 

kecelakaan terjadi adalah 1260 oC [7]. Gambar 

11 menunjukkan bahwa aliran natural 3% 

dapat memitigasi kenaikan suhu kelongsong 

bahan bakar dan memenuhi kriteria. Kapasitas 

kondenser yang lebih besar dapat menaikkan 

besarnya aliran natural. 
 

 
Gambar 9 Pembangkitan aliran natural 10% 
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Gambar 10 Pembangkitan aliran natural 3% 

 

 
Gambar 11 Mitigasi kenaikan suhu kelongsong 

dengan aliran natural 

 

KESIMPULAN 

Aplikasi sistem kondenser tanpa katup 

pada SCWR sudah dipelajari. Besarnya aliran 

natural yang dibangkitkan berkaitan dengan 

dimensi kondenser. Saat kecelakaan 

kehilangan total aliran pendingin terjadi, paska 

aktuasi ADS, kondenser dengan panjang pipa 8 

m, tebal pipa 0,01 m, dan banyaknya pipa 1000 

mampu membangkitkan aliran natural sebesar 

sekitar 3%. Besar aliran natural tersebut 

mampu memitigasi kenaikan suhu kelongsong 

bahan bakar sehingga memenuhi kriteria 

keselamatan. 
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TANYA-JAWAB 

1. Apakah ada sistem pendingin sekunder 

pada sistem kondenser ini ? (Harun 

Ardiansyah) 

 

Jawab: 

Ya ada, yaitu berupa passive containment 

system, yang membuang panas uap di 

dalam containment ke luar containment 

 

2. Bagaimana dengan diameter pipa 

kondenser? (Slamet Supriyanto) 

 

Jawab: 

Diameter pipa kondenser yang dipakai pada 

penelitian ini masih terlalu besar (hampir 1 

m). Kedepan diameter yang lebih realistis 

akan dicoba, yang tentu akan berdampak 

pada penambahan jumlah atau panjang pipa 

kondenser. 
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