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PENENTUAN KEBOCORAN MESIN UJI KOROSI FRETTING

Sriyono, Ari Satmoko, Abdul Hafid, Febrianto, Joko Prasetio, Ahmad Abtokhi,
Edy Sumarno, Ismu Handoyo, Nur Rahmah Hidayati, Histori

ABSTRAK
PENENTUAN KEBOCORAN MESIN UJI KOROSI FRETTING. Mesin

fretting merupakan peralatan yang dapat dipergunakan untuk meiakukan penelitian
korosi yang diakibatkan oleh adanya beban dan getaran. Pada pembangkit uap
PLTN, proses korosi yang terjadi, salah satu penyebabnya diakibatkan oleh adanya
gesekan antara tabung-tabung pembangkit uap dengan material pengikat tabung
(bending). Karena laju alir fluida yang sangat tinggi maka gesekan yang terjadi
sangat besar dan membebani material bending sehingga hal ini dapat
mempercepat proses korosi. Proses semacam inilah yang dapat disimulasikan
dengan mesin fretting, yang merupakan bagian dari Untai Uji Korosi. Setelah
dilakukan uji coba maka ternyata mesin fretting telah rusak yaitu adanya kebocoran
atau leakage pada bagian penempatan spesimen uji. Oleh karena itu dilakukan
pembongkaran, uji radiografi dan drawing ulang mesin fretting. Dari hasil radiografi
dapat disimpulkan bahwa kebocoran terjadi diakibatkan adanya retak atau crack
pada seal bellows dari komponen support dinamik poros utama Mesin Fretting.

ABSTRACT
THE LEAKAGE DETERMINATION ON CORROSION FRETTING

MACHINE. Fretting machine is an experimental loop to learn fretting corrosion
phenomena which is caused by loading and vibration. On the steam generator, one
of the corrosion process that's occurred, it can be caused by vibration between
tubes and bending material. Because of high flow rate inside the tube, the high
frequency vibration will appeared so it can make the corrosion on bending material
more faster. This process can be simulate by fretting machine. This machine has
already damaged because of leakage. So it will be repaired by dismantling,
radiography testing and redrawing. From the result of radiography, the leakage is
caused by cracking on bellows seals of the dynamic main support.

PENDAHULUAN

Permasalahan korosi pada pembangkit uap Pembangkit Listrik Tenaga

Nuklir sangat kompleks. Korosi yang terjadi biasanya diakibatkan oleh adanya ion-

ion tertentu di dalam air pendingin primer ataupun sekunder. Disamping penyebab

oleh adanya reaksi kimia antara ion-ion yang terlarut dengan material, proses

korosi juga dapat dipercepat oleh adanya beban/tekanan juga oleh adanya

getaran/vibrasi. Untuk mengetahui fenomena korosi yang terjadi di dalam

pembangkit uap ini maka dapat dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan

Untai Uji Korosi (Primary Loop)

Untai Uji Korosi ini mempunyai dua bagian yaitu dinamik test section dan

fretting test section. Pada bagian uji dinamik ini berguna untuk mensimulasikan

fenomena korosi yang terjadi diakibatkan oleh adanya laju alir atau dikenal dengan
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korosi erosi. Sedangkan bagian uji fretting berguna untuk mensimulasikan

fenomena korosi yang terjadi diakibatkan oleh adanya gesekan antara tabung-

tabung pembangkit uap dengan material pengikat tabung-tabung pembangkit uap

(bending).

Karena laju alir yang sangat tinggi (500 kg/detik), maka keadaan ini akan

mengakibatkan tabung-tabung pembangkit uap membebani material bending.

Adanya gesekan sekaligus ditambah adanya beban (load) maka akan

mempercepat laju korosi yang terjadi.

Pada mesin fretting, maka fenomena ini dapat disimulasikan dengan

memberikan variasi parameter vibrasi, dan beban terhadap material spesimen uji.

Karena adanya kebocoran/leakage pada mesin fretting maka peralatan ini belum

dapat dioptimalkan. Langkah pertama untuk mengoptimalkan Untai Uji ini adalah

dengan cara memperbaiki kebocorannya terlebih dahulu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan letak adanya kebocoran pada

mesin fretting yang dilakukan dengan pengujian radiografi.

TEORI

Fungsi Mesin Fretting

Mesin fretting ini merupakan bagian dari Untai Uji. Pengujian korosi fretting

dilakukan dengan cara mengontakkan dua spesimen uji yang berbeda materialnya,

kemudian diberikan getaran dengan frekuensi tertentu. Setelah beberapa waktu

tertentu, proses korosi yang terjadi dapat dianalisa dengan metode kimia air

ataupun metode metalografi. Metode yang paling mudah adalah metode kimia air

yaitu dengan cara melakukan pengambilan sampel air kemudian unsur-unsur yang

terkandung di dalam sampel dianalisa dengan AAS (Atomic Absorbent

Spectrometry). Dari hasil analisa dapat dibandingkan antara unsur-unsur sebelum

eksperimen dengan unsur-unsur yang terkandung setelah eksperimen.

Cara lain untuk mengetahui seberapa jauh proses korosi telah terjadi di

antara kedua spesimen adalah dengan metode metalografi. Dari hasil metalografi

akan dapat dilihat sejauh mana proses korosi telah merusak permukaan spesimen.

Oleh karena mesin fretting ini berguna untuk mempelajari proses korosi

fretting yang terjadi pada pembangkit uap PLTN, maka kondisi eksperimen dari

mesin fretting ini harus sedapat mungkin mensimulasikan kondisi operasi

pembangkit PWR maupun PHWR. Walaupun demikian, hasil dari eksperimen

fretting ini sangat tergantung pada beberapa parameter operasi yaitu :
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• Jenis dan kualitas material yang digunakan.

• Kondisi lingkungan fluida yang dipergunakan

• Parameter getaran (vibrasi) yang diberikan kepada spesimen uji.

Peralatan eksperimental Mesin Fretting ini terdiri dari beberapa bagian yang

merupakan satu kesatuan dengan bagian uji dinamik. Masing-masing pengujian ini

dapat dikerjakan bersamaan ataupun sendiri-sendiri tergantung kebutuhan

penelitian yang diinginkan.

Mesin Fretting dibagi menjadi beberapa sub-sistem yaitu a.I:

1. Autoclave

2. Pendingin (Cooling)

3. Struktur Penyangga {Support Structure)

4. Vibrator dan sistem kontrolnya.

5. Load tranducer

6. Instrumentasi pendeteksian sampel

Autoclave dibuat dari bahan stainless steel, yang didalamnya terdapat

rongga guna penempatan spesimen uji. Spesimen uji ini dirancang berbentuk

khusus sesuai dengan ruang yang disediakan. Ada dua macam bentuk spesimen

uji, yaitu berbentuk fisso dan mobile seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Spesimen berbentuk fisso berguna apabila material yang dipakai sangat murah

sehingga sampel dapat dibuat dari material yang sama (bagian uji dengan

supportnya). Sedangkan untuk spesimen uji berbentuk mobile dibuat apabila

material yang akan diuji sangat mahal harganya. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pembuatan spesimen uji selalu berkaitan dengan segi biaya

atau ekonomi.

Sistem pendingin pada Untai Uji Korosi atau dikenal dengan ECWS

(Equipment Cooling Water System) berguna untuk mendinginkan kembali uap yang

terbentuk pada aliran sekunder atau pula untuk mendinginkan aliran primer pada

keadaan tertentu. Sedangkan vibrator atau shaker berguna untuk menimbulkan

getaran dengan frekuensi tertentu yang akan dikenakan ke spesimen uji (Gambar

3). Getaran yang diinginkan ini disesuaikan dengan kondisi operasi pembangkit uap

yang sesungguhnya. Dari berbagai komponen yang ada ini dihubungkan oleh

sistem instrumentasi sehingga parameter yang ada dapat dikendalikan dengan

mudah melalui kontrol panel pada Gambar 4.

Sedangkan untuk pendeteksian kontak antar sampel digunakanlah

komponen yang disebut dengan load tranducer yang berguna untuk mengetahui
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apakah kedua sampel telah mengalami kontak dan juga mengetahui berapa besar

gaya antar kedua sampel tersebut.

Data pengoperasian mesin fretting dan asesoriesnya dapat dilihat pada

TabeM.

Tabel 1. Data desain mesin Fretting

Data TermohJdrolik Mesin Fretting
Desain tekanan
Desain suhu
Data Desain Vibrator Elektromagnetik
Range Frekuensi
Amplitudo getaran

Gaya eksitasi
Data desain Load Tranducer
Tegangan input
Range frekuensi
Sensitifitas
Nominal jangkauan linier

lOMPa
311 °C

5 ± 500 Hz
1 ±0.05 mm (frekuensi rendah)
0.05 ±0.001 mm (frekuensi tinggi)
500 N

3 Volt (RMS)
50- 10 Khz
180mV/V/mm
± 2.5 mm

/

f
IS

•

Gambar 1 . Spesimen uji Mesin Fretting berbentuk Fisso
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Gambar 2. Spesimen uji Mesin Fretting berbentuk Mobile

Gambar 3. Vibrator Mesin Fretting
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Gambar 4. Kontrol panel Mesin Fretting

TATA KERJA

Penentuan kebocoran mesin fretting dilakukan berdasarkan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Operasi dingin Untai Uji Korosi, tujuan dari operasi ini dilakukan untuk

mengetahui letak kebocoran dari mesin fretting, dan seberapa jauh

pengaruhnya terhadap eksperimen yang akan dilakukan.

2. Pembongkaran Untai Uji sekaligus pengerjaan drawing ulang Mesin Fretting.

3. Uji Radiografi. Setelah Mesin fretting dibongkar maka komponen dimana terjadi

kebocoran dilepas dan dibawa ke Laboratorium Balai Teknologi Uji untuk

dilakukan uji radiografi.

4. Pembongkaran komponen yang rusak. Dikarenakan kita harus mengetahui

spesifikasi seal bellows yang telah rusak maka dilakukan pembongkaran

dengan merusak komponen.

HASH- DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama dari kegiatan ini sebenarnya adalah untuk mengoptimalkan

peralatan Untai Uji Korosi terutama pada bagian mesin frettingnya. Langkah

pertama .yang dilakukan adalah pengoperasian dingin mesin fretting dan

pembuatan spesimen uji. Setelah operasi dingin terlaksana diharapkan kita dapat

melakukan penelitian dengan kondisi sebenarnya.
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Pengoperasian awal pada mesin fretting ini adalah berupa operasi dingin

yaitu berupa sirkuaisi aliran primer tanpa menghidupkan elektrikal heater. Dari hasil

eksperimen dingin ternyata setelah dilakukan pengecekan terdapat kebocoran

pada poros utama mesin fretting. Karena hal inilah maka operasi dihentikan. Untuk

menindak lanjuti hasil temuan ini maka dilakukanlah pembongkaran mesin fretting.

Gambar diagram dari mesin fretting ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Setelah dilakukan pembongkaran diketahui bahwa kerusakan ini terjadi pada

support dinamik dari poros penempatan spesimen ujinya. Sebenarnya pada Mesin

Fretting ini terdapat dua komponen support dinamik, yaitu bagian atas dan bawah

(Gambar 6). Kerusakan yang terjadi adalah komponen support dinamik bagian

bawah. Untuk mengetahui letak kebocoran di dalam support dinamik tersebut

dilakukan pengujian radiografi. Hasil dari pengujian radiografi ini dapat dilihat pada

Gambar 7 dan Gambar 8.

poros mesin fretting

Gambar 5. Bagian-bagian Mesin Fretting
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Gambar 6 . Poros mesin fretting dengan lobang penempatan spesimen uji

Gambar 7. Hasil radiografi dipandang dari sisi A
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Gambar 8. Hasil radiografi dipandang dari sisi B

Dari Gambar 8, terlihat bahwa seal bellows yang ada pada komponen mesin

fretting masih dalam keadaan baik. Tetapi dari Gambar 7 terlihat adanya gambar

putus pada sisi kiri seal bellows tersebut. Hal ini menandakan bahwa kebocoran

pada mesin fretting sebenarnya disebabkan oleh adanya crack atau retak pada

seal bellows komponen support dinamik poros mesin fretting.

Karena komponen yang rusak ini harus diperbaiki, maka harus diketahui pula

bentuk dimensi seal bellows maupun spesifikasinya. Oleh sebab itu maka

dilakukan pengujian merusak dari komponen ini. Hasil pengujian rusak dapat dilihat

pada Gambar 9.

Gambar 9 . Support dinamik mesin fretting yang telah rusak penyebab kebocoran
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian Mesin Fretting, kebocoran yang terjadi

diakibatkan oleh adanya kerusakan atau crack pada seal bellows. Hal ini

ditunjukkan dari pembacaan film radiografi maupun pembongkaran komponen

support dinamik. Kerusakan mesin fretting ini selanjutnya akan diperbaiki dengan

pembuatan suku cadang yang baru ataupun pembelian seal bellows.
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PENGARUH INHIBITOR BORAT DAN FOSFAT TERHADAP LAJU KOROSI
MATERIAL SS 321 DAN INCOLOY 800 DALAM LARUTAN KHLORIDA

SECARA POTENSIODINAMIK

Febrianto , Sriyono, Ari Satmoko.

ABSTRAK
PENGARUH INHIBITOR BORAT DAN FOSFAT TERHADAP LAJU

KOROSI MATERIAL SS321 DAN INCOLOY 800 DALAM LARUTAN KHLORIDA
SECARA POTENSIODINAMIK. Telah dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh
inhibitor terhadap laju korosi material SS 321 dan Incoloy 800 sebagai material
steam generator dalam larutan uji yang mengandung ion khlorida secara
potensiodinamik dari CMS 100. Larutan uji menggunakan NaCI dengan konsentrasi
1%, 3% , 5% dan perlakuan penambahan inhibitor juga dalam tiga variasi
konsentrasi larutan uji yang sama. Bahan yang akan diuji dipersiapkan dengan
menggunakan resin epoksi sehingga bagian yang akan berkontak dengan larutan
uji saja yang dibiarkan terbuka. Kemudian diampelas dengan kertas ampelas dari
grit 400, 600, 800 sampai dengan grit 1000 dan dipoles menggunakan pasta
diamon METADI II ukuran 1/4 mikron untuk mendapatkan permukaan yang
homogen. Dari data penelitian terlihat bahwa, inhibitor borat dan fosfat dapat
mengurangi laju korosi pada material SS 321 maupun Incoloy 800.

ABSTRACT
THE EFFECT OF BORA TE AND FOSFA TE INHIBITORS ON CORROSION

RATE MATERIAL SS321 AND INCOLOY 800 IN CHLORIDE CONTAINING
SOLUTION BY USING POTENSIODYNAMIC METHOD. Determination of
corrosion rate of steam generator materials (SS 321 and Incoloy 800) in chloride
containing solution using potentiodynamic method from CMS 100. NaCI 1%, 3%
and 5% solution is used as tested solution. A tested material is grinded by grinding
paper on grade 400 600, 800 and 1000, then polished by METADI % microns paste
to get homogenity. Furthermore, the tested material is mounted by epoxide resin,
so only the surface which contacts to tested solutioan is open. From the result
obtained that borate and phosphate inhibitor can reduce corrosion rate and
aggresivity chloride ion.

PENDAHULUAN

Pembangkit uap merupakan komponen utama dari suatu reaktor yang

berfungsi untuk memindahkan panas dari sisi primer ke sekunder. Pembangkit uap

pada dasarnya dirancang untuk dapat dioperasikan selama 40 tahun, tetapi

kenyataannya banyak pembangkit uap yang rusak dan hams diganti jauh sebelum

waktu yang diperkirakan. Kerusakan ini antara lain disebabkan oleh peristiwa

korosi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan korosi, antara lain;

dengan menggunakan material yang tahan terhadap serangan korosi terutama

pada kondisi operasi dari pembangkit uap yang berlangsung pada tekanan dan

temperatur tinggi. Selain itu penggunaan inhibitor korosi juga banyak
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dikembangkan karena inhibitor dianggap efektif dalam penanggulangan masalah

korosi. Inhibitor borat dan fosfat banyak digunakan untuk pengendalian korosi pada

pembangkit uap tradisional. Pemakaian borat dalam reaktor terutama pada

pendingin reaktor bertujuan untuk kendali netron sedangkan fosfat dimungkinkan

karena dapat mengontrol laju korosi dengan membentuk lapisan pasif yang stabil

pada permukaan material. Stainless Steel 321 dan Incoloy 800 digunakan sebagai

material pembangkit uap karena mempunyai ketahanan korosi yang baik dalam

media korosif dan tahan terhadap suhu operasi yang tinggi.

Ketahanan korosi yang ada pada stainless steel dikarenakan sifat mereka

yang mampu membentuk lapisan pasif pada permukaan logam, yang

memperlihatkan sifat proteksi yang baik dalam media (lingkungan) korosif. Logam-

logam pasif ini dapat mengalami korosi bila berkontak dengan media yang

mengandung ion-ion agresif seperti ion khlorida. Ion khlorida dapat masuk ke

sistem pendingin sekunder melalui rembesan air laut pada dinding kondensor.

Problem korosi merupakan salah satu penyebab menurunnya keandalan

operasi suatu reaktor. Disamping itu korosi juga menyebabkan kerugian secara

ekonomi karena terhentinya pasokan listrik dan ditambah lagi dengan biaya

perawatannya yang cukup tinggi.

Tujuan dari kegiatan ini untuk melihat pengaruh inhibitor borat dan fosfat

dalam menurunkan laju korosi material SS 321 dan Incoloy 800 dalam larutan

khlorida.

TINJAUAN PUSTAKA

Logam murni mempunyai kekuatan mekanik yang rendah, sehingga jarang

digunakan sebagai material struktur. Untuk mendapatkan material yang lebih kuat

sering dibuat kombinasi atau paduan dari beberapa logam yang dikenal dengan

alloy (paduan). Paduan biasanya mempunyai sifat yang lebih bagus dibanding

logam murninya dalam hal: mekanik, fisik, fabrikasi dan ketahanan korosi

Nikel merupakan material yang sangat penting dalam teknik karena selain

tahan terhadap korosi dan kondisi lingkungan dengan temperatur tinggi juga

mempunyai struktur kristal FCC, yang membuat nikel mempunyai kestabilan yang

tinggi dan kerapatan yang juga relatif tinggi (8,9 gram/cm3)

Incoloy 800 merupakan salah satu dari paduan nikel yang penggunaannya

sebagai material tube pembangkit uap masih dalam tahap penelitian, dimana

sebelumnya menggunakan material Inconel 600 dan 690. Kelebihan dari material

paduan nikel ini terletak pada ketahanannya terhadap korosi terutama pada suhu

12
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dan tingkat oksidasi yang tinggi. Bagian dari pembangkit uap yang terbuat dari

paduan nikel antara lain; tube dan pengikat tube.

Inhibitor

Inhibitor adalah substansi yang apabila ditambahkan dalam jumlah kecil

pada suatu lingkungan yang korosif dapat menurunkan laju korosi dari material.

Inhibitor korosi dapat menurunkan laju disolusi anodik hanya jika mempengaruhi

kinetika elektrokimia dan potensial korosi dari material. Inhibitor dapat

diklasifikasikan atas;

a. Inhibitor Anodik

Inhibitor anodik adalah kelompok inhibitor yang bila ditambahkan

kelingkungan akan meningkatkan potensial korosi dari logam, tetapi perubahan

potensial korosi belum menginformasikan perubahan laju korosi dari material yang

bersangkutan. Inhibitor anodik membentuk lapisan pasif melalui reaksi-reaksi

dengan ion-ion logam yang terkorosi untuk menghasilkan selaput pasif tipis yang

akan menutupi anoda (permukaan logam) dan lapisan ini akan menghalangi

pelarutan anoda selanjutnya. Lapisan pasif yang terbentuk mempunyai potensial

korosi yang tinggi atau inhibitor anodik menaikan polarisasi anodik.

b. Inhibitor pengoksidasi

Inhibitor jenis ini bertindak menjaga lapisan pasif tetap berada kondisi baik.

Inhibitor ini akan meningkatkan reaksi oksidasi (reaksi anodik) dari logam dalam

lapisan yang lemah seperti reaksi berikut;

2Fe + 3H2O - » Fe2O3 + 6H+ + 6e~ (reaksi anoda)

dan kemudian indikator itu sendiri(misalnya kromat) mengalami reaksi reduksi;

2CrO4 " + 10H+ + 6e~ - » Cr2O3 + 5H2O (reaksi katoda)

Terlihat bahwa masing-masing reaksi menghasilkan produk padat

dan Cr2O3) yang akan menjaga lapisan pelindung tetap baik. Lapisan ini akan

menutup anoda sehingga tidak terjadi kontak antara logam dengan lingkungan

yang korosif dan korosi lebih lanjut tidak terjadi.
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c. Inhibitor bukan pengoksidasi

Inhibitor tipe ini dapat menjaga lapisan pasif yang ada dipermukaan dapat

berfungsi dengan baik. Inhibitor ini bekerja tanpa adanya oksigen dan

mempertahankan pH interfasa logam/larutan pada nilai yang cukup tinggi untuk

mempertahankan kestabilan lapisan pelindung. Konsentrasi inhibitor yang

dibutuhkan harus diatas konsentrasi minimum karena dibawah konsentrasi ini tidak

terjadi pengurangan laju korosi dan konsentrasi minimum ini dipengaruhi oleh

konsentrasi ion agresif dan pH larutan.

Fosfat anorganik adalah salah satu inhibitor anodik bukan pengoksidasi yang

banyak digunakan baik dalam bentuk dasar sebagai seng fosfat atau dalam bentuk

modifikasi dengan material lain. Banyaknya penggunaan seng fosfat sebagai

pengontrol korosi karena kelarutannya yang rendah di dalam air dan lapisan

pelindung yang terbentuk cukup stabil dan tidak mudah lepas dari permukaan

logam. Inhibitor borat secara umum mudah larut dan mempunyai pH yang tinggi

dari pada jenis inhibitor fosfat

d. Inhibitor Katodik

Inhibitor katodik bereaksi dengan ion OH" untuk mengendapkan senyawa-

senyawa tidak larut pada permukaan logam sehingga menghalangi masuknya

oksigen. Tahapan penting dalam penghambatan korosi oleh senyawa-senyawa

organik untuk membentuk lapisan penghalang korosi adalah dengan terserapnya

inhibitor untuk membentruk lapisan tipis.

Corrosion Measurement System 100 (CMS 100)

CMS 100 merupakan suatu program untuk mempelajari peristiwa-peristiwa

korosi dengan mengaplikasikannya kedalam CMS105. Teknik standar CMS100

memakai konvensi standar tentang arus, dimana arus positif adalah anodik yang

dihasilkan dari proses oksidasi logam yang diuji. Teknik standar CMS100

menggunakan Potensiostat PC3 untuk mengganggu proses keseimbangan korosi.

Bila potensial dari logam sampel dalam larutan dinaikkan dari Eoc, disebut

memolarisasi sampel. Pengukuran potensial atau arus dari logam dihitung sebagai

hasil polarisasi tarsebut. Hasil ini digunakan untuk mengembangkan model tingkah

laku korosi dari sampel. Kurva hasil eksperimen dengan metoda potensiodinamik

dari CMS100 dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1 :Kurva hasil eksperimen dengan CMS100

Arus teoritik untuk reaksi anodik dan katodik dinyatakan dengan garis lurus .

Kurva line merupakan penjumlahan arus anodik dan katodik, yang merupakan arus

terukur saat "sweeping" potensial dari logam.

TATA KERJA

Bahan dan Persiapan Spesimen

Spesimen uji yang digunakan dalam percobaan ini berdiameter 1,5 cm dan

tebal 0,6 cm. Benda yang akan diuji dipersiapkan menggunakan resin epoksi

sehingga bagian yang akan berkontak dengan larutan uji saja yang dibiarkan

terbuka. Pada saat persiapan dipasang kabel sebagai hubungan arus. Kemudian

spesimen uji diampelas dengan kertas dari grit 400, 600, 800 sampai dengan grit

1000 dan dipoles menggunakan pasta diamon METADI II ukuran 1/4 mikron untuk

mendapatkan permukaan yang homogen. Larutan uji yang digunakan adalah NaCI

dengan konsentrasi 1%, 3% dan 5%

Cara Kerja

Pengujian korosi dilakukan dengan metoda potensiodinamik dari CMS 100.

Untuk perlakuan dengan inhibitor digunakan larutan uji yang mengandung inhibitor

dengan konsentrasi yang sama untuk setiap perlakuan dengan variasi konsentrasi

khlorida yang berbeda.
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HASIL DAN DISKUSI

Laju korosi tanpa inhibitor

Uji laju korosi dilakukan dalam beberapa tingkat konsentarsi larutan uji NaCI.

Penambahan ion Cl~ kedalam larutan uji bertujuan untuk melihat pengaruh

konsentrasi ion khlorida terhadap laju korosi material.

Tabel 1. Harga l c o r r dan Corr Rate SS 321 dan Incoloy 800 dalam berbagi

konsentrasi khlorida tanpa penambahan inhibitor.

No

1.

2

Material

SS321

Incoloy 800

NaCI (%)

1

3

5

1

3

5

•corr(A/cm )

2,8080x10"08

3,126x10-°8

2,435x10"08

1,760x10"08

2,746x10"08

2,397x10"08

Corr Rate (mpy)

0,009

0,013

0,010

0,007

0,011

0,010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga l c o r r dengan berbagai konsentrasi

NaCI, baik untuk SS 321 maupun Incoloy 800, nilai tertinggi terdapat pada

eksperimen yang menggunakan konsentrasi larutan NaCI 3%, dengan harga

masing-masing 3,126x10"08 A/cm2 untuk SS 321 dan 2,746x10"08 A/cm2 untuk

Incoloy 800.

Laju Korosi (CorrRate) dengan penambahan inhibitor

a. Pengaruh Inhibitor borat

Pengaruh inhibitor borat terhadap terhadap laju korosi dilakukan dengan

penambahan inhibitor dalam konsentrasi yang sama untuk ketiga tingkat

konsentrasi larutan uji

Tabel 2 : Laju korosi material dengan penambahan inhibitor borat

No

1

2

Material

SS321

Incoloy 800

Cf

1
3
5
1
3
5

'corr
(A/cm2)

4,395.10"B

2,338.10"°
2,048.10'°
4,376.10"s

1,171.10"°
9,811.10"a

Corr Rate
(mpy)

0,002
0,010
0,009
0,002
0,005
0,004

16



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor - III
Serpong, 13 -14 Mei 1998

ISSN No.: 1410-0533
PPTKR - BATAN

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga Icorr dengan berbagai konsentrasi

NaCI, baik untuk SS 321 maupun Incoloy 800, laju korosi harga terbesar terjadi

pada eksperimen yang menggunakan konsentasi NaCI 3%, dengan harga masing-

masing 0,010 mpy untuk SS 321 dan 0,005 mpy untuk Incoloy 800.

Pengurangan laju korosi oleh inhibitor borat disebabkan inhibitor merubah

potensial korosi sampai tingkat potensial pasifnya. Laju korosi pada potensial pasif

akan minimum, karena pada potensial ini material tahan terhadap serangan korosi

yang disebabkan terbentuknya suatu lapisan tipis pada permukaan material.

b. Pengaruh Inhibitor Fosfat

Pengaruh inhibitor terhadap laju korosi dilakukan dengan penambahan

inhibitor dalam konsentrasi yang sama untuk ketiga tingkat konsentrasi larutan uji.

Pengaruh inhibitor fosfat terhadap laju korosi material yang diuji dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3 : Laju korosi demngan penambahan inhibitor fosfat.

No

1

2

Material

SS347

Incoloy 800

Cf

1

3

5

1

3

5

'corr

(A/cm2)

1,583. 10~9

2,588.10'8

1.832.10'8

1.459.10'9

6,670.10"9

4,359.10~9

Corr Rate

(mpy)

0,001

0,011

0,008

0,001

0,003

0,002

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga CorRate tertinggi terdapat pada

eksperimen yang menggunakan NaCI 3%, dengan nilai masing-masing 0,011 mpy

untuk SS 321 dan 0,003 mpy untuk Incoloy 800.

Pengaruh Inhibitor Terhadap Agresifitas ion Khlorida

Penambahan inhibitor dalam media yang mengandung ion khlorida dapat

mengurangi laju korosi. Hal ini dapat dilihat laju korosi kedua jenis spesimen dalam
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media yang mengandung ion khiorida dengan penambahan inhibitor lebih kecil

dibanding dengan laju korosi tanpa penambahan inhibitor. Untuk segala kondisi

lingkungan uji, laju korosi tertinggi terjadi pada lingkungan yang mengandung ion

khiorida dengan konsentrasi 3 %. Tingginya laju korosi pada larutan uji yang

mengandung ion khiorida dengan konsentrasi 3 % , pada konsentrasi ini ion

khiorida secara optimum mempengaruhi reaksi korosi. Kehadiran ion khiorida disini

menghalangi pembentukan lapisan oksida pada permukaan, sehingga lapisan yang

hampir terbentuk dapat diserang dengan mudah dan ini akan mempercepat laju

korosi. Pada konsentrasi ion khiorida 5 %( > 3%) terjadi penurunan laju korosi

karena tingginya konsentrasi khiorida akan mengurangi kelarutan oksigen dan

pengurangan laju korosi terjadi karena keberadaan oksigen sangat penting dalam

reaksi korosi Sedangkan pada konsentrasi khiorida 1 % oksigen terlarut cukup

banyak untuk membentuk reaksi katodik, namun jumlah ion khiorida belum terlalu

mempengaruhi material.

KESIMPULAN

Dari hasiS penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

ion khiorida merupakan ion agresif yang dapat menimbuikan korosi pada material,

baik itu SS 321 maupun Incoloy 800 dengan laju korosi tertinggi didapat pada

kosentasi khiorida 3 % dan penambahan inhibitor borat dan fosfat kedalam media

yang mengandung ion khiorida dapat mengurangi laju korosi material

SARAN

Melihat dari hasil yang didapatkan pada penelitian ini, disarankan bahwa di

dalam menentukan kondisi dimana kedua inhibitor dapat bekerja optimal.sehingga

laju korosi pada material dapat dihambat sekecil mungkin.
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MODEL NUMERIK ALAT PENGOLAH AIR PENDINGIN PLTN
MENGGUNAKAN ZEOLIT
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ABSTRAK
MODEL NUMERIK ALAT PENGOLAH AIR PENDINGIN PLTN

MENGGUNAKAN ZEOLIT. Zeolit telah terbukti mempunyai kemampuan cukup
baik untuk digunakan sebagai penyerap ion yang terkandung dalam air. Disamping
harganya yang relatif murah zeolit mempunyai kelebihan yaitu ketahanan terhadap
suhu tinggi dan radiasi pengion , sehingga pemanfaatannya untuk pengolah air
pendingin PLTN akan memberikan banyak keuntungan. Sebagai langkah awal
aplikasi zeolit dalam skala industri maka pada kegiatan ini dilakukan pembuatan
model numerik alat pengolah air yang diharapkan dapat digunakan untuk
memperoleh data dasar sebagai masukan dalam perancangan alat pengolah air
berskala industri. Model ini disusun berdasarkan atas fenomena-fenomena tranfer
massa dalam proses penyerapan ion oleh butir-butir zeolit termodifikasi. Proses
penyerapan diasumsikan melalui tiga tahapan proses yaitu pertama zat terlarut
berpindah dari cairan kepermukan butir zeolit melalui lapisan film, kedua
perpindahan zat terlarut dari lapisan film kedalam butir zeolit secara difusi dan
ketiga penyerapan zat terlarut oleh gugus aktif zeolit secara pertukaran ion. Teknik
kolom digunakan dalam proses penyerapan ini karena teknik ini disamping praktis
juga mempunyai efisiensi cukup baik. Validasi model numerik ini dengan alat
pengolah air berskala laboratorium masih terdapat perbedaan hasil yang nyata ,
oleh karenanya perlu dilakukan revisi baik pada model numerik ataupun alatnya.

ABSTRACT
NUMERICAL MODEL OF COOLING WATER TREATMENT APPARATUS

FOR NUCLEAR POWER PLANT BY USING ZEOLITE. Zeolite has good capability
to adsorb ion in the water. In addition to its low price, zeolite has resistance to high
temperature and ionizing radiation so its usage for cooling water treatment in NPP
has many benefits. For the application of zeolite in industrial scale , it necessary to
make numerical model of water treatment apparatus that can be used to collect
basic data as in the design of water treatment apparatus in industry. This numerical
model was compiled based on mass phenomena during the adsorption of ion by
zeolite grains. The adsorption process is assumed through three steps, the first is
the transfer of solute from liquid to zeolite grains surface through a thin film layer,
the second is the transfer of solute from thin film to zeolite grain by diffusion and the
third is the adsorption of solute by active element of zeolite through ion exchange
process. Column technique is used in adsorption process because this technique is
practical and having good efficiency . The validation of this numerical model using
scale water treatment apparatus still has deference result, so it is necessary to
revise either the numerical model or the apparatus.

PENDAHULUAN

Pengendalian kualitas air pendingin primer merupakan aspek penting dalam

operasi PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) jenis reaktor air tekan . Hal

tersebut dikarenakan bahwa kualitas air akan mempengaruhi integritas struktur
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reaktor dan paparan radiasi yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi

keandalan dan keselamatan operasi.

Pada dasarnya pengendalian kualitas air pendingin adalah mengurangi

spesi-spesi agresif ataupun pembentuk endapan yang terkandung dalam air

sehingga konsentrasi spesi-spesi tersebut dalam batas yang dipersyaratkan.

Karena PLTN beroperasi pada suhu tinggi maka untuk menyerap spesi-spesi

tersebut diperlukan bahan penyerap (penyerap) yang harus tahan terhadap suhu

tinggi dan sekaligus tahan terhadap radiasi pengion . Penggunaan penyerap yang

memenuhi persyaratan tersebut jelas akan memberikan banyak keuntungan

diantaranya adalah bahwa dalam proses pengendalian kualitas air melalui chemical

volume control system (CVCS) air tidak harus diturunkan suhunya terlebih dahulu

dan pada pengembaliannya kedalam teras reaktor tidak perlu dipanaskan kembali

mengingat suhunya masih cukup tinggi. Hal ini berbeda bila digunakan penyerap

organik (resin) yang tidak tahan terhadap suhu tinggi maka suhu air sebelum

masuk resin harus diturunkan agar resin tidak rusak dan air yang akan masuk

dalam teras reaktor juga harus dipanaskan sampai suhu yang dipersyaratkan. Jadi

penggunaan penyerap tahan suhu tinggi seperti zeolit jelas akan mendapat

keuntungan yaitu selain penghematan energi baik dalam pendinginan dan

pemanasan kembali juga mengurangi biaya pengadaan alat dan resiko gangguan

kerusakan alat yang digunakan.

Zeolit merupakan mineral yang banyak terdapat di Indonesia serta menarik

perhatian para peneliti karena keistimewaan sifat zeolit yang unik sehingga dapat

digunakan untuk banyak keperluaan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi

dasar penggunaan zeolit yaitu aspek sorpsi, pengayak molekuler, katalis dan

penukar ion. Sebagai penukar ion zeolit mempunyai kelebihan dibanding resin

organik khususnya dalam hal ketahanan terhadaap suhu tinggi dan radiasi pengion

. Oleh karena itulah penggunaan zeolit akan memberikan nilai tambah terutama

dalam pengolahan air pendingin primer PLTN . Dari hasil penelitian sebelumnya

zeolit telah terbukti cukup baik sebagai bahan penukar ion . Agar hasil penelitian

tersebut dapat diaplikasikan dalam skala industri pada umumnya dan PLTN pada

khususnya maka pada penelitian ini dilakukan pembuatan model numerik alat

pengolah air pendingin PLTN menggunakan zeolit. Dengan model ini maka dapat

diperoleh data dasar sebagai masukan dalam perancangan alat pengolah air

berskala industri yang diharapkan mampu menghasilkan air bebas mineral

berkualitas nuklir ataupun air yang berkualitas industri (industrial water) yang
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banyak diperlukan dalam masyarakat dengan memanfaatkan zeolit sebagai bahan

penyerapnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Zeolit

Zeolit adalah kristal alumino silikat terhidrasi yang dapat dimodifikasi

sehingga dapat digunakan sebagai penukar kation ataupun sebagai penukar anion.

Formula kimia zeolit adalah sebagai berikut:

M x / z (AIO2)X (SiO2)y nH2O

x , y , n = bilangan struktur z = valensi logam M.

Kerangka dasar struktur zeolit terbenuk oleh jaringan tetrahedral AIO4 dan

SiC>4 yang terikat satu dengan lainnya melalui penggunaan bersama keempat atom

oksigen yang ada disudut-sudutnya. Didalam kristal tersebut terdapat rongga /kanal

yang ditempati oleh kation , anion dan molekul air yang dapat bergerak bebas

disepanjang kanal , hal inilah yang menyebabkan zeolit termodifikasi dapat

bertindak sebagai penukar ion. Karakteristik zeolit sebagai penukar ion sangat

ditentukan oleh adanya gugus aktif sebagai tempat tinggal ion yang terdapat pada

permukaan kanal dalam struktur zeolit. Oleh karenanya ion-ion yang akan

dipertukarkan harus mempunyai ukuran dan bentuk ruang yang memungkinkan

untuk dapat melewati kanal tersebut. Disamping itu efekmuatan listrik yang dimiliki

oleh ion serta defusi ion dalam larutan juga ikut mempengaruhi kemampuan tukar

zeolit.

Fenomena transfer massa.

Penyerap biasanya berupa butir-butir padatan berpori dimana permukaan

aktif yang berfungsi sebagai penyerap ion sebagian besar berada pada permukaan

pori-pori. Pori-pori dalam penyerap akan membentuk porositas sehingga penyerap

dapat dilewati oleh fluida . Besarnya porositas sangat bergantung dari ukuran pori

penyusunnya. Dalam proses sorpsi zat terlarut mengalami beberapa tahapan

proses sebagai berikut:

Pertama : zat terlarut berpindah dari cairan kepermukaan butir penyerap

melalui lapisan film dengan kecepatan transfer massa zat terlarut (NA) adalah :

NA = K c ( C L - C * ) (1)
dimana:

NA = kecepatan transfer massa zat terlarut
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Kc = tetapan transfer massa (luas)
C|_ = konsentrasi zat terlarut dalam cairan

C* = konsentrasi zat terlarut dalam film

Kedua : difusi zat terlarut dari film kedalam butir-butir penyerap melalui pori

dengan kecepatan transfer massa adalah :

NA = - De (dC/dR) (2)

dimana:
NA = kecepatan transfer massa zat terlarut
De = tetapan difusi zat terlarut (luas)
R = jari-jari butir
C = konsentrasi zat terlarut

Ketiga : penyerapan zat terlarut oleh gugus aktif penyerap .

Hubungan kesetimbangan padat cair dapat didekati dengan persamaan Freundlich

dalam bentuk yang sederhana sebagai berikut:

C = H . X (3)
dimana:

C = konsentrasi zat terlarut dalam cairan ( gram zat terlarut / Cm3 cairan )
X = konsentrasi zat terlarut dalam penyerap (gram zat terlarut /gram

penyerap)
H = tetapan Henry ( karakteristik serapan)

Dari ketiga tahapan tersebut, yang akan dominan mengkontrol kecepatan proses

sorbsi adalah tahapan yang memiliki kecepatan paling lambat.

Sorpsi batch dengan transfer massa pada film pengontrol

Bahan A dalam cairan akan diserap oleh penyerap berbentuk butir-butir

berpori dengan jari-jari butir = R , jumlah butir = N , massa total penyerap = W

.konsentrasi zat terlarut awal = CQ .dan volume pelarut = V . Bila tranfer massa A

dari cairan kepermukaan butir sebagai pengontrol proses sorpsi batch adalah film

maka hubungan kesetimbangan padat cair sesuai dengan persamaan Freundlich

Ingin dicari model untuk menentukan konsentrasi A dalam cairan pada berbagai

waktu.

Neraca massa A dalam cairan :

Rin - Rout = Race

Yang mempunyai penyelesaian sebagai berikut:
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dC/dt = - Kc.N. 4nR21V (C - C*) (4)
dC/dt = perubahan konsentrasi zat terlarut per waktu
C* = konsentrasi zat terlarut dalam film
C = konsentrasi zat terlarut dalam cairan
Rin = jumlah zat terlarut masuk
Rout = jumlah zat terlarut keluar
Race = jumlah zat terlarut yang terserap

Dengan persaman (3) maka dapat dicari hubungan X dan C sebagai berikut:

V.C0 + W.Xn = V.C + W.X

X = Xo + V/W(C0 - C) (5)

kondisi awal t = 0 ; C = CQ ; X = Xg

Sorpsi batch dengan difusi dalam pori pengontrol.

Tcbiii cicmci: vokirn = A :

Gambar 1. Butir penyerap dengan jari-jari R dan porositas E.

Proses difusi dalam butir penyerap dengan jari-jari = R dan porositas = E.

Konsentrasi zat terlarut dalam cairan mula-mula ( Cf0 ) = gram zat terlarut /

Cm3 pelarut dan volume larutan dianggap tetap = V Cm3 (Gambar 1).

Pori-pori butir penyerap mula-mula berisi pelarut murni , maka hubungan

kesetimbangan padat cair sesuai dengan persamaan Freundlich dimana:

X = konsentrasi zat terlarut dalam padatan ( gram zat terlarut / Cm3 padatan )

Cairan dalam pori dianggap setimbang dengan permukaan pori.

Neraca massa zat terlarut dalam elemen volum dalam butir adalah :

Rin - Rout = Race

[ - De 4jtr2 dC/dr | r ] - [ -De.47t(r+Ar)2 dC/dr | r + A r ] =

4TT-2. Ar.dC/dr[EC + (1-E)X]

Karena setimbang , C = H.X atau X = C/H maka

{[r+Ar]2 dC/dr | r + A r - r2 dC/dr | r }/Ar = 1/De { E + (1-E)/H} r 2 dC/dr
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Jika diambil Ar -» 0 , maka diperoleh

d/dr [ r2 dC/dr ] = 1/De [ E + (1-E)/H ] r2 dC/dr

atau : d2C/dr2 + 2dC/ rdr = 1/De [E + (1-EJ/H ] dC/dr

Hubungan Cf dan C dapat dicari sebagai berikut:

Zat terlarut keluar dari cairan = zat terlarut dalam butir

V.[Cfo - Cfj = N.4n J r2 [ E + (1-E)/H ] C dr (6)

Bataskondisi 1. r= R; t = 0 ; C = cr

2. r = 0 ; t = 0 ; dC/dr = 0

Penyelesaian bisa dijaiankan secara numerik dengan metoda iterasi.

Sorpsi dalam Fix- bed coloum.

: Q vol/\v;iktu
3

I >

Z

Q vo!/v/;ik!u
C A:m'

Gambar 2 : Kolom penukar ion

Butir-butir penyerap mula-mula belum menyerap zat terlarut. Volum cairan

selama melewati bed dianggap tetap. Tranfer massa zat terlarut dari cairan ke

permukaan butir lewat film pengontrol. Tidak ada intraparticle gradient. Transfer

massa zat terlarut arah axial terjadi karena dibawa aliran dan dispersi axial. Luas

permukaan segmen = S . Debit cairan (Q) = volume /waktu . Panjang kolom =Z.

Porositas = E, (Gambar 2).
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Neraca massa zat terlarut dalam cairan pada elemen volum :

Rin - Rout = Race

• [ Q.C|Z - De .S dC/dz|z ] - [ Q C | z + A z - De.S.dC/dz | Z + A z + Kc.a.S.Az(C -

C*)] = S.Az [1-E] dC/dz

• [ dC/dZ | Z + A z - dC/dZ | z ] / Az - Q/S.De [ C | Z + A z - CI z ] / Az - Kc.a /De [C -C*)

= [1-E]/De dC/dt.

Jika diambil Z ->• 0 , diperoleh

d/dZ(dC/dZ) - Q/S.De dC/dZ - Kc.a./De (C-C*) = (1-E) / De dC/dt

d2C/dZ - Q/S.De dC/dZ - Kc.a / De (C-C*) = (1 -E ) / De dC/dt. (7)

Neraca massa zat terlarut pada padatan :

Rin - Rout = Race

Kc.a.S.Az (C-C*) - 0 = S.Az. pb.dx/dt

dx/dt = Kca./ p b (C-C*) (8)

C* = H.X

Kondisi awal 0 < Z < L ; t = 0 ;X = 0

Batas kondisi 1. Z = 0 ; t > 0 ; C = Cin

2. Z = L ; t > 0 ; no axial dispertion.

Dimana:
pb = densitas butir
kc.a = tetapan (luas)
dx/dt = perubahan zat terlarut terhadap waktu dalam butir.

PEMODELAN.

Model numerik alat pengolah air pendingin PLTN menggunakaan zeolit

dimana proses penyerapan digunakan teknik kolom. Pembuatan model ini

didasarkan atas fenomena tranfer massa zat terlarut dalam cairan oleh butir zeolit

dengan memperhatikan asumsi sebagai berikut:

1. Zat terlarut berpindah dari cairan kepermukaan butir zeolit melalui lapisan film.

2. Perpindahan zat terlarut dari film kedalam butir zeolit secara difusi.

3. Serapan zat terlarut oleh butir zeolit mengikuti persamaan Freundlich.

4. Parameter zeolit dan fluida yang mempengaruhi kemampuan serapan.

Model numerik ini dimaksudkan untuk menentukan perubahan konsentrasi

larutan dalam kolom terhadap waktu .
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Cara pemodelan adalah sebagai berikut:

1. Dicari penyelesaian konsentrasi larutan pada harga waktu tertentu dengan

mengambil suatu harga coba-coba ( persamaan 7 & 8 )

2. Menentukan harga transfer massa yang masuk dalam butiran zeolit dalam

kolom sepanjang L.

3. Membandingkan massa yang lepas dari larutan (ML) dari persamaan 7 dengan

massa yang terikat dalam butiran zeolit (MZ) dari persamaan 8.

4. Melakukan perhitungan ulang dengan mengambil harga coba-coba yang lain

(dapat menambah atau mengurangi harga awal dari konsentrasi dengan

perubahan kecil).

5. Proses diulang sampai didapatkan harga yang sama pada proses 3.

6. Proses diatas dijalankan untuk seluruh waktu sampai didapatkan harga jenuh (

sesuai dengan kriteria kejenuhan .)

7. Hasil berupa data konsentrasi terhadap waktu dinyatakan dalam numerik

ataupun grafik untuk setiap pasang parameter terhadap waktu.
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Diagram alir:

START

..., .. .. ^

Input parameter (Q,E,H)

4-.

Harga coba-coba
untuk t =t-j

4-

Perhitungan serapan zat terlarut
dalam larutan (ML)

4-

Perhitungan serapan zat terlarut
dalam zeolit (MZ)

1 4-
! Belum
'-•4 ML = MZ

1
Sudah.

i

Ambil harga t lain

: 4-
Belum

I4 Jenuh

4-

Tampilan

4-

Selesai
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HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hasil yang diperoleh dari model numerik dibandingkan dengan hasil yang

diperoleh dari pengpperasian kolom dimana sampel digunakaan larutan yang

mengandung ion khlorida dengan penyerap zeolit seperti Gambar 3.

o.o -
o
o
O i" -25 "

13 •

' .75

kolom

f-—O—^

0 2 <i 6 .•} 10 12 1-i 16 13 20 22 2<! 26 2i SO 32

\A. ' .-»HII ( n -nn i l \ •

Gambar 3 : Perubahan konsentrasi terhadap waktu .

Terdapat perbedan yaitu pada teknik kolom tampak zeolit mulai jenuh pada

menit ke sepuluh dan mencapai jenuh pada menit ke enanbelas serta mempunyai

kemampuan serapan yang lebih rendah. Sedangkan pada hasil numerik

peningkatan konsentrasi terjadi pada menit ke duapuluh dan mencapai jenuh pada

menit ke duapuluhdelapan serta mempunyai kemampuan serapan yang lebih baik

(lebih tinggi).

Perbedaan tersebut dimungkinkan oleh adanya ketidak murnian sampel

zeolit sehingga kondisinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada zeolit.

Sebagai contoh misalnya mungkin ada beberapa butir penyerap yang mewakili

jumlah butir N dan luas permukaan S serta porositas E tetapi tidak berfungsi

sebagai penyerap ion khloida (bukan zeolit karena zeolit tidak murni). Sedangkan

dalam kalkuiasi model numerik semua butir yang ada dianggap sebagai penyerap

ion. Disamping tersebut juga dimungkinkan dari kurang tepatnya asumsi

perhitungan yang diambil dalam pemodelan.
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KESIMPULAN

Model numerik alat pengolah air pendingin PLTN menggunakan zeolit masih

belum mempunyai kesesuaian dengan kenyatan diiapangan sehingga masih perlu

disempurnakan.
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ANALISIS STATIK DAN DINAMIK PERUBAHAN BENTUK
PENYANGGA UUTR DALAM PROSES MODIFIKASIINSTALASI

UJI TERMOHIDROLIKA REAKTOR

Abdul Hafid, Surip Widodo, Sudarno

ABSTRAK
ANALISIS STATIK DAN DINAMIK PERUBAHAN BENTUK PENYANGGA

UUTR DALAM PROSES MODIFIKASI INSTALASI UJI TERMOHIDROLIKA
REAKTOR. Analisis ini dilakukan agar dapat memberikan data masukan yang
bermanfaat dalam menggunakan struktur mekanik UUTR yang ada di PPTKR
BAT AN. Perubahan beberapa komponen tetap yang disangga oleh struktur
maupun tambahan elemen struktur mekanik, memerlukan jaminan kekuatan
struktur. Dapat dikatakan bahwa semua pemecahan masalah konstruksi yang tidak
tertentu didapat dengan proses perhitungan secara berulang. Metode
penyelesaian yang paling mudah untuk analisis ini adalah dengan menggunakan
komputer. Pada riset ini analisis statik dan dinamik dari struktur dilakukan dengan
menggunakan komputer PC dan program analisis struktur SAP90.

ABSTRACT
STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF MODIFIED GENERAL LOOP

SUPPORT. The objective of this analysis is to provide necessary data for using the
mechanical structure of general loop at Reactor Safety Technology Research
Center in National Atomic Energy Agency. The changes of many fixed structure
supported by mechanical structure or any other element of mechanical structure,
need a structural strength guarantee. It can be said that using calculation methods
can solve all construction problems. In this research, structural analysis SAP90
software has been used to make the accurate calculation.

PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan prestasi penelitian uji termohidrolika reaktor nuklir

di PPTKR maka untai uji termohidrolika reaktor UUTR yang ada saat ini akan

dimodifikasi. Perubahan komponen dari instalasi yang ada akan dilakukan, seperti

penukar kafor {heat exchanger) diganti dengan pembangkit uap (steam generator).

Selain itu akan ditambahkan beberapa komponen tambahan guna melengkapi

UUTR yang bam. Guna menjamin keselamatan kerja riset, maka evaluasi ulang

dilakukan terhadap struktur mekanik terhadap pengaruh perubahan beban maupun

terhadap perluasan struktur kearah vertikal.

Proses analisis kekuatan yang dilakukan dalam riset terhadap perubahan

beban dan perluasannya didapatkan dengan perhitungan berulang. Hal ini karena

konstruksi struktur mekanik merupakan bentuk statika tidak tertentu. Penyelesaian

perhitungan dan analisis dari struktur mekanik UUTR ini menggunakan komputer

PC dan program perhitungan analisis struktur SAP90.
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Perhitungan dan analisis yang dilakukan meliputi perhitungan dan analisis

struktur terhadap perubahan beban statik dari 2500 kg menjadi 5000 kg, ditambah

dengan beban-beban lain + 4750 kg, masing-masing adalah hotwell 2.000 kg,

ekonomiser 1.500 kg, kondenser 750 kg, dan tanki ekspansi 500 kg serta

perluasan struktur ke arah vertikal setinggi 5 meter dengan luas permukaan 4 m^.

Analisis lain yang dilakukan adalah analisis dinamik dengan memasukkan

beberapa asumsi tentang kemungkinan penyebab struktur mekanik bergerak.

TEORI

Evaluasi kekuatan dari suatu konstruksi yang sudah berdiri adalah suatu

penelitian mengenai kekuatan konstruksi tersebut berdasarkan perhitungan analitis.

Evaluasi kekuatan dilakukan sebagai akibat perubahan dalam penggunaan

konstruksi atau karena sebab lain yang mengakibatkan konstruksi harus mendapat

beban-beban lain sebagai tambahan beban yang ada. Evaluasi juga harus

dilakukan apabila bangunan konstruksi mengalami perluasan kearah vertikal.

Ketentuan tentang evaluasi kekuatan konstruksi ini adalah sebagaimana yang

disyaratkan dalam Normalisasi Indonesia .

Evaluasi kekuatan mekanik struktur ini dilakukan dengan menggunakan

program analisis struktur SAP90. Metode perhitungan yang digunakan adalah

dengan elemen hingga. Perhitungan dan analisisnya meliputi perhitungan kekuatan

struktur terhadap perubahan beban, perluasan bangunan kearah vertikal dan

analisis tegangan ( stress analysis).

Deskripsi SAP90

SAP90 (Structural Analysis Program-90) merupakan salah satu program

paket metode elemen hingga untuk analisis struktur mekanik. Modul-modul yang

dimiliki oleh program ini antara lain, analisis statis dan analisis dinamis Analisis

statis berguna untuk menghitung perpindahan maupun tegangan dari struktur.

Analisis dinamis berguna untuk menghitung parameter dinamis dari struktur, seperti

frekuensi pribadi (natural frequency) dan modus getar. Fasilitas lain yang tersedia

pada paket program ini adalah satu modul post processor graphic untuk

menayangkan hasil-hasil distribusi perpindahan dan tegangan serta bentuk modus

getaran dari struktur pada layar monitor komputer.

Langkah awal dalam pemakaian SAP90 adalah menyusun model struktur

yang terdiri dari kumpulan titik elemen hingga. Model struktur elemen hingga dibuat

sedemikian rupa hingga mendekati kondisi struktur yang akan dianalisis. Kumpulan
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titik elemen hingga ini dikenal dengari nama nodal yang selanjutnya merupakan

koordinat joint pada struktur. Selanjutnya hubungan antar dua joint membentuk

satu elemen.

Pemodelan dari suatu struktur mekanik meliputi:

a. Penentuan koordinat joint sebagai batas elemen

b. Penentuan orientasi elemen dalam koordinat struktur

c. Penentuan sifat penampang elemen elastisitas.

d. Penentuan beban-beban struktur dan jenis pembebanannya.

Analisis Statis

Analisis statis struktur pada dasarnya meliputi penyelesaian sistem persamaan

linear dalam bentuk

dimana:
•{Fr = vektor beban eksternal pada joint
I K! = matriks kekakuan

{U I" = vektor perpindahan atau defleksi pada joint

Struktur yang akan dianalisis bisa lebih dari satu kondisi pembebanan dalam sekali

proses running. Kondisi pembebanan yang dimaksud meliputi:

a. Beban terpusat atau momen pada joint

b. Beban bentangan yang dapat berupa, berat sendiri, berat distribusi merata,

beban titik

pada batang, beban distrubusi trapezoidal, beban termal dan beban prategang.

Analisis dinamis

Analisis dinamis struktur mekanik dengan menggunakan SAP90 meliputi:

a. Analisis steady state {steady state analysis)

b. Analisis eigenvalue (eigenvalue analysis).

c. Analisis Ritz Vektor

d. Analisis respons spektrum (seismic)

e. Analisis time history (time history analysis)

Masing-masing analisis tersebut di atas digunakan sesuai dengan tujuan analisis

yang akan digunakan untuk mengetahui kekokohan suatu struktur berdasarkan

kondisi lingkungan struktur.
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TATA KERJA

Analisis dilakukan dengan menggunakan struktur SAP90 pada personnel

computer (PC). Data-data masukan berupa data struktur untai uji termohidrolika

reaktor meliputi material struktur, bentuk struktur, ukuran-ukuran (panjang, lebar

dan tinggi) struktur, beban-beban yang disangga oleh struktur dan kondisi

pembebanan yang dipersiapkan dari Jiteratur yang ada. Sedangkan data tentang

gambar teknik dari struktur UUTR disesuaikan dengan kondisi struktur UUTR yang

telah terpasang. Nodal-nodal pada gambar teknik UUTR untuk nomor joint serta

nomor-nomor elemen dari rangka struktur UUTR ditetapkan untuk digunakan dalam

perhitungan analisis. Selain itu, sifat-sifat material, beban-beban, bentuk

sambungan dan kondisi pembebanan juga dimasukkan sebagai bahan masukan.

Luaran hasil perhitungan berupa angka-angka yang menunjukkan nomor joint atau

elemen vs gaya geser, defleksi, rotasi dan rasio tegangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data input dieksekusi dengan program SAP90 memberikan hasil perhitungan

berupa besar gaya yang bekerja pada tiap sambungan (joint), defleksi yang terjadi

pada tiap elemen struktur dan nilai tegangan (stress) pada tiap-tiap elemen serta

bentuk-bentuk gambar diagram geser dan momen lentur dari masing-masing

elemen. Tabel 1 merupakan beberapa hasil perhitungan yang diperoleh pada

elemen yang mendapat beban .

Tabel 1. Hasil perhitungan yang diperoleh pada elemen yang mendapat beban.

NO

1

2

3

ELE-
MEN

405

498
501
502
235

238
327

338

JOINT

284-282

281-283
283-284
281-282
142-143

144-145
193-194

199-200

Panjang
elemen

40cm

40 cm
86 cm
86 cm

300 cm

300 cm
300 cm

300 cm

NAMA
BEBAN

Steam
Genera
tor

Konden
ser

Ekono
miser

BEBAN
( k g )

1.250

1.250
1.250
1.250

750

750
490

490

Gaya Geser (V)

awal

-630,96

-618,93
-900,94
-900,98
-395,99

-395,98
-32.62

0,65

Titik
beban
625,04

625,07
356,07
356,52
375,01

375,02
-167,23

-137,31

akhir

631,04

619,07
374,86
374,82
396,01

396,02
0,96

0,80

Keterangan :

Steam Generator pada ketinggian 5,5 meter dari permukaan tanah
Condenser pada ketinggian 8 meter dari permukaan tanah
Economizer pada ketinggian 11 meter dari permukaan tanah
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Hasil perhitungan menunjukkan pula bahwa pada titik-titik nodal yang

mendapat pembebanan tersebut di atas terjadi pergeseran dan perputaran dari

posisi awalnya, sebagai berikut:

Tabel 2. Akibat beban steam generator pada nodal yang berhubungan langsung .

NO
JOINT

281
282
283
284

Defleksi

Ux
0

-7.899E-09
-1.141E-07
-.1008E-06

Uy
0

8.651 E-10
5.481 E-08
.8256E-09

Uz
-7.208E-05
-2.730E-04
-7.995E-05
-.2731E-03

Rotas i

Rx
-3.723E-05
1.697E-04
-2.054E-06
-.1698E-03

Ry
4.386E-04
7.743E-05
4.295E-04
.6838E-04

Rz
0

1.390E-07
1.459E-08

0

Tabel 3. Akibat beban condenser pada nodal yang berhubungan langsung.

NO
JOINT

142
143
144
145

Defleksi

Ux
.000048
.000048
.000028
.000028

Uy
-.000311
-.000152
-.000304
-.000159

Uz
-.001085
-.000889
-.000576
-.000463

Rotasi

Rx
.000125
.000072
.000636
.000543

Ry
.003166
-.003296
.003171
-.003246

Rz
.000017
.000016
.000018
.000030

Tabel 4. Akibat beban economizer pada nodal yang berhubungan langsung.

NO
JOINT

193
194
199
200

Defleksi

Ux
-.000025
-.000026
-.000001
-.000001

Uy
-.000496
-.000423
-.000520
-.000430

Uz
-.001713
-.000434
-.001702
-.000468

Rotasi

Rx
-.001611
-.000445
.001637
.000448

Ry
.000863
-.001195
.000630
-.001060

Rz
-.000079
-.000058
.000018
.000021

Hasil perhitungan untuk nomor joint lainnya dapat diperoleh pada tabel hasil

perhitungan SAP90, file st_genc2.sol.

Berdasarkan hasil perhitungan gaya-gaya reaksi dan momen pada tiap-tiap nodal

diperoleh bahwa kekuatan struktur bertumpu pada nodal-nodal nomor 233, 234,

235, 236, 237, 238, 239 dan 240. Semua nodal yang tersebut diatas merupakan

nodal-nodal yang terletak pada elemen utama dari struktur untai uji termohidrolika

reaktor.

Pemeriksaan tegangan elastik (the elastic stress check) dilakukan dengan

menggunakan program SAPSTL. Prinsip kerja dari program ini adalah mulai

dengan perhitungan tegangan aktual(sac(ua, ) elemen struktur terhadap tiap-tiap

beban yang ada sepanjang bentangan elemen. Selanjutnya menghitung tegangan
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elastik yang diizinkan (sa/tovvaMe ). Perbandingan antara tegangan aktual dengan

tegangan yang diizinkan menghasilkan rasio tegangan, baik itu berupa tegangan

tarik maupun tegangan tekan. Rasio tegangan memiliki syarat batas sebagaimana

rumusan berikut:

(sactual V (sallowable )• < 1

Berdasarkan hasil perhitungan pemeriksaan SAPSTL diperoleh rasio

tegangan dari struktur mekanik UUTR dengan nilai-nilai maksimum sebagai berikut

Tabel 5. Rasio tegangan dari struktur mekanik UUTR dengan nilai-nilai maksimum

ELEMEN

500
501
502
502

RASIO TEGANGAN

0,1210
0,1060
0,1060
0,1060

NOMOR JOINT

284
283
281
280

Dari perolehan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa (crac(ua/)/ (aaff0WaWe)

maksimal yang diperoleh sebesar 0,1210 < 1. Dengan kenyataan ini disimpulkan

bahwa struktur UUTR aman digunakan untuk pengembangan sebagimana yang

dikehendaki.

Bentuk struktur mekanik UUTR sebelum dan sesudah modifikasi dapat dilihat

pada Gambar 1 dan 2. Pada Gambar 2 jelas terlihat adanya tambahan elemen

struktur dengan ukuran p x l x t = 2 x 2 x 5 , 5 pada lantai 4, tepatnya pada

ketinggian 11 meter dari permukaan tanah.

KESIMPULAN

Untuk melakukan perubahan beban dari struktur mekanik harus dilakukan

evaluasi ulang terhadap bangunan struktur tersebut guna menjamin kekuatan dan

kekokohan bangunan. Setelah dilakukan perhitungan dengan perubahan beban

sebagaimana yang diinginkan dalam proses modifikasi instalasi uji termohidrolik,

antara lain, heater diganti dengan steam generator masing-masing dari berat 2,5

ton menjadi 5 ton, begitu juga dengan penambahan beban lain seperti, hotwell,

kondenser, economiser, pipa-pipa, katup-katup dan struktur penyangga tambahan

dalam arah vertikal di atas struktur, tepatnya pada ketinggian 11 meter setinggi 5,5

meter, rasio tegangan yang diperoleh (sac(ua,)/ (saffow,a6te) « 1. Berarti struktur UUTR

aman digunakan untuk pengembangan sebagaimana yang dikehendaki.
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Gambar 1. Bentuk struktur mekanik UUTR sebelum dimodifikasi
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Gambar 2. Bentuk struktur mekanik UUTR sesudah dimodifikasi.
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PENGARUH UDARA TERJEBAK PADA KETEPATAN
PENGUKURAN LEVEL MENGGUNAKAN TRANSMITTER BEDA

TEKANAN

Nurhanan, A. Abtokhi, Paidjo, Khairul Handono, Urip Santoso, Edy Sumarno

ABSTRAK
PENGARUH UDARA TERJEBAK PADA KETEPATAN PENGUKURAN

LEVEL MENGGUNAKAN TRANSMITTER BEDA TEKANAN. Transmitter beda
tekanan digunakan sebagai alat ukur level (tinggi permukaan )air dalam tabling
penekan (Pressurizer) dan Pembangkit uap (Steam Generator) UUTR (Untai Uji
Termohidrolik Reaktor). Kerja Transmitter Beda Tekanan didasarkan pada beda
tekanan dua sisi yaitu tekanan sisi acuan dan tekanan sisi proses yang sebanding
dengan tinggi permukaan air yang diukur sesuai dengan perumusan A P= pgh.
Keluaran transmitter berupa arus sebanding dengan beda tekanan yang
ditimbulkan. Udara yang terjebak dalam sistem pengukuran level menyebabkan
arus keluaran berbeda dibandingkan arus keluaran tanpa udara terjebak, pada
kondisi tinggi permukaan air yang sama.Semakin banyak udara yang terjebak
semakin besar kesalahan pengukuran, dimana harga pembacaan akan lebih
rendah dari ketinggian sebenarnya.

ABSTRACT
THE EFFECT OF AIR TRAP TO THE PRECISION OF MEASUREMENT

LEVEL USING DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER. The Differential
Pressure Transmitter is an instruments for measuring water-level on Pressurizer
and Steam Generator of Reactor Thermalhydraulic Loop. This instrument works
base on difference pressure of two sides e.g : Reference pressure sides and
processing pressure side. The difference pressure of two side of transmitter
equivalent to water level which to be measured, according to equation P = p g h.
The output of Transmitter is electrical current that equivalent to the difference
pressure appeared. Air trap on water level measurement system caused a
difference output current, comparing to the out put current without air trap, on the
same water level. Increasing the height of air trap causes increasing the
measurement error, where the indicated level will be low that the real level.

PENDAHULUAN

Transmiter Beda Tekanan digunakan sebagai alat pengukur tinggi

permukaan air dalam Tabung Penekan (Pressurizer) dan Pembangkit uap (Steam

Generator). Kerja Transmiter beda tekanan didasarkan beda tekanan dua sisi

(tekanan sisi proses dan tekanan sisi acuan) sebagai masukan dan keluaran

transmiter berupa arus (4 —> 20 mA). Sepanjang pipa sisi proses, pipa sisi acuan,

dan tempat-tempat lain dalam sistim Untai Uji Termohidraulika Reaktor yang

seharusnya diisi penuh air, dimungkinkan ada sebagian udara terjebak di

dalamnya. Untuk mengetahui pengaruh udara terjebak di dalam sistim tersebut

terhadap keluaran arus, perlu dilakukan pengujian. Metode pengujian dilakukan

dengan mensimulasi tinggi permukaan air sebagai beda tekanan yang diukur
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Transmiter Beda Tekanan, sesuai rumus beda tekanan ( P) adalah hasil perkalian

antara gravitasi spesifik ( g) air dan tinggi permukaan air (h).

TEORI

Cara kerja Transmitter Beda Tekanan

Transmitter beda tekanan terdiri atas dua bagian utama, yaitu rumah

electronik (Electrnic housing) dan 8-Cell (diperlihatkan pada Gambar 1),

sedangkan mengenai 8-Cell diperlihatkaan pada Gambar -2 .

Standard Vent/Drain Valve
Replaced wilh Plug

Alternate Side Vent/Drain Valve
Up Position

Alternate Side Vent/Drain Valve
Down Position

Gambar 1. Rumah electronik (Electrnic housing) dan 8-Cell dari transmitter beda
tekanan

Lead Wires

Capacitor
Plates

Sensing
Diaphragm

Rigid
Insulation

Oil Fill

Isolating
Diaphragm Welded Seals

Gambar 2. 5-Cell dari transmitter beda tekanan.
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Tekanan proses dikirim(ditransmit) melalui diapragmaa isolasi dan oil fill ke

diapragma perasa, yang ditempatkan dalam pusat 5-Cell. Tekanan referensi juga

dikirim ke sisi lain pada diapragma perasa. Diapragma perasa bergerak ke posisi

yang sebanding dengan perbedaan tekanan. Lempeng kapasitor( capacitor plates)

pada kedua sisi diapragma perasa mendeteksi posisi diapragma. Kapasitansi

antara diapragma perasa dan lempeng kapasitor lain kira-kira- 150 pF . Sensor

dikendalikaan oleh oscillator, kira- kira 32 KHz dan 30 Vp.p Kemudian diralat

melalui demondulator L yang terdiri atas jembatan diode Dl -D8 yang meralat signal

ac.

Instalasi

Transmitter beda tekanan (Model 1151 DP) digunakan untuk mengukur

aliran, tinggi permukaan cairan, atau aplikasi lain yang memerlukan ketepatan

pengukuran beda tekanan .Kualitas pengukuran tergantung pada tingkat ketepatan

pemasangan (instalasi) transmitter dan pipa penghubung. Pemasangan element

pengukur utama yang cocok juga penting bagi pengukuran aliran.

Transmitter hams ditempatkan pada tempat yang dapat meminimalkan

pengaruh gradient fluktuasi suhu, dan menghindari getaran dan shock.

Ada hal-hal lain yang hams diperhatikan dalam pemasangan transmitter:

• Tempat (lokasi)

Penempatan transmitter yang cocok dengan pipa proses bergantung

pada material proses. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan

berkaitan dengan penempatan transmitter yaitu ;

- Hindarkan transmitter dari material korosif dan panas material

proses.

- Hindarkan lapisan endapan dalam pipa penghubung.

- Setimbangkan tinggi (head) cairan pada kedua kaki pipa

penghubung

- Jaga pipa penghubung sependek mungkin.

- Hindari ambang batas (ambient) gradien dan fluktuasi suhu.

• Pelayanan uap

- Untuk pengukuran aliran uap panas (steam), tap-tap pada ujung

pipa dan puncak transmitter diletakan dibawah tap-tap

transmitter,, dimaksudkan menjaga penyambungan dalam pipa
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penghubung untuk menghindari uap panas (steam) kontak

dengan transmitter, maka pipa penghubung diisi air.

Memperkecil Kesalahan.

Pada pipa penghubung antara cairan proses dan transmitter harus

terjadi pemindahan tekanan seperti pada ujung cairan proses terhadap

transmitter. Berikut keadaan yang menyebabkan kesalahan dalam

pemindahan tekanan.

— Kebocoran

Kehilangan gesekan (friction Loss) - terutama kalau digunakan

purging

— Gas terperangkap dalam rangkaian cairan (a head error)

- Cairan dalam rangkaian gas (a head error)

- Suhu menyebabkan variasi densitas antara kaki (a head error)

Sistim elektrik (wiring)

Terminal signal ditempatkan dalam rumah listrik (electrical

housing) pada bagian yang terpisah. Dengan membuka penutup rumah

listrik, sisi terminal transmitter dapat dihubungkan. Bagian atas terminal

disebut terminal sinyal sedangkan bagian bawah terminal disebut

terminal tes (terminal indikator).Keadaan ini ditunjukkan pada Gambar

3.

Powar Supply

Signal Loop may bo Grounded at
any Point or Left Ungrounded

Gambar 3. Sistem elektrik transmitter beda tekanan.

Pengukuran Permukaan Cairan

Transmitter beda tekanan digunakan untuk mengukur ketinggian permukaan

cairan dengan mengukur ketinggian tekanan hidrostatik. Ketinggian cairan dan

gravitasi spesifik cairan adalah faktor- faktor yang menentukan ketinggian tekanan.

Tekanan sama dengan tinggi cairan dikalikan gravitasi spesifik cairan. Ketinggian

cairan tidak tergantung volume atau bentuk vessel.
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Vesel terbuka

Tranmistter beda tekanan diletakkan dekat dasar tangki untuk mengukur

tekanan cairan diatasnya.Selanjutnya dasar tangki dihubungkan pada sisi tekanan

tinggi (high) transmitter dan sisi tekanan rendah (low) transmitter dihubungkan

dengan udara luar. Head tekanan sama dengan gravitasi spesifikasi cairan

dikalikan tinggi cairan diatas tap.

Vessel tertutup

Tekanan cairan di atas mempengaruhi tekanan pada dasar Vessel tertutup.

Gravitasi spesifik cairan dikalikan dengan tinggi cairan ditambah dengan tekanan

Vessel sama dengan tekanan dasar vessel.

Untuk mengukur tinggi permukaan air sebenarnya tekanan dasar Vessel

dikurang tekanan atas Vessel . Untuk memperoleh keadaan tersebut maka

diusahakan tekanan tap pada puncak Vessel dihubungkan pada sisi rendah (low)

transmitter beda tekanan. Tekanan Vessel sama dengan tekanan yang dikenakan

pada kedua sisi (low dan high) transmitter. Hasil beda tekanan yang terukur

sebanding dengan tinggi cairan dikalikan dengan gravitasi spesifik.

AP = pgh = P1-P0

TATA KERJA

• Mempersiapkan acuan pustakaa sebagai dasaar kerja.

• Mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan yaitu :

- Air

- Selang transparan

- Transmitter beda tekanan

- Alat kalibrator

- Mistar gulung

- Pinsil

- Tabung gelas

• Merangkai bahan dan alat tersebut menjadi 2(dua ) rangkaian alat yaitu:

I. rangkaian alat pengujian pengaruh udara pada kesalahan pengukuran

transmitter

II. rangkaian alat lain untuk menentukan karakteristik transmitter

• Dari rangkaian alat I diperoleh data-data mengenai hubungan antara variasi

tinggi permukaan air yang diinjeksikan sebagai masukkan dan arus sebagai
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keluaran pada transmitter. Sedangkan rangkaian alat II diperoleh data-data

karakteristik kemampuan pengukuran transmitter, bila digunakan sebagaai

alat pengukur tinggi permukaan air.

• Untuk aplikasi transmitter beda tekanan sebagai alat pengukuran tinggi

permukaan air pada kondisi tekanan daan temperatur tinggi pada tangki

penghasil uap (steam generator P= 80 bar) perlu dilakukan koreksi terhitung

tinggi permukaan air pada setiap beda tekanan tertentu.

• Dilakukan pembahasan dari data yang diperoleh

• Disimpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Gambar 4 dan Tabel 1 dapat dilihat perolehan variasi tekanan

yaang disimulasikaan head ketinggian (level= 25-250 cm) terhadap volume udara

tertentu. Pada perlakuan variasi head ketinggian semakin besar (25 -250 cm air)

untuk setiap volume udara tertentu diperoleh perubahan volume udara semakin

kecil .Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar head ketinggian berarti

perlahanan tekanan air terhadap volume udara semakin besar. Karena udara

mempunyai sifat kompresibilitas (dapat ditekan), maka volume udara akan semakin

kecil bila tekanan makin besar.

Pada Gambar 5 dan Tabel 2 dapat dilihat hubungan antara masukan pada

transmitter berupa ketinggian head air (level air) terhadap keluaran transmitter

berupa arus (amper). Ada empat garis grafik (Gambar 5) yaitu, garis grafik yang

ditandai gambar segitiga, lingkaran , segi empat kecil dan segi empat besar. Pada

tiga garis grafik yang pertama menunjukkan hubungan keduanya (masukan head

ketinggian terhadap keluaran arus, namun pada sisi masukkan diberi volume udara

tertentu untuk setiap variasi perlakuan head ketinggian (25 -250 cm air).

Sedangkan pada garis grafik keempat, masukan head ketinggian tidak diberi

volume udara.

Ketiga garis grafik (garis1,2 dan 3) mempunyai keluaran arus (amper)

berbeda untuk setiap perlakuan variasi head ketinggian (25 -250 cm air)yang sama.

Sebagai contoh untuk head ketnggian 25 cm air diperoleh keluaran arus 4,19 mili

ampere, 3,18 mili ampere dan 3,74 mili ampere. Perbedaan keluaran arus

disebabkan perbedaan masukkan head ketinggian tertentu yang melawan arah

head ketinggian menuju transmitter. Perbedaan head ketinggian dengan arah

berlawanan ini disebabkan adanya perbedaan perangkat volume udara dalam

keadaan ketinggian masukan Perangkap volume udara dapat disebabkan
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kesalahan instalasi, tidak diiakukan purging (pengeluaran udara sebelum operasi)

atau sebab lain.

Table - 1 . Hubungan Level (Ketinggian Permukaan Air) terhadap Udara Terjebak

Level (cm)

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250

L-|=lnjection-|

udara
(l-j cmX3/8")

64
59
53
48
46
43
40
38
36
33

L2=lnjection2
udara

(l2 cmX3/8")

24
21
19
17
15
13
12
9
7
5

L-3=lnjection3

udara
(l3 cmX3/8")

41
39
37
33
31
29
27
25
23
21

Injection ud Vs level

70 .

level (cm)

L1

L2

L3

Gambar 4.Hubungan Perubahan Level (Ketinggian Permukaan Air) terhadap
Udara terjebak

Keterangan grafik: L-| -Injection-] udara (l^ cmX3/8"')

L2=lnjection2 udara ( l2 cmX3/8")

l-3=lnjection3 udara (I3 cmX3/8")
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Tabel 2. Hubungan Ketinggian Permukaan Air terhadap Arus

Level (cm)

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250

Outputg arus
(Amp)
4,51
5,2

5,85
6,52
7,15
7,87
8,53
9,22
9,89
10,55

Output-] arus

(Amp)
4,19
4,76
5,28
5,81
6,4
7

7,62
8,23
8,83
9,44

Output2 arus
(Amp)
3,18
3,79
4.4
5,01
5,64
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Gambar 5. Hubungan Ketinggian Permukaan Air terhadap Arus

Keterangan grafik 2: 0 =OutputQ arus (Amp)

O-i =Output-( arus (Amp)

C>2 =Output2 arus (Amp)

O3 =Output3 arus (Amp)

KESIMPULAN

Transmitter beda tekanan adalah alat yang bekerja didasarkan beda

tekanan pada dua sisi acuan dan sisi proses yang berupa arus ( 4 --> 20 mA) yang

proposional terhadap beda tekanan yang masuk (berupa garis lurus naik). Bila

udara terjebak dalam sistim pengukuran, maka untuk dua ketinggian permukaan air

yang sama (satu sistim terdapat udara terjebak yang lain tidak) akan diperoleh nilai

keluaran arus yang berbeda yang disebabkan karena udara mempunyai massa
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jenis yang jauh lebih kecil dibandingkan air. Oleh karena itu transmiter tekanan

adalah satu alat alternatif yang cocok digunakan untuk mengukur tinggi permukaan

air suatu tangki baik tertutup ataupun terbuka pada kondisi suhu dan tekanan

tinggi. Dimana untuk memperoleh nilai pengukuran yang baik diperlukan instalasi

yang baik, sehingga dimungkinkan terhindar dari ketidak seimbangan head cairan

di bawah kaki transmitter beda tekanan. Diusahakan udara yang terjebak dalam

sistem pengukuran dibuang agar diperoleh nilai pengukuran yang tepat , dengan

cara melakukan purging (membuka katup-katup pada sistim) sebelum operasi

sehingga dimungkinkan udara yang terjebak dapat dikeluarkan.
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EKSPERIMEN KONDISI KECELAKAAN AKIBAT PIPA PECAH
UKURAN BESAR PADA UUTR

Khairul H.,Anhar R. Antariksawan, Ismu Handoyo,Dedy Haryanto,Joko P,
Winduwati S., Basuki Agung P.

ABSTRAK
EKSPERIMEN KONDISI KECELAKAAN AKIBAT PIPA PECAH UKURAN

BESAR PADA UUTR. Telah dilakukan serangkaian eksperimen LOCA besar di
Untai Uji Termohidraulika Reaktor PPTKR. Eksperimen dilakukan bertujuan untuk
memahami fenomena LOCA besar pada sisi panas (hot leg) dengan sistem injeksi
keselamatan Akumulator dan tanpa sistem injeksi keselamatan. Dua eksperimen
tersebut dilaksanakan dengan tidak memfungsikan sistem injeksi keselamatan
tekanan tinggi dan tekanan rendah, sementara itu sistem air pengganti (make up
system)tetap dijalankan sampai eksperimen selesai. Eksperimen dilakukan pada
day a 1 MW, laju alir sekitar 9,4 kg/detik dan tekanan sekitar 154 bar. Fenomena
yang diamati d/batasi pada pengaruh injeksi keselamatan akumulator terhadap
keselamatan reaktor. Hasil-hasil eksperimen menunjukkan pola yang sama
mengenai penurunan tekanan sistem primer dengan sistem injeksi keselamatan
berfungsi dan tidak berfungsi. Trip pada sistem pada kedua kasus tersebut hampir
bersamaan yaitu pada sekitar detik ke 10. Perbedaan yang cukup nyata terjadi
adalah sesudah accumulator bekerja , maka tekanan sistem pada kasus LOCA
dengan Akumulator berfungsi, penurunan tekanannya relatif lebih kecil dari pada
LOCA tanpa Akumulator. Sementara itu temperatur pendingin kanal uji dan batang
pemanas menunjukkan temperatur yang lebih tinggi pada eksperimen LOCA tanpa
Akumulator dari pada LOCA dengan Akumulator, hat ini disebabkan oleh air injeksi
Akumulator. Pada kasus ini, injeksi keselamatan Akumulator dapat menurunkan
temperatur batang pemanas maupun pendingin kanal uji dengan cepat selama
persediaan air di Akumulator masih ada.

ABSTRACT
LARGE BREAK LOCA EXPERIMENT AT REACTOR THERMOHYDROLIC

TEST LOOP. The experiments of large break LOCA in the Reactor
Thermohydraulic Test Loop (UUTR) has been done. The experiments were held at
hot leg side by use of Accumulator safety injection system and without
Accumulator .Two experiments were done without activating the high and low
pressure safety injection system , while make up system was activated until the
experiments were stopped. The test were done at 1 MWt power with about 9,4
kg/sec primary coolant flow rate, and pressure 154 bar. The phenomena were only
be limited on the effect of accumulator to the system juring LOCA. The results of
the experiments indicated a similar system depressurization phenomena for both
with and without accumulator was activated. The system trip were happened at
very closely different time for both at arroud 10 th cycle. The significant differences
were that in the experiments were the accumulator was activated, the system
depressurization was going more slowly than without the accumulator, and the rods
and the fluid temperature were more lower. In the case, the water injection system
from the accumulator was able to reduced the rod and the cooling temperature as
long as the water inventory is available.
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PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam keselamatan PLTN adalah termohidraulika.

Pemahaman teknologi aspek tersebut mutlak dilakukan untuk dapat membuat

desain ataupun evaluasi desain suatu PLTN. Hal itu dapat dilaksanakan dengan

melakukan percobaan-percobaan pada sarana uji yang telah ada di PPTKR

maupun dengan melakukan perhitungan numerik .

Ditinjau dari aspek termohidraulika, kondisi kecelakaan kehilangan air

pendingin atau disebut LOCA (Loos of Coolant Accident) merupakan topik

penelitian yang penting mengingat bahwa kondisi tersebut termasuk kondisi

kecelakaan terparah yang dipostulasikan. Analisis terhadap LOCA merupakan

salah satu persyaratan utama dalam perancangan dan keselamatan suatu PLTN

khususnya jenis air tekan (PWR).

Untai Uji Termohidraulika Reaktor (UUTR) adalah suatu fasilitas

eksperimental untuk mempelajari aspek termohidraulika Reaktor. Untai ini mampu

mensimulasikan kecelakaan kehilangan air pendingin (LOCA) dengan tersedianya

fasilitas katup yang dapat terbuka dengan cepat (Quick Acting Swing Check Valve,

QASCV). Katup ini dihubungkan ke pipa pendingin primer, baik pada lengan dingin

(cold leg) ataupun pada lengan panas (hot leg). Katup tersebut juga dilengkapi

dengan orifice yang mempunyai berbagai diameter, yang berguna untuk simulasi

berbagai macam luas kebocoran (small, medium dan large break).

Hal penting yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : pertama,

memahami fenomena LOCA besar di kaki panas (hotl eg) pada keadaan sistem

injeksi keselamatan akumulator berfungsi dan tidak berfungsi. Kedua, untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya personil PPTKR dalam

bidang sistem keselamatan PLTN jenis air tekan.

Beberapa eksperimen LOCA telah dilakukan pada tahun terdahulu meliputii

small dan medium break di UUTR. Eksperimen yang dilakukan saat ini merupakan

lanjutan dari eksperimen-eksperimen sebelumnya, bedanya tidak menggunakan

orifice sehingga diameter luas kebocoran menjadi besar (Large Break). Eksperimen

dimulai dengan uji dingin untuk mengetahui karakteristik penurunan tekanan,

dilakukan pada tekanan sekitar 150 bar laju alir sekitar 9.4 kg/det. Untuk operasi

panas dilakukan pada daya 1 MW dimana suhu masukan dan keluaran Kanal Uji

sekitar 115°C dan 134°C.

Laporan ini akan menyajikan hasil-hasil eksperimen dan analisis terhadap

hasil eksperimen yang dilakukan di UUTR untuk kebocoran besar (Large Break)
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pada sisi hot leg. Juga akan ditampilkan hasil perhitungan numerik dengan paket

prograam RELAP5/M0D1.

TEORI

Kecelakaan kehilangan pendingin (Loss of Coolant Accident,LOCA) pada

sistem primer akan mengakibatkan akumulasi panas pada bahan bakar sehingga

akan mengancam integritas bahan bakar tersebut. Kecelakaan kehilangan

pendingin dibedakaan atas:

• Kebocoran ukuran kecil (small break) adalah : kebocoran dengan diameter

hingga 80 mm(2% luas penampang pipa utama).

• Kebocoran ukuran sedang (medium break) adalah : kebocoran dengan

diameter 80 s/d 250 mm (2% s/d9,8% luas pipa utama).

• Kebocoran ukuran besar (Large break) adalah kebocoran dengan diameter

lebih besar dari 250 mm (diatas 9,8 % luas pipa utama).

Berdasarkan Westinghouse untuk mengatasi kejadian tersebut suatu PLTN

jenis PWR harus dilengkapi dengan Sistem pendingin darurat (Emergency Core

Cooling System, ECCS). Sistem ini didesain untuk mensuplai air pendingin primer

apabila terjadi kecelakaan kehilanganair pendingin tersebut sehingga mencegah

terjadinya temperatur pelelehan pada bahan bakar (excessive fuel cladding

temperatures). ECCS terdiri atas tangki accumulator yang berisi sistem injeksi

keselamatan tekanan tinggi dan rendah (Safety Injection System). Sistem injeksi

tekanan tinggi yang dimulai jika tekanan primer turun hingga 120 bar, dan sistem

injeksi tekana n rendah beroperasi pada tekanan sekitar 8 bar digerakkan oleh

pompa.

Pada LOCA ukuran besar mempunyai tiga tahapan karakteristik yaitu :

blowdown, refill, reflood dan recirculation. Blowdown dimulai pada saat awal

terjadinya LOCA dan tekanan turun sampai keadaan atmosperik. ECCS dapat

digambarkan pada Gambar 1.
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Boron Injektion

Accumulator

Storage

Safety Injektion

Steam Generator

Pump

Gambar 1. Sistem Pendingin Darurat Pada Teras Reaktor, ECCS

Untai Uji Termohidraulika Reaktor (UUTR)

Untai Uji Termohidraulika Reaktor merupakan model PLTN jenis PWR.

Komponen-komponen utama UUTR identik dengan komponen PLTN, yaitu: Kanal

Daya (Test Section) yang merupakan model budel bahan bakar teras PWR

(pressure vessel), tabung penekan (pressurizer), Heat Exchanger untuk

menggantikan steam generator dan pompa primer.

UUTR mampu mensimulasikan kondisi kecelakaan kehilangan air pendingin

(LOCA) dengan tersedianya fasilitas Quick Acting Swing Check Valve (QASCV),

yaitu suatu katup yang dapat terbuka dengan cepat dihubungkan ke pipa pendingin

primer baik pada lengan dingin (sisi masukan pressurizer, cold leg) ataupun lengan

panas (sisi keluaran pressurizer, hot leg). Katup tersebut dilengkapi dengan orifice

yang mempunyai berbagai diameter, dimaksudkan untuk simulasi berbagai macam

luas kebocoran (dari small break hingga large break).

Pada Kanal Daya UUTR, berkat sejumlah batang pemanas yang dialiri arus

listrik searah, dapat dibangkitkan daya panas sebesar 3,2 MW. Air pendingin

mengalir dari bagian bawah Kanal Daya, melewati celah batang pemanas dan

keluar di sisi atas. Pada sisi keluaran suhu air pendingin telah meningkat sebanding

dengan daya dan laju alirnya.
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Selanjutnya, air pendingin dialirkan ke Heat Exchanger (HE) yang berbentuk

shetl-and-tube. Air pendingin primer mengalir di dalam tabung-tabung dan

membuang panas ke pendingin sekunder yang mengalir di sisi luar tabung (shell).

Dari HE, air pendingin primer kembali ke Kanal Daya.

Air pendingin sekunder keluar dari HE menuju ke Dry Cooling Tower (DCT)

untuk didinginkan dengan bantuan udara yang ditiupkan oleh fan sebelum kembali

lagi ke HE. Gambar 2 memperlihatkan diagram alir UUTR beserta komponen-

komponen utamanya.

Akumu
lator

secondary pump

[ry cooling tower

primary pump

Gambar 2. Diagram alir UUTR

Tentang DCT, terdapat 3 buah bundel DCT yang tersusun paralel dan

masing-masing bundel terdiri dari 3 buah DCT yang tersusun seri. Laju alir

pendingin sekunder dari HE dibagi merata ke ketiga bundel dan pada sisi keiuaran

bergabung kembali.

Mengenai Tabung Penekan , berupa tangki silinder (diameter 114 mm,

panjang 6 m) yang terpasang pada bagian atas dari instalasi. tabung penekan ini

dihubungkan dengan pipa sisi masukan (cold leg) dan sisi keiuaran (hot leg)

dengan diameter pipa 37 mm. Untuk pengaturan tekanan dan sekaligus sistem

keselamatan, tabung penekan dilengkapi dengan : tiga buah pemanas listrik yang

berdaya total sekitar 12 kW; sistem injeksi air dingin (spray) serta dua katup yaitu

pneumatik (yang akan terbuka bila tekanan melebihi harga yang dikehendaki) dan

katup pengaman (terbuka jika tekanan desain dilampaui).
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Tentang Sistem Darurat, yaitu meliputi : pertama Akumulator, tangki ini

dihubungkan pada sisi cold leg dan akan bekerja secara otomatis (dengan tekanan

gas Nitrogen)apabila tekanan sisi primer turun dibawah 42 bar. Volume air yang

tetrdapat di dalam tangki ini berkisar 75 liter. Kedua .Make up Tank (Tangki D103

)merupakan sistem injeksi tekanan dan bekerja pada tekanan sekitar 135 bar.

Ketiga , Feed Watetr Tank, tangki ini berfungsi sebagai penyangga air bebas

mineral. Adanya kelebihan air ( ketinggian air di tabung penekan melebihi batas

normal) atau kekurangan air (karena kebocoran) akan ditampung di atau dipasok

oleh air bebas mineral dari tangki ini

RELAP 5/MOD1

Analisis kecelakaan dilakukan dengan program komputer untuk perhitungan

termohidraulika yaitu RELAP5 yang dikembangkan di INEL Uidaho National

Energy Laboratory).

RELAP5 memodelkan sistem hidrodinamik dengan model satu dimensi,

transien, dengan aliran dua fase air-uap yang dapat mengandung gas lain yang tak

terkondensasi.

Dalam RELAP 5, suatu sistem hidrodinamika dimodelkan dengan

komponen - komponen yang mewakili berbagai bagian sistem, sepertu pipa,

bejana, pompa, katup, sumber panas, dengan bebagai spesifikasinya. Beberapa

komponen merupakan model khusus, yaitu pencabangan pipa, separator, pompa,

jet mixer, turbin berbagai macam katup, dan akumulator. Komponen berisi datra-

data fisis komponensebenarnya, yaitu geometri dan data fluida di dalamnya.

Komponen-komponen terdiri dari satu atau lebih volume yang dihubungkan dengan

penghubung (junction) yang berisi data aliran fluida.Daerah perpindahan panas

dimodelkan dengan struktur panas yang berisi data geometri dan sifat-sifat bahan.

RELAP5 dilengkapi dengan berbagai model proses, diantaranya choked

flow, perubahan luas tiba-tiba, dan aliran dua fase berlawanan ara.Untuk

memodelkan bocoran pada sisi pipa terdapat model crosflow junction.

Program komputer RELAP5 sudah diuji dan digunakan pada berbagai

kondisi transien reaktor air ringan. Pengkajian RELAP5 terhadap sejumlah data

eksperimen menunjukkan kemampuan RELAP5 mensimulasikan fenomena-

fenomena LOCA maupun ATWS.
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TATA KERJA

Eksperimen kecelakaan air pendingin pada UUTR dilaksanakan dengan cara

sebagai berikut:

• Mempersiapkan semua sistem UUTR dengan mengkondisikan semua

parameter operasi (tekanan, laju alir dan daya)

• Membuka katup kebocoran.

Langkah-langkah eksperimen sebagai berikut:

• Mempersiapkan QASCV pada posisi yang telah ditentukan. Disini karena

kebocoran ukuran besar maka tanpa menggunakan orifice (diameter 37 mm)

• Mengkondisikan eksperimen sbb.adalah : tekanan 150 bar, laju alir 9,4kg/det

(80%) dan daya 1000 KW.

Tabel 1 . Kondisi Eksperimen

Parameter

Daya Kanal Uji (MW)

T inK.U(C)

T0UtK.U. ( C)

P primer (Mpa)

P akumulator (Mpa)

Laju alir (kg/det)

Level Pressurizer (m)

Dengan Akumulator

1

120

144

15,4

4,2

9,44

3,24

Tanpa Akumulator

1

120

144

15,4

-

9,44

3,24

Sebelum pembukaan katup QASCV dipastikan bahwa tangki

accumulator pada keadaan siap dan tekanan Nitrogen tepat 42 bar.

Setelah sistem pengolah data siap, QASCV dioperasikan . Harga

parameter-parameter penting seperti tekanan, temperatur batang

pemanas, temperatur air pendingin dan laju alir dicatat selama selang

waktu yang dikehendaki.

Pembukaan katup mengakibatkan tekanan dan level air di pressurizer

turun dengan cepat. Saat tekanan tabung penekan mencapai sama

dengan 128 bar, pompa primer mati maka laju alir langsung turun secara

cepat. Sementara itu, heater pada pressurizer akan mati pada saat level

air mencapai batas minimum (sekitar 2000 milimeter).

Pada saat laju alir mencapai harga sekitar 50 %dari laju alir maksimum,

sistem trip bekerja sehingga catu daya ke batang pemanas terputus.
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Pompa P 201 (pompa yang berfungsi menjaga level tabling penekan

pada kondisi normal) secara otomatis akan bekerja apabila level air

dibawah normal.

Pada saat tekanan sistem mencapai kurang dari 42 bar tabling

akumulator bekerja yaitu dengan menginjeksikan air ke dalam pipa

utama.

Langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

• Pengumpulan spesifikasi teknis lengkap UUTR

• Nodalisasi

• Menyiapkan data input

• Run komputer

• Membuat grafik korelasi-korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian eksperimen dan perhitungan dengan komputer RELAP 5 tentang

Large Break Loca pada sisi panas (hot leg) di UUTR telah dilakukan. Hasil-hasil

tersebut ditampilkan pada makalah ini yang menunjukkan karakteristik perubahan

tekanan, laju alir dan temperatur pada Kanal Uji sisi inlet dan outlet pada sekitar 10

detik pertama sejak pembukaan katup QASCV.

LOCA hot leg dengan akumulator berfungsi, fenomena sebagai berikut:

Setelah pipa bocor bersamaan dengan keluarnya air pendingin melalui boran

tersebut, sistem mengalami penurunan tekanan yang cepat (Gbr.3). Trip sistem

terjadi pada sekitar detik ke 10 setelah terjadi LOCA dan kemudian sistem

terpancung pada sekitar detik ke 11,5 setelah ketinggian air di tabung penekan

mencapai nol (air habis) pada sekitar detik ke 9. Sementara itu Akumulator mulai

bekerja pada sekitar detik ke 10 pada tekanan 42 bar dan persediaan air

akumulator habis pada sekitar detik ke 46. Penurunan tekanan yang cepat ini

dipihak lain juga menyebabkan percepatan aliran didalam kanal uji dan membuat

perpindahan panas yang tinggidapat berlangsung sampai pendingin terdegradasi.

Pada keadaan ini temperatur batang pemanas dan pendingin masuk dan keluar

kanal uji menurun dengan cepat bersamaan dengan terjadinya pemancungan

sistem dan bekerjanya akumulator pada detik ke 11 s/d ke 66. Selanjutnya, dengan

semakin menurunnya jumlah massa pendingin yang mengalir di kanal uji dan

dengan habisnya air injeksi dari akumulator, maka sebagian energi yang tersimpan
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di dalam upper plenum dan kanal uji terdistribusi kembali dan menyebabkan

terjadinya kenaikan temperatur batang pemanas maupun pendingin walaupun

sistem sudah terpancung (mulai detik ke 67 sampai eksperimen dihentikan). Hal ini

tampak seperti terlihat pada Gambar.4 dan Gambar.5 Walaupun demikian,

temperatur maksimum yang dicapai oleh batang pemanas maupun air pendingin

relatif tidak tinggi karena tahanan aliran terhadap bocoran relatif rendah dan tidak

adanya sumber panas baru (panas peluruhan, sehingga aliran massa yang

membawa pula energi ini, tetap dapat keluar lewat bocoran dan menurunkan energi

yang tersimpan di kanal uji dengan cepat. Adanya perbedaan yang cukup signifikan

antara hasil eksperimen dan (gambar 6) dimana pada Relap penurunan level

pressurizer lebih lambat (landai) volume pressurizer yang dimodelkan lebih besar

dari yang sesungguhnnya dilapangan karena adanya kumparan-kumparan yang

tidak dimasukkan diperhitungan RelapUrutan kejadian LOCA besar disisi hot leg ini

dapat dilihat di dalam Tabel .2

Gambar 3. Tekanan Untai Primer Eksperimen (E) dan Relap <
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Gambar 4. Temperatur Pendingin di Kanal Uji pada Eksperimen (E) dan Relap

Gambar 5.Temperatur Batang Pemanas Pada Eksperimen (E) dan Relap <

3OT0f

7 g 0 SO I I 12 13 14 1S 16 17 10 19 » 21 K 11

WiMu Klcbh pip. bocor (<^lik)

Gambar 6. Level Tabung Penekan pada Eksperimen (E) dan Relap (R)

58



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor- 111
Serpong, 13 -14 Mei 1998

ISSN No.: 1410-0533
PPTKR-BATAN

Tabel.2. Urutan Kejadian LOCA dengan akumulator

Kejadian

Sistem Trip

Akumulator bekerja

Level Prssuruzer habis

Tin Kanal Uji menurun

Tout Kanal Uji menurun

T batang pemanas menurun

Detik ke

10

10-46

9

11 -66

11 -66

9 -66

Dari kejadian tersebut di atas, nampak tabung penekan tidak mampu

mengimbangi penurunan tekanan untai primer yang yang begitu cepat. Hal ini

menyebabkan tekanan jenuh air dalam waktu yang relatif singkat dan terjadi

penurunan koefisien perpindahan pana pendingin. Akibatnya temperatur batng

pemanas dan pendinginkanal uji naik kembali. Di pihak lain, akumulator nampak

cukup berperan walaupun dalam waktu yang relatif singkat.

LOCA hot leg dengan akumulator tidak berfungsi, fenomenanya sbb:

Setelah pipa bocor, tekanan sistem turun dengan cepat( Gbr.11.1 ). Trip

sistem terjadi pada sekitar detik ke 12,5 setelah LOCA terjadi dan kemudian sistem

terpancung pada sekitar detik ke 14. Ketinggian air di tabung penekan mencapai

nol (air habis) pada sekitar detik ke 9. Sementara itu air pendingin keluar lewat

bocoran dengan deras dan menyebabkan percepatan aliran didalam kanal uji.

Dengan berlanjutnya penurunan tekanan, maka aliran air pendingin di dalam kanal

uji juga terus mengalir dengan cepat dan perpindahan panas yang tinggi tetap

dapat berlangsung untuk waktu yang cukup lama sampai pendingin terdegradasi.

Pada keadaan ini temperatur batang pemanas dan pendingin keluar kanal uji

menurun. Sementara itu, bersamaan dengan besarnya laju masa bocoran yang

keluar, berakibat pula jumlah massa pendingin yang mengalir di kanal uji menurun

yang selanjutnya mengakibatkan sebagian besar energi yang tersimpan di dalam

upper plenum dan kanal uji terdistribusi kembali. Air pendingin terdegradasi dan

dengan tidak adanya tambahan air dari akumulator, maka kemampuan

perpindahan panas pendingin menurun dan menyebabkan temperatur batang

pemanas maupun pendingin tinggi , walaupun sistem sudah terpancung (scram).

Hal ini seperti yang diperlihatkan pada Gambar 8 dan 9. Walaupun demikian,

temperatur maksimum yang dicapai oleh batang pemanas maupun air pendingin

relatif tidak tinggi karena tahanan aliran terhadap bocoran relatif rendah, sehingga
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aliran massa yang membawa pula energi ini tetap dapat keluar lewat bocoran dan

menurunkan energi yang tersimpan di kanal uji dengan cepat. Urutan kejadian

LOCA dengan akumulator tidak berfungsi diperlihatkan pada Tabel 3.

Tabel.3. Urutan Kejadian LOCA tanpa Akumulator

Kejadian

Sistem Trip

Akumulator bekerja

Level Prssuruzer habis

Tin Kanal Uji menurun

Tout Kanal Uji menurun

T batang pemanas menurun

Detik ke

12,5

.

8

-

14-29

9 -18

Gambar 7. Tekanan Untai Primer, Eksperimen (E) dan Relap <
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Gambar 9. Temperatur Batang Pemanas, Eksperimen (E) dan Relap
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Gambar 10. Level Tabung Penekan Pada Eksperimen (E) dan Relap (R).
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KESIMPULAN

Dari hasil eksperimen dan perhitungan numerik dengan paket program

disimpulkan bahwa:

Pola penurunan tekanan sistem untai primer dan tabung penekan secara

umum serupa. Perbedaan yang nampak adalah sesudah akumulator bekerja maka

tekanan sistem pada kasus LOCA dengan akumulator berfungsi, penurunan

tekanan relatif lebih kecil (landai) dari pada LOCA tanpa Akumulator.

Temperatur pendingin kanal uji dan batang pemanas kanal uji, menunjukkan

temperatur yang lebih tinggi pada eksperimen LOCA tanpa Akumulator dari pada

LOCA dengan Akumulator karena air injeksi akumulator turut membantu dalam

pengambilan panas kanal uji ketika jumlah pendingin di kanal uji telah jauh

berkurang. Sistem injeksi keselamatan akumulator dapat menurunkan temperatur

batang pemanas maupun pendingin di kanal uji dengan cepat selama persediaan

air pada akumulator masih ada. Setelah itu akumulator tidak mampu lagi

menangani karena besamya laju massa bocoran yang keluar. Pada kasus LOCA

dengan akumulator tidak berfungsi, terlihat temperatur batang pemanas maupun

pendingin kanal uji relatif tetap tinggi dan cenderung tetap seperti keadaan

awalnya. Dengan penurunan tekanan yang cepat, maka hal ini akan dapat

menyebabkan pencapaian tekanan jenuh pendingin, yang akan mengakibatkan

terbentuknya uap yang bila jumlahnya terlalu besar akan dapat menghambat

perpindahan panas dari batang pemanas ke pendingin.

Hasil perhitungan numerik dengan paket program Relap 5 menunjukkan pola

yang sesuai dengan hasil-hasil eksperimen.
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SIMULASI MEKANISME REAKSI PEMBENTUKKAN H2O2 HASIL
RADIASI SINAR-y PADA KONDISI ASAM BORAT

Geni Rina Sunaryo, Sumijanto, ArifaJ, Siti Nurul Lafifah, Urip Santoso

ABSTRAK
SIMULASI MEKANISME REAKSI PEMBENTUKKAN H2O2 HASIL

RADIASI SINAR-Y PADA KONDISI ASAM BORAT. Analisa mekanisme reaksi
yang terjadi dalam larutan asam borat hingga temperatur 150°C dilakukan untuk
memahami mekanisme reaksi yang terjadi sehingga dapat dilakukan langkah-
Iangkah berikutnya untuk mereduksi konsentrasi oksigen terlarut di dalam air
pendingin. Analisa dilakukan dengan menggunakan metoda filing antara hasil
percobaan radiasi dan perhitungan dengan perangkat lunak "Facsimile". Masukan
data berupa satu seri reaksi kimia dalam sistim aerasi yang mungkin terjadi di
dalam sistim asam borat yang diiradiasi dengan menggunakan sinar-y berikut nilai
konstantanya, nilai-G, dosis dan konsentrasi pada temperatur yang bervariasi.
Nilai konstanta kecepatan reaksi untuk temperatur yang lebih tinggi yang tidak
diketahui dihitung dengan menggunakan energi aktivasi sebesar 3 kkal. Dari
simuiasi fitting diketahui bahwa hadirnya proton dan oksigen di dalam larutan akan
meningkatkan produk bahan pengoksid hidrogen peroksida 10 kali lipat, sedangkan
meningkatnya konsentrasi oksigen mulai Imikromolar (1\xM) tidak memberikan
pengaruh yang berarti pada produksi hidrogen peroksida atau konstan. Spesi yang
paling reaktif di dalam mendegradasi oksigen adalah radikal hidrogen (H) pada
temperatur 25°C. Fraksi reaksi antara atom H dengan oksigen meningkat menjadi
10 kali lipat pada temperatur 150°C. Degradasi oksigen oleh elektron terhidrasi
menjadi kompeten pada temperatur 150°C. Dari hasil fiting terbaik antara hasil
percobaan laboratorium dengan simuiasi diketahui bahwa di dalam sistim asam
borat terjadi reaksi antara asam borat dengan spesi pendegradasi peroksida,
elektron, OH dan H dengan konstanta kecepatan reaksi pangkat 6 sehingga terjadi
penurunan fraksi degradasi peroksida yang mengakibatkan menaiknya produksi
peroksida.

ABSTRACT
MECHANISM SIMULATION OF H2O2 FORMATION BY y-RAYS

IRRADIATION IN BORIC ACID SOLUTION. The mechanism reaction analysis of
boric acid solutions up to temperature of 150°C was done to understand the
reaction mechanism, so the further action for reducing the diluted oxygen in cooling
system can be determined. The analysis was done by using fitting methode
between experimental and simulation results by "Facsimile" software. The inputs
data is one of the probable scheme reactions in aeration boric acid which is
irradiated by using y-rays including the rate constants, G-value, doses and the
temperature dependence systems concentration. The unknown rate constant at
high temperature is calculated by using the activation energy of 3 kkal. From the
fitting simulation , it is known that the presence of proton and oxygen in the solution
will increase the oxidator of H2O2 production 10 times, but higher oxygen
concentration of 1 \xM will not give the significant effect anymore. The most reactive
species for oxygen degradation is H radical at 2f?C. The fraction reaction of H
atom and oxygen increase 10 times higher at 150°C. The degradation reaction of
oxygen by hydrated electron at 150°C become significant. From the fitting
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simulation, it is known that the reaction between boric acid and hydrogen peroxide
degradation species such OH and H was assumed to be occurred with the rate
constants of 6 magnitude.

PENDAHULUAN

Asam borat ditambahkan di dalam air pendingin reaktor jenis air tekan

(PWR) sebagai pengatur reaktifitas reaktor. Boron yang dikandungnya menjadi

pengganti batang pengendali yang dapat menyerap neutron tanpa adanya

penurunan reaktifitas secara drastis. Adanya zat penambah tersebut tentunya

akan memberikan pengaruh terhadap pembentukkan produk radiolisis baik itu

oksidator maupun reduktor. Oleh karena itu penelitian yang lebih mendalam

mengenai efek penambahan zat penambah tersebut sangat perlu dipelajari guna

melimitasi keberadaan oksidator terlarut di dalam air pendingin reaktor yang dapat

mempercepat terbentuknya korosi sehingga menurunkan keandalan struktur

reaktor.

Di dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan percobaan radiasi sinar-

pada larutan asam borat hingga 10 ppm dalam sistim aerasi secara laboratorium.

Laju dosis yang digunakan adalah 1kGy/jam serta variasi dosis hingga 100 Krad.

Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa produk radiolisis H2O2 yang terbentuk

naik dengan naiknya dosis radiasi pada temperatur kamar. Laju kenaikkannya

tinggi pada dosis rendah dan cenderung untuk mencapai suatu nilai laju mendekati

zero pada dosis yang lebih tinggi atau dapat dikatakan bahwa produk tersebut

mencapai nilai saturasi mulai dari dosis radiasi tertentu. Semakin tinggi konsentrasi

asam borat yang ditambahkan akan semakin tinggi konsentrasi produk radiolisis

H2O2 dan semakin panjang waktu irradiasi yang dibutuhkan untuk mencapai nilai

saturasi.(1) Naiknya temperatur hingga 100°C pada konsentrasi asam borat 5 ppm

akan meningkatkan konsentrasi hidrogen peroksida yang terbentuk. Pada

temperatur diatas 100°C, konsentrasi hidrogen peroksida yang terbentuk akan

semakin kecil yang disebabkan oleh adanya termal degradasi dari hidrogen

peroksida yang berdasarkan percobaan mempunyai nilai energi aktivasi sebesar

71kJ/mol. Uji coba kestabilan termal untuk bahan kimia yang dipergunakan atau

yang diproduksi akibat radiasi juga telah dilakukan untuk mengkontrol seberapa

jauh kontribusi dari degradasi termal. Dari hasil percobaan didapat bahwa hidrogen

peroksida stabil pada temperatur dibawah 100°C dan mengalami degradasi termal

pada temperatur 100°C. Diasumsi bahwa degradasi hidrogen peroksida tersebut

membentuk air dan oksigen. Asam borat stabil hingga temperatur uji 100°C.(2>
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Dari hasil percobaan tersebut perlu dilakukan analisa secara simulasi untuk

memahami mekanisme reaksi yang terjadi di dalam sistim larutan asam borat

dibawah pengaruh radiasi sinar-y. Dengan adanya pemahaman tersebut maka

langkah-langkah selanjutnya yang hams diambil guna mereduksi konsentrasi

oksidator di dalam air pendingin dapat dilakukan. Simulasi pemahaman

mekanisme reaksi yang terjadi di dalam sistim asam borat akan dijelaskan di dalam

makalah ini dengan menggunakan perangkat lunak "Facsimile".

TEORI

Studi pengaruh radiasi pada air telah dimulai sejak tahun 1940, kemudian

dikembangkan dengan ditemukannya metoda pulsa radiolisis untuk mengamati

langsung tingkah laku elektron terhidrasi yang terbentuk di dalam proses radiolisis

air.

Air bila diradiasi akan terdekomposisi melalui 2 proses, yaitu eksitasi dan

ionisasi. Bentuk akhir dari produk-produk tersebut disebut sebagai produk primer

seperti yang tertulis pada persamaan reaksi dibawah ini.

H2O - » eaq", H, OH, H+, H2, H2O2 (1)

Proses tersebut berjalan sangat cepat dalam rentang waktu 10~8 detik.

Banyaknya atom atau molekul dari produk primer yang terbentuk per 100eV energi

yang diserap, disebut sebagai nilai-G. Dimana masing-masing produk primer

tersebut mempunyai nilai-G yang berbeda untuk temperatur dan sumber radiasi

yang berbeda. Kemudian produk-produk tersebut akan saling bereaksi satu sama

lain atau dengan zat-zat yang terlarut yang akhirnya membentuk suatu senyawa

yang stabil. Untuk mempelajari proses reaksi yang terjadi di dalam sistim tersebut,

maka dilakukanlah simulasi komputer dengan menggunakan program

"FACSIMILE" yang dikembangkan oleh laboratorium Harwell. Pada dasarnya

program tersebut mengartikan keberadaan reaksi kimia tersebut dalam suatu set

persamaan diferensial. Persamaan ini dipecahkan dengan integrasi numerik

setelah penyederhanaan kecepatan reaksi, konsentrasi awal produk radiolisis, laju

dosis dan waktu irradiasi. Hasilnya berupa suatu tabel perubahan konsentrasi

produk radiolisis dengan kenaikan dosis yang diserap.

dt N ^
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Dimana :
Cj, Cm, Cn = konsentrasi produk radiolisis i, m dan n (mol/l)
Gj = nilai-G dari produk radiolisis (nomor atom atau molekul per

100eV)
P = energi yang diserap (100eV/dtk.l)
N = bilangan Avogadro
kmn = konstanta reaksi antara produk radiolisis m dan n (l/mol.dtk)

Input parameter

Set reaksi

Untuk mensimulasi tingkah laku produk radiolisis pada temperatur tinggi

maka diperlukanlah input data seperti set reaksi dan nilai-G. Konstanta kecepatan

reaksi ditetapkan berdasarkan percobaan. Untuk reaksi-reaksi yang belum

diketahui nilai konstanta kecepatan reaksinya pada suhu 150°C, dianggap bahwa

kenaikan nilai-k dengan temperatur dalam plot arrheius tersebut, naik paralel

dengan reaksi kontrol difusi. Dimana nilai aktivasi energinya, Ea, sebagai 3,5

kcal/mol. Set reaksi yang dipakai dapat dilihat pada Tabel 1 , untuk temperatur

kamar (25°C).

Tabel 1. Set reaksi yang terjadi di dalam sistim larutan asam borat pada

temperatur 25°C.(3)

* BORIC ACID SOLUTION CHEMICAL REACTION AT 25°C;

PERMIT + - ;

VARIABLE H+ OH- H2O
E- H OH O- 02- H2O2 H02- 022- H2 02
HO2H2O3 H2O2+ 03- 03 H03 ;

PARAMETER
GH+ 2.75 GE- 2.75 GH2 0.45 GH0.63
GOH 3.12 GH2O2 0.58 GH20 0.077
RADIATION 2.8E-08 ;

* RADIATION UNIT ON RAD/HRS;
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COMPILE INITIAL ;
H+ = 1E-03
OH- =1E-07
H2O = 55.5
02 =1E-06
**.
COMPILE EQUATIONS

% RADIATION*
% RADIATION*
% RADIATION*

KAUIUL

GE-
GH
GOH

% RADIATION*GH2O2
% RADIATI0N*GH2
% RADIATION*
% RADIATION*

*
% 6.0E09: OH
%2.5E10:OH
%2.5E10:OH
%1.8E10:OH
% 7.9E09: OH
%1.0E10:OH
% 8.5E09: OH
% 2.7E07: OH
% 1.4E10:OH
% 4.0E07 : OH

% 6.0E09 : E- +
%2.0E10:E- +
% 1.5E10:E- +
%1.2E10:E- +
% 1.6E10:E- +
% 3.5E09 : E- +
%2.2E10:E- +
%2.0E10:E- +

* * ***** **
% 5.0E09 : H +
%2.0E10:H +
%2.0E10:H +
% 6.0E07 : H +
% 1.5E07 : H +
%2.0E10:H +
%2.0E10:H +

* *****************
% 9.0E08 : 0- +
% 6.0E08 : 0- +
% 7.0E08 : 0- +
% 5.0E08 : 0- +
% 3.5E08 : 0- +
% 2.0E06 : 0- +
% 3.0E09 : 0- +

GH+
GH20

= E-
: =H
: =0H
: = H2O2
: =H2
: =H+
:H20 =

.K

k******RhAU I IONS Uh U H "
+ 0H
+ E-
+ H
+ 0-
+ H02
+ 02-
+ O3-
+ H2O2
+ 0H-
+ H2

= H2O2
= 0H- +H20
= H20
= H02-
= H2O3
= OH- + 02
= H02 + 02-
= H20 + 02- + H+
= 0- +H20
= H20 +H

******REAUI lUNb Uh b-*""
E-
H
0-
02-
H2O2
H02-
H+
02

*****RE
H
H02
O2-
H2O2
OH-
02
O-

*****RE;

+ H20 + H20
+ H20
+ H20 =
+ H20 + H20

+ H20
=

ACTIONS OF H*****
= H2
= H2O2
= H02-
= 0H +H20
= E- + H20
= H02
= 0H-

ACTIONS OF 0-
0- + H20 + H20 = H2O2
02-
03-
H2O2
HO2-
H20
02

= 02
= 02-
= 02-
= 0H-
= 0H
= 03-

1

;

OH- + OH- + H2
OH- + H2
OH- + OH-
OH- + OH- + H2O2
OH +0H-
OH- + OH- + OH
H
02-

;

;
*** ***************.
+ OH- + OH- ;
+ OH- + OH- ;
+ 02- ;
+ H20 ;
+ 02- ;
+ 0H- ;
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% 2.0E08 : O- + H2 = OH- + H ;
* *,**«,****.*«****REACTIONS OF HO2 02- H2O2******"*********;
% 7.5E05 : H02 + HO2=O2 + H2O2 ;
%1.0E08:HO2 +02- =02 + H02- ;
%2.1 :H2O3 =02 + H20 ;
%3.3E03:O3- = 0- + 02 ;
%9.0E10:O3- + H+ = H03 ;

COMPILE PRINT;
WRITE 1=6, TIME, Z1 Z2 Z3 % ;

WHENEVER TIME = 0 1E-09 1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02 1E-01 1 2 3
4 5 10 20 30 40 50 100 3600 86400 %
CALL PRINT;

BEGIN;
STOP;

Nilai-G

Nilai-G dari produk radiasi didefinisikan sebagai banyaknya radikal ataupun

molekul dari produk radiasi yang terbentuk per 10OeV energi yang diserap. Nilai-G

tersebut bergantung pada temperatur dan tipe radiasi yang dinyatakan sebagai

efek LET. Nilai-G tersebut ditetapkan melalui percobaan dengan menggunakan

senyawa-senyawa penangkap yang reaktif terhadap satu atau dua produk radiolisis

tersebut untuk membentuk senyawa yang stabil. Pengamatan produk dapat

dilakukan melalui metoda pulsa radiolisis ataupun dengan metoda konvensional

lainnya. Nilai-G yang dipakai di dalam simulasi ini dikumpulkan dalam Tabel 2

untuk sumber radiasi sinar-y pada temperatur 25, 50, 100 dan 150°C. '

Nilai G untuk temperatur 50 dan 150°C adalah nilai asumsi yang di dapat

dari hasil plot nilai-G vs temperatur, karena tidak adanya data hasil percobaan.
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Tabel 2. Nilai-G produk radiolisis hasil radiasi dengan sinar-y pada variasi

temperatur.

Temperatur ( C)

25

50

100

150

200

Geaq-

2,75

2,90*

3,14

3,45*

3,72

GH

0,63

0,67*

0,79

0,79*

0,81

GOH

3,12

3,25*

3,49

3,50*

3,0

GH2

0,45

0,46*

0,48

0,50*

0,52

GH2O2

0,58

0,67*

0,7

1,10*

1,285

G-H2O

42,7

44,5*

48,8

52,0*

55,5

* nilai asumsiyang didapat dari hasil plot

Konsentrasi awal

Konsentrasi awal dari bahan-bahan yang terlarut sangat mempengaruhi

kecepatan reaksi. Dalam hal ini, radiolisis air murni tidak melibatkan adanya

bahan terlarut lain selain H dan OH maka konsentrasi awal yang digunakan

sebagai input hanyalah [H+]25oc=10~ M dan [OH"]=10~ M. Kemudian, karena

naiknya temperatur menaikkan nilai Kw (konstanta produk ionisasi air), maka

konsentrasi awal H+ dan OH" pada 250°C menjadi 10" M untuk keduanya karena

Kw(250°C)=10"12

Pengaruh adanya oksigen terlarut diamati dengan memasukkan konsentrasi

awal oksigen sebagai 0,25mM pada 25°C dan koreksi perubahan rapat jenis pada

150°C. Simulasi dilakukan pada kondisi tertutup dimana pengaruh perubahan

oksigen terlarut menjadi tidak terlarut di dalam air pada temperatur tinggi diabaikan.

Konsentrasi proton yang berasal dari asam borat pada suhu kamar didapat

dari percobaan sebelumnya yang konsisten dengan percobaan yang telah

dilakukan oleh Sumijanto dkk , dimana asam borat hampir tidak memberikan

penambahan konsentrasi proton yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa derajat

ionisasi asam borat sangat rendah atau dapat diabaikan.
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Laju dosis

Laju dosis yang dipakai sebagai input adalah laju dosis yang digunakan pada

saat percobaan laboratorium yaitu 1kGy/jam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara produk radiolisis H2O2 pada konsentrasi asam borat yang

berbeda dengan dosis radiasi pada temperatur kamar dapat dilihat pada Gambar 1.

Produk oksidator H2O2 naik dengan naiknya dosis radiasi. Kenaikan konsentrasi

adanya asam borat akan meningkatkan konsentrasi produk radiolisis H2O2.

Naiknya temperatur akan meningkatkan produk radiolisis H2O2 (Gambar 2).

Semakin tinggi temperatur akan semakin tinggi konsentrasi H2O2 yang dihasilkan

oleh radiasi dengan sinar-y. Tetapi mulai temperatur diatas 100°C atau 150°C

terjadi penurunan produk H2O2 yang terlihat hampir sama dengan zero. Hal ini

karena terjadinya degradasi termal dari H2O2.

— • — 2 ppm
—ff i— 5 ppm

8 ppm
10 ppm

0.4 0.6 0.8

Dosis / kGy

Gambar IPengaruh penambahan asam borat pada konsentrasi 2 ppm (•), 5
ppm ( H ), 8 ppm (A) dan 10 ppm (O) pada produk radiolisis H2O2
temperatur kamar. Garis lurus yang menghubungkan data
percobaan merupakan hasil simulasi perhitungan dengan Facsimile.
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Gambar 2. Pengaruh penambahan asam borat dengan konsentrasi 5 ppm
terhadap produk radiolisis H2O2 pada temperatur yang berbeda.
Garis lurus yang menghubungkan data percobaan merupakan hasil
simulasi perhitungan dengan Facsimile.

Pengaruh proton dan oksigen

Peningkatan konsentrasi proton yang terlarut akibat adanya penambahan

asam borat dihitung berdasarkan derajat ionisasi asam borat yang di dapat dari

percobaan sebagai 2±0,5%. Hasil analisa fitting antara hasil percobaan dengan

simulasi program facsimile dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 yang

diekspresikan sebagai dengan garis. Dari simulasi tersebut diketahui bahwa

hadirnya proton yang berasal dari asam borat yang tidak memberikan pengaruh

yang berarti pada perubahan oksidator H2O2 yang terproduksi. Adanya oksigen

terlarut di dalam sistim larutan aerasi tersebut akan bereaksi dengan 3 spesi

radiolisis seperti yang diperlihatkan pada persamaan reaksi (4)~(6) di bawah ini.

,10
0 2

0 2

0 2

e aq "

+ eaq-

+ H

+ 0"

+ o2-

-+O2

->HO2

->o3-

-> H2O2+ 2OH

k25=2x10

k25=2x10

k25=3x10S

k25=5x109

10

(4)

(5)

(6)

(7)

Dari hasil simulasi diketahui bahwa reaksi yang paling dominan bereaksi

dengan oksigen adalah reaksi dengan radikal hidrogen (H), reaksi (5) dimana O2~

tersebut akan bereaksi lanjut dengan eaq- menghasilkan H2O2 (persamaan reaksi
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(7)). Hadirnya oksigen akan meningkatkan produk bahan pengoksid hidrogen

peroksida (H2O2) 10 kali lipat, sedangkan meningkatnya konsentrasi oksigen mulai

Imikromolar (1(xM) tidak memberikan pengaruh yang berarti pada produksi

hidrogen peroksida atau konstan. Profil peningkatan konsentrasi H2O2 terhadap

oksigen menunjukkan adanya kecenderungan mempunyai nilai maksimum pada
_2

konsentrasi oksigen 10 M. Analisa lebih lanjut terhadap ketergantungan ini akan

dilakukan kemudian.

Tingkah laku bahan pereduksi (H2)

Bahan pereduksi yang dihasilkan oleh sinar-y adalah radikal H dan molekul

H2. Pada keterangan diatas sudah disebutkan bahwa bahan reduktor H sebagian

besar bereaksi dengan oksigen terlarut membentuk O2" (persamaan reaksi (5)).

Tetapi, reduktor H2 mengalami penurunan dengan hadirnya oksigen mulai

konsentrasi oksigen 1 milimolar karena reaksi utama yang membentuk H2

(persamaan reaksi (8) berkompetisi dengan reaksi (5), dimana oksigen itu sendiri

berada pada konsentrasi yang hampir konstan.

H +H - » H 2 k25=5x109 (8)

Degradasi H2O2

Secara teoritis, H2O2 dapat terdegradasi oleh spesi eaq", H dan OH.

H2O2 + eaq ' - » OH + OH' k25 = 1.6x1010 (9)

H 2 O 2 + O H - > H 2 O +O2 - k25 = 2.7x107 (10)

H 2 O 2 +H -4-H2O +OH k25 = 6.Ox1O6 (11)

Tetapi, dalam sistim asam borat ini, spesi yang paling reaktif di dalam

mendegradasi hidrogen peroksida adalah radikal hidrogen («H), persamaan reaksi

(11). Pada temperatur 150 C, termal degradasi H2O2 menjadi lebih dominan

dibandingkan dengan reaksi degradasi H2O2 oleh spesi produk radiolisis.

Sehingga, fraksi reaksi antara atom H dengan oksigen yang tidak begitu dominan

pada temperatur kamar meningkat menjadi 10 kali lipat pada temperatur 150 C.

Dari hasil fiting terbaik antara hasil percobaan laboratorium dengan simulasi

diketahui bahwa di dalam sistim asam borat terjadi reaksi antara asam borat

72



Presiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor- III ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13 - 14 Mel 1998 _ _ _ _ _ ^ ^ _ PPTKR-BATAN

dengan spesi pendegradasi peroksida, elektron, OH dan H dengan konstanta

kecepatan reaksi pangkat 6 sehingga terjadi penurunan fraksi degradasi peroksida

yang mengakibatkan menaiknya produksi peroksida. Analisa reaksi ini yang lebih

detail akan dilakukan kemudian.

KESIMPULAN

Hadirnya proton dan oksigen di dalam larutan akan meningkatkan produk

bahan pengoksid hidrogen peroksida 10 kali lipat, sedangkan meningkatnya

konsentrasi oksigen mulai 1 mikromolar (1 uM) tidak memberikan pengaruh yang

berarti pada produksi hidrogen peroksida atau konstan. Spesi yang paling reaktif di

dalam mendegradasi oksigen adalah radikal hidrogen (H) pada temperatur 25°C.

Fraksi reaksi antara atom H dengan oksigen meningkat menjadi 10 kali lipat pada

temperatur 150°C. Degradasi oksigen oleh elektron terhidrasi menjadi kompeten

pada temperatur 150°C. Dari hasil fiting terbaik antara hasil percobaan

laboratorium dengan simulasi diketahui bahwa di dalam sistim asam borat terjadi

reaksi antara asam borat dengan spesi pendegradasi peroksida, elektron, OH dan

H dengan konstanta kecepatan reaksi pangkat 6 sehingga terjadi penurunan fraksi

degradasi peroksida yang mengakibatkan menaiknya produksi peroksida.
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SIMULASl SISTEM TERINTEGRAS! PENGENDAUAN DAN
PROTEKSI PADA SISTEM PEMBANGKIT UAP REAKTOR DAYA

Tjipta Suhaemi, Djen Ojen Dj, Nina Kusumah,
Riswan Dj, Kiswanto, Bambang Heru

ABSTRAK
SIMULASt SISTEM TERINTEGRAS1 PENGENDAUAN DAN PROTEKSI

PADA SISTEM PEMBANGKIT UAP REAKTOR DAYA. Telah dilakukan kajian
pembuatan simulasi sistem terintegrasi pengendalian dan proteksi pada sistem
pembangkit uap reaktor daya. Simulasi reaktor daya yang dilakukan menggunakan
perangkat lunak simulasi reaktor daya jenis CANDU-9. Sistem pembangkit uap
nukiir adalah bagian reaktor daya yang menghasilkan tenaga panas yang berupa
uap air bersuhu tingi, dan bertekanan tinggi. Uap yang terbentuk pada pembangkit
uap ditransfer menuju turbin, kemudian uap tadi dikondensasi lalu kembali ke
pembangkit uap. Olehkarenanya pengendalian uap merupakan faktor penting
dalam pengendalian reaktor daya. Salah satu pengendalian terhadap sistem
pembangkit uap adalah pengendalian tinggi permukaan pembangkit uap.
Sedangkan pengendalian uap menuju turbin dilakukan dengan menggunakan
beberapa katup, yaitu katup keselamatan (safety valve), katup henti darurat
(emergency stop valve), katup governor. Dalam hal ini diambil kasus gangguan
berupa tak berfungsinya salah satu katup kontrol level pembangkit uap (katup
LCV). Dari hasil simuiasi dapat diketahui parameter -parameter reaktor apa saja
yang dipengaruhi dan tindakan apa yang dilakukan berkaitan dengan kejadian
malfungsi di atas Untuk menjamin pengoperasian reaktor yang aman dan selamat
selain pengendalian diperlukan tindakan pengaman seperti trip turbin.

ABSTRACT
SIMULATION OF INTEGRATED CONTROL AND PROTECTION SYSTEM

ON STEAM GENERATED SYSTEM OF NUCLEAR POWER PLANT. Simulation
of integrated control and protection system on steam generated system of nuclear
power plant was studied. The simulation software of nuclear power plant type
CANDU-9 was applied in this simulation. Nuclear steam generating system is a
system of reactor to produce steam with high temperature and pressure. The
steam produced in steam generator flows to the turbine, and steam passes to the
condenser where then returned to the steam generator. Therefore the control on
steam generating system is important Steam generator level control is one of
control system. On route to the turbine steam travels through several valves, i.e.
safety valves, emergency stop valves, governor valves. In this case the malfunction
of feedwater large control valve 101 (LCV 101) is seleceted. From this simulation
the reactor parameter affected by that malfunction is known. It ia also considered
that turbine trip is the one action to maintain safety of nuclear power plant
operation

PENDAHULUAN

Aspek keselamatan merupakan kriteria utama pada reaktor daya nukiir

Reaktor hams dapat shutdown pada saat batas keselamatan parameter terlampaui.

Sistem yang bertugas untuk melakukan shutdown reaktor adalah sistem proteksi

reaktor. Di pihak lain, reaktor daya nukiir tidak boleh terlalu sering scram, agar catu
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daya ke pelanggan dapat terus menerus dipenuhi. Dengan demikian sistem hams

dirancang sedemikian rupa sehingga reaktor dapat mengantisipasi semua

gangguan yang tidak membahayakan. Dengan kata lain , sistem harus robust.

Namun di pihak lain, sistem juga harus dapat berhenti secara otomatik bila

gangguan tersebut sudah melewati ambang batas keselamatan. Sistem yang

secara terintegrasi memenuhi kriteria tersebut sangat menarik untuk

dikembangkkan, karena akan sangat mendukung efisiensi pembangkitan daya

listrik.

Sistem pembangkit uap nuklir adalah bagian reaktor daya yang

menghasilkan tenaga panas yang berupa uap air bersuhu tinggi dan bertekanan

tinggi untuk memutar turbin. Sistem pembangkit uap nuklir pada Pembangkit Listrik

Tenaga Nuklir CANDU (Canada Deuterium Uranium) menggunakan uranium alam

sebagai bahan bakar dan air berat sebagai moderator dan fluida pendingin dalam

sistem tranport panas.

Sistem transport panas merupakan salah satu sistem pembangkit uap

reaktor yang berperanan penting yaitu mensirkulasikan pendingin air berat melalui

kanal bahan bakar untuk memindahkan panas yang dihasilkan oleh fisi bahan

bakar uranium. Panas yang terjadi dibawa oleh fluida pendingin reaktor ke

pembangkit uap dan selanjutnya ditransfer ke air untuk menghasilkan uap,

selanjutnya uap akan menggerakkan generator turbin. Kira-kira 95% panas fisi

dipindahkan oleh pendingin reaktor. Sisanya yang 5% dipindahkan ke pendingin

end-shields dan moderator. Panas yang dibawa oleh pendingin reaktor masih

bersuhu tinggi dan dipindahkan ke sistem transport panas. Panas diterima oleh

pendingin end shield dan moderator adalah bersuhu rendah.

Pendingin reaktor dari header outlet mengalir lewat pembangkit uap di mana

panas reaktor ditransfer ke pembangkit uap untuk menghasilkan uap untuk turbin.

Pendingin reaktor dengan suhu yang lebih rendah lalu memasuki pompa transport

panas untuk diresirkulasikan ke header inlet reaktor.

Pendingin reaktor mengikuti aliran bentuk delapan (figure of eight) melalui

loop transport panas, seperti terlihat dari Gambar 1. Aliran pendingin melalui teras

untuk kanal bahan bakar yang berdekatan ada dalam arah yang berlawanan

Pompa transport panas lalu dioperasikan secara seri, sehingga dengan kejadian

kegagalan daya untuk satu pompa, aliran pendingin masih tetap berlanjut

walaupun dengan kecepatan aliran yang berkurang dan begitu pula operasi reaktor

dapat berlanjut dengan daya yang lebih rendah.
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Gambar 1. Sistem Transport Panas CANDU

Dengan membuat simulasi komputer sistem terintegrasi pengendalian dan

proteksi, dapat diketahui dan dikaji penomena yang terjadi pada reaktor, karena

reaktor nuklir yang sesungguhya amat kritis ditinjau dari aspek keselamatan,

sehingga tidak leluasa dipergunakan untuk tujuan penelitian, pengembangan

sistem dan diklat.

Dalam uji coba digunakan pemrogaman simulasi reaktor daya jenis CANDU-

9. Reaktor daya jenis CANDU ini mempunyai 4 buah pembangkit uap. Uap yang

terbentuk pada pembangkit uap lalu ditransfer menuju turbin, kemudian uap tadi

dikondensasi lalu kembali ke pembangkit uap. Pengontrolan uap menuju turbin

dilakukan dengan menggunakan beberapa katup, yaitu katup keselamatan (safety

valve), katup henti darurat (emergency stop valve), katup governor. Sistem uap

terdiri dari pembangkit uap, turbin tekan tinggi (HP), turbin tekanan rendah (LP),

condenser, separator uap air, pamanas (reheater). Dikaji pula fungsi dari masing-

masing bagian dari sistem uap.

Uap meninggalkan turbin tekanan tinggi pada tekanan 900 kPa dan suhu

170°C lalu masuk ke separator. Uap dari separator dan uap yang langsung dari

pembangkit uap masuk ke reheater membentuk kondisi superpanas pada suhu

, 230°C dan tekanan 900 kPa lalu diteruskan ke turbin tekanan rendah. Uap dari
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turbin tekanan rendah lalu masuk ke kondenser pada tekanan 5 kPa dan suhu

35°C.

Dalam pelaksanaan simulasi ditinjau beberapa parameter yang berkaitan

dengan kontrol level pembangkit uap. Untuk menjamin pengoperasian reaktor yang

aman dan selamat, diperlukan beberapa peralatan tambahan, katup pengaman dan

juga trip reaktor.

PENGOPERASIAN SISTEM PEMBANGKIT UAP

Pembangkit Uap

Selama operasi normal, sistem transport panas mentransfer panas dari

reaktor ke pendingin sekunder lewat pembangkit uap (boiler). Boiler berfungsi

sebagai penyerap panas (heat sink) bagi reaktor. Panas reaktor ditransfer dari

sistem transport panas ke air umpan boiler. Akhirnya boiler akan menghasilkan uap

yang digunakan untuk memutartrubin.
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Gambar 2. Tipical Pembangkit Uap
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Pembangkit uap atau boiler yang digunakan pada reaktor CANDU dapat

dilihat pada Gambar 2. Air berat yang bersuhu lebih tinggi masuk ke boiler

melewati bundel tabung. Air berat di dalam tabung lebih panas dari pada air berat

yang berada di sekelilingnya.. Hal ini memungkinkan terjadinya perpindahan panas

dari air berat ke air umpan, dan memungkinkan mendidihnya air umpan.

Uap yang meninggalkan ujung atas bundel tabling masih memounyai

kandungan air 90%. Untuk mencegah kerusakan pada sistem perpipaan uap,

katup-katup maupun turbin, maka harus digunakan uap kering sebagai uap yang

meninggalkan boiler. Separator siklon yang terletak di atas bundel tabung, akan

mengeringkan uap dengan menggunakan gerak sentrifugal. Air yang lebih berat

dari pada uap akan bergerak keluar daerah separator lalu dialirkan /dikucurkan

keluar. Sedangkan uap yang meninggalkan puncak separator siklon mempunyai

kandungan uap yang lebih rendah dan masih belum dapat digunakan di dalam

turbin. Scrubber uap yang terletak di atas separator siklon akan mengurangi

kandungan air.

Air yang dipisahkan dari uap di dalam separator siklon dan scrubber uap

akan dikucurkan. Air mengalir ke bawah boiler melalui annuli ke bawah

(downcomer) dan kemudian dimasukkan kembali ke bundel tabung untuk

membangkitkan uap.Air di dalam boiler bergerak secara sirkulasi alamiah tanpa

menggunakan pompa. Air dan uap di dalam bundel tabung akan bergerak ke atas

disebabkan berkurangnya rapat jenis akibat adanya tambahan panas. Air yang

keluar dari separator siklon relatif lebih berat, sebab tidak lagi mempunyai

gelembung, dan jatuh menuju bawah dan memulai siklus kembali.

Air umpan mengalir di dalam boiler dimulai dari preheater. Pereheater akan

memanaskan air umpan mendekati suhu jenuh. Di dalam boiler air umpan akan

bersirkulasi mengelilingi bundel tabung dan menuju ke bawah. Begitu seterusnya

dalam beberapa kali hingga akhirnya meninggalkan boiler mendekati uap jenuh.

Sistem Uap

Sistem uap dengan komponen-komponen tipikalnya dapat dilihat dari

Gambar 3. Terlihat beberapa katup antara lain : katup keselamatan (safety valve),

katup henti darurat, katup governor. Katup keselamatan dipasang pada puncak

boiler untuk memproteksi sistem uap terhadap tekanan berlebih. Dengan adanya

tekanan boiler maka uap akan dibawa menuju turbin tekanan tinggi (HP) melalui

beberapa katup- katup, antara lain katup henti darurat dan katup governor. Katup
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henti darurat (emergency stop valves) berfungsi untuk menghentikan uap secara

cepat mengalir ke turbin untuk mencegah kerusakan pada turbin. Katup governor

berfungsi untuk mengontrol kecepatan turbin bila tidak dihubungkan dengan grid,

dan bila generator disinkronisasikan ke grid akan menentukan output listrik.

Dari katup governor uap mengalir menuju HP turbin. HP turbin mengubah

panas laten uap menjadi energi mekanik.-Dengan HP turbin menggunakan panas

laten di dalam uap, uap menjadi wet(moist). Kandungan air (moisture) yang lebih

dari 10% dapat mengakibatkan erosi terhadap baling-baling turbin.

Katup pelepasan uap kondenser dipasang untuk memungkinkan uap

membypass turbin dan aliran uap bisa langsung ke kondenser pada kegagalan

turbin sehingga reaktor dapat kontinu beroperasi pada daya yang dibutuhkan.

Katup tersebut juga digunakan untuk membuang uap dalam keadaan tidak

berfungsinya saluran aliran atau gagalnya turbin.

Katup pelepasan uap atmosfir adalah katup berkapasitas rendah yang

digunakan untuk mengontrol tekanan pembangkit uap dengan menggunakan

program kontrol tekanan uap. Katup dibuka sesuai dengan eror tekanan. Secara

normal dengan suatu offset dalam setpoint tekanan uap. Katup-katup ini juga dapat

difungsikan sebagai heat sink selama shutdown agar panas perpindahan dapat

meluruh bila kondenser utama tak tersedia.
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Gambar 3. Sistem Uap Reaktor CANDU
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Pengaturan HP dan LP turbin memberikan kesempatan untuk meningkatkan

kualitas uap untuk mengizinkan lebih banyak energi untuk dikonversi. Uap

meninggalkan turbin tekanan tinggi pada tekanan kira-kira 900 kPa dan suhu

170°C dengan kandungan air 10%. Uap melewati separator moisture yang

memindahkan kandungan air di dalam uap. Uap meninggalkan separator moisture

dengan suhu dan tekanan yang sama seperti pada outlet turbin tetapi tanpa

kandungan air. Uap kemudian melewati reheater, yang menggunakan uap secara

langsung dari boiler untuk memanaskan uap dari separator moisture ke kondisi

superpanas pada suhu 230°C dan 900 kPa, Karena reheater berkurang pada suhu

jenuh maka uap akan kembali secara langsung ke boiler.

Sebelum memasuki LP turbin, uap melalui katup (intercept valves). Dengan

katup henti darurat, katup ini akan menutup uap ke LP turbin dalam keadaan

darurat. Uap akhirnya melalui LP turbin lalu dikeluarkan ke kondenser pada 5

kPa(a), suhu 35°C dan kandungan air 10%.

Dengan menghentikan aliran uap ke turbin akan menghasilkan pertambahan

tekanan boiler. Ini dapat terjadi pada trip turbin. Pengurangan daya reaktor dan

pelepasan uap akan mencegah kenaikan tekanan boiler. Dengan mengatur level

daya reaktor terlalu rendah akan berfungsi sebagai racun pada reaktor. Namun

jika level daya reaktor dipertahankan 60%, reaktor masih tetap dapat dioperasikan.

Penyediaan heat sink alternatif ketika dioperasikan pada level daya ini akan

mencegah kenaikan tekanan boiler. Heat sink alternatif bisa disediakan dengan

membuang uap ke atmosfir atau secara langsung kekondenser. Semua reaktor

CANDU mempunyai katup (steam reject valve) dengan melepaskan uap ke

atmosfir atau ke kondenser pada daya reaktror 60%.

Sistem Transport Panas

Kondisi uap pada pembangkit uap untuk CANDU adalah 4,69 MPa dan

260°C. Air umpan masuk ke bagian preheater dari sisi sekunder pembangkit uap,

dipanaskan sampai suhu jenuh (saturasi), dan lalu dievaporasi untuk menghasilkan

uap. Pendingin air berat masuk ke tabung U pembangkit uap di depan sisi

preheater; uap air berat dikondensasikan, dan air berat yang cair akan didinginkan

secara cepat. Sejunlah uap (vapour) dalam pendingin air berat yang masuk ke

pembangkit uap akan menambah perbedaan suhu yang terjadi pada pembangkit

uap, dan meningkatkan kinerja pembangkit uap.
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Air berat digunakan sebagai pendingin reaktor; kelebihan utama air berat

adalah serapan neutron yang rendah. Tekanan operasi sistem transport panas

adalah salah satu elemen kunci dalam pengoptimalan sistem CANDU; tekanan

primer yang tinggi mengizinkan tekanan sekunder yang tinggi dan menambah

efisiensi unit Tekanan operasi CANDU pada header outlet reaktor adalah 10 MPa

(1450psia). Untuk memaksimalkan efisiensi unit, pendidihan dalam teras pada daya

tinggi digunakan, yang akan membuat kualitas header outlet meningkat sampai

kira-kira 4% pada daya penuh.

TATA KERJA

1. Dilakukan studi pustaka tentang sistem pengoperasian reaktor daya CANDU.

Khususnya yang berkaitan dengan sistem pembangkit uap.

2. Dipilih simulasi Plant Overview, dan diambil data parameter awal, 2 menit, 5

menit, 10 menit, 15 menit dan 20 menit setelah reaktor dioperasikan.

Parameter reaktor yang ditinjau adalah :

• suhu keluar kanal rata-rata

• Tekanan dan suhu ROH2 (Header Outlet Reaktor No. 2)

• Pembangkit Uap SG2

• Pompa P2

• Tekanan dan suhu pada keluaran pompa P2

• Tekanan dan Suhu RIH 2 (Header Inlet Reaktor No. 2)

• Kanal bahan bakar no. 2

• Tekanan dan suhu ROH1 (Header Outlet Reaktor No. 1)

• Pembangkit Uap No. 1

• Alian Umpan ke dalam loop utama

• Pompa P1

• Tekanan dan suhu pada keluaran pompa P1

• Tekanan dan Suhu RIH 1 (Header Inlet Reaktor No. 1)

• Aliran kembali ke kanal bahan bakar no. 1

3. Kemudian dipilih simulasi Kontrol Tinggi Permukaan Pembangkit Uap (Steam

Generator Level Control), dilakukan gangguan pada katup LCV 101 dan

ditinjau data parameter berikut pada keadaan awal, 2 mmenit, 5 menit, 10

menit, 15 menit dan 20 menit

• Daya neutron / daya reaktor

• Output generator
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• Massa air air umpan ke masing-masing pembangkit uap dan massa alir

air umpan total

• Tinggi permukaan air dalam masing-masing pembangkit uap

• Status katup kontrol tinggi permukaan air dalam pembangkit uap.

HASIL SIMULASI

Rangkaian simulasi sistem tranport panas primer dapat dilihat dari Gambar

4. Beberapa besaran parameter awal dapat dilihat pada Tabel 1. Dimulai dari kanal

bahan bakar no. 1 dapat diketahui suhu dan tekanan secara berurutan pada ROH2

(Header Outlet Reaktor No. 2), pembangkit uap SG2, pompa P2, RIH 2 (Header

Inlet Reaktor No. 2), kanal bahan bakar no. 2, ROH1 (Header Outlet Reaktor No.

1), pembangkit Uap No. 1, pompa P1, dan RIH 1 (Header Inlet Reaktor No. 1).

Aliran kembali ke kanal bahan bakar no. 1

Rangkaian simulasi sistem kontrol tinggi permukaan air pembangkit uap

terlihat pada Gambar 5. Dengan mengambil peristiwa malfungsi dari katup kontrol

permukaan (LCV 101) gagal membuka, diperoleh data seperti terlihat pada Tabel 2

dan gambar Grafik 6.

Tabel 1. Parameter Reaktor CANDU

PARAMETER

Header Inlet Reaktor
Header Outlet Reaktor
Pembangkit Uap
Exhaust Turbin Tekanan Tinggi
Inlet Turbin Tekanan Rendah
Kondenser
Outlet Heater Tekanan Rendah
Deaerator
Inlet Pompa Umpan Boiler
Outlet Heater Tekanan Tinggi
Outlet Preheater

TEKANAN (kPa)

11.397
10.000
4701,2

900
900

5
700

517,6
781,23
5626,91

4700

SUHU (°C)

265,74.
310,28
260,33

170
230
35
100
130
130

175,15
130
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Tabel 2. Parameter Reaktor Untuk Kejadian Gagal Membukanya Katup LCV 101

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

PARAMETER

Daya Neutron

Daya Termal
Reaktor (%)
Output
Generator (%)
Tekanan Uap
Utama (Kpa)
Massa Alir Uap
Utama dari
Pembangkit Uap
(Kg/sec)
SG1
SG3
SG2
SG4
Massa Alir Uap
Total
Tinggi
Permukaan Air
Pembangkit
Uap (m)
SG1
SG3
SG2
SG4
Massa Alir Air
Umpan (Kg/sec)
pada
SG1
SG3
SG2
SG4

Massa Alir Air
Umpan Total
(Kg/sec)
Status Katup
Kontrol Tinggi
Permukaan Air
(%)
LCV 103
LCV 101
LCV 102
LCV 203
LCV 201
LCV 202
LCV 303
LCV 301
LCV 302
LCV 403
LCV 401
LCV 402

AWAL

100,01

100,01

100,00

4701,2

326,76
326,79
326,67
326,69

1306,8

14,30
14,31
14,31
14,30

310,77
310,69
310,37
310,26

1241,2

62,8
0
0

62,78
0
0
62,71
0
0
62,65
0
0

2 menit

99,89

100,15

100,00

4702,77

326,06
326,43
326,27
326,28

1307,2

14,50
14,28
14,28
14,28

350
309,15
309,54
309,17

1308

1,44
100
0

72,74
0
0
72,76
0
0
72,27
0
0

5 menit

99,96

99,97

100,00

4701,00

325,92
326,16
325,47
324,42

1307,5

14,66
14,28
14,28
14,28

350
313,27
312,83
312,93

1312,7

0
100
0

73,85
0
0
73,65
0
0
73,77
0
0

10 menit

56,8

73,25

0

4966,86

291,35
289,58
280,88
276,59

1038,3

14,75
14,14
14,11
14,11

350
279,79
279,19
279,0

1138,7

0
100
0

91,07
0
0
88,09
0
0
89,01
0
0
*
**
***

15 menit

55,91

50,32

0

4279,50

140,38
140,17
129,18
128,17

548,2

14,7
13,8
13,87
13,87

350
200
199,01
191,69

998,1

0
100
0

27,74
0
0
26,24
0
0
25,42
0
0

20 menit

56,40

54,35

0

4721,03

148,22
158,97
117,48
117,79

570,8

15,62
13,98
13,89
13,90

350
159,73
179,98
179,37

733,6

0
100
0

8,12 ;
0
0
11,03
0
0
16,92
0 ':
0

Catatan:

* : Informasi Step Back Required muncul pada monitor

** : Informasi Trip Turbin muncul pada monitor

***: Informasi Generator Breaker muncul pada monitor
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Dari peristiwa ini dapat dilihat perubahan status kondisi katup kontrol tinggi

permukaan (LCV), yaitu : Status katup LCV 101 dari 0% menjadi 100% sedang

katup LCV 103 dari 62,8% menjadi 0%. Katup LCV 203, LCV 303, katup LCV 403

dari sekitar 628 % kemudian naik mencapai 90% kemudian turun ke sekitar 10%.
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Gambar 4. Rangkaian Simulasi Sistem Transport Panas CANDU

84



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor- III

Serpong, 13-14 Mei 1998

ISSN No.: 1410-0533

PPTKR-BATAN

•i (>w I H

r •) LoJ.o

lh.«iv.&...,«hJ - ^ & ^ i k i
I _ _ Pi j Wiion o n H

£> «

» 0 % !>•=-

>-/ * UI3S I3 A .CO
„-._ T F\ /SU Fl f\ o 0 "5G

PA i) ~=V r

h i r r T

I ° .
P| (oo L . i p -

* tow ^j* t *

PI-W—IS—i

kfS—St—

a1-*-";—S

-t*i—K—I •

cv>o I
-t,Ci—K a

P3 *? O r<\ n r>

l>0

-J&-JS-,

( — 0

ICVIO

LA-S5-

^ "S—\i
ib 8j a

C,—&—

• * — ' - ' f T " j »1*1 is»

"i i

if1 ^T3R<.f?^a,TOS7fi'
JfS.'IZSSr" >tfSl -t SG3D mLovci PI

! T r i

| |7o 6 |

-i Tin
E£) -sSJaSS) IITosfiw x i?»c n. i o i n p i?w?7F«

I !;&!?> ! fri |

V cnc I f K n o f I'torttto I GyrMirotoT** fMnin G<- Tid j GI irT(m)}C.Z3Xrt*^*O|-^ J I r ~{
iJ< 1 Cl 1 f n r * (5!) ThoimnlP»r(X)| Onlpul(X) I Pressure IPo) SGZI l ( ) CCT | » iJ j I I

•I ^ * f * i i ' ^ O ^ t I f \ f' ̂ T^""*] ^ •• » * ^ ^ * * i ' ' "••" ••"• ,

fl ^ i v j t. S i.J.'r.1.̂ ? In*.f tv.Jtyi MiS t.*ir^r". ir'Ml'R'I'J Ri'yfiTi'.n- yiuM-SG-I tvl fm)!!^^!?-^., .-jjpi. i'3

Gambar 5. Rangkaian Simulasi Sistem Kontroi Tinggi Permukaan Air Pembangkit
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Gambar 6. Grafik Parameter Reaktor Dalam Kasus Malfungsi Katup LCV 101
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Aliran air umpan yang masuk ke masing-masing pembangkit uap berkurang

kecuali pada pembangkit uap SG1 bertambah dari 310,77 kg/sec menjadi 350

kg/sec. Sedangkan total massa air umpan ke pembangkit uap mula-mula

bertambah kemudian berkurang. Dengan bertambahnya massa air umpan ke

pembangkit uap SG1 mengakibatkan tinggi permukaan air dalam pembangkit uap

SG1 bertambah melebihi batas normal yang ditetapkan, yaitu sekitar 14,6 m, yang

memberikan alarm "Permukaan air umpan pembangkit uap yang tinggi = Steam

Generator Level High".

Massa alir uap yang dihasilkan pada masing-masing pembangkit uap

berkurang, sedangkan tekanan pada header uap utama boleh dikatakan konstan

pada sekitar 4700 kPa. Daya neutron, daya termal reaktor dan output generator

mula-mula tetap dalam kondisi 100%., namun setelah beroperasi 10 menit muncul

informasi penurunan daya (Step back required). Daya reaktor mulai turun secara

cepat ke sekitar 60%. Penurunan daya ini diikuti oleh trip turbin yang

mengakibatkan output generator berkurang menjadi 0%. Dalam hal uap yang

masuk ke turbin dihentikan yang mengakibatkan tekanan pembangkit uap

bertambah.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diketahui desain dan pengoperasian sistem

transport panas reaktor CANDU yang berfungsi untuk memindahkan panas dalam

reaktor, dan panas tersebut dibawa oleh fluida pendingin ke pembangkit uap. dan

selanjutnya ditransfer ke air untuk menghasilkan uap yang diperlukan untuk

menggerakkan turbin. Begitu pula dapat diketahui desain dan pengoperasian

sistem pembangkit uap dan sistem uap

Tekanan uap secara normal dikontrol pada harga yang konstan dengan

memvariasi daya reaktor supaya sesuai dengan pemantauan. generator turbin.

Tinggi permukaan air dalam pembangkit uap dikontrol melalui sistem kontrol

tinggi permukaan pembangkit uap. Alarm dari Steam Generator Level High bekerja

bila tinggi permukaan melebihi batas ketinggian sekitar 14,6 m.

Turbin trip disiapkan untuk mengatasi naiknya tekanan dalam pembangkit

uap. Output generator menjadi 0% , namun reaktor tetap dapat dioperasikan

dengan daya dikurangi dan dipertahankan ke sekitar 60%. Bila tingkat daya reaktor

dibiarkan terlalu rendah, akan mempengaruhi reaktor dengan munculnya racun.
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ANALISIS TEGANGAN SISTEM PERPIPAAN SEKUNDER AP600

Hendro Tjahjono

ABSTRAK
ANALISIS TEGANGAN SISTEM PERPIPAAN SEKUNDER AP600. Telah

dilakukan analisis tegangan terhadap sistem perpipaan sekunder reaktor daya
AP600 dengan menggunakan perangkat lunak PS-CAEPIPE versi mainframe dan
CAEPIPE versi PC. Pembebanan yang dialami adalah pembebanan statis yang
terdiri dari beban gravitasi, tekanan dan ekspansi termal. Standard yang digunakan
dalam perhitungan adalah standar ASME / ANSI B31.1. Yang termasuk sistem
perpipaan adalah pipa dan komponen-komponen yang terkait, termasuk angkor,
katup, pompa, flen, dsb. Besaran yang dievaluasi untuk dibandingkan dengan
kriteria yang diacu adalah tegangan pipa (psi), pergeseran pipa (in) dan beban
gaya pada komponen pipa (lbs). Pemasangan penyangga secara optimal
diperlukan untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria batasan
tegangan yang digunakan adalah SH (15000 psi) pada kondisi dingin (gravitasi dan
tekanan) dan SA (22500 psi) untuk ekspansi termal. Untuk pergeseran pipa,
batasan yang digunakan adalah 0,125" pada kondisi dingin dan 2,5" pada kondisi
panas. Sedangkan untuk batasan gaya komponen, tergantung dari komponen
masing-masing. Tiga paket sistem perpipaan sekunder telah dianalis, yaitu sistem
HDS-310 dan CDS-080 di gedung turbin, dan sistem VYS-210 yang berada di
gedung bantu. Ketiga sistem perpipaan tersebut mengandung pipa-pipa berukuran
1", 8", 10" dan 16". Tekanan disain berkisar antara 50 psi dan 550 psi dan untuk
temperatur berkisar antara 185°F dan 320°F. Hasil analisis menunjukkan bahwa
sebelum dipasang penyangga, hanya sistem CDS-080 saja yang telah memenuhi
kriteria. Setelah kedua sistem yang lain dipasang penyangga, ketiga sistem
memenuhi kriteria yang diacu yaitu tegangan maksimum sebesar 6533 psi,
pergeseran maksimum pada kondisi dingin sebesar 0,069 in dan pada kondisi
panas 0,635 in.

ABSTRACT
PIPING STRESS ANALYSIS FOR AP600 SECONDARY SYSTEM. Piping

stress analysis for AP600 secondary system has been done using software PS-
CAEPIPE version mainframe and CAEPIPE version PC. The loading applied to the
system are statical loads consist of deadweigth, pressure load and thermal
expansion load. Standard used in this calculation is ASME / ANSI B31.1. A piping
system consists of pipes and appropriate components, such as achors, valves,
pumps, flanges, etc. The parameters to be evaluated are pipe stress (psi), pipe
displacements (in) and component loading (lbs). The use of support in the optimal
manner is to be considered to reach a favorable condition. The allowable stress for
sustained loads (death-weigth and pressure) is SH (15000 psi in these cases) and
for thermal load is SA (22500 psi in these cases). The allowable pipe displacement
within 0.125" for sustained load and 2.5" for total load. Therefore, the allowable load
of components depends on the component itself. Three piping analysis packages
for secondary system of AP600 have been done, those are HDS-310 (turbine
building), CDS-080 (turbine building) and VYS-210 (auxiliary building). These
systems contain pipes with the diameter of 1", 8", 10" and 16". The design
pressures are in the range of 50 to 550 psi and the design temperatures are in the
range of 185°F to 320°F. The result shows that for analysis without supports, only
CDS-080 is acceptable. After locating a variable support in HDS-310 and 3 rigid
supports in VYS-210, all system are acceptable with the maximum pipe stress of
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6533 psi, maximum displacement for sustained load of 0.069" and for total load of
0.635".

PENDAHULUAN

Kegiatan analisis tegangan sistem perpipaan AP600 di PPTKR Serpong

telah dilakukan dari tahun 1993 s/d 1997 dalam rangka kerja sama Batan -

Westinghouse. Kegiatan ini meliputi analisis tegangan sistem perpipaan dan disain

penyangga, baik untuk sistem primer dan pendukungnya (kelas keselamatan 1, 2

dan 3) maupun untuk sistem sekunder termasuk sistem bantu (non safety class).

Lebih dari 250 paket kegiatan analisis tegangan telah selesai dikerjakan oleh

personil Batan. Perangkat lunak yang digunakan dalam analisis ini adalah PS-

CAEPIPE milik Westinghouse Corporation yang harus dioperasikan dalam suatu

mainframe UNIX. Dalam disain penyangga juga digunakan paket program PIPSAN

yang juga milik Westinghouse.

Dengan posisi hanya sebagai pengguna paket program, tanpa mengetahui

bagaimana program tersebut disusun, tentunya daya serap personil Batan

terhadap teknologi tersebut sangatlah terbatas. Dalam penggunaannyapun banyak

ditemui kendala-kendala teknis yang dilatarbelakangi ketidaktahuan akan isi

program. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, secara paralel juga dilakukan

kegiatan litbang, atau lebih tepatnya kegiatan studi yang bertujuan untuk

memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap teknologi analisis tegangan sistem

perpipaan. Lingkup studi ini meliputi kegiatan kajian pustaka untuk mempelajari

teori-teori dasar analisis tegangan serta teknik-teknik perhitungan yang digunakan,

baik yang melalui pendekatan analitik maupun numerik serta kemudian mencoba

mengembangkan paket program perhitungan sendiri, walaupun masih dalam taraf

yang sederhana. Hasil kegiatan paralel tersebut belum terformulasi dengan baik

sehingga belum bisa ditampilkan pada makalah ini. Disamping itu, juga digunakan

sebuah paket program analisis tegangan CAEPIPE versi PC sebagai alat analisis

praktis yang membantu mempercepat pemahaman metode analisis. Dengan

program ini dapat dilakukan perubahan-perubahan konfigurasi pipa maupun data-

data masukan dengan cepat sehingga bisa dipelajari segera pengaruh berbagai

parameter yang terkait.

Tujuan dari analisis tegangan sistem perpipaan sangat erat kaitannya

dengan keselamatan instalasi keseluruhan, yaitu untuk menjaga integritas sistem

perpipaan terhadap pembebanan yang dialami maupun yang dipostulasikan terjadi

selama pengoperasian instalasi. Dalam analisis tegangan sistem perpipaan
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dilakukan verifikasi melalui perhitungan terhadap tegangan pipa, pergeseran dan

beban gaya pada komponen, untuk kemudian menemukan solusi yang optimal

agar ketiga parameter tersebut tidak melebihi batasan yang diijinkan. Solusi

tersebut antara lain berupa pemasangan penyangga pada pipa, memodifikasi

konfigurasi pipa, atau dengan cara meningkatkan kemampuan pipa/komponen

yang mengalami pembebanan lebih. Semua itu dikerjakan oleh analis tegangan

dengan berkonsultasi, jika diperlukan, dengan pendisain sistem perpipaan dan

pendisain penyangga. Konsultasi dengan pendesain sistem perpipaan diperlukan

jika konfigurasi pipa terpaksa hams dimodifikasi, sedangkan dengan pendisain

penyangga diperlukan untuk menentukan penempatan penyangga yang paling

optimal ditinjau dari kemudahan pemasangan.

Pembebanan pada sistem perpipaan bisa dikelompokkan dalam

pembebanan statis dan pembebanan dinamis. Yang termasuk pembebanan statis

adalah: beban gravitasi, tekanan internal/eksternal, beban akibat ekspansi termal

dan beban yang timbul akibat pergeseran angkor atau terminal. Sedangkan yang

termasuk pembebanan dinamis adalah: gaya hantam dari aliran (water hammer),

angin, gempa, vibrasi akibat aliran dan gaya yang timbul akibat peristiwa discharge

(misalkan pembukaan katup). Dalam makalah ini, analisis dibatasi pada sistem

perpipaan yang hanya mengalami pembebanan statis, yaitu gravitasi, tekanan,

ekspansi termal dan pergeseran angkor. Batasan ini berlaku untuk sebagian besar

sistem sekunder AP600 dan sistem bantunya (auxiliary system) yang dikategorikan

sebagai non safety class sehingga cukup digunakan code ANSI / ASME B31.1

sebagai standar yang diacu (diterapkan untuk non nuclear piping).

Perlu diinformasikan disini bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama dengan

Westinghouse, semua hasil analisis tegangan terhadap sistem perpipaan AP600

dengan menggunakan paket program PS-CAEPIPE adalah milik Westinghouse,

sehingga tidak boleh dipublikasikan dimanapun tanpa ijin Westinghouse. Oleh

karena itu, tanpa mengurangi tujuan dari studi ini, dalam makalah ini hanya

ditampiikan hasil analisis tegangan terhadap tiga sistem perpipaan di sekunder

yang berada di gedung turbin dan gedung bantu sebagai objek studi. Analisis

dilakukan baik dengan paket program CAEPIPE. Dengan paket program ini,

dipelajari juga pengaruh perubahan berbagai parameter terhadap suatu konfigurasi

sederhana yang dibuat dengan tujuan untuk mencoba membaca "jalan pikiran" dari

program tersebut, dan membandingkannya dengan teori-teori yang sedang dikaji.
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BEBERAPA PENGERTIAN DALAM ANALISIS TEGANGAN PIPA

Tegangan Pipa (Pipe Stress)

Tegangan pipa merupakan gaya per satuan luas yang dialami oleh material

pipa, sehingga satuan dari tegangan sama dengan satuan tekanan, yaitu N/m2 atau

psi. Setiap material pipa (umumnya logam) mempunyai batasan kemampuan dalam

menanggung tegangan. Batasan tersebut terkait dengan perubahan sifat logam

dari sifat elastis ke sifat plastis. Semakin tinggi suhu, semakin rendah batasan

tersebut. Dalam analisis tegangan, kriteria/batasan tegangan yang aman dari suatu

pipa juga dibedakan sesuai dengan kelas keselamatannya. Kondisi operasi yang

diterapkan, yaitu kondisi normal, anomali, darurat dan kecelakaan, juga

memberikan perbedaan pada batasan aman suatu pipa. Biasanya, semakin

menyimpang dari kondisi normal, semakin tinggi pula batasan aman yang

diterapkan mengingat semakin tinggi penyimpangan, semakin kecil kemungkinan

terjadinya.

Untuk sistem perpipaan dalam kategori ASME B31.1 (power piping),

perhitungan tegangan didasarkan formulasi berikut:

Tegangan akibat tekanan (P): SP = P.Dc/4t

Tegangan akibat gaya berat (DW): SDW=0.75 iMDW/Z

Tegangan akibat termal (TH): STH= iMTH/Z

Dimana, P = tekanan (psi)

D0=diameter luar pipa (ins)

t = tebal pipa (in)

i = Stress Intensification Factor (SIF, dijelaskan dalam 4)

MDW= momen akibat gaya berat. (Ib.in)

MTH= momen akibat ekspansi termal (Ib.in)

Z= modulus penampang (in3)

Sehingga, untuk sustained load (P+DW), tegangan dihitung sebagai

SL = SP + SDW (1)

dan untuk tegangan keseluruhan

STOTAL= S L + STH (2)

Batasan tegangan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

SL < SH (3)

dan STH < SA + f (SH-SL) atau cukup STH < SA saja mengingat SL tidak bisa

langsung dihitung serta untuk pertimbangan lebih konservatif. Jika yang terakhir ini

tidak dipenuhi, bisa digunakan kriteria
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STOTAL < S H + SA (4)

dimana:

SH= tegangan dasaryang diijinkan pada temperatur disain (psi).

SA=f (1.25 Sc+ 0,25 SH)

Sc = tegangan dasar yang diijinkan pada temperatur dingin (70°C).

f = faktor reduksi akibat banyaknya siklus pengoperasian, dalam kasus ini,

karena masih dalam tahap disain, diambil f=1.

Beban Gaya(Loads)

Seperti telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa sistem perpipaan terdiri

dari pipa dan komponen yang tergabung di dalamnya, seperti katup, nozzle,

pompa, flens, dsb. Jika untuk pipa, yang dievaluasi dan dibatasi adalah

tegangannya, maka untuk komponen-komponen tersebut, yang perlu dibatasi

adalah beban gaya yang ditanggungnya (dalam N, lbs). Misalkan, pada flens perlu

diketahui gaya yang bekerja untuk bisa mengevaluasi kemampuan baut-baut untuk

menanggungnya.

Pergeseran (Displacements)

Selain tegangan dan beban gaya, pergeseran pipa merupakan salah satu

parameter yang harus dievaluasi dalam analisis tegangan sistem perpipaan. Hal ini

dilakukan karena disamping pergeseran tersebut erat kaitannya dengan defleksi

pipa yang langsung mempengaruhi tegangannya, juga dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya interaksi yang merugikan dengan benda lain yang ada di

sekitarnya. Untuk reaktor daya AP600, batasan pergeseran pipa ditetapkan

maksimum 0,125" pada beban gravitasi dan maksimum 2,5" pada beban

keseluruhan (ekspansi, gravitasi, pergeseran angkor, dsb.).

Stress Intensification Factor (SIF)

Tegangan dalam suatu penampang pipa pada umumnya tidak merata,

padahal dalam perhitungan tegangan di setiap titik penampang pipa seringkali

hanya diwakili oleh satu harga tegangan saja. Untuk memperhitungkan faktor

tersebut, didefinisikan satu parameter yang disebut Stress Intensification Factor

sebagai perbandingan antara tegangan maksimum dengan tegangan yang dihitung

melalui analisis tegangan. Harga SIF ini selalu lebih besar atau sama dengan 1 dan

besarnya tergantung dari bentuk/lokasi penampang yang ditinjau. Dalam standard
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ASME III dan B31.1 diberikan beberapa rumusan untuk menentukan besarnya SIF

dari berbagai deskripsi pipa, seperti pencabangan, belokan, reducer, joint, dsb.

Kekakuan (stiffness) atau Kelenturan (flesibilitas)

Akibat suatu gaya (gravitasi, ekspansi termal, angin.dsb.), sistem perpipaan

akan berdefleksi/bergeser dari posisi tanpa beban. Besarnya pergeseran/defleksi

ini tergantung dari besarnya gaya dan fleksibilitas/kelenturan dari pipa. Semakin

lentur pipa, semakin besar pergeserannya akibat suatu gaya tertentu. Semakin

kaku suatu pipa, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mencapai pergeseran

tertentu. Hubungan antara gaya dan pergeseran ini dimmuskan sebagai [F] = [K].

[x], dimana [F] adalah matriks gaya, [K] adalah matrik kekakuan dan [x] adalah

defleksi.

Penyangga Pipa (Pipe Supports)

Penyangga mempunyai fungsi penting dalam analisis tegangan sistem

perpipaan karena komponen inilah yang berperan besar untuk mengkondisikan

sistem perpipaan agar memenuhi persyaratan tegangan, beban gaya dan

pergeseran sesuai batasan yang diijinkan bagi pipa maupun komponen.

Sesuai fungsinya penyangga bisa dikelompokkan dalam 3 tipe penyangga,

yaitu:

• Penyangga Rigid, yang berfungsi untuk menahan gerakan pipa dalam arah

tertentu, yaitu untuk 1 dimensi (X atau Y atau Z), 2 dimensi (XY, XZ, YZ, atau

penyangga arah lateral), 3 dimensi (XYZ), 6 dimensi (XYZ dan 3 arah rotasi,

berlaku untuk angkor).

• Penyangga Pegas. terbagi dalam Penjangga Pegas Variabel dan Penjangga

Konstan, digunakan biasanya untuk beban-beban yang memberikan

pergeseran tinggi, misalkan pada pipa dengan suhu operasi tinggi. Pada

penjangga pegas variabel, defleksi pegas akan memberikan tambahan beban

pada pipa, sedangkan pada penjangga konstant, beban pada pipa tidak

dipengaruhi oleh pergeseran pegasnya (cocok untuk pipa dengan kondisi

pembebanan yang kritis).

• Penyangga Berperedam (Snubers), merupakan penyangga yang secara

khusus digunakan untuk sistem perpipaan yang mengalami vibrasi tinggi,

misalkan vibrasi akibat gempa yang tinggi. Penyangga ini sangat jarang
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digunakan (hanya kalau terpaksa) mengingat perawatan yang dibutuhkan

cukup tinggi.

TATA KERJA ANALISIS TEGANGAN SISTEM PERPIPAAN

Bahan-bahan Yang Diperlukan

Bahan-bahan yang diperlukan seorang analisis tegangan sistem perpipaan dalam

melakukan tugasnya antara lain adalah:

• Dokumen Input sistem perpipaan (Piping input package), yaitu dokumen yang

disusun oleh pendisain sistem perpipaan yang berisi data kondisi operasi pipa,

beban-beban yang diberlakukan, persyaratan yang diinginkan, dsb.

• Gambar-gambar rancangan sistem pipa, meliputi gambar isometri, diagram

Proses dan Instrumentasi (P&ID), gambar situasi (terutama untuk disain

penjangga).

• Katalog-katalog yang terkait dengan spesifikasi pipa dan komponen-komponen

yang terkandung dalam sistem perpipaan (katup, flens, reducer, dsb.)

• Tabel sifat-sifat material, termasuk data tegangan yang diijinkan sebagai fungsi

suhu, sifat ekspansi material, dsb.

• Perangkat lunak analisis tegangan Qika analisis dilakukan secara numerik

dengan komputer), atau formulasi-formulasi dan tabel-tabel korelasi jika

analisis dilakukan dengan pendekatan analitik. Cara terakhir ini hanya mungkin

dilakukan jika konfigurasi sistem relatif sederhana dan ketelitian yang

diharapkan relatif rendah.

Tata Kerja (untuk analisis dengan software)

Setelah semua bahan dipersiapkan, dilakukan analisis dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

• Mempelajari dokumen masukan dan mengidentifikasi beban yang

diberlakukan, persyaratan yang diminta, kondisi operasi/disain sistem

perpipaan, dsb.

• Menentukan penomoran titik-titik simpul, dimulai dari unjung pipa/angkor ke

ujung yang lain. Titik-titik yang diberi nomor antara lain adalah titik-titik pada

belokan (bend/elbow), titik-titik dimana terdapat konsentrasi beban, titik-titik

cabang, titik-titik ujung, titik dimana terdapat perubahan sifat material, serta

titik-titik lain yang memang dianggap perlu untuk diketahui informasi

tegangannya.
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• Melakukan perhitungan khusus pada komponen-komponen sistem (valve,

flens, reducer, dsb.) yang diperlukan untuk bahan masukan program.

Perhitungan yang dimaksud misalkan massa, ketebalan, posisi titik berat

komponen, dsb.

• Menyusun data masukan (input file), antara lain terdiri dari: koordinat simpul,

data material, data sifat fisis, data komponen, data kondisi operasi/desain, dsb.

• Menjalankan program analisis tegangan, dalam hal ini jika tidak ada

persyaratan khusus dari pendisain sistem perpipaan tentang penempatan

penyangga, sebaiknya analisis dimulai dari kondisi sistem perpipaan tanpa

penyangga karena ini yang paling ekonomis. Jika kemudian dengan analisis ini

ketiga persyaratan (tegangan, beban gaya, pergeseran) tidak dipenuhi barulah

dilakukan optimalisasi dengan pemasangan penyangga. Penyangga yang

paling sederhana dan murah adalah tipe rigid, oleh karena itu untuk alasan

ekonomis, pemilihan penjangga dimulai dari penyangga tipe ini sebelum

menggunakan tipe lain. Untuk pipa-pipa besar (>8") yang beroperasi dengan

suhu relatif tinggi, penggunaan penjangga rigid biasanya cenderung

memberikan tegangan reaksi terhadap ekspansi yang tinggi sehingga untuk itu

disarankan menggunakan tipe pegas.

• Setelah seluruh persyaratan analisis dipenuhi, dilakukan perancangan

penyangga yang dikerjakan secara terpisah oleh pendesain penyangga. Bila

ditemui alternatif yang lebih baik sehubungan dengan teknis penempatannya,

bisa diinformasikan kembali ke penganalis tegangan untuk direevaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti telah diterangkan di bab terdahulu, bahwa dengan paket program

PS-CAEPIPE telah lebih dari 100 paket sistem perpipaan sekunder AP600 selesai

dianalisis selama kurun waktu ± 2 tahun. Seluruh paket tersebut telah memenuhi

persyaratan yang diminta dalam paket masukan analisis (PAIP). Namun mengingat

sifatnya yang terbatas, hasil-hasil tersebut tidak dapat diberikan di sini. Sebagai

gantinya, tanpa mengurangi tujuan dari penelitian ini, diberikan beberapa hasil

analisis dari 3 paket sistem perpipaan sekunder, yaitu HDS-310, VYS-210 dan

CDS-080 yang dilakukan dengan menggunakan paket program CAEPIPE versi PC.

Data karakteristik dari ketiga sistem perpipaan tersebut diberikan pada Tabel 1.
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Tabef 1. Karakteristik Sistem Perpipaan

Nama
Sistem

HDS-310

VYS-210

CDS-080

Letak / Posisi

Daerah drainase
turbin, di gedung

turbin.
Ruang katup pada
sistem bantu, di
gedung bantu

Sistem kondensat
turbin, di gedung

turbin

Diameter

1",8".10"&
16"

1"

1"dan 16"

Kondisi
Kerja/disain

T=225°F,
P=50 psi

T=320°F,
P=200 psi

T=185°F,
P=550 psi

Komponen
terkait

Katup non
aktif

tidak ada

tidak ada

Pergesera
n angkor

Ada

Tidak ada

Ada

Disamping itu juga diberikan beberapa kriteria batasan beban gaya dan

momen pada angkor untuk sistem perpipaan HDS-310 dan CDS-210.

Posisi ketiga sistem perpipaan tersebut terhadap gedung reaktor

diperlihatkan pada Gambar 1.

Utara

Gedung Turbin -»•
(turbine building)

VYS-210

Gedung Reaktor ->
(reactor building)

HDS-310&

CDS-080

«-Gedung Bantu
(auxiliary building)

Gambar 1. Posisi Sistem Perpipaan

Konfigurasi dari ketiga sistem perpipaan tersebut diberikan masing-masing

pada Gambar 2a, 2b dan 2c.
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Gambar2a. Sistem perpipaan HDS-310

Gambar 2b. Sistem perpipaan CDS-080
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Gambar2c. Sistem perpipaan VYS-210

Dari analisis tegangan tanpa menggunakan penjangga, diperoleh data

tegangan dan pergeseran maksimum yang bisa dilihat pada Tabel 2. Untuk

tegangan juga diberikan hasil perbandingan dengan harga yang diijinkan (ratio)

pada kondisi pembebanan termal. Sedangkan untuk pergeseran, mengingat

adanya kriteria berbeda antara pembebanan gravitasi+tekanan dan beban total,

maka kedua harga tersebut ditampilkan.

Tabel 2. Hasil Analisis Tegangan Tanpa Penyangga.

Sistem

HDS-
310

VYS-
210

CDS-
080

Tegangan maksimum (psi)
SH=15000 psi, SA=22500 psi

DW+P
Aktual

5625

72368

6533

Ratio
terhada

pSH
0.37

4.82

0.44

Termal
Aktual

703

= 0

1789

Ratio
terhad
apSA
0.02

= 0

0.06

Pergeseran
maksimum (in)

DW+P

0.2264
(z)

73.09
(z)

0.011
(z)

Total

0.1740
(y)

73.07
(z)

0.29 (y)

Pembahasan / Kesimpulan

Tegangan memenuhi
persyaratan pergeseran
berlebihan pada kondisi
dingin (>0.125") sehingga
perlu diberi penyangga.
Terjadi kelebihan tegangan
maupun pergeseran yang
sangat besar sehingga
perlu diberi beberapa
penyangga.
Tegangan dan pergeseran
telah memenuhi
persyaratan sehingga tidak
memerlukan penyangga.
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Dari hasil analisis tegangan tanpa penyangga tersebut, disimpulkan bahwa

untuk sistem perpipaan CDS-080 telah memenuhi persyaratan yang diminta

sehingga tidak memerlukan tambahan penyangga. Untuk sistem HDS-310 dan

VYS-210, dilakukan analisis ulang dengan menempatkan penyangga sesuai

dengan permasalahan yang ditemukan pada analisis tanpa penyangga. Posisi

penyangga juga disesuai dengan bagian sistem yang membutuhkan. Disamping

aspek keselamatan, aspek ekonomis juga harus diperhatikan, sehingga perlu

optimalisasi dalam pemilihan dan pemasangan penyangga inf. Pemahaman

masalah dan pengalaman sangat menentukan dalam optimalisasi pemasangan

penyangga ini. Konfigurasi final ketiga sistem perpipaan setelah disajikan pada

Gambar 3a, 3b dan 3c. Hasil analisis tegangan yang dianggap telah cukup optimal

disajikan pada Tabel 3.

Gambar 3a. Konfigurasi final HDS-310
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Gambar 3b. Konfigurasi final CDS-080

Penyongga Rigid Aroh YZ-

.50

Penyangga Rigid Arah XZ

Gambar 3c. Konfigurasi final VYS-210
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Tabel 3. Hasil Analisis Tegangan Dengan Penjangga.

Sistem

HDS-
3I0

VYS-
210

Tegangan maksimum (psi)
SH= 15000 psi, SA=22500 psi

DW+P

Aktual

2069

2294

Ratio
terhadap

SH
0.14

0.15

Termal

Aktual

738

1469

Ratio
terhadap

SA
0.02

0.04

Pergeseran
maksimum (in)
DW+P

0.0146
(z)

0.0693
(z)

Total

0.1990

(y)

0.6351

(y)

Pembahasan /
Kesimpulan

Penyangga yang diberikan
adalah sebuah pegas gantung
(hanger) type Grinnell
ukuran 12 dengan konstanta
pegas 900 Ib/in. Beban
maksimum yang ditanggung
penyangga adalah sebesar
2244 lbs dengan variabilitas
beban sebesar 2% (<25%
sesuai kriteria)

Penyangga yang diberikan
adalah 3 buah penyangga
tipe rigid , yaitu 2 dalam
arah YZ dan satu dalam arah
XZ. Beban maksimum yang
ditanggung masing-masing
penyangga tidak lebih dari
311b.

KESIMPULAN

Dari kegiatan analisis tegangan sistem perpipaan sekunder AP600 ini dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

Dalam analisis tegangan sistem perpipaan yang bertujuan untuk menjaga

keselamatan sistem tersebut, hasil yang diharapkan adalah sistem perpipaan yang

telah memenuhi standart keselamatan yang ditentukan, yang diperoleh baik

dengan cara menambahkan penyangga, memodifikasi konfigurasi pipa maupun

meningkatkan kualitas pipa. Untuk itu, kerja sama antara penganalis tegangan dan

pendesain sistem sangat diperlukan.

Dari 3 sistem perpipaan yang dianalis dengan paket program CAEPIPE,

yaitu HDS-310, CDS-080 dan VYS-210, yang terdiri dari pipa-pipa berukuran 1", 8",

10" dan 16" dengan tekanan dan temperatur desain mencapai 550 psi dan 320°F,

telah dicapai hasil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan

menambahkan 3 penyangga rigid untuk VYS-210 dan 1 penyangga variabel untuk

HDS-310. Tegangan maksimum pada ketiga sistem adalah sebesar 6533 psi dan

pergeseran maksimum sebesar 0.635 inci.

Penguasaan teknologi analisis tegangan sistem perpipaan belum cukup

memadai dengan hanya bertindak sebagai pengguna paket program. Untuk itu,

selain dengan mendalami penggunaan paket program yang ada, juga perlu
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didukung dengan pendalaman teori yang dilanjutkan, jika memungkinkan, dengan

mencoba menyusun paket program sendiri. Yang terakhir ini sudah dimulai tetapi

mengingat untuk itu sebenarnya dibutuhkan waktu dan personil yang cukup besar,

hasilnya masih belum memadai untuk ditampilkan.
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PENYUSUNAN DATA BASE KOMPONEN DAN SISTEM RSG GAS
UNTUK ANALISIS KEANDALAN

Demon Handoyo, Deswandri,
Dwijo Mulyanto, Slamet Kusmono

ABSTRAK

PENYUSUNAN DATA BASE KOMPONEN DAN SISTEM RSG GAS
UNTUK ANALISIS. Penyusunan data base komponen dan sistem RSG-GAS
ditujukan untuk melihat karakteristik keandalan komponen-komponen yang
beroperasi pada reaktor RSG-GAS. Analisis dilakukan berdasarkan pengalaman
operas'/ komponen dan data-data diambil dari Logbook operasi. Sampai akhir tahun
kegiatan 1997/1998 sudah dikumpulkan data-data operasi beberapa komponen
selama perioda Februari 1997 s/d Januari 1998. Selama pengumpulan data, hanya
22 komponen yang dapat dianalisis karena data pada komponen tersebutlah yang
memperlihatkan siklus operasi paling lengkap. Dari data-data tersebut dapat
diperoleh besaran-besaran seperti total waktu komponen dioperasikan, jumlah
kegagalan selama beroperasi, jumlah permintaan (demand) untuk komponen siaga
serta jumlah permintaan yang gagal. Melalui besaran-besaran tersebut dapat
dihitung parameter-parameter keandalan komponen. Dalam perhitungan parameter
ini, komponen dipisahkan berdasarkan komponen operasi yang memberikan laju
kegagalan operasi dan komponen siaga yang memberikan laju kegagalan
permintaan (probabilitas kegagalan permintaan). Untuk menghitung parameter
keandalan laju kegagalan komponen dan probabilitas kegagalan permintaan, data
yang digunakan tidak hanya berasal dari data tahun 1997/1998 saja tetapi juga
data pada tahun-tahun sebelumnya (sejak September 1990), karena besaran
keandalan merupakan besaran yang bersifat kumulatif. Harga rata-rata laju
kegagalan yang didapat sampai akhir tahun anggaran 1997~1998 untuk tiap-tiap
komponen sebesar : FAK=1,08 10'4 jam'1, JE=2,53 W4 jam'1, KBE01=2,28 10~5

jam'1, KBE02=3,72 10'5jam'1, PA-AP=3,01 W4jam'1, PA-AH=4,66 KJ4jam'1.

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF THE MULTIPURPOSES REACTOR G.A SIWABESSY
(MPR-GAS). To analyze the reliability of its components, the development of the
Multi Purposes Reactor G. A. Siwabessy (MPR-GAS) data base has been done.
The analysis was done base on the components operating experiences and the
data collection from the operation logbook. The components operation data have
been collected from February 1997 to January 1998. Only 22 components could be
analyzed since these components operation cycles were shows very complete. The
operation data provide values, such as; the operation time of components, number
of failure, number of demand and number of failure on demand. The reliability
parameters of the components were calculated using these values. In the
calculation, the components were classified by the operating components, which
gave a operation failure rate and the standby components, which gave a failure
probability on demand. On calculating these parameters, not only the 1997/1998
data were used but also the past data (since September 1990), because the
reliability are a cumulative value. Number of operation failure rate of components in
1997-1998 are FAK=1,08 1O4 hf1, JE=2,53 W4 hr'1, KBE01=2,28 10~5 hr1 ,
KBE02=3,72 10'5 hr1, PA-AP=3,01 W4 hr'1, PA-AH=4,66 W4 hr1.
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PENDAHULUAN

Sebagai tempat berlangsungnya reaksi fisi, Reaktor Serba Guna G A

Siwabessy (RSG-GAS) mempunyai potensi bahaya akibat radiasi. Agar potensi

bahaya ini dapat dicegah, yaitu terlepasnya radiasi ke lingkungan, pengelolaan

RSG-GAS haruslah memenuhi persyaratan keselamatan yang tinggi. Untuk

menjamin keselamatan, sistem-sistem tertentu pada reaktor nuklir hams dapat

berfungsi secara benar, pada saat operasi normal, saat shutdown, atau pada saat

kecelakaan; sesuai dengan rancangan operasi. Disamping faktor manusia,

keberhasilan fungsi suatu sistem sangat bergantung pada keandalan komponen-

komponen yang terkait pada sistem tersebut. Yang dimaksud dengan keandalan

komponen adalah probabilitas komponen untuk dapat berfungsi secara tepat pada

jangka waktu dan kondisi tertentu.

Suatu komponen mempunyai sifat dapat diperbaiki (repairable) atau tidak

dapat diperbaiki (unrepairable) apabila mengalami kegagalan. Komponen yang

tidak dapat diperbaiki hanya dapat dipakai sekali, begitu rusak langsung diganti.

Komponen yang dapat diperbaiki dapat dipakai berulang-ulang, apabila rusak

komponen diperbaiki dan kemudian dipakai kembali. Setelah perbaikan, komponen

ini dianggap seperti baru kembali. Karena perbaikan memerlukan waktu, komponen

yang dapat diperbaiki mempunyai parameter keandalan lain yang disebut

ketidaksediaan (unavailability). Definisi ketidaksediaan adalah perbandingan waktu

komponen dalam perbaikan terhadap waktu keseluruhan komponen (waktu sejak

komponen mulai beroperasi sampai saat perhitungan dilakukan). Parameter ini

menunjukkan probabilitas komponen tidak berfungsi ketika dibutuhkan.

Konsep keandalan merupakan konsep statistik dan probabilistik, oleh

karena itu peninjauannya didasarkan pada pengalaman operasi sebelumnya. Dari

sejarah operasi ini akan terlihat seberapa jauh keandalan komponen yang dipakai.

Dan sebagaimana sifat statistik, keakuratan analisis ditentukan oleh jumlah data

yang terkurmpul, semakin besar jumlah data semakin akurat hasil analisis. Untuk

menganalisis seberapa jauh keandalan komponen-komponen yang dipakai pada

RSG- GAS, maka dilakukan pengumpulan data-data komponen yang beroperasi.

Dengan pengelompokkan data secara tepat, akan dapat diperoleh : jumlah

kegagalan, jumlah demand (berapa kali komponen diperlukan beroperasi pada

keadaan tertentu), waktu operasi total, waktu siaga total, frekuensi atau lama test

dan frekuensi + lama perawatan serta perbaikan .

Data-data inilah yang digunakan untuk mengestimasi parameter keandalan.
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Pengumpulan data ini akan dilakukan terus-menerus sepanjang umur RSG-

GAS. Hal ini adalah untuk memenuhi sifat statistik seperti yang sudah disebutkan di

atas. Hasil kegiatan data base ini selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber

data bagi Analisis Keselamatan Probabilistik (PSA) dan sebagai bahan

pertimbangan dalam memodifikasi prosedur perawatan, perbaikan dan operasi.

TEORI DASAR DAN MODEL PERHITUNGAN

Dalam studi keandalan, biasanya komponen dikelompokkan dalam tiga

kategori; yaitu:

a. Komponen siap-siaga (standby); yaitu komponen-komponen yang pada

keadaan normal tidak beroperasi, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu (pada

keadaan transient atau kecelakaan) diperlukan beroperasi. Misalnya komponen

pada Sistem Catu Daya Darurat.

b. Komponen operasi (operating); yaitu komponen-komponen yang selalu

beroperasi dalam keadaan normal. Misalnya komponen pada Sistem Pendingin

Primer.

c. Komponen sistem misi (mission); yaitu komponen-komponen yang

beroperasi pada jangka waktu tertentu setelah keadaan transient atau

kecelakaan terjadi. Sebelum keadaan tersebut, komponen ini mungkin saja

sebagai komponen siap-siaga atau komponen operasi. Misalnya komponen

pada Sistem Pendingin Darurat.

Pengelompokkan ini penting karena model perhitungan yang digunakan

untuk analisis keandalan ketiga jenis komponen di atas berbeda satu sama lain.

Ada dua istilah yang dipakai untuk pernyataan keandalan komponen,

ketidaksediaan rata-rata {average unavailabilty) dan ketidakandalan {unreliability);

dengan pengertian bahwa ketidaksediaan rata-rata adalah probabilitas komponen

tidak terpasang/tersedia pada saat diperlukan dan ketidakandalan adalah

probabilitas komponen akan gagal sebelum menyelesaikan waktu operasinya.

Dalam penerapan praktis, istilah ketidaksediaan rata-rata sering digunakan untuk

menggantikan istilah ketidakandalan komponen.

Pada komponen siap-siaga, kegagalan dapat terjadi selama periode non-

operasi sehingga komponen tidak siap atau tidak dapat start ketika dibutuhkan

beroperasi. Apabila komponen ini dapat start dengan baik, tetapi gagal melanjutkan

operasi pada jangka waktu tertentu, maka kegagalan diperhitungkan sebagai

kegagalan komponen misi. Untuk komponen ini, kegagalan dapat dimodeli dalam
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dua kategori; yaitu kegagalan berdasarkan waktu dan kegagalan berdasarkan

demand (kebutuhan operasi).

Model matematis ketidaksediaan rata-rata komponen siap-siaga dengan laju

kegagalan berdasarkan waktu diturunkan dari distribusi eksponensial, yaitu ^ :

• Komponen siap siaga yang diuji secara terjadwal:

dengan : q s = ketidaksediaan rata-rata komponen siap-siaga

l s = laju kegagalan komponen siap-siaga

T = periode pengujian

• Komponen siap-siaga yang tidak dapat diuji:

q s = 1 - exp (-A,s.Tp) (2)

dengan : q s = ketidaksediaan komponen siap siaga pada t = Tp

ls = laju kegagalan komponen siap siaga

Tp = umur instalasi pd saat perhitungan dilakukan

Model matematis kegagalan komponen siap siaga berdasarkan kebutuhan

operasi adalah (1):

_ A jumlah kegagalan saat dibutuhkan
q — ^ J =

Q Cl jumlah total kebutuhan operasi

dengan : q^ = ketidaksediaan rata-rata komponen siap siaga

Id = laju kegagalan kebutuhan operasi

Untuk komponen operasi yang dapat diperbaiki, besar ketidaksediaan rata-

rata dapat dihitung dari persamaan (1):

X0.T

dengan : q 0 = ketidaksediaan rata-rata komponen operasi

l 0 = laju kegagalan komponen operasi

T = waktu perbaikan rata-rata
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Apabila komponen operasi tidak dapat diperbaiki, ketidaksediaan rata-rata

(ketidakandalan) adalah (1):

q = 1 - exp (- lo.Tp) (5)

dengan : q = ketidaksediaan komponen missi
l0 = laju kegagalan komponen missi

Komponen misi dengan waktu operasi tertentu, besar ketidaksediaan rata-

dari persamaan (1):

= 1-exp(- lo .Tm) (6)

rata dapat dihitung dari persamaan (1):

dengan : q = ketidaksediaan komponen missi
Io = laju kegagalan komponen missi

Tm= waktu operasi

Bila lo.lo.Tm » 0,1 , maka persamaan menjadi:

q = X0.Tm (7)

Sebagai model alternatif untuk komponen yang terpisah dari sistem karena

test, perawatan atau perbaikan, secara matematis dapat diberikan model umum

ketidaksediaan rata-rata ,yaitu (1):

n o t + Ltot
dengan : q = ketidaksediaan rata-rata komponen

*tot = J u m ' a n total waktu perbaikan, pengujian atau perawatan
= jumlah total waktu komponen terpisah

T"tot = jumlah total waktu operasi komponen

Analisis keandalan komponen seperti yang sudah digambarkan di atas,

pada prinsipnya bergantung pada berbagai macam parameter seperti: laju

kegagalan, probabilitas kegagalan demand, waktu perbaikan rata-rata, dan Iain-

lain. Parameter-parameter ini dapat diperoleh dari pengalaman operasi

sebelumnya.
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Laju kegagalan komponen dapat diestimasi dari jumlah kegagalan ( X ) dan

waktu operasi total ( T ) , berdasarkan persamaan(2):

"est T (9)

Untuk estimasi interval, batas tingkat kepercayaan (confidence)

didefinisikan dengan menggunakan distribusi kumulatif Chi-square . Derajat

kebebasan ( degrees of freedom) untuk statistik ini digunakan persamaan :

f ,=2X dan f2 = 2(X+1), (10)

sehingga interval tingkat kepercayaan 90% adalah :

2X

Nilai x2 ( 5% , f , ) dan x2 ( 95% , f2) diambil dari tabel distribusi.

Untuk probabilitas kegagalan permintaan, estimasi dilakukan dari X

permintaan yang gagal dan N permintaan keseluruhan , yaitu (2):

X

Estimasi interval tingkat kepercayaan 90% dihitung dengan menggunakan distribusi

F, yaitu:

Batas bawah :

[R2+(N-Rl+1)F005(2(N-

Batas atas:

p"= \R2+(N-R2+D/ 1/

F0,5(2R2;2(N-R2+l)
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dimana R, = NP, R2 = NP+1 serta nilai F ^ s ^ N - R ^ I ^ R , ) dan F005 {2R2;2(N-

R2+1) diambil dari tabel distribusi F.

PENYUSUNAN DATA BASE KOMPONEN DAN HASIL ESTIMASI LAJU

KEGAGALAN

Seperti yang sudah disebutkan dalam pendahuluan, gambaran keandalan

suatu komponen dapat dilihat dari sejarah operasi sebelumnya. Untuk memperoleh

gambaran keandalan komponen-komponen yang beroperasi pada RSG-GAS,

maka dilakukan pencatatan data-data operasi komponen. Data-data ini diperoleh

dari log book operasi. Data-data dikelompokkan menurut sistem dan komponen.

Informasi yang diperlukan untuk ini adalah saat komponen mulai operasi, saat

dimatikan atau ditemukan gagal, saat perbaikan atau perawatan, saat beroperasi

kembali setelah dimatikan atau siap operasi setelah perbaikan serta uraian

kejadian untuk setiap rekaman data. Dari informasi ini akan diperoleh waktu

sebenarnya untuk lama operasi komponen, lama tidak operasi atau siaga untuk

komponen siaga dan lama perbaikan untuk satu rekaman data. Apabila setiap

record data untuk sistem dan komponen yang sama dijumlahkan ke bawah, maka :

1. jumlah lama operasi memberikan total waktu operasi komponen .

2. jumlah lama tidak operasi memberikan total waktu tidak operasi atau jumlah

total waktu siaga untuk komponen siaga.

3. jumlah lama perbaikan memberikan total waktu perbaikan atau terpisahnya

komponen dari sistem.

4. uraian kejadian memberikan informasi tentang tipe dan jumlah kegagalan

komponen (dapat dipilih kegagalan secara umum atau lebih spesifik).

Data-data inilah yang digunakan dalam mengestimasi parameter-parameter

berdasarkan persaman estimasi di atas. Dari hasil pengumpulan data yang sudah

dilakukan, ternyata tidak semua data operasi dan perawatan komponen di RSG-

GAS dapat diolah. Hal ini disebabkan karena masih ada pencatatan data untuk

suatu komponen tidak lengkap sehingga rangkaian sejarah operasi sebenarnya

menjadi terputus-putus. Sudah seyogyanya pencatatan data operasi ini dilakukan

selengkap mungkin, sehingga dengan jelas dapat terlihat kapan komponen mulai

dioperasikan, dimatikan, ditemukan gagal, diperbaiki dan selesai perbaikan, serta

dihidupkan kembali setelah dimatikan. Dan juga apabila komponen mengalami

kegagalan, uraian kegagalan yang terjadi ditulis dengan jelas.
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Untuk komponen yang dapat diestimasi, ada juga beberapa komponen yang

data operasinya tidak begitu lengkap (hilang sebagian) sehingga rangkaian sejarah

operasi menjadi terputus sebagian. Misalnya satu komponen dimatikan pada

tanggal tertentu. Pada data berikutnya komponen itu dimatikan kembali, sehinga

tanggal dihidupkan setelah dimatikan sebelumnya menjadi tidak jelas (tidak

tercatat). Dalam estimasi yang telah dilakukan, kejadian ini diabaikan (walaupun

ada sebagian data lama operasi yang hilang), dengan pertimbangan nilai data ini

kecil dibandingkan dengan total operasi keseluruhan. Pada kegiatan tahun

1997/1998 dilakukan pengumpulan data operasi komponen periode Februari 1997

sampai dengan Maret 1998. Akan tetapi dalam mengestimasi laju kegagalan,

perhitungan juga melibatkan data pada tahun-tahun sebelumnya (sejak September

1990), karena besaran ini bersifat kumulatif.

Hai terpenting dalam kegiatan ini adalah penentuan kegagalan komponen.

Ada beberapa komponen dimatikan karena beberapa gejala, seperti suara dengung

pada motor, dan Iain-Iain. Walaupun kejadian ini dapat mengarah pada kegagalan

kalau dibiarkan lama-lama, tetapi kejadian ini tidak dikategorikan sebagai

kegagalan. Yang dikategorikan sebagai kegagalan di sini adalah ketika komponen

sedang beroperasi tiba-tiba mati atau tidak bisa beroperasi (start) ketika dibutuhkan

tanpa disebabkan oleh faktor luar. Dalam hal ini komponen tersebut mati atau tidak

bisa hidup semata-mata disebabkan oleh kejadian yang terjadi di dalam komponen

itu sendiri (proses kerusakan komponen). Uraian kegagalan masing-masing

komponen (berdasarkan informasi yang terdapat dalam logbook operasi) diberikan

dalam Tabel 1a dan 1b.
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Tabel 1a. Uraian Kegagalan Komponen

URAIAN KEGAGALAN
1. Tidak bisa dihidupkan
2. Tidak bisa dihidupkan
3. Kebocoran seal
4. Unjuk kerja tidak

normal
1. Kebocoran kecil
2. Mati sendiri
3. Tidak bisa dihidupkan
4. Blink
5. Mati sendiri
6. Mati sendiri
7. Mati sendiri
8. Mati sendiri
Mati sendiri
1. Mati sendiri
2. Blink
3. Blink
4. Overcurrent
5. Mati sendiri
6. Blink
7. Mati sendiri
1. Fault
2. Tidak bisa dihidupkan
3. Tidak bisa dihidupkan
4. Blink
Kelainan pada motor
Kelainan pada motor
1. Kelainan pada motor
2. Mati sendiri
3. Bocor
1. Mati sendiri
2. Mati sendiri
1. Blink
2. Kinerja tidak normal
Kipas tidak berputar
Kipas tidak berputar
1. Blink
2. Kipas tidak berputar
3. Fault (skring putus)
4. Fault
Blink
1. Tidak bisa hidup
2. Blink

KOMPONEN
FAK01AP01

FAK01AP02

JE01AP01
JE01AP02

JE01AP03

KBE01AP01
KBE01AP02
KBE02AP01

KBE02AP02

PA01AH01

PA01AH03
PA02AH01
PA02AH02

PA02AH03
PD01AH01

DETEKSI/MATI
24-06-1992 10.33
02-07-1992 14.59
13-09-1993 14.52
18-02-1995 06.13

23-04-1991 19.34
24-06-1992 10.40
02-07-1992 14.59
04-10-1994 19.03
23-09-1996 08.53
25-09-1996 23.02
15-10-1996 15.20
10-11-1996 06.25
13-12-1990 17.40
12-12-1990 10.34
15-01-1991 01.54
29-01-1991 10.36
01-06-1992 15.41
09-11-1993 06.31
07-01-1994 15.00
29-10-1996 09.46
08-05-1991 10.40
02-08-1991 13.33
18-08-1992 00.00
10-11-1993 17.51
21-03-1991 07.39
21-03-1991 07.39
21-03-1991 07.39
04-10-1994 19.00
11-01-1995 14.43
04-10-1994 19.02
18-12-1994 08.26
02-02-1991 05.58
03-08-1995 08.52
01-05-1993 00.25
01-05-1993 23.24
12-01-1992 01.26
06-06-1993 20.25
07-10-1993 23.00
08-10-1995 15.02
30-03-1991 14.44
06-02-1991 17.46
29-01-1993 16.45
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Tabel 1b. Uraian Kegagalan Komponen (sambungan)

KOMPONEN
PA01AP01

PA02AP01

PA03AP01

BRV10

BRV20

URAIAN KEGAGALAN
1. Tidak bisa dioperasikan
2. Blink
3. Blink
4. Kelainan pada motor
5. Blink
6. Mati
7. Blink
1. Blink
2. Blink , tidak bisa

dihidupkan
3. Blink , tidak bisa

dihidupkan
4. Blink
5. Blink
6. Mati sendiri
7. Mati sendiri
8. Fault
9. Fault
10. Blink
11. Blink, tidak bisa

dihidupkan
1. Blink
2. Tidak bisa dihidupkan
3. Mati sendiri
4. Blink
5. Mati sendiri
1. Gagal start saat Listrik

PLN trip
2. Gagal start saat Listrik

PLN trip
1. Gagal start saat Listrik

PLN padam
2. Gagal start saat Listrik

PLN padam

DETEKSI / MATI
29-04-1992 18.12
26-05-1992 08.10
05-06-1992 13.47
17-07-1992 10.36
06-09-1992 13.58
07-10-1994 10.48
18-10-1994 21.02
05-06 1991 16.00
29-04-1992 18.12
04-05-1992 11.41
26-05-1992 08.10
17-05-1993 09.52
09-06-1993 07.56
15-06-1993 13.45
07-10-1994 10.49
10-10-1994 11.24
18-10-1994 21.02
05-11-1994 09.39

20-01-1991 00.21
23-07-1992 13.12
24-08-1992 16.24
13-03-1993 20.00
02-06-1994 10.09
27-11-1991 14.30
10-03-1996 09.31

12-01-1992 20.34
25-07-1993 08.21

Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan dapat terlihat hasil estimasi

tahun ini tidak terlalu jauh berbeda dengan laporan tahun sebelumnya. Perlu

dijelaskan bahwa, dengan semakin lengkapnya data yang diperoleh, laporan ini

merevisi perhitungan tahun lalu, sehingga jumlah kegagalan komponen seperti

yang ditulis pada tahun lalu ada yang bertambah dan ada pula yang berkurang.

Hasil estimasi keseluruhan diberikan pada Tabel 2, 3 dan Gambar 1, 2, 3.
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Tabel 2. Estimasi Laju Kegagalan Untuk Komponen Operasi

Komponen

FAK01AP01
FAK01AP02
JEO1APO1
JEO1APO2
JEO1APO3
KBE01AP01
KBE01AP02
KBE02AP01
KBE02AP02
PA01AP01
PA02AP01
PA03AP01
PAOIAHOI
PA01AH02
PA01AH03
PA02AH01
PA02AH02
PA02AH03
PD01AH01

Periode Februari
1997 ~ maret

1998
Total

Operas
i

(Jam)
14097,78
11406,03
3211,72
2878,70
1478,47
14156,38
14558,90
13657,15
1309,68
3947,38
2421,20
2389,48
3410,42
3398,80
2567,78
3395,22
2319,97
3468,67
1381,70

Jumlah
Gagal

0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Periode Sept. 1990 ~ maret 1998
(Kumulatif)

Total
Operasi

(Jam)

60651,83
36346,41
19787,55
21559,50
5747,37

38370,15
43182,02
33946,20
10639,28
19348,75
17531,05
6936,78
12771,25
12089,68
9075,80
11353,28
9649,53
11208,77
3803,82

Jumlah
Gagal

4
8
1
7
4
1
1
3
2
7
11
5
2
0
1
1
4
1
2

'Vata-rata
(10'4/Jam)

0.55
2.06
0.091
3.15
5.62
0.22

0.085
0.85
1.74
3.26
5.75
5.69
1.38
0

1.03
0.783
3.49
7.73
4.42

Tabel 3. Probabilitas Kegagalan Permintaan Untuk Komponen Siaga

Kompon
en

BRV10
BRV20
BRV30

Periode Februari 1997
s/d Januari 1998

Jumlah
Demand

17
16
16

Jumlah
Kegagalan

1
0
0

Periode September 1990 s/d Januari
1998

(Kumulatif)
Jumlah
Demand

127
109
107

Jumlah
Kegagala

n

2
2
0

Probabilitas
Kegagalan

Demand
(10'2/d)

1.575
1.83

0
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KESIMPULAN

Hasil pendataan memberikan format data pengalaman operasi yang

sistematis dan hasil estimasi menunjukkan gambaran keandalan komponen yang

dianalisis. Dalam kegiatan ini pengumpulan data dilakukan pada periode Februari

1997 sampai dengan Maret 1998, karena besaran keandalan bersifat kumulatif,

estimasi terhadap laju kegagalan komponen dilakukan sejak periode operasi

September 1990 sampai Maret 1998. Hasil estimasi parameter keandalan data

base ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber data bagi

analisis keselamatan probabilistik (PSA) dan sebagai umpan balik dalam modifikasi

prosedur perawatan, perbaikan dan operasi. Pengambilan data komponen untuk

data base ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang umur RSG GAS

sehingga, sebagaimana sifat statistik, dapat tergambar karakteristik keandalan

komponen sebenarnya. Perhitungan laju kegagalan sampai akhir tahun anggaran

1997-1998 untuk tiap komponen yang telah dihitung adalah : FAK=1.08 10"4 jam"1,

JE= 2.53 lO^jam"1, KBE01=2.28 10"5 jam"1, KBE02= 3.72 lO"5 jam"1, PA-AP=3.01

lO^jam"1, PA-AH=4.66 lO^jam"1. Perubahan laju kegagalan dalam kurun waktu

1993-1998 seperti yang tertera dalam Gambar 1, 2, dan 3 walaupun ada anomali

berupa kenaikan harga laju kegagalan (tahun 1994/95 dan 1995/96) yang

kemungkinan disebabkan oleh ketidak lengkapan data, namun demikian bentuk

secara keseluruhan menunjukan penurunan harga.
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PERHITUNGAN NUMERIK DALAM PROBABILITAS FRACTURE
MECHANIC PADA PIPA

D.T Sony T, Demon Handoyo, Amin S Zarkasi,
Dwijo Mulyanto, Slamet Kusmono

ABSTRAK
PERHITUNGAN NUMERIK DALAM PROBABILITAS FRACTURE

MECHANIC PADA PIPA. Sistem pemipaan merupakan salah satu komponen kritis
di dalam sistem primer, karena kegagalan sistem tersebut akan menimbulkan
kecelakaan kehilangan pendingin (LOCA). Salah satu penyebab kegagalan pipa
karena fracture mechanic yang dapat dianalisis secara deterministik dan
probabilistik. Analisis probabilistik dilakukan dengan menggunakan variabel secara
random yang dapat didekati dengan persamaan Monte-Carlo. Persamaan Monte-
Carlo dapat diselesaikan secara numerik dengan beberapa metoda, misalnya :
integrasi numerik, Crude Monte-Carlo, Stratified Sampling, and Importance
Sampling. Telah dilakukan perhitungan sederhana dengan ke-4 metoda tersebut
untuk 10.000 sampling. Didapatkan hasil probabilitas kegagalan pipa seperti berikut
: integrasi numerik 1,242.10^ ; Crude Monte-Carlo 1,170.1V4 (standard error =
0,170.1CT4); Stratified Sampling 1,239. W4 (standard error = 0,007.10~4); Importance
Sampling 1,249.1V4 (standard error = 0,015.104).

ABSTRACT
NUMERICAL CALCULATION OF PROBABILISTIC FRACTURE

MECHANIC IN THE PIPING SYSTEM. Piping system is one of the critical
components in the primary system because failure of those systems will cause loss
of coolant accident (LOCA). One of the piping failure cause is fracture mechanic
which could be analyzed by deterministic and probabilistic analysis. Probabilistc
analysis could be done by using random variables that could be approached by
Monte-Carlo Equation. This equation could be solved by several methods of
numerical calculation e.g. : numerical integration, crude monte-caho, stratified
sampling and importance sampling, etc. Simple calculation has been done by those
methods for 10,000 samplings. The result is that the probability of piping failure is
1.242 x W4 for numerical integration; 1.170 x W4 for crude monte-caho ( standard
error = 0.170 x W4 ) ; 1.239 x W4 for stratified sampling ( standard error = 0.007
xW4); 1.249 x W4 for importance sampling ( standard error = 0.015 x 10~4).

PENDAHULUAN

Berdasarkan kriteria keselamatan semua struktur, sistem dan komponen

yang berhubungan dengan sistem keselamatan dalam PLTN harus didisain tahan

terhadap segala kombinasi beban yang ada. Salah satu komponen dalam sistem

primer yang termasuk komponen kritis adalah sistem pemipaan, karena kegagalan

sistem ini akan menimbulkan terjadinya kecelakaan kehilangan pendingin (LOCA).

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan kegagalan pipa adalah fracture

mechanic. Analisis terhadap fracture mechanic dapat dilakukan dengan 2 metoda,

yaitu secara deterministik dan probabilistik. Analisis deterministik dapat dilakukan
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dengan baik bila data yang diperlukan dalam analisis relatif tepat, sedangkan

analisis secara probabilistik adalah untuk melihat batas (interval) keandalan suatu

komponen karena terdapat data yang tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Salah satu metoda yang banyak dipergunakan saat ini untuk melihat

keandalan sistem pemipaan adalah dengan pengembangan model probabilistic

fracture mechanic. Karena analisis yang dipergunakan berdasarkan probabilistik

maka terdapat unsur randomitas fenomena fisik yang terjadi dalam pipa. Analisis

randomitas dapat dilakukan dengan salah satu jenis konsep yaitu konsep Monte

Carlo.

Prinsip metoda analisis probabilitas (PFM ; Probabilistic Fracture Mechanic)

adalah berdasarkan prosedur dan prinsip dari analisis deterministik dengan

memasukkan faktor statistik yaitu memasukkan beberapa variabel yang

terdistribusi secara random yang bertujuan untuk memperkecil faktor konservatif.

Prosedur dari analisis probabilistik adalah variabel (data) ditentukan secara

random (berdasarkan simulasi Monte Carlo). Konsep ini adalah untuk menentukan

atau memperkirakan waktu CDF (Critical Defect Failure) yang merupakan

kegagalan pertama pada pipa dimana kejadian awal ini akan dipengaruhi kondisi

operasi, transien dan kejadian eksternal, sehingga kegagalan pertama tersebut

akan menimbulkan kejadian yang diasumsikan. Asumsi kegagalan dapat terjadi bila

beban melebihi beberapa harga kritis, misalnya kekuatan bahan (material strength)

atau ketangguhan (toughness) terlalu kecil dari pada beban yang bekerja. Dapat

juga bila material mengandung retak (crack) atau konsentrasi stress yang

merupakan sebagai beban lokal. Jadi secara praktis kegunaan dari PFM adalah

untuk memperkirakan laju kegagalan rata-rata. Dengan ruang lingkup Probabilistic

Fracture Mechanic adalah sebagai berikut : Probabilitas ukuran cacat (defect)

tertentu yang akan memberikan kegagalan, probabilitas keberhasilan inspeksi

untuk cacat yang signifikan dan probabilitas terdapatnya pengotor (flaw) di dalam

material atau komponen dalam inspeksi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah diperolehnya penentuan perhitungan numerik

pada probabilitas kegagalan pipa berdasarkan faktor fracture mechanic.

TEORI

Konsep Monte-Carlo dapat diterapkan pada kondisi pipa yaitu untuk

mengetahui karakteristik (kondisi) retak dengan mengasumsikan parameter a/h

(dalamnya retak yang ternormalisasi dengan ketebalan dinding pipa ; berharga 0
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dan 1) dan parameter a/b yang merupakan invers ratio dari aspect ratio (a =

dalamnya retak dan b = 1/2 panjang retakj.

Penentuan model ukuran retak berdasarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi secara numerik dapat ditentukan melalui data inspeksi dan

eksperimen numerik. Dengan ditentukannya data inspeksi yag terkumpul,

kemudian dianalisis berdasarkan distribusi statistik pada umumnya, misalnya

normal, log-normal, eksponensial, weibull dan lain-lainnya. Kelemahan dari metoda

ini adalah bila parameter yang digunakan berbeda, maka hasil dari distribusi-

distribusi tersebut tersebut mempunyai perbedaan yang sangat besar.

Salah satu metoda numerik lainnya adalah berdasarkan eksperimen numerik

yang dikenal sebagai metoda Monte-Carlo yaitu menentukan ukuran retak dengan

membangkitkan secara random berdasarkan simulasi Monte-Carlo. Bila retak yang

ada pada suatu komponen mempunyai sifat saling tidak tergantung, maka

kebolehjadian gagal berdasarkan persamaan :

Q = 1-exp(-MQ1) (1)

dimana : M = jumlah rata-rata retak tiap komponen

Q, = kebolehjadian gagal untuk retak ke-1 yang merupakan persamaan

sebagai berikut:

« 0 0 /

0 = / / ( * , ) - //(**) \f(fl)dadA...dxX (2)

dimana:

x,, ... xk .= merupakan input dari kondisi yang mempengaruhi misalnya fracture

tougness, flow stress dan lain-lainnya.

ac = dalamnya retak sebagai kriteria kegagalan.

a = dalamnya retak

t = tebal pipa

f (x,) = kerapatan atau fungsi kebolehjadian yang digunakan.

Perhitungan Monte-Carlo mengasumsikan bahwa ukuran retak yang

berdasarkan kerapatan probabilitas F (a) dibandingkan dengan dalamnya retak

yang diasumsikan. Bila a lebih kecil dari ac , maka perhitungan tidak diteruskan

karena tidak akan menimbulkan kegagalan komponen, sedangkan bila a lebih

besar dari ac dihitung sebagai kegagalan. Setelah dilakukan n simulasi, maka

kebolehjadian gagal suatu komponen diperkirakan sebagai:

Jumlah Gagal

Jumlah Percobaan n
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dengan standard error sebagai berikut :

o

n

Permasalahan yang penting dalam PFM {Probabilistic Fracture Mechanic) adalah

menyelesaikan persamaan 2 secara numerik sebagai berikut:

Ql = )f(Klc)\f(a)dadKlc (5)
0 ac

dan disederhanakan menjadi:

Qi = ]f(a)]f{Ku)dKc)da (6)
o o

dengan :

a = dalamnya retak

K1c = fracture toughness

t = tebal pipa

K = faktor intensitas stress

(.)= kerapatan kebolehjadian.

Secara analitik persamaan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut:

Qx=-)f(a).h(a)da (7)
o

dengan h(a) = F (K(a)) merupakan step function apabila K1c konstant, maka h (a )

dapat didefinisikan sebagai 1 untuk K(a) > K1c dan berharga 0 untuk K(a) < K1c.

Asumsi ini berdasarkan kondisi bahwa terjadinya awal retak bila K (intensitas stress

yang bekerja) >K,C (ketangguhan bahan).

Persamaan 7 tersebut dapat diselesaikan dengan metoda numerik pada

umumnya. Selain itu dapat juga diselesaikan dari harga h(a) yang berhubungan

langsung dengan distribusi f(a) yaitu secara Crude Monte-Carlo dengan

penjumlahan sebagai berikut:

~ 1 ^

dengan standard error adalah sebagai berikut:

(9)
n

dimana : Sc = varian ; n = jumlah sampling.
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Persamaan dasar 7 tersebut dapat juga diselesaikan secara stratified sampling

yaitu membagi daerah integrasi kedalam beberapa segmen (disebut sebagai a^ <

a < a ;) dimana 0 = a0 < a, < ... < ak = t dan Monte-Carlo sampling diterapkan dalam

setiap segmen tersebut, sehingga persamaan tersebut mempunyai penyelesaian :

J J x [ i f j ) (10)

Dengan fj adalah kerapatan kebolehjadian ternormalisir sebagai berikut:

/ (a)= ^ ^ untuk a = [ aH , a]
J A F ( a ) F ( a ) ) 1 JJ

= 0 untuk harga lainnya

sehingga penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Qs=fJ(F(aj)-F(aj_x))QCJ (11)

dengan Q,=—

sedangkan untuk standard error nya diberikan persamaan seperti berikut:

(12)

varian dalam perhitungan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah varian untuk

setiap interval (a^, a,).

Metoda berikutnya sebagai penyelesaian persamaan 7 adalah dengan

importance sampling yang merupakan simulasi bias dengan menggunakan

distribusi lainnya sehingga sebagian dari persamaan 7 yang merupakan kontribusi

terpenting dimasukkan sebagai sampling yang mempunyai persamaan :

dengan f, (a) disebut sebagai importance density dan a i ; , ... a1n randomitas dari f,

sehingga penyelesaian estimasi dari persamaan tersebut adalah :

dengan varian :
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1 «

V1 n-li

dan standard error adalah :

77

bila f, (a) merupakan fungsi random sebagai f, (a) = Xx exp

persamaan 14 menjadi:

a), maka

dengan a^ adalah pengamatan secara random dari f,.

Selain kedua metoda di atas dapat juga digunakan metoda aproksimasi yaitu

menentukan kebolehjadian gagal dengan tanpa menggunakan simulasi Monte-

Carlo. Untuk menggunakan metoda ini, maka persamaan kebolehjadian gagal

dapat ditulis sebagai berikut:

Q{= {... \fx(Xl)...fn,{xm)dxnr..dxx (18)
Six xm)<0

dimana : m = k + 1

g = batas kegagalan dengan g < 0 berarti gagal dan g > 0 artinya aman,

sehingga fungsi g dapat ditulis sebagai:

g = ac(x1 l...,xm.1)-a (19)

Dari fungsi g tersebut dapat diselesaikan secara linear atau non linear

dengan distribusi normal maupun distribusi non normal (misal: ujung dari distribusi

normal).

PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai model perhitungan digunakan data perhitungan sebagai berikut:

f (a) = exp (-Xa); A. = 0,161 m"1

F (K|C) = 1 - exp [ - ( K,c/b )m ] ; m =10; b = 3500 Nm"3'2

K=G yfrzlz ; a = 200 Nmm"2; t = 200 mm; n =10000

dari data tersebut dilakukan perhitungan secara numerik dengan metoda integrasi

numerik, Crude Monte-Carlo, Stratified Sampling, dan Importance Sampling

dengan hasil seperti dalam Tabel 1.
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Ketelitian dalam metoda perhitungan tersebut dari variabel randomitas yang

dipergunakan, karena efek dari variabel tersebut adalah pengurangan varian dan

varian dari importantance sampling lebih kecil dari varian stratified sampling dan

paling kecil adalah varian dari importance sampling.

Untuk perhitungan secara sederhana dan cepat dapat digunakan integrasi

numerik biasa (persamaan 7), karena hasil yang didapat relatif mendekati kedua

metoda lainnya yaitu masih di dalam batas ( stratified sampling 1.232.10"4 -

1,246.10"4 ; Importance sampling 1,234. i 0"4 -1,262.10"4).

Di dalam perhitungan ini digunakan istilah sampling, tetapi dalam praktek

dapat diganti menjadi waktu hidup (life time) komponen baik dalam satuan jam

ataupun tahun (tergantung asumsi awal). Dapat juga sampling sebagai jumlah

frekuensi inspeksi yang dilakukan dalam komponen, sedangkan probabilitasnya

merupakan peluang diketemukan adanya retak yang signifikan. Di dalam analisis

perhitungan sebagai indikator tidak hanya dalamnya retak kritis (ac) tetapi dapat

juga dirubah menjadi tegangan kritis (CTC) yang menimbulkan retak.

Permasalahan dalam perhitungan numerik ini tergantung dengan fungsi

jumlah simulasi (n), karena dalam perhitungan numerik, ketelitian perhitungan

ditentukan oleh jenis metoda yang dipergunakan dan pemilihan jumlah simulasi

atau perhitungan. Apabila jumlah simulasi tidak sampai pada batas minimal, maka

akan mengeluarkan hasil yang salah (0). Misalnya bila metoda yang digunakan

simulasi langsung sampai dengan simulasi ke 10000 tetap berharga nol. Batas

jumlah minimal simulasi dilihat bila selisih setiap simulasi semakin kecil.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Dengan Berbagai Metoda Numerik

Metoda

Integrasi Numerik

Crude Monte Carlo

Stratified Sampling

Importance Sampling

Probabilitas, QixiO"4

1,242

1,170

1,239

1,249

Standard error, x 10"4

-

0,170

0,007

0,015

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan bahwa dengan

perhitungan numerik dapat ditentukan secara probabilitas kegagalan pipa yang

harganya bervariasi tergantung dari metoda numerik yang dipergunakan. Didalam

model perhitungan yang dipergunakan didapatkan harga probabilitas kegagalan
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pipa bervariasi antara 1,17.10 s/d 1.249.10"4 dengan standard error bervariasi

antara 0,007.10"4 s/d 0,17.1c"4 untuk 10000 sampling.
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ABSTRAK

PEMODELAN KEANDALAN BEJANA TEKAN PWR SISI BELT-LINE.
Bejana tekan PWR merupakan bagian sistem pertahanan berlapis untuk
keselamatan reaktor. Integritas dan ketangguhan bahan mewakili keandalan bejana
sesuai beban yang diterima. Daerah belt-line merupakan daerah bejana yang
dipertimbangkan mempunyai beban termal-tekan dan irradiasi terbesar.
Penyusunan model dilakukan dengan pendekatan deterministik dan probabilitas
atau simulasi untuk mendapatkan probabilitas gagal. Skenario beban kejutan
termal-tekan (Pressure thermal shock) dipergunakan sebagai beban yang diterima
bahan bejana dan merupakan suatu peristiwa transient pendinginan mendadak.
Sedangkan parameter model keandalan bejana tekan adalah; keberadaan ukuran
cacat dan distribusi probabilitas, komposisi kimia bahan Cu dan Ni, temperatur
transisi acuan keuletan nol (RTNDT) serta fluence. Variasi atas parameter tersebut
dipergunakan sebagai bahan analisis sensitifitas model. Melalui model bejana
tekan yang diterapkan, hasil perhitungan beberapa nilai probabilitas gagal bejana
di sisi belt-line telah diperoleh. Agihan probabilitas ukuran cacat yang dipergunakan
adalah agihan Marshall dan agihan Octavia. Hasil perhitungan pemodelan
memberikan analisis bahwa probabilitas gagal per kejadian semakin kecil untuk
kandungan Cu, Ni, dan RTNDT awal serta neutron fluence semakin rendah. Namun
untuk kandungan Cu dan Ni rendah, sensitifitas terhadap perubahan probabilitas
gagal per kejadian menjadi semakin besar (lebih sensitif) untuk perubahan kecil
RTNDT maupun neutron fluence. Perbandingan antara dua agihan yang berbeda
telah menghasilkan nilai probabilitas gagal per kejadian yang berdekatan.

ABSTRACT

RELIABILITY MODELING OF PWR PRESSURE VESSEL ON THE BELT
LINE REGION. Pressure vessel of PWR is a part of defense in depht system for
reactor safety. Integrity and toughness of material of the pressure vessel,
appropriate with its stress load, is representing of pressure vessel reliability. Belt-
line is a region of reactor pressure vessel which is considered to having the highest
irradiation, pressure and thermal load. Modeling is done by deterministic and
probabilistic approaches or simulation to resulting failure probability. Pressure
thermal shock scenarios was used as stress load which received by material of
pressure vessel. This scenario is a transient event of fast cooling condition. Flaw
deep and its probability distribution, percent weight of Ni and Cu contains,
Reference of Nil Ductility Temperature Transition (RTNDT) and neutron fluence are
parameters of the reliability modeling. Variation of those parameters was used to
sensitivity analysis of the model. Calculation of failure probability values of the belt
line region of pressure vessel model are resulted. Flaw deep probabilistic
distributions of Marshall and Ocatvia are used. Analysis of the calculation result of
model that is a failure probabilistic per event would be decreasing if Cu and Ni
contains, initial RTNDT and neutron fluence are decreasing. But, for Cu and Ni
contains are low, the sensitivity on the changes of failure probability per event
would be hight appropriate with the small change of initial RTNDT and neutron
fluence. Comparation betwen two different distributions which used in the
calculation, was giving not far away value of failure probabilistic per event.
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PENDAHULUAN

Perkembangan reaktor daya nuklir telah menimbulkan beberapa

pertimbangan penting dalam analisis keselamatan reaktor. Perkembangan dalam

analisis keselamatan reaktor adalah munculnya metodologi kajian keselamatan

probabilistik. Salah satu hal penting dalam kajian tersebut adalah penguasaan

terhadap metoda statistik. Namun untuk beberapa komponen reaktor, jumlah

sumber data dan kesamaan parameter data menyebabkan kendala pada nilai data

tersebut. Seperti bejana reaktor, sebagai bagian dari fungsi pertahanan berlapis

untuk keselamatan reaktor mempunyai jumlah yang terbatas dan ketidak tentuan

parameter keandalan untuk tiap bejana yang ada sekarang. Dengan metoda

statistik untuk mencapai laju kegagalan 10"7 reaktor/tahun seperti yang

dipersyaratkan IAEA, menjadi kendala pada nilai data yang baik. Melihat kendala

seperti tersebut di atas, Perkembangan sekarang untuk analisis keselamatan

secara probabilistik bejana tekan adalah adanya metoda mekanika perpatahan

probabilistik (Probabilistic Fracture Mechanic).

Beberapa bagian dari bejana tekan dipertimbangkan mempunyai beban yang

berbeda-beda selama waktu pakainya. Pada sisi belt-line beban dipertimbangkan

paling besar karena di bagian tersebut mempunyai beban termal, tekan, radiasi dan

kemungkinan korosi. Keandalan pada bagian ini sangat tergantung pada beban

yang diterimanya dan sesuai kondisi cacat (ukuran kedalaman dan jumlah) sangat

menentukan probabilitas gagal termasuk kandungan kimia bahan terutama Ni dan

Cu,RTNDT serta neutron fluence . Nilai keandalan yang diwakili oleh probabilitas

gagal yang dipengaruhi oleh beban yang diterima dan frekuensi pembebanannya.

Sehingga penyelesaian untuk mendapatkan probabilitas gagal bejana sisi belt-line

merupakan probabilitas gagal perkejadian dari kejadian pembebanan yang

diskenariokan.

Penyelesaian masalah mendapatkan probabilitas gagal perkejadian dari

pembebanan yang dikenariokan perlu menyusun perangkat lunak atau pemodelan

untuk melakukan perhitungan dengan pendekatan mekanika perpatahan

probabilistik dan dengan tidak mempertimbangkan pengaruh korosi. Pertimbangan

pemodelan yang diperlukan dalam masalah ini adalah bahwa kondisi

thermohidolika perlu dipertimbangkan (koefisien perpindahan panas sebagai fungsi

suhu dan tekanan serta geometri) serta pengaruh parameter keandalan dan

distribusi probabilitas ukuran cacat yang dipakai. Hasil yang didapat diharapkan

memberikan gambaran hasil perhitungan probabilitas kegagalan sisi belt-line
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perkejadian dan pengaruh serta sensitivitas yang diberikan oleh parameter

keandalannya seperti pemakaian distribusi ukuran kedalaman cacat yang berbeda

dan kandungan Ni.Cu serta nilai RTNDT maupun neutron fluence yang diterimanya.

Diharapkan kecenderungan penurunan nilai parameter keandalan akan

menurunkan nilai probabilitas kegagalannya disamping perlu untuk melihat

seberapajauh sensitivitas dari nilai-nilai tersebut. ...

TEORI

Keandalan bejana tekan dipertimbangkan sebagai komponen struktural

dengan mempertimbangkan cacat yang berupa retak bahan. Pada prinsipnya

keadaan cacat dari bejana tekan dipakai untuk perhitungan probabilitas gagal

bejana dari jumlah total rerata cacat dalam bejana dan agihan probabilitasnya

dalam lokasi dan dalam bentuk serta ukurannya.

Setelah waktu pengoperasian komponen, probabilitas pertumbuhan retak

suatu pengawalan retak dapat membentuk pertumbuhan retak kecil. Probabilitas

pertumbuhan retak sampai dengan ukuran kritis dan terlampauinya panjang kritis

merupakan probabilitas gagal. Nilai probabilitas gagal bejana sisi belt-line diambil

sebagai fungsi agihan Poisson dan merupakan bagian dari fungsi keandalan

bejana tekan.

Model Mekanika Patahan

Analisis tegangan bejana tekan di bidang mekanika patahan menggunakan

teknologi elastik-linier (LEFM) yang didasari oleh analisis tegangan elastik disekitar

kerusakan. Parameter ketangguhan bahan diwakili oleh faktor intensitas tegangan

retak (K). Ketangguhan retak diukur dengan dimensi geometri kerusakan pada

komposisi bahan dan tegangan terpakai. Faktor intensitas tegangan untuk

pembukaan retak I secara umum diberikan sebagai;

Ki= aV^lif (i)

f adalah faktor yang berpengaruh dan merupakan fungsi geometri komponen dan

bentuk serta letak retak. o adalah tegangan terpakai dan a adalah ukuran

kedalaman retak.

Sesuai mekanika patahan, ketangguhan bahan diwakili oleh faktor intensitas

tegangan dengan pembukaan retak I yang dimiliki bahan. Peretakan akan tumbuh

dari pengawalan retak ke retakan berikutnya jika faktor intensitas tegangan yang
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diterima (K|) sama dengan faktor intensitas tegangan kritis (KJC) yang diijinkan.

Kegagalan bahan bejana tekan terjadi jika (K|)/(K[c) > 1.

Pada daerah rapuh bahan, retakan dapat bergerak secara cepat pada nilai

faktor intensitas tegangan tertentu yang disebut sebagai faktor intensitas tegangan

arrest. Hal ini menyangkut percepatan retak hasil kombinasi suhu tinggi, tegangan

rendah dan ketangguhan yang cukup tinggi. Jika terjadi percepatan retak yang

besar sehingga faktor intensitas tegangan dapat melewati faktor intensitas

tegangan arresfnya, kegagalan terjadi sebagai kegagalan karena arrest atau jika

Bahan struktur dari bejana tekan reaktor pada daerah belt-line serta

pelapisnya dapat mengalami pendinginan yang mendadak begitu pula tekanan

mengalami perubahan tertentu atau disebut kondisi transient. Pada kondisi

transient seperti ini, bahan bejana tekan merupakan subyek kejutan termal dan

tekanan dan merupakan kecelakaan yang paling parah untuk bejana tekan PWR[4).

Faktor intensitas tegangan yang diterima merupakan gabungan dari faktor

intensitas tegangan karena tegangan termal (KJJ) dan tegangan tekan (Kjp).

K|=K|T + 2K IP (2)

Evaluasi pada kejutan termal dan tekanan untuk bejana tekan reaktor

menggunakan faktor intensitas tegangan maksimal atau kritis. Faktor intensitas

tegangan kritis merupakan 'upper sfte/f yakni transisi proses pengawalan retak dari

rapuh ke ulet pada kenaikan suhu bahan.

Model perhitungan

Pada daerah belt-line merupakan daerah yang mempunyai akibat terbesar

dari pengaruh irradiasi yang lebih kuat (dekat teras). Pada daerah belt-line dari

bejana tekan diameter sisi sebelah luar dan sebelah dalam, tebal pelapis, dan

diameter luar "core barrel" merupakan bagian geometri bejana yang diperlukan

kaitannya dengan perhitungan tegangan termal maupun tekan.

Suhu pendingin dan tekanan skenario transient dalam bejana tekan

merupakan bahan acuan dalam model perhitungan. Lima nilai suhu dan tekanan

transient ditentukan sesuai skenario tersebut untuk waktu 0, 1/4, 1/2, 3/4 dan 1 kali

dari rentang waktu transient. Ke lima nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan

nilai-nilai suhu dan tekanan yang lain dalam rentang waktu transient dengan

metode polinomial derajat empat'11.
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Model Perhitungan Deterministik

Model perhitungan deterministik dilakukan pertama kali dengan model untuk

nilai koefisien perpindahan panas di permukaan sebelah dalam bejana. Perubahan

nilai parameter air pendingin pada suhu dan tekanan serta waktu transient ikut

dipertimbangkan. Koefisien perpindahan panas film (hf) diperoleh dengan

menggunakan parameter perpindahan panas seperti bilangan Nusselt untuk

silinder sesumbu'2' sebagai berikut:

N u = kf^L = 0.023(Re)°-8(Pr)a3(^-)0-53

k f ^2 (3)

Dn adalah diameter hidrolika, kf konduktivitas air pendingin. Re adalah

bilangan Reynold dan Pr bilangan Prandle. Laju aliran masa pendingiri, viskositas,

kapasitas panas, konduktivitas termal dari pendingin disesuaikan untuk suhu dan

tekanan pada saat transient. d-|adalah diameter sebelah dalam bejana dan 62

diameter penumpu teras (core barrel).

Keberadaan bahan pelapis dengan ketebalan tertentu (%|) dan konduktivitas

termal (kp) yang berbeda dengan konduktivitas termal (kkm) logam dasar

mempengaruhi keefektifan pertukaran panas. Koefisien pertukaran panas konvektif

yang efektif sebagai:

1
neff

1
hf U (4)

dengan demikian faktor transmisi panas sepanjang tebal logam dasar Xbm adalah,

(5)

Perhitungan suhu bahan bejana pada kedalaman retak tertentu ditentukan

dengan faktor tersebut sesuai dengan lima pembagian kedalaman retak (j) dalam

ketebalan bahan termasuk pelapis. Empat titik suhu (i) sebagai fungsi C, fj(C),

merupakan gradient suhu yang dipengaruhi oleh faktor transmisi C dalam bahan

retak dan digunakan untuk menentukan suhu logam tiap kedalaman retak ke j dan

interval waktu transient w, sebagai;
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Tq(aj,w)=Tair(w)-Zfi(C) (6)

dengan Tq(aj,w) sejumlah j digunakan secara polinomial derajat j untuk

menentukan suhu logam tiap kedalaman retak dari pembagian kedalaman retak

maksimum 35 bagian dalam interval waktu w.

Tegangan tertnal pada kedalaman retak ke j dengan CET(w)=E<x/(1-v)

sebagai fungsi suhu adalah :

aj=CET(w) Tq(aj.w) (7)

dengan E modulus elastisitas bahan, a koefisien ekspansi termal bahan dan v

adalah koefisien rasio Poisson . a; dari sejumlah j digunakan secara polinomial

derajat j untuk menentukan tegangan termal pada tiap kedalaman retak dari

pembagian kedalaman retak maksimum dalam interval waktu w. Parameter termal

yang dimodelkan adalah parameter termal dari bahan SS533CI1 dan SS508 CL3.

Faktor intensitas tegangan karena tegangan termal pada kedalaman retak ke j

sebagai:

il—-) Fb, (8)
dengan Fbi adalah faktor yang berpengaruh sebagai fungsi rasio ukuran

kedalaman retak ke j dengan ketebalan bahan serta sebagai fungsi faktor ukuran

geometri bejana.

Tegangan tekan berasal dari tekanan pada saat w, P(w) dan intensitas

tegangan karena beban tekanan pada kedalaman retak ke j adalah:

5 ._*= V"1 (9)
KIP = ^ n . a j (5P(w))Z Fbj

J- '^ A bm A

Ketiga faktor intensitas tersebut di atas merupakan faktor intensitas yang diterima

bahan berupa beban tegangan hasil kejutan termal-tekanan. Faktor intensitas

tegangan kritis dan arrest sesuai ASME III adalah:

K,c = 33,2+ 2,806 exp.(0,02((Ta-RTNDT)+100) (10)

dan

K|A = 26,78 + 1,223 exp.(0,0145((Ta-RTNDT)+160) (11)

130



Prosiding Presentasi llrniah Teknologi Keselamatan Reaktor- III ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13 - 14 Mei 1998 PPTKR - BAT AN

Ta merupakan suhu pada tip dari ukuran kedalaman cacat atau retak a dan RTNDT

merupakan suhu acuan pada saat awal ketangguhan retak ulet dimulai berkaitan

dengan adanya pengaruh irradiasi terhadap bahan bejana atau akibat pengaruh

fluence. Pertimbangan K,c maximum merupakan faktor intensitas tegangan kritis

maksimum 200 ksiVin seperti yang dipergunakan oleh staf NRC dalam

mengevaluasi kejutan tekan-termal bejana tekanl1-5) (ksi=10^ psia).

Hasil-hasil perhitungan deterministik digunakan untuk perhitungan dengan

model probabilitas.

Model Probabilitas

Probabilitas gagal bejana tekan merupakan hasil dari dua faktor yaitu

probabilitas gagal karena retakan yang ada di sisi belt-line dan probabilitas kejadian

transient.

Dasar probabilitas mekanika patahan adalah prinsip mekanika patahan

deterministik dan prosedur dengan mempertimbangkan satu atau lebih variable

masukan yang teragihkan acak. Variabel yang dapat mempunyai agihan acak

adalah: ukuran awal retak, amplitudo tegangan serta konsentrasi/kandungan

campuran tertentu, sifat-sifat bahan seperti ketangguhan patahan atau faktor

intensitas tegangan. Metode Monte Carlo dipergunakan yaitu probabilitas gagal

didefinisikan sebagai jumlah simulasi yang menghasilkan kegagalan dibagi dengan

jumlah total simulasi dengan kriteria gagal K| /K|C >1 jika non arrest dan K| /K,A >1

jika arrest. Pertimbangan terhadap probabilitas gagal dapat meliputi;

1) Ukuran kedalaman retak.a, dan agihan probabilitas ukuran kedalaman

cacat/retak.

2) Tekanan sistem pendingin dan suhu pendingin di down-comer serta koefisien

perpindahan panas fluida-film pada permukaan dalam bejana.

3) Kandungan unsur Ni dan Cu, serta parameter termal dan mekanik bahan.

4) Mekanika patahan probabilitas dengan informasi yang tersebut item 1,2 dan

3.

5) Melibatakan inservice inspection atau tidak ( probabilitas deteksi cacat).

Sejumlah simulasi bejana tekan ditentukan dengan satu cacat per bejana.

Densitas cacat atau retak yang rendah sehingga populasi terdistribusi Poisson'6'.

Model cacat atau retakan mempunyai ukuran kedalaman cacat dari agihan

probabilitas ukuran kedalaman cacat Marshall, Octavia dan Dufresne/luciaI1).
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Lokasi cacat dipertimbangkan terdapat pada bahan bejana. Nilai ambang

ukuran cacat ditentukan yaitu 0,25". Ukuran ambang ini merupakan ukuran

kedalaman cacat yang tidak akan menyebabkan gagal.

Kandungan Cu dan Ni, R T ^ Q J awal atau RT°|\JQJ dan neutron fluence yang

merupakan bahan masukan dari sejumlah simulasi dengan nilai acak.

Prosedur simulasi adalah pertama kali dengan memberikan skala kembali

agihan kedalaman retak atau cacat.F(a) dari Marshall. Dengan nilai ambang ukuran

kedalaman cacat Ag, maka penskalaan agihan kedalaman cacat sebagai:

jF(a) da
A« (12)

Perhi tungan agihan probabi l i tas yang dipert imbangkan untuk satu cacat t iap
bejana.

Simulasi dapat d i lakukan minimal 10000. Simulasi kandungan Cu sebagai

Ccu dan kandungan Ni sebagai C^j dimulai dengan mempertimbangkan bilangan

deviasi acak normal dari nilai rerata dan deviasi kandungannya. Selanjutnya diikuti

dengan simulasi neutron fluence,F\u, dan ART^DT (akibat pengaruh irradiasi).

Sesuai NRC penentuan RTjvjrjjtambahan sebagai;

ARTN D T= (-10+470.CCu+350.CCu. CNi)(Flu/1019)0-27 (13)

dan RT^Dj adalah;

R TNDT= RT°NDT + A R TNDT + koreksi (14)

Faktor intensitas tegangan kritis disimulasikan dengan deviasi acak normal dari

faktor intensitas tegangan kritis rerata seperti;

K|C = 36,2+49,4 exp[0,0104(Ta-RT|MDT)] dengan (Ta-RTNDT) < -50 (15)

K|C = 55,1+28 exp[0,0214(Ta-RTNDT)] dengan (Ta-RTNDT) > -50 (16)

dan demikian pula untuk faktor intensitas tegangan arrest sebagai;

K|A = 19,9+43,9 exp[0,0093(Ta-TNDT)] dengan (Ta-RTND j) < 50 (17)

K|A = 70,1+6,5 exp[0,0196(Ta-RTNDT)] dengan (Ta-RTNDT) >50 (18)
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Analisis Program

Model yang telah disusun dan dituangkan kedalam program dianalisis

dengan melakukan seri perhitungan. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengkaji

dan identifikasi parameter keandalan yang memberikan kontribusi terbesar pada

kegagalan'71 atau nilai probabilitas gagal per kejadian bejana tekan sisi belt-line.

Skenario yang dipergunakan adalah kejadian yang mewakili peristiwa kejutan

termal tekan. Seri perhitungan dengan memberikan masukan sebagai berikut;

BEJANA TEKANAN REAKTOR WATAK PERPINDAHAN PANAS
Tipe reaktor
Jenis Bahan Bejana
Diameter Luar Bejana (ft),d1
Diameter Dalam Bejana (ft),d2
Diameter Penumpu Teras(ft),d3
Tebal Pelapis Bejana (in)
Debit Masik Air (Ib/Jam)

PWR
SA508CL3 Konduktivitas Termal (Btu/ff FJam)

14.4533 Logam Pelapis Bejana = 10.1
13.0833 Logam Dasar Bejana = 22.07
11.4792 Diffus.Termal (ft2/Jam)= .3541
.22 Air Pendingin = fungsi suhu dan
7.33E+07 tekanan

Kejutan termal tekan meliputi kejadian transient reaktor PWR yang secara

khusus terjadi pendinginan berlebihan dan menyebabkan kejutan termal yang pada

saat itu pula tekanan sedang dipertahankan atau sistem sedang repressurization

selama transient. Tegangan termal terjadi karena pendinginan yang cepat pada

dinding bejana tekan dan berkombinasi dengan tegangan tekan dari penjagaan

tekanan sistem atau repressurization sistem. Kedua tegangan tersebut mampu

menghasilkan tegangan tensil yang besar dan maksimum pada permukaan dalam

bejana tekan.

Skenario pembebanan : Peristiwa Rancho Seco[3!

Wkt(Mnt) Suhu(F) Tekanan(MPa)

0.00 590. 10.3425

25.00 385 13.44525

50.00 300 14.4795

75.00 280 13. 79

100.00 310 13.1005

Peristiwa Rancho Seco terjadi pada tanggal 30 Maret 1978, laju pendinginan

sampai 300 °F per-jam dan tekanan sistem yang terjaga pada level yang cukup

tinggi antara 1500 psig dan 2100 psigpl. Temperatur bahan bejana dapat turun

sampai dibawah temperatur transisi keuletan nol (A//7 Ductility Temperatur

133



Prosiding Presentasi Ilmiah Teknologi Keselamatan Reaktor - 111 ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13 - 14 Mei 1998 PPTKR-BATAN

Transition) dan dapat menyebabkan propagasi retakan kecil melalui dinding bejana.

Peristiwa realistik dalam skenario kejutan termal-tekan sebagai peristiwa transient

adalah peristiwa pendinginan berlebih tersebut.

Sedangkan parameter penting dari model keandalan bejana tekan adalah;

keberadaan ukuran cacat dan distribusi probabilitas, komposisi kimia bahan Cu dan

Ni, temperatur transisi acuan keuletan nol (RTNDT ) serta neutron fluence. Variasi

atas parameter tersebut dipergunakan sebagai bahan analisis sensitifitas model

yang telah dibuat. Data untuk analisis hasil perhitungan program dipergunakan

dengan seri perhitungan sebagai berikut;

RT (NDT awal) (°F) : [-60 s/d 40)

Kandungan CU(%) : [0.26 s/d 0.4]

Kandungan Nl(%) : [0.05 s/d 1.1]

Fluence (n/cmA2) : (1E19 s/d 1E20]

Dilakukan Inservice Inspection : Ya

Jumlah simulasi 1 (cacat/bejana) dalam 1 kasus : 10000 s/d 100000

Jenis Cacat : Sirkumferensial

Distribusi Probabilitas Ukuran Cacat : MARSHALL, dan

OCTAVIA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skenario kejutan termal dipertimbangkan untuk analisis dan kajian data

keandalan bejana tekan serta untuk mengetahui kombinasi tegangan tekan dan

tegangan termal yang berkaitan dengan penurunan fracture toughtness. Gambar 1

menunjukan hasil perhitungan secara polinomial derajat empat dari beban kejutan

termal-tekan sebagai fungsi waktu. Bahan mengalami beban tegangan termal pada

saat mana pendinginan mendadak terjadi sebagai kejutan termal. Pada saat itu

pula tekanan sistem yang tinggi juga memberikan beban dasar sebagai tegangan

tekan.
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Skenario Temperatur dan Tekanan Operasi

600

.T ('F)

. P (MPa) :

. 4

20 40 60

Waktu (Menit)

80 99,4

Gambar 1. Skenario kondisi operasi transient pada reaktor PWR untuk
pembebanan termai dan tekanan

Hasil perhitungan deterministik tegangan, faktor intensitas tegangan sebagai

fungsi waktu maupun fungsi ukuran kedalaman retak dapat dilihat langsung secara

interaktif dilayar monitor. Demikian pula karakteristik ketangguhan bahan sebagai

fungsi selisih suhu tip retakan dan RTNDT . Perhitungan simulasi probabilitas gagal

dilakukan setelah perhitungan deterministik dilakukan dan hasil terpampang

dimonitor. Lama waktu perhitungan simulasi tergantung jumlah simulasi yang

dikerjakan.

Melalui data model bejana tekan yang diterapkan, seri perhitungan

beberapa nilai probabilitas gagal bejana di sisi belt-line telah diperoleh. Perhitungan

probabilitas dan perbandingan dilakukan dengan variasi kandungan Cu, Ni, dan

RTNDT awal, serta neutron fluence. Agihan probabilitas ukuran cacat yang

dipergunakan adalah agihan Marshall dan agihan Octavia. Hasil perhitungan model

memberikan analisis bahwa semakin rendah kandungan Cu (dengan Ni, RTNDT

awal dan fluence konstan), probabilitas gagal semakin kecil. Hal ini dapat

diperlihatkan dalam Gambar 2. Sedangkan pada Gambar 3 menunjukan bahwa

semakin rendah kandungan Ni (dengan Cu, RTNDT awal dan fluence konstan),

probabilitas gagal per kejadian semakin kecil. Kandungan Ni dan Cu mempunyai

pengaruh yang berbeda terhadap sensitifitas. Probabilitas gagal per kejadian lebih

sensitif terhadap perubahan kandungan Cu dibanding terhadap perubahan

kandungan Ni. Hal ini mengartikan bahwa kandungan Cu sangat berarti terhadap

ketangguhan bahan bejana tekan sisi belt-line seiama umur pakai bejana tekan.

Perubahan kandungan Cu seiama pengoperasian bejana tekan perlu dipantau

secara kontinu dengan inservice-inspection begitu pula perubahan kandungan Ni.

135



Presiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor- III
Serpong, 13 - 14 Me/1998

ISSN No.: 1410-0533
PPTKR-BATAN

Melalui peletakan sampel uji didirtding bejana dengan bahan yang sama dapat

sebagai cara seperti yang telah diadopsi dalam analisis unjuk kerja bahan bejana

tekan berbagai rektor daya saat ini.

Kedua gambar (Gambar 2 dan Gambar 3) tersebut memperlihatkan bahwa

perbandingan dengan dua agihan yang berbeda (Marshall dan Octavia) telah

didapat hasil yang berdekatan. Kedua distribusi terlihat kadang hasil probabilitas

gagal perkejadian saling bersilangan pada nilai kandungan Ni dan CU. Hal ini

menunjukan bahwa probabilitas gagal perkejadian dapat berkisar diantara kedua

distribusi tersebut.

Cu (%bcrat)

0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4

1.00E+00

•J 1.00E-01 ..

1.00E-02 ..

$ 1.00E-03 ..
tA

2
I 1.00E-04 J
X!

o
1.00E-05 .

-i -i 1 h -i H

. D.Marshall

D.Octavia

Sensitifitas Pengaruh Cu
[RTNDT=20 ('F), Ni=0.5 (% brt), Fluence=2.1el9 (n/cm2)]

Gambar 2. Sensitifitas pengaruh Cu terhadap probabilitas gagal perkejadian
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Ni(%bcrat)

0.05 0.08 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1.1
1.00E4O0

••5 1.00E-0I ..

•= 1.00E-02 ..

O

••= 1.00E-03 ..

o

1.00E-04

. D.Marshall

D.Octavia

Scnsitifitas Pengaruh Ni
[RTNDT=20 ('F), Cu=035 (%brt), Fluence = 2.1el9 (n/cm2)l

Gambar 3. Sensitifitas pengaruh Ni terhadap probabilitas gagal perkejadian

Gambar 4 menunjukan bahwa semakin kecil RTNDT awal, probabilias gagal

semakin kecil dan ketajaman penurunan sesuai kandungan Ni. Terlihat pula bahwa

pengaruh RTNDT awal terhadap probabilitas gagal per kejadian lebih sensitif pada

kandungan Ni yang lebih rendah.

Hasil sensitifitas karena pengaruh neutron fluence ditunjukan dalam Gambar

5. Perbedaan neutron fluence pada Ni dan RTNDT awal konstan, menunjukan

bahwa neutron fluence dan kandungan Cu semakin rendah mempunyai probabilitas

gagal per kejadian juga semakin kecil. Terlihat pula bahwa pengaruh neutron

fluence terhadap probabilitas gagal per kejadian lebih sensitif pada kandungan Cu

yang lebih rendah.

Probabilitas kegagalan bejana tekan sisi belt-line akan semakin kecil jika

kandungan Cu dan Ni semakin rendah. Namun sensitifitas terhadap perubahan

probabilitas gagal per kejadian menjadi semakin besar (lebih sensitif) pada

perubahan kecil RTNDT maupun neutron fluence. Pemantauan perubahan RTNDT

maupun neutron fluence sangat penting untuk dilakukan secara kontinu.
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Gambar 4. Sensitifitas pengaruh RTNDT awal terhadap probabilitas gagal per
kejadian

Fluence (n/cnt2)
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Gambar 5. Sensitifitas pengaruh RTNDT awal terhadap probabilitas gagal per
kejadian

KESIMPULAN

Keberadaan ukuran cacat dan distribusi probabilitas, komposisi kimia bahan

Cu dan Ni, temperatur transisi acuan keuletan nol (RTNDT ) serta fluence telah

dipakai sebagai parameter model keandalan bejana tekan. Variasi atas parameter

tersebut telah dipergunakan sebagai bahan analisis sensitifitas model untuk

mendapatkan probabilitas gagal per kejadian bejana tekan PWR sisi belt-line.
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Agihan probabilitas ukuran cacat yang dipergunakan adalah agihan Marshall dan

agihan Octavia. Hasil perhitungan model memberikan analisis bahwa probabilitas

gagal per kejadian semakin kecil untuk kandungan Cu, Ni, dan RTNDT awal serta

neutron fluence semakin rendah. Namun untuk kandungan Cu dan Ni rendah,

sensitifitas terhadap perubahan probabilitas gagal per kejadian menjadi semakin

besar (lebih sensitif) pada perubahan kecil RTNDT maupun neutron fluence.

Perbandingan dengan dua agihan yang berbeda telah menghasilkan nilai

probabilitas gagal per kejadian yang berdekatan. Kesimpulan yang diperoleh

bahwa analisis hasil pemodelan untuk validasi awal model telah menunjukan

bahwa pemodelan telah dapat menunjukan hasil yang diharapkan yaitu

kecenderungan penurunan nilai parameter keandalan akan menurunkan nilai

probabilitas kegagalannya dan sensitivitas dari perubahan probabilitas gagal per

kejadian dari pemodelan diperoleh.
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KESELAMATAN IN-PILE LOOP MTR + PWR/PHWR
TERINTEGRASI DENGAN PENGOPERASIAN RSG-GAS

Suharno, Bintoro Aji, Sugiyanto, Budi Rohman ,
Amin S. Zarkasi, Giarno

ABSTRAK
KESELAMATAN IN-PILE LOOP MTR+PWR/PHWR TERINTEGRASI

DENGAN PENGOPERASIAN RSG-GAS. Analisis keselamatan In-pite Loop ( Lup )
MTR dan PWR/PHWR terintegrasi dengan pengoperasian RSG-GAS telah
dilakukan dan diselesaikan dengan tinjauan fungsi sistem antarmuka, analisis
saling bergayutnya kondisi operasi dilihat dari aspek keselamatan operasi, serta
analisis keselamatan secara kualitatif terhadap integritas teras reaktor dan lup
dalam hal terjadi bocoran lup di dalam kolam reaktor atau di dalam posisi teras
reaktor. Analisis dilakukan dengan berdasarkan fungsi dan logika pengoperasian
sistem antarmuka, analisis kemungkinan terjadinya bocoran lup di posisi dalam
kolam dan di dalam teras , untuk memberikan evaluasi kemungkinan terjadi
kerusakan teras reaktor secara kualitatif. Hasil tinjauan dan analisis menunjukkan
bahwa dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi transien , sistem antarmuka
dapat berfungsi secara integral untuk keselamatan operasi lup dan reaktor,
sedangkan hasil analisis terkadap kajian kemungkinan terjadinya kebocoran lup
dan pengaruhnya terhadap keutuhan teras menunjukkan bahwa kemungkinan
kerusakan adalah kecil . Kebocoran yang mungkin terjadi hanya pada posisi
sambungan flen, dan posisi ini lebih kurang 1 meter di atas posisi puncak teras,
sehingga pengaruhnya terhadap kerusakan teras atau bahan bakar tidak ada.
Sedangkan evaluasi terhadap kemungkinan terjadi kebocoran lup di dalam teras
juga sangat kecil sehingga ditinjau dari desain mekanik, integritas teras tetap
terjaga.

ABSTRACT
MTR AND PWR/PHWR IN-PILE LOOP SAFETY IN INTEGRATION WITH

THE OPERATION OF MULTIPURPOSE REACTOR - GAS. MTR and
PWR/PHWR In-Pile Loop safety analysis in integration with the operation of
Multipurpose Reactor - GAS has been caaried out and completed . The
assessment is emphasized on the function of the interface systems from the
dependence of the operation and the evaluation to the possibility of leakage or
failure of the in-pile part inside the reactor pool and reactor core. The analysis is
refered to the logic function to the operation of the interface system and the
possibility of leakage or failure of the in-pile part inside reactor pool and reactor
core to consider the integrity of the core qualitatively. The results show that in
normal and in transient conditions , the interface system meet the function
requirement in safe integrated operation ofin-pile loop and reactor. And the results
of the possibility analysis of the leakage shows that the possibility based on
mechanically assessment is very low and the impact to core integrity is nothing or
can be eliminated. The possible position for leakage is on the flen on which one
meter obove the top level of the core, therefore no influence of leakage to the core.

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan bahan bakar reaktor riset maupun reaktor daya, salah

satu tahap evaluasi keberhasilan pengembangan tersebut adalah melalui pengujian

140



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Reaktor - III :•••:.:-• ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13 -14 Met 1998 PPTKR - BATAN

irradiasi untuk melihat unjuk kerja sesuai dengan yang diharapkan dari pemodelan

bahan bakar . Untuk melakukan pengujian diperlukan perangkat in-pile devices

atau in-pile loop ( lup ) yang terpasang di dalam reaktor. Telah direncanakan

dipasang peralatan pengujian irradiasi di dalam Reaktor Serba Guna -GAS yaitu

lup MTR & PWR/PHWR. Lup MTR untuk pengujian bahan bakar tipe reaktor riset

dan lup PWR/PHWR untuk melakukan pengujian bahan bakar tipe reaktor daya.

Terkait dengan evaluasi keselamatan lup terintegrasi dengan pengoperasian RSG-

GAS, pada periode sebelumnya telah dilakukan berbagai analisis keselamatan ,

dan yang akan dikemukakan periode ini adalah tinjauan sistem antarmuka dan

tinjauan secara kualitatif kemungkinan terjadi kebocoran lup di dalam kolam reaktor

dan pengaruhnya terhadap integritas teras reaktor.

Dalam pengoperasian lup diperlukan sistem pengoperasian secara

terintegrasi dengan pengoperasian reaktor yaitu terhadap sistem yang berfungsi

sebagai antarmuka. Sistem antarmuka yang ada yaitu sistem proteksi, sistem

mekanik, sistem pendingin, sistem catu daya dan sistem ventilasi. Secara rinci

akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya

Lup terdiri dari sistem pipa dimana sebagian terpasang di dalam kolam

reaktor dan sebagian besar terpasang di luar kolam reaktor. Komponen utama

yang terpasang di dalam kolam adalah in-pile section atau bagian dimana bundel

bahan bakar yang diuji terpasang, kemudian pendingin darurat dan pipa

pengungkung ( guard pipe ) dimana semua pipa lup yang ada di dalam kolam

terpasang di dalam guard pipe tersebut. Sambungan antara in-pile section dengan

guard pipe dilakukan dengan model flen. Guard pipe keberadaannya di dalam

tangki reaktor ditopang oleh sistem penyangga dan tersambung dengan flen pada

lubang penetrasi kolam dimana posisi lubang penetrasi adalah lebih kurang 1

meter dibawah permukaan kolam air tangki reaktor. Di dalam guard pipe dilengkapi

dengan sistem detektor untuk mendeteksi kebocoran sistem pipa yang terpasang di

dalamnya. Untuk in-pile section, bagian ini terdiri dari pipa primer yang didisain

dengan tekanan penuh sesuai dengan persyaratan disain. Sebagai pengaman , di

bagian luarnya diberi pipa pengaman yang juga didisain penuh sebagai halnya pipa

primer. Celah atau anulus antara dua pipa tersebut diisi gas karbon dioksida. Celah

yang diisi gas dimaksudkan sebagai isolasi panas , disamping sebagai tempat

detektor untuk mengetahui kebocoran pipa primer pada in-pile section , dengan

demikian sistem detekor tersebut adalah sebagai pengaman terhadap keutuhan in-

pile section.
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Berhubung lup adalah sistem yang bertekanan dan berenergi tinggi , maka

keberadaannya di dalam teras reaktor haruslah benar-benar aman. Sebagai

tinjauan terhadap tingkat keamanan ini, maka analisis kemungkinan terjadinya

kebocoran lup di dalam kolam dan di dalam teras reaktor perlu dilakukan

METODE DAN CARA KERJA

Analisis dilakukan dengan tinjauan berdasarkan fungsi dan sistem

beroperasinya sistem antarmuka sebagaimana dipersyaratkan dalam disain, dan

analisis kemungkinan terjadinya kebocoran dan pengaruhnya terhadap integritas

teras dilakukan secara kualitatif. Dalam hal tidak terjadi kebocoran , maka tidak

akan ada pengaruhnya terhadap teras, dan apabila terjadi bocoran di luar posisi

teras , maka pengaruhnya terhadap teras tidak ada.

PEMBAHASAN.

Analisis antarmuka

Sistem Proteksi. Pengoperasian lup mengikuti pengopeasian reaktor, artinya

lup dapat dioperasikan apabila reaktor sudah dalam kondisi tunak ( steady state ).

Irradiasi netron dari teras reaktor mengakibatkan reaksi fisi pada bahan bakar

yang diuji sehingga mengasilkan panas, dan pada lup sendiri panas ini dibuang

keluar melalui sistem pambuangan panas reaktor. Sehingga pada lup terjadi proses

sebagai mana pada sistem reaktor, dimana perlu sistem proteksi untuk menjaga

agar lup masih tetap dalam kondisi aman apabila terjadi gangguan . Karena

sumber panas berasal dari irradiasi netron reaktor, maka apabila terjadi gangguan

yang paling utama adalah menghentikan proses irradiasi dengan mematikan

reaktor. Sehingga sistem proteksi reaktor mempunyai antarmuka dimana reaktor

dapat trip dari sinyal -sinyal yang berasal dari lup. Sinyal-sinyal tersebut adalah

tekanan rendah pada tabung tekan, suhu tinggi pada keluaran in-pile section dan

aliran rendah pada sistem pendingin lup. Sistem didisain dengan logik 2 dari 3

dimana hanya dua yang boleh gagal dan satu sinyal masih tetap berfungsi.

Sehingga dijamin tetap akan berfungsi sebagi fungsi proteksi. Antarmuka sistem

proteksi RSG-GAS dan In-Pile Loop ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Antarmuka sistem proteksi RSG-GAS dan In-Pile Loop

Sistem Pendingin. Sistem pendingin dalam kondisi operasi normal adalah

mengacu pada sistem pendingin reaktor, dimana panas dilepas ke menara

pendingin sistem pendingin sekunder reaktor. Tetapi dalam kondisi transien atau

gangguan aliran pendingin in-pile loop dan juga pada konsisi shutdown, panas sisa

dan panas peluruhan lup dilepas dan ditampung pada media air dalam kolam

reaktor dengan menggunakan sistem perpindahan panas atau sistem pendingin

darurat. Dalam hal ini kapasitas air kolam adalah cukup untuk menampung

pelepasan panas dari lup, sehingga fungsi lup tetap terjaga. Kegagalan fungsi

pendingin dapat terjadi apabila katup isolasi gagal menutup pada kondisi transien

atau pada kondisi shutdown. Pada setiap pipa masuk atau keluar dari tangki

terdapat dua katup isolasi. Sehingga dengan penerapan kriteria gagal tunggal,
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maka tetap masih ada satu katup yang dapat menutup, sehingga fungsi sistem

pendingin darurat masih tetap terjaga. Gambar 2 adalah Sekema bagian In-Pile

Loop di dalam kolam reaktor, yang menunjukkan fungsi pendingin darurat.

Sistem Mekanik. Lup yang terpasang di dalam kolam reaktor adalah berupa

guard pipe dimana pipa - pipa dari lup PWR/PHWR ada di dalamnya, dan satu

bagian lagi adalah in-pile section dimana bahan bakar yang diuji ada di dalamnya (

lihat Gambar 2 ). Posisinya di dalam kolam ditopang oleh penyangga. Penyangga

tersebut bertumpu pada ring dalam dari tangki dan bertumpu pada dasar tangki.

Penyangga didisain tahan gempa. Titik tumpu guard pipe selain pada penyangga

adalah pada fien dari lubang penetrasi tangki. Sehingga kekakuan sistem guard

pipe dengan penyangga dan tangki reaktor diperhitungkan memenuhi

persyaratan. Kekuatan penyangga diperhitungkan berdasarkan beban yang paling

besar dari hasil analisis tegangan sistem guard pipe.

diluting tangki

pipa
pcudingin

lailup
isolasi

Gambar 2. Skema In-Pile Loop di dalam Kolam Reaktor
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Sistem Catu Daya. Sistem catu daya untuk lup adalah sama dengan sistem

catu daya pada reaktor. Kemungkinan gagalnya sistem catu daya yang terkait

dengan catu daya sistem keselamatan perlu ditinjau yaitu catu daya terhadap

sistem proteksi. Terdapat 3 train catu daya untuk setiap panel sistem proteksi.

Dengan menerapkan kriteria gagal tunggal, maka dalam hal terjadi kegagalan satu

train catu daya, maka masih ada dua panel sistem proteksi yang berfungsi.

Sehingga fungsi sistem proteksi masih terjaga.

Sistem Ventilasi, Sebagai fungsi antarmuka sistem ventilasi berperan

sebagaimana perannya pada operasi reaktor. Sehingga dalam kondisi ada

kebocoran zat radioaktif dari lup maka pengoperasian sistem ventilasi mengacu

pada pengoperasian reaktor serba guna.

Analisis kemungkinan tejadinya kebocoran pada in-pile loop

Ditinjau kemungkinan kebocoran pada guard pipe dan pada in-pile section

serta konsekuensinya terhadap keutuhan teras reaktor. Tinjauan dibagi menjadi

dua yaitu tinjauan terhadap lup MTR dan lup PWR/PHWR.

a. Lup MTR

Penyebab yang paling mungkin terjadinya kebocoran adalah dari tekanan

lebih atau dari kerusakan sistem sambungan antara sistem perpipaan dengan in-

pile section yang berupa flen. Tekanan operasi lup MTR adalah rendah yaitu 2 - 3

bar pada posisi in-pile section, dibanding dengan sekitar 2 bar tekanan pendingin

reaktor pada posisi teras adalah tidak jauh berbeda. Demikian juga tekanan di

posisi perpipaan yang terpasang di dalam tangki reaktor tidak jauh berbeda

dengan tekanan pendingin reaktor. Sehingga apabila terjadi kebocoran dan

semburan melalui flen yang gagal, semburan tidak cukup kuat dan alirannya

segera akan lenyap di dalam media air pendingin reaktor di dalam kolam karena

tekanan dan temperatur tidak berbeda jauh seperti halnya pada kolam reaktor.

Posisi flen sekitar 1 ( satu ) meter diatas posisi puncak teras, sehingga dampaknya

terhadap teras dapat diabaikan. Terhadap kegagalan pada in-pile section dari lup

MTR, misalnya retak akibat tekanan lebih, bahwa in-pile section didisain pada

tekanan 10 bar, sedangkan tekanan operasi adalah 2 sampai dengan 3 bar, dalam

hal ini tekanan disain jauh lebih besar dari tekanan operasi sehingga misalnya

terjadi tekanan lebih , sebelum tekanan disain dicapai maka sistem proteksi sudah

bekerja. Sehingga kemungkinan kegagalan akibat tekanan lebih adalah sangat
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kecil. Sehingga analisis kerusakan terhadap teras dapat dieliminasi. Kalaupun

diasumsi terjadi retak pada in-pile section , kecepatan alir pada bocoran adalah

cukup rendah sehingga tidak berpengaruh pada keutuhan bahan bakar atau teras.

Gambar 5 adalah gambar in-pile section yang menunjukkan posisi flen dan tabung

dimana elemen bakar yang diuji berada di dalamnya.

b. Lup PWR/PHWR.

Tekanan operasi lup PWR/PHWR adalah 150 bar yaitu sesuai dengan

tekanan operasi reaktor daya tipe PWR. Seperti telah diuraikan pada bab

pendahuluan, bahwa in-pile section dari lup PWR didisain dengan dua pipa , yaitu

pipa primer dan pipa sekunder sebagai pipa keselamatan, dan ruang antara pipa

tersebut sebagai media sensor untuk mendeteksi adanya bocoran pada pipa

primer ( lihat Gambar 3 ). Tekanan disain pipa primer dan juga pipa sekunder

adalah sama yaitu 165 bar dimana sesuai dengan kriteria disain sistem pendingin

primer pada reaktor daya tipe PWR. Ditinjau terhadap tekanan lebih, kekuatan pipa

primer telah diperhitungkan dengan adanya batasan maksimum untuk membuat

reaktor trip. Kemudian apabila terjadi retakan pada pipa primer dan mengakibatkan

bocoran , maka tekanan dan kelembaban di dalam anulus akan memberikan

informasi adanya kebocoran, sehingga langkah pemadaman reaktor dapat

dilakukan secara manual. Dengan demikian kerusakan yang lebih parah dapat

dihindarkan. Disamping hal tersebut , bahwa pipa sekunder didisain dengan

tekanan penuh, maka fungsi sebagai keselamatan dapat terpenuhi karena apabila

terjadi bocoran dan tekanan di dalam anulus mencapai tekanan operasi atau lebih

tinggi lagi, maka kekuatan pipa primer masih memenuhi persyaratan. Juga dengan

penerapan kriteria gagal tunggal, maka kerusakan pipa primer dan pipa sekunder

tidak dapat terjadi bersamaan , dengan demikian fungsi pipa sekunder sebagai pipa

keselamatan tetap terpenuhi. Sehingga ditinjau dari segi disain , keutuhan in-pile

section dapat dijaga dan kemungkinan terjadinya kerusakan dan bocoran in-pile

section adalah sangat kecil.
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Tabung Tekanan
( Pressure Tube )

Tabung Resclamatan
( Safety Tube )

Gambar 3. Tabung Tekanan dan Tabung Keselamatan (Pressure Tube dan Safety

Tube)

Posisi tempat bocoran yang lain adalah pada flen, yaitu sambungan antara

in-pile section dengan guard pipe dengan kemungkinan terjadi kerusakan gasket

atau ring gasket. Posisi flen adalah sekitar 1 meter di atas posisi puncak teras

reaktor ( lihat Gambar 4 ), sehingga semburan air bocoran tidak mengenai teras

reaktor. Semburan tersebut bersuhu lebih tinggi dari temperatur kolam reaktor,

sehingga dengan adanya media pendingin yang besar, maka energi yang tinggi

akan terserap ke dalam media air kolam dan juga kecepatannya segera akan

menurun dengan cepat. Penurunan energi juga akibat pengembunan uap yang

terkandung di dalam semburan karena bersentuhan dengan media air yang lebih

dingin. Dengan kejadian demikian maka pengaruh bocoran terhadap integritas

teras reaktor tidak ada. Apabila terjadi bocoran pada flen, maka sistem peringatan

yang berperan adalah sinyal ketinggian air di dalam tabung tekan, yaitu
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menunjukkan penurunan , sehingga akan mengaktuasi sistem proteksi reaktor

untuk membuat reaktor trip.

l::'t'r.K lutin. r uwur.

WKK CONN- f l A N G E ;

GUARD PIPE .

INSTR ..SYSTEM

J J N S T I I . SYSTEM

PRESSURE TUnK

SAFF.TY.TU13K

TEST FUEL 11UNDLE

Gambar4. In-Pile Test Section untuk PWR/PHWR
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CON.'J. OUTLET ,. POTMAnV PIPING

Gambar 5. In-Pile Loop Test Section untuk MTR

KESIMPULAN

Semua sistem antarmuka telah didisain memenuhi persyaratan dan

kriteria disain serta kriteria keselamatan, sehingga dapat menjamin keselamatan

operasi lup terintegrasi dengan pengoperasian reaktor. Kemungkinan terjadi

bocoran pada sambungan (flen) antara in-pile section dengan guard pipe adalah

karena kerusakan gasket. Tetapi dilihat dari posisi flen terhadap teras dan analisis

bocoran yang berinteraksi dengan media air kolam yang besar dan temperatur air

kolam yang rendah, maka bocoran tersebut tidak akan mempengaruhi keutuhan
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teras atau tidak akan merusakkan bahan bakar. Ditinjau dari disain in-pile section,

kemungkinan terjadinya bocoran akibat retakan pada posisi di dalam teras reaktor

adalah sangat kecil atau dapat dinyatakan tidak ada. Dengan demikian dampak

negatif atau pengaruhnya terhadap keutuhan teras adalah menjadi tidak

diperhitungkan atau keutuhan teras tetap terjaga.
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ABSTRAK
PENYEBARAN DAN PERILAKU PRODUK FISI Dl DALAM KONTAINMEN

REAKTOR. Setelah terjadinya kecelakaan parah yang mengakibatkan terjadinya
pelelehan teras dan gagalnya bejana tekan reaktor, lelehan teras akan keluar dari
bejana melalui proses semburan ataupun relokasi ke kaviti reaktor.
Runtuhan/lelehan teras ini membawa serta hasil fisi yang terkandung di dalamnya
dan kemudian akan terlepas dan menyebardi dalam sungkup reaktor.

Hasil fisi yang berupa gas mulia dan yang bersifat volatil, misalnya Xe, I, Cs,
dan Te, yang terbawa oleh lelehan teras akan dilepaskan seluruhnya ke atmosfer
sungkup, sedang hasil fisi lantanida dan aktinida, misalnya Sr, Ba, Ru, La, yang
bersifat lebih refraktori, akan dibebaskan sebagian. Hasil-hasil fisi ini tersebar di
atmosfer sungkup dalam berbagai bentuk, misalnya gas, aerosol, partikel, dan
pengendapan di berbagai permukaan dan genangan air.

ABSTRACT
THE DISTRIBUTION AND BEHAVIOR OF FISSION PRODUCTS INSIDE

THE CONTAINMENT. Following accident scenarios resulting in core melt and
failure of reactor pressure vessel, the molten core debris will be ejected from the
vessel by the process of high pressure melt ejection or relocation by gravity to the
reactor cavity. After the ejection of the fission products laden molten core debris,
the fission products will be released and distributed to the containment atmosphere.

Noble gases and other high-volatile fission products, such as Xe, I, Cs, and
Te, contained in the molten core debris will be released completely to the
containment, while the more refractory fission products, which include lanthanides
and actinides (Sr, Ba, Ru, La) will be partially released. Fission products are
distributed in the containment atmosphere in the forms of gases, aerosols,
particles, and deposition on surfaces and water pools.

PENDAHULUAN

Dalam menyongsong pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)

pertama di Indonesia, perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu

menguasai teknologi PLTN terutama dari segi keselamatannya. Hal ini penting

terutama untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa tidak perlu ada

kekhawatiran yang berlebihan terhadap zat-zat radioaktif yang terakumulasi di

dalam teras reaktor, karena sistem keselamatan yang ada, terutama sungkup

reaktor, akan mampu mengungkungnya dengan aman.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pelepasan hasil fisi dari teras

reaktor, mulai dari proses ejeksi dari bejana tekan, interaksi teras-beton,

distribusinya di atmosfer sungkup dan berbagai proses yang dialaminya.
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Pelepasan Hasil Fisi Dari Bejana Tekan Ke Kaviti/Sungkup Reaktor

Sesudah terjadinya kecelakaan parah yang mengakibatkan kegagalan

bejana tekan, akan diikuti terjadinya semburan lelehan teras (peristiwa energetik)

atau relokasi (skenario tekanan rendah) ke lantai kontainmen/sungkup. Apabila

tidak terjadi pendinginan pada runtuhan teras sebagaimana mestinya, temperatur

runtuhan teras tersebut akan tetap.tinggi ketika berinteraksi dengan lantai beton,

sehingga memungkinkan terjadinya pelepasan hasil fisi yang lebih besar ke

sungkup.

Secara umum, sebagian besar inventori hasil fisi volatil dilepaskan di dalam

bejana tekan, akan tetapi, sisa-sisa bahan volatil yang lain (terutama Te) dan

beberapa hasil fisi refraktori (lantanida dan aktinida) juga akan dilepaskan ketika

berinteraksi dengan beton. Jumlah hasil fisi yang dilepaskan selama fase ex-vessel

merupakan fungsi temperatur runtuhan teras dan kolam, kandungan Zr, aktivitas

kimia berbagai macam unsur dan senyawa, dan kandungan gas dari beton yang

mengalami dekomposisi. Tabel 1 memuat berbagai macam sifat bahan beton yang

biasa digunakan pada sungkup.

Tabel 1. Sifat-Sifat Berbagai Macam Bahan Beton

Sifat Basalt Batu gamping/ pasir biasa Batu gamping
Temp, padat (K) 1350 1420 1690
Temp. cair(K) 1650 1670 1875
Temp, dekomposisi (K) 1450 1500 1750
Kandungan air (%) 2.0 4.7 6.0
Kandungan karbon 1.5 21 36

dioksida

Perhatian khusus harus diberikan terhadap kandungan Zr baik dalam fase in-

vessel maupun ex-vessel suatu kecelakaan parah. Tingginya kandungan Zr pada

runtuhan akan meningkatkan laju penambahan energi kimia karena oksidasi

eksotermik Zr. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan temperatur lelehan

dan, akibatnya, terjadi peningkan pembentukan aerosol-aerosol hasil fisi.

Tabel 2 memuat daftar perkiraan pelepasan fraksional dari interaksi teras-

beton yang terjadi dalam waktu yang lama.
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Tabel 2. Perkiraan Pelepasan Fraksional Dari Interaksi Teras-Beton Jangka
Panjang

Kelompok
hasil fisi

Xe
l,Cs
Te
Sr
Ba
Ru
La

PWR,
beton
basalt

Semua
Semua
Semua

0.20
0.10

<0.001
0.01

PWR, beton
batu gamping

semua
Semua
Semua

0.40
0.20

<0.001
0.01

BWR, beton
basalt

Semua
Semua
Semua

0.35
0.30

<0.001
0.02

BWR, beton batu
gamping

Semua
Semua
Semua

0.75
0.60

<0.001
0.05

Pelepasan hasil fisi dari runtuhan selama terjadinya interaksi teras-beton

Ketika gas yang dihasilkan dalam interaksi antara runtuhan teras yang

meleleh dan beton terlepas ke atas melewati bahan lelehan, gelembung-

gelembung gas tersebut dapat membawa serta produk fisi yang berupa uap dan

aerosol. Volatilitas hasil fisi bergantung pada kondisi kimia lelehan. Lelehan ini

dapat berubah menjadi lapisan-lapisan oksida dan lapisan logam. Mula-mula,

lapisan oksida dapat mengandung terutama uranium oksida, oleh karenanya dapat

menjadi lebih berat dari pada lapisan logam di bawahnya. Tetapi ketika

dekomposisi beton berlanjut, lapisan oksida ini dapat menjadi lebih ringan ketika

konsentrasi kalsium dan silikon oksida meningkat, sehingga susunan lapisan dapat

berbalik. Aliran gas yang melalui lelehan tersebut dapat juga bertindak sebagai

pengaduk komponen-komponen oksida dan logam, sehingga menghasilkan kondisi

kimia yang lebih seragam pada lelehan. Di samping volatisasi hasil fisi, interaksi

teras-beton dapat menghasilkan sejumlah besar aerosol non-aktif, yang kelak

dapat mempengaruhi transport hasil fisi. Apabila ada air yang menggenangi

lelehan, proses bubble scrubbing dapat mengurangi pelepasan hasil fisi dan

aerosol ke sungkup.

Pelepasan hasil fisi selama terjadinya ledakan uap atau semburan lelehan

tekanan tinggi

Apabila runtuhan teras terpecah-pecah secara halus di dalam atmosfer

sungkup, baik karena terjadinya ledakan teras maupun semburan lelehan tekanan

tinggi, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pelepasan hasil fisi. Salah satu

mekanismenya adalah oksidasi oleh oksigen atau uap di atmosfer; pelepasan ini

kadang-kadang disebut 'pelepasan osidasi'. Rutenium pada khususnya mudah
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dilepaskan dengan cara ini, karena meskipun kebanyakan bentuk kimianya cukup

refraktori, RuO4 oksida bersifat lebih volatil.

TRANSPORT HASIL FISI DI DALAM SUNGKUP

Sesudah terlepas di dalam sungkup, hasil fisi akan mengalami berbagai

proses interaksi dan transport dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan dari satu

tempat/medium ke tempat/medium yang lain.

Proses Alamiah

Di dalam atmosfer sungkup gas-gas mulia kripton dan xenon akan

bercampur dengan gas-gas lain. Hasil-hasil fisi yang lain, kecuali iodin, yang

berada di udara biasanya berbentuk aerosol. Dalam peristiwa ini faktor yang

penting adalah kecepatan partikel-partikel mengendap ke permukaan. Laju

pengendapan ini sangat bergantung pada ukuran partikel. Partikel-partikel dengan

radius 0.5 hingga 1 mp. dapat tetap tersuspensi untuk beberapa jam. Laju

pengendapan partikel-partikel ini bergantung pada laju pertumbuhannya. Salah

satu mekanisme pertumbuhannya adalah aglomerasi, di mana partikel-partikel

saling bertumbukan dan bergabung bersama-sama. Apabila kondisinya tepat, uap

dapat memadat menjadi partikel-partikel aerosol, yang merupakan suatu cara yang

efektif untuk membersihkannya dari atmosfer. lodin memiliki sifat yang sangat

khusus. Dalam bentuk Csl dia akan merupakan bagian aerosol, tetapi kalau

bereaksi (sebagai contoh di bawah pengaruh radioaktivitas) sehingga membentuk

unsur-unsur volatil seperti halnya HI, l2 atau IOH, dia akan terbagi di antara uap,

aerosol cair dan air endapan.

Pengaruh peralatan keselamatan sungkup terhadap transport hasil fisi

Meskipun maksud utama perlengkapan keselamatan di dalam sungkup

adalah untuk memindahkan panas dan uap, mereka juga dapat mempercepat

pemindahan hasil-hasil fisi dari atmosfer sungkup. Misalnya, titik-titik air dari

penyemprot dapat menyerap uap iodin dan menangkap partikel-partikel aerosol.

Ketika panas dan uap ditransfer ke suatu permukaan tertentu, pengendapan

aerosol pada permukaan tersebut dapat meningkat, oleh karena itu kondenser es

dan kipas pendingin dapat meningkatkan pemindahan aerosol.

Retensi Hasil Fisi di Dalam Sungkup

Pengendapan hasil fisi di dalam air kolam supresi tekanan (untuk BWR atau

reaktor-reaktor lain dengan konsep yang sama) di antaranya bergantung pada
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ukuran partikel, temperatur air, kecepatan aliran gas, jalur injeksi dan kedalaman

air. Besar faktor dekontaminasinya sangat bervariasi antara 10 sampai dengan

100000. Akan tetapi, bahkan pada faktor dekontaminasi yang lebih rendah, retensi

dalam jumlah yang cukup besar masih dapat terjadi. Kemampuan untuk

menggenangi runtuhan teras dengan air selama terjsdinya interaksi beton-teras

untuk menahan hasil-hasil fisi juga sangat penting. Tabel 3 memuat daftar

beberapa faktor dekontaminasi. Pemindahan hasil fisi oleh sistem-sistem

keselamatan yang lain (misalnya penyemprot, kipas) di dalam sungkup bergantung

padajenis reaktor, jenis sungkup, dan urutan kecelakaanya.

Tabel 3. Faktor Dekontaminasi Oleh Perlengkapan Keselamatan, Kolam air dan
Proses Pemindahan Alamiah

Proses pemindahan aktif/alamiah
Kolam air

Dangkal
Dalam
Kolam supresi tekanan

Penyemprot sungkup
Proses pemindahan alamiah

Awal kegagalan sungkup
Akhir kegagalan kontainmen

Faktor dekontaminasi

2-5
10-20
100-1000
100-1000

5-10
50-100

Pengurangan yang berarti pada aktivitas produk fisi aerosol di atmosfer

sungkup dapat terjadi, bahkan pada saat tidak berfungsinya mekanisme aktif

pemindahan hasil fisi, asal bangunan sungkup masih tetap utuh untuk beberapa

saat sesudah terjadinya kecelakaan. Jumlah retensi karena proses alamiah

aglomerasi dan pengendapan terutama merupakan fungsi ukuran partikel awal, laju

kondensasi uap, pengaruh konveksi alam dan konfigurasi sungkup.

Dalam urutan kecelakaan pada beberapa desain reaktor, gas yang

mengandung hasil-hasil fisi dapat terlepas melewati kolam air (misalnya kolam

supresi BWR). Di sini terdapat kemungkinan terjadinya bubble scrubbing, yaitu

transfer hasil fisi dari gas ke dalam kolam, sehingga banyak hasil fisi yang dapat

tertahan di dalam kolam air.

KESIMPULAN

Pelepasan hasil fisi ke sungkup diawali dengan terjadinya semburan lelehan

teras atau relokasi, tergantung pada besarnya tekanan sesaat sebelum gagalnya

bejana, dan ketika terjadi interaksi teras-beton. Besar pelepasan fraksional hasil

fisi selama terjadinya interaksi teras-beton bervariasi bergantung jenisnya.
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Perlengkapan keselamatan sungkup dapat mempercepat pemindahan hasil-hasil

fisi dari atmosfer sungkup, misalnya dengan proses penyerapan uap, penangkapan

partikel-partikel aerosol, dan kondensasi. Berbagai bagian/proses. di dalam

sungkup memiliki sifat menahan hasil fisi, misalnya dengan adanya

genangan/kolam air, proses aglomerasi dan pengendapan, dan bubble scrubbing.
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ANALISIS KESELAMATAN PROBABILISTIK (PSA) LEVEL-1
REAKTOR DAYA AP600 KONDISI KEGAGALAN SISTEM

SEKUNDER

Surip Widodo, Yusri Heni A., D.T. Sony T., Demon Handoyo, Deswandri,
Suharno, Sapta Teguh P., Giarno.

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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ANALISIS INTERAKSI MANUSIA MESIN UNTUK SISTEM
KENDALI DAN PENAMPIL PADA RKU REAKTOR DAYA JENIS

REAKTOR AIR RINGAN

Kussigit Santosa, Piping Supriatna, Itjeu Karliana, Suharyo Widagdo,
Darlis, Bambang Sudiono

ABSTRAK
ANAUSIS INTERAKSI MANUSIA MESIN UNTUK SISTEM KENDALI DAN

PENAMPIL PADA RKU REAKTOR DAYA JENIS REAKTOR AIR RINGAN. Salah
satu potensi bahaya dari reaktor nuklir ini adalah kegagalan dalam peng-
operasiannya. Dengan demikian betapapun kecilnya kemungkinan kecelakaan /
kesalahan pada pengoperasian suatu reaktor, harus mendapat perhatian yang
cukup besar dan seksama. Hal penting yang perlu diperhatikan disini adalah
Analisis Interaksi Manusia Mesin untuk sistem kendali dan penampil pada RKU
Reaktor, terutama untuk Reaktor Air Ringan tipe maju (Advance Light Water
Reactor). Sistem kendali dan penampil pada RKU Reaktor merupakan bagian
penting dalam mata rantai proses Interaksi Manusia Mesin di dalam sistem kerja
RKU Reaktor. Isyarat yang disampaikan oleh sistem tampil menunjukkan unjuk
kerja dari reaktor, yang mana isyarat ini diterima oleh operator melalui inderanya.
Isyarat tadi diteruskan ke pusat syaraf untuk ditafsirkan dan diputuskan, tindakan
apa yang harus diambil. Selanjutnya pelaksanaan keputusan melalui tindakan oleh
anggota badan operator melalui sistem kendali untuk mengatur proses selanjutnya
dari kerja reaktor. Dengan demikian melalui Analisis Interaksi Manusia Mesin untuk
sistem kendali dan penampil pada RKU Reaktor, dapat dipahami peluang-peluang
terjadinya kesalahan manusia (human error) bagi Operator pada waktu
mengoperasikan reaktor.

ABSTRACT
ANALYSIS OF MAN-MACHINE INTERACTION FOR CONTROL AND

DISPLAY SYSTEM IN MAIN CONTROL ROOM OF LIGHT WATER REACTOR.
One of potential hazard in Nuclear Power Plant is the failure of its operation. The
accident or operation failure in the reactor must be concerned event its probability
is low. The important thing should be concerned is 'Analysis of Man-Machine
Interaction (MMI) for Control and Display System in Main Control Room (MCR) of
Nuclear Power Reactor", especially LWR type. Control and Display System in MCR
of Reactor is the main part of MMI link process in Reactor MCR work system.
Signal from display system showed performance process in reactor, while this
signal will be received by operator. This signal will be discribed through central
nerve for making decision what kind control must be done. Then the operator
manage the next process of reactor operation through control system. So by
knowing Analysis of Man-Machine Interaction for Control and Display System in
Main Control Room of Power Reactor, we can understand human error probability
of the operator in reactor operation.

PENDAHULUAN

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan instalasi yang

kompleks dan melibatkan manusia baik pada saat rancang bangun maupun

operasinya. Untuk mengoperasikannya diperlukan ruangan khusus yang disebut
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Ruang Kendali Utama (RKU) dimana keselamatan pengoperasian PLTN sangat

tergantung pada keandalan sistim interaksi manusia mesin dan rancangan tata-

letak sistim kendali serta penampilnya pada RKU tersebut. Perkembangan rancang

bangun pada ruang kendali utama akhir-akhir ini lebih difokuskan pada

pengembangan rancang bangun sistem kendali dan penampil serta

penyederhanaan bentuk dan fungsi serta hirarkinya sehingga didapat sistem

kendali dan penampil yang ergonomis dan secara keseluruhan akan membantu

meningkatkan unjuk kerja baik untuk operatornya maupun instalasinya. Selain itu

tujuan utama secara global rancangan reaktor nuklir ini terutama untuk Reaktor Air

Ringan tipe Maju {Advanced Light Water Reactor = ALWR) adalah

penyederhanaan rancang bangun, peningkatan keamanan dan keandalan,

penghematan waktu konstruksi serta penghematan biaya operasi dan bahan

bakarnya.

Program rancangan ini dititik-beratkan pada kepastian pengoperasian

reaktor melalui RKU agar dapat dilakukan dengan mudah dan bebas dari

kesalahan (zero error). Penggunaan CRT (Cathode Ray Tube) dan flat display

(LCD) serta penerapan kecerdasan buatan (Artificial Inteligent) merupakan salah

satu contoh perkembangan implementasi interaksi manusia mesin pada RKU

Reaktor. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk memudahkan pengoperasian,

perawatan dan meningkatkan tingkat keselamatan operasi. Dengan pemahaman

terhadap sistim kendali dan penampil, prosedur operasi maupun sistem

hierarkinya pada RKU diharapkan nantinya akan mampu mengembangkan

rancangan sistem kendali dan penampil pada RKU-PLTN terutama untuk jenis

ALWR.

TINJAUAN TEORI

Dalam berbagai bentuknya mesin menyampaikan isyarat tentang

keadaannya (diam, bekerja baik, bekerja buruk, dsb.) pada operator yang

menangkapnya dengan inderanya. Isyarat tadi diteruskan ke pusat syaraf untuk

ditafsirkan dan diputuskan, tindakan apa yang harus diambil. Selanjutnya

pelaksanaan keputusan melalui tindakan-tindakan oleh anggota badan operator

yang diarahkan pada mesin. Dengan tindakan ini diharapkan terjadi perubahan

yang dipantau oleh indera melalui isyarat-isyarat yang mewakili perubahan tadi

yang disiarkan oleh mesin, indera bekerja lagi disini. Demikian seterusnya

berlangsung interaksi antara operator dengan mesin (Gambar 1).
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MESIN MANUSIA

MESIN

Isyarat

<r Tindakan

ALAT INDERA

Penginderaan

PUSAT SYARAF/OTAK

Penafsiran

Pengambilan
Keputusan

OTOT ANGGOTA TUBUH

IT
Gerakan

Gambar-1. Interaksi Manusia dengan Mesin yang dioperasikannya.

Dari sini terlihat sejumlah kemungkinan dimana kesalahan manusia dapat

bersumber dari:

1. Ketidakmampuan mesin menyampaikan (menampilkan) isyarat dengan

baik.

2. Ketidakmampuan indera menangkap isyarat dengan baik.

3. Ketidakmampuan operator menafsirkan isyarat dengan baik.

4. Ketidakmampuan operator memutuskan dengan baik.

5. Ketidakmampuan anggota badan melaksanakan gerakan-gerakan kerja

(pengendalian) sesuai dengan keputusan.

6. Ketidakmampuan mesin menerima gerakan-gerakan pengarahan

(pengendalian) dari anggota badan operator.

Pada rantai interaksi manusia-mesin seperti ini, terlihat bahwa Faktor

Kesalahan Manusia tidak hanya disebabkan oleh manusianya itu sendiri, tetapi

juga oleh mesinnya. Mesin yang tidak dirancang dengan baik akan memiliki sifat-

sifat seperti yang dinyatakan pada nomor 1 (sistem penampil / 'display') dan nomor

6 (sistem kendali / 'control') diatas, dapat menimbulkan kesalahan manusia yang
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bukan karena faktor manusianya, melainkan karena kesalahan rancangan mesin

dan diistilahkan sebagai kesalahan manusia karena desain.

Ruang Kendali Utama (RKU) pada reaktor daya merupakan lokasi kerja yang

sangat penting, karena dari ruang ini semua proses yang terjadi di dalam reaktor

dipantau dan dikendalikan. Secara garis besar sistem peralatan yang terdapat di

Ruang Kendali Utama Reaktor terdiri atas sistem kendali dan sistem penampil

beserta peralatan pendukung lainnya. Interaksi Manusia Mesin (IMM) pada RKU

reaktor adalah interaksi antara Operator dengan sistem kendali (control system)

sistem penampil (display) yang ada pada RKU. Sistem kendali yang ada disini

dalam bentuk Meja Kendali Utama (Main Control Console), yang terdiri dari papan

sakelar-sakelar perangkat keras (Hardware Switches panel), monitor display (CRT)

yang berfungsi untuk memantau dan menampilkan sistem keamanan, flat display

(LCD) yang berfungsi untuk pengendalian dengan sistem layar sentuh, serta sistem

komunikasi di lokasi kawasan.

Sistem penampil yang ada disini dalam bentuk Papan Peraga Lebar (Wide

Display Panels), yang terdiri dari Close Circuit Television (CCTV) yang berfungsi

untuk memantau keamanan lokasi, Variable Display Panel yang berfungsi untuk

menampilkan harga variabel operasi baik dalam bentuk digital maupun dalam

bentuk grafik, Fix Mimic Display yang berfungsi untuk menampilkan dan memantau

proses operasi reaktor (overview plant) dan Key Alarm Indication yang berfungsi

untuk memberi peringatan jika kondisi operasi dalam keadaan bahaya.

Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan pada pengaturan pola tata letak dari

alat kendali dalam kaitannya dengan sistem tampilan, untuk dari peralatan sistem

kendali dan penampil yang ada pada RKU reaktor daya ini adalah pola geometri

yang mengikuti prinsip ekonomi gerakan, data antropometri Operator rata-rata yang

digunakan terutama dalam hal jangkauan tangan Operator, jarak pandang, sudut

pandang, pencahayaan, pengaturan warna dan keserasian, serta kemudahan

Operator dalam mengoperasikan sistem peralatan tersebut. Kriteria batasan untuk

semua parameter tersebut di atas diambil berdasarkan dokumen EPRI NP-3659,

NUREG-0700 dan NUREG / CR-3331.

METODOLOGI YANG DIGUNAKAN

Dalam penelitian ini Analisis dilakukan dari segi prosedur operasi, penerapan

faktor rekayasa manusia pada rancangan sistim kendali dan penampil pada RKU

reaktor daya jenis reaktor air ringan. Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi
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pengumpulan data peralatan sistim kendali dan penampil dari RKU Reaktor daya

jenis LWR diskripsi dan cara kerjanya. Selanjutnya dilakukan analisis sistim kendali

dan penampil termasuk deskripsi, tata letak dan sistem hirarkinya. Langkah

berikutnya adalah menganalisis sistim kendali dan penampil pada RKU reaktor

daya jenis LWR

PEMBAHASAN

Ruang Kendali Utama Reaktor Jenis ABWR

Desain dari ABWR tujuannya adalah untuk penyederhanaan desain,

peningkatan keamanan dan keandalan, pengurangan waktu konstruksi serta biaya

operasi dan bahan bakar. Program ABWR lebih ditekankan kemudahan

pengoperasian melalui RKU dan pengoperasian yang bebas dari kesalahan (error-

free execution). Pada RKU generasi bam ini peran operator yang semula hanya

menjalankan alat beralih menjadi sebagai 'system manager', hal ini dapat dilihat

dengan meningkatnya otomasi sistem seperti Start-up, shut-down maupun

manuver daya dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini dapat dilakukan berkat

diterapkannya sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence) khususnya sistem

expert system. Operator hanya melihat kapan ia harus men-startup maupun men-

shutdown sistem - sistem keselamatan. Dengan demikian beban kerja operator

akan semakin berkurang.

Desain dari RKU ABWR ini adalah sudah mengiplementasikan prinsip-prinsip

Human Faktor dengan baik, yang mana hal ini dapat dilihat pada bentuk konsol

kendali utamanya yang kompak (lihat Gambar-2), merupakan tempat utama

pemantauan dan pengendalian, serta papan peraga lebar yang menyajikan

ringkasan status dari jalannya operasi reaktor. Layar lebar terletak tepat di depan

operator dan apa yang disajikan pada layar lebar dapat dilihat semua orang yang

ada di dalam Ruang Kendali Utama tersebut. Selain RKU ABWR juga dilengkapi

dengan konsol supervisor yang terletak di belakang operator sehingga supervisor

dapat mengawasi dengan jelas semua peristiwa jalannya operasi reaktor (lihat

Gambar-3). Instrumentasi dari sistem kontrol dan penampil ikut menunjang kinerja

dari RKU. Pada sistem ini diterapkan sistem redudansi dengan tujuan untuk

meningkatkan kesiapan operasi.
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Gambar 2. Tata letak dan desain RKU pada PLTN jenis ABWR.
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Gambar 3. Denah lokasi RKU pada PLTN jenis ABWR.

Konsol kendali utama yang ada di RKU ini merupakan primary interface

antara operator dengan sistem reaktor yang dioperasikannya, dengan bentuknya
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yang kompak dan berbentuk huruf V terpancung. Desain seperti ini

memungkinkan operator menjalankan semua tugasnya hanya dari 1 posisi duduk,

sehingga hal ini akan mengurangi beban dari operator. Semua kegiatan

pemantauan dan pengendalian terpusat di konsol kendali utama, yang dilakukan

melalui beberapa CRT maupun flat display yang dilengkapi dengan sistem layar

sentuh. Proses tampilan pada CRTini dikendalikan oleh beberapa komputer proses

yang bersifat redundan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan flat display

yang ada dikendalikan oleh beberapa controller yang juga bersifat redundan satu

dengan yang lainnya, dan tidak tergantung pada sistem komputer proses.

Operator dalam melaksanakan tugasnya, CRT - CRT yang ada pada konsol

kendali utama ini merupakan sarana utama dalam melaksanakan pekerjaannya.

Fungsi pemantauan dan pengendalian instalasi pada keadaan normal dilakukan

oleh CRT - CRT yang ada di bagian tengah konsol, sedangkan untuk memantau

NSS (Nuclear Steam Supply) dilakukan dari bagian sayap kiri konsol, dan sistem

BOP (Balance Of Plant) dilakukan dari bagian sayap kanan konsol.

Panel Peraga Lebar (Wide Display Panels) terletak kira-kira 3 meter di depan

konsol kendali utama, yang fungsinya membantu operator memantau status

jalannya operasi reaktor. Panel ini dibagi menjadi 3 bagian, yang mana di bagian

kiri terdapat panel alarm dari kategori plant level alarm dan di bagian tengah

terdapat fixed mimic display yang menampilkan status jalannya operasi reaktor.

Pada bagian atas dari fixed mimic display terdapat alarm yang termasuk dalam

kategori system level alarm. Pada bagian kanan layar lebar terdapat variable

display dan CCTV (Closed Circuit Television), dan pada bagian bawah dari Panel

ini terdapat beberapa CRT dan flat display yang juga dapat digunakan untuk

memantau dan mengendalikan instalasi. Hal penting lainnya dari sistem IMM

reaktor ABWR ini adalah adanya Remote Shutdown System, yaitu sistem yang

dapat melakukan shutdown reaktor dari luar RKU. RKU ABWR ini dirancang untuk

4 orang Operator yang mengoperasikannya, sedangkan pada kondisi normal cukup

seorang Operator untuk memonitor dan mengendalikan reaktor ABWR ini.

Dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari desain RKU ABWR ini

adalah:

• Mengurangi beban kerja Operator, mengurangi peluang terjadinya kesalahan

Operasi serta meningkatkan Interaksi Manusia Mesin.
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• Mengoptimalkan implementasi 'human Factor Engineering' sehingga

pengoperasian reaktor melalui RKU dapat lebih ditingkatkan kemudahan

operasinya.

Ruang Kendali Utama Reaktor Jenis SBWR

Desain Ruang Kendali Utama dari reaktor SBWR merupakan

pengembangan dari desain RKU ABWR. Sistem Kendali dan Sistem Proteksi yang

terpadu, meliputi sistem shutdown dan sistem proteksi teras. Sistem shutdown dan

pendinginan pada reaktor ABWR sepenuhnya bekerja secara pasip. Reaktor

SBWR dengan sistem keselamatannya yang sederhana, memiliki peralatan kendali

yang lebih sedikit dibandingkan dengan pada reaktor ABWR, sehingga ukuran

konsolnya lebih kecil tetapi memiliki kemampuan yang sama seperti pada RKU

ABWR dan hal ini akan memudahkan dalam pengoperasian. Demikian juga halnya

dengan Konsol bantu untuk inspeksi periodik jumlahnya dikurangi sehingga

ukurannya menjadi lebih kecil (lihat Gambar-4 dan 5).

GE/ HITACHI /TOSHIBA SBWR (ADVANCED)

ADVANCED MAIN CONTROL 0OAH0

I.C.I m W (Ap0.-o.\.i
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12(Appro>.J '
Ncl d i
Wot d

1. ollicc dcj^ size
1. ollicc desk sijc

20 (Appiox.)

Gambar 4. Tata letak dan desain RKU pada PLTN jenis SBWR.
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Gambar 5. Denah lokasi RKU pada PLTN jenis SBWR.

Pada RKU SBWR ini Konsol Kendali yang kompak memudahkan Operator

dalam melakukan pemonitoran dan pengendalian jalannya operasi reaktor secara

terpusat. CRT dan atau Flat Display yang dilengkapi dengan sistem layar sentuh

memberikan informasi tentang kondisi operasi reaktor, dapat dioperasikan melalui

satu posisi tempat duduk oleh seorang Operator. Pada Panel Layar lebar

didalamnya terdapat Panel Penampil Alarm, Panel 'Mimic Display' dan 'variabel

display' yang mudah dimengerti oleh Operator RKU.

Otomasi pada pengoperasian dari reaktor SBWR ini dilakukan pada waktu

start up, pengaturan daya, shut down, dan operasi antisipasi setelah terjadi scram,

sehingga hal ini benar-benar dapat mengurangi beban kerja dari Operator.

Terjadinya penyimpangan pada jalannya operasi reaktor dapat dikenali melalui

peringatan lewat bunyi alarm secara bertingkat (hierarki), yaitu alarm bahaya pada

tingkat peralatan (equipment), alarm bahaya pada tingkat sistem reaktor dan alarm

bahaya pada tingkat lokasi PLTN (plant). RKU SBWR dengan sistem alarm dan

sistem instrumentasinya ini, memudahkan operator untuk mengantisipasi terjadinya

kegagalan atau kecelakaan dalam pengoperasian reaktor.

Sistem kendali dan penampil untuk sistem keselamatan maupun non

keselamatan pada reaktor SBWR adalah secara digital. Diimplementasikannya

kecerdasan buatan (artificial intelligence = A.I.), baik dalam bentuk expert system,
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artificial neural network, fuzy logic, ataupun gabungan dari ketiga bentuk A.I. ini,

memungkinkan desain dari RKU SBWR untuk dapat dioperasikan oleh hanya

seorang operator saja (pada kondisi normal). Selain itu desain RKU SBWR ini juga

didukung oleh adanya panel layar lebar untuk semua penampil dari kondisi

jalannya operasi reaktor, otomasi tingkat PLTN, disain konsol utama yang kompak

serta fungsi pembantu operator pada CRT konsol utama.

Peningkatan keandalan operasi pada desain RKU SBWR ini meliputi:

• Memperbaiki desain dengan mengoptimalkan fungsi alat kendali pada panel

kendali yang banyak (multiple control panel) dengan konsol yang lebih kompak.

• Mengganti sakelar (switch) dan tombol (button) dengan penampil secara layar

sentuh (touch screen).

• Penyajian informasi lebih dioptimalkan untuk tujuan pengurangan terjadinya

faktor kesalahan manusia (human error).

• Dapat dioperasikan oleh seorang operator dari satu posisi tempat.

Hasil evaluasi data operasi reaktor SBWR menunjukkan bahwa reaktor

dengan desain seperti ini dapat mengurangi beban kerja operator antara 25%

sampai 30% dibandingkan dengan desain reaktor sebelumnya. Fisik lingkungan

kerja yang nyaman pada RKU SBWR, dapat meningkatkan kemudahan dalam

memantau dan mengetahui penyimpangan yang terjadi pada jalannya operasi

reaktor. Dari segi Interaksi Manusia Mesin, beban kerja dan stress akibat kerja

pada Operator dapat ditekan, sehingga faktor kesalahan manusia (human error)

dari Operator dapat dikurangi.

Ruang Kendali Utama Reaktor Jenis AP-600

Desain RKU AP-600 ini merupakan hasil kerja sama antara Westinghouse

dan Mitsubishi, dimana RKU AP-600 ini didesain sebagai pusat operasi

pemantauan dan pengendalian secara optimal, (lihat Gambar-6 dan 7). Adapun

dasar pemikiran yang diterapkan pada desain RKU AP-600 ini adalah untuk

mengurangi beban kerja dari operator, mengurangi terjadinya kesalahan operasi

ataupun tindakan dari operator (human error) pada waktu bertugas, meningkatkan

kualitas IMM antara operator dengan semua sistem kendali dan penampil yang ada

pada peralatan di RKU, penyederhanan desain dan peningkatan kualitas

keandalan.

RKU AP-600 ini dirancang 3 'workstation' untuk 3 orang Operator dalam

pengoperasiannya (termasuk supervisor), sedangkan pada kondisi normal cukup
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seorang Operator untuk memonitordan mengendalikannya. Untuk melakukan start-

up, shutdown dan situasi kecelakaan (kegagalan operasi), ketiga 'workstation' ini

harus dioperasi oleh 3 orang operator yang bertugas. Ketiga 'workstation' ini

dirancang secara identik untuk tujuan redundansi dalam rangka menjamin

kelangsungan pengoperasian reaktor.

Semua kegiatan pemantauan dan pengendalian, yang dilakukan melalui

beberapa CRT maupun flat display yang dilengkapi dengan sistem layar sentuh,

sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi Interaksi Manusia Mesin pada sistem

RKU AP-600. Dengan adanya desain konsol kendali yang kompak pada RKU ini

dapat mengurangi beban kerja dari operator yang sedang bertugas. Sistem

operasi yang diberikan pada papan peraga lebar bersifat tampilan secara real-time

dari status pengoperasian reaktor daya tersebut. Tampilan ini dapat dilihat dengan

mudah oleh semua personil yang ada pada RKU AP-600.

WEST./MHI AP 600 (ADVANCED)

Operator Wor kstajjon

• Normal operation display... CRTs

- Accident monitoring display
.... Plasma display

- Normal-, abnormal, 3t\d
emergency operating
procedures and iilorm response
procedures are displayed on the
panels

- Touch screen operation

Gambar 6. Tata letak dan desain RKU pada PLTN jenis AP-600.
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WEST./MHI AP 600 (ADVANCED)
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Gambar 7. Denah lokasi RKU pada PLTN jenis AP-600.

KESIMPULAN

Pola dan disain dari RKU Reaktor Daya jenis LWR, dalam hal ini diambil

jenis reaktor daya SBWR, ABWR dan AP-600, menunjukkan bahwa desainnya

bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi 'human factor engineering'.

Demikian juga untuk sistem kontrol dan penampilnya, sehingga pengoperasian

reaktor melalui RKU lebih memudahkan bagi operatornya, mengurangi beban kerja

operator, mengurangi peluang terjadinya kesalahan operasi serta meningkatkan

kualitas Intreraksi Manusia Mesin di dalam RKU. Dengan diimplementasikannya

teknologi Artificial Intelligence tingkat tinggi khususnya 'expert system', maka unjuk

kerja dari sistem kontrol dan penampil pada RKU reaktor daya jenis LWR ini lebih

dapat ditingkatkan lagi, antara lain dapat dioperasikannya sistem layar sentuh,

sistem otomasi, remote shutdown system, dll. Meminimalkan 'multiple control panel'

menghasilkan konsol yang lebih kompak, sehingga dalam keadaan normal dapat

dioperasikan hanya oleh seorang operator dari satu posisi tempat duduk.

Parameter fisik lingkungan kerja dari RKU dibuat memenuhi kriteria ergonomis.

Desain seperti ini jelas akan mengurangi beban kerja dan stress operator akibat

kerja di RKU reaktor daya ini, sehingga faktor kesalahan manusia {human error)

dapat ditekan sekecil mungkin dan kegagalan operasi dapat dihindari.
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SIFAT MULUR MATERIAL KOMPONEN REAKTOR DAYA

Renaningsih Setjo, Sri Nitiswati, Histori, Ari Triyadi

ABSTRAK
SIFAT MULUR MATERIAL KOMPONEN REAKTOR DAYA. Persyaratan

utama untuk material/logam yang digunakan untuk komponen yang beroperasi
dengan beban dan temperatur tinggi yang konstan adalah sifat mulurnya yang
tinggi (high creep test). Baja karbon SA516 Gr.70 adalah jenis baja ferit yang
digunakan untuk material bejana tekan yang umumnya beroperasi pada temperatur
tinggi. Untuk itu telah dilakukan uji mulur tidak sampai putus (creep test) terhadap
material SA516 Gr.70. Tujuan uji mulur tidak sampai putus ini adalah untuk
mengetahui ketahanan baja karbon SA516 Gr.70 terhadap beban dan temperatur
tinggi yang konstan, ditinjau dari laju mulurnya (creep rate). Cara kerja pengujian ini
berdasarkan standar ASTM 03.03, yaitu kepada setiap benda uji diberikan beban
konstan sebesar 60 Newton dan temperatur tinggi yang konstan secara bervariasi
dari 400°C sampai 800°C. Has// pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi
temperatur pengujian semakin tinggi pula laju mulurnya.

ABSTRACT
CREEP PROPERTY OF POWER REACTOR COMPONENT MATERIAL.

The first reguirement of material/metal used for component on operating at constant
load and high temperature is high creep strength. Carbon steel SA516 Gr.70 is a
kind of feritic steel used for pressure vessel material which generally operating on
high temperature. For that purpose creep test has been done on carbon steel
SA516 Gr.70. The aim of creep test is to know endurance of carbon steel SA516
Gr.70 toward constant load and high temperature, base on its creep rate.
Procedure of the test base on the 03.03 ASTM Standard, such as to each
specimen to be gave constant toad 60 Newton and constant high temperature from
400°C to 800°C. Result of the test indicate that more and more high test
temperature is also more and more high its creep rate.

PENDAHULUAN

Mulur {creep) didefinisikan sebagai regangan (strain) yang bergantung waktu

(time). Mulur terjadi sebagai akibat adanya deformasi lambat dari suatu

material/logam/komponen yang bekerja dengan kondisi beban (load) dan

temperatur tinggi yang konstan. Mulur dapat terjadi pada berbagai suhu, namun

mulur ideal terjadi pada suhu antara 0,4 sampai 0,6 dari titik lebur materialnya.

Dengan kata lain bila suatu komponen beroperasi dengan beban dan temperatur

tinggi yang konstan, maka komponen tersebut akan mengalami mulur. Ini

disebabkan komponen tersebut secara bertahap mengalami deformasi plastis.

Apabila batas regangan maksimum terlampaui, komponen akan patah/putus. Bila

hal ini terjadi berarti operasi akan terganggu, dan kemungkinan terparah plant akan

berhenti (shut down). Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pengujian mengenai
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sifat mulur dari komponen yang beroperasi pada beban dan temperatur tinggi. Ada

2 (dua) macam pengujian sifat mulur yaitu pengujian mulur sampai putus {creep

rupture test), dimaksudkan untuk mengetahui ketahanan logam terhadap beban

dan temperatur tinggi yang konstan dengan cara mengetahui sifat mulur logam

(komponen) serta mengetahui mekanisme yang terjadi pada saat logam

(komponen) tersebut putus. Kemudian pengujian mulur (creep test) tidak sampai

putus, dimaksudkan untuk mengetahui ketahanan logam terhadap beban dan

temperatur tinggi yang konstan, ditinjau dari laju mulurnya. Pengujian mulur tidak

sampai putus (creep test) ini dilakukan terhadap baja karbon SA516 Gr.70, yang

diuji pada temperatur 400°C, 500°C, 600°C, 700°C, dan 800°C, masing-masing

dengan beban 60 Newton. Tujuannya adalah untuk mengetahui laju mulur baja

karbon SA516 Gr. 70 yang diuji pada berbagai temperatur tinggi yang konstan

dengan beban tetap yang konstan pula. Diharapkan dengan melakukan pengujian

ini akan dapat diketahui karakteristik laju mulur baja karbon SA516 Gr.70 pada

berbagai temperatur.

TEORI

Kegagalan yang terjadi pada komponen biasanya disebabkan karena

kerusakan material/logam. Apabila terjadi kerusakan yang fatal dan mengakibatkan

komponen patah/putus sebelum umur rancangan (design life) tercapai, maka

komponen tersebut hams diganti. Penggantian komponen yang dilakukan diluar

jadual mengakibatkan membengkaknya biaya produksi dan hal ini harus dihindari.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan komponen, salah satunya

adalah faktor mekanis yang berhubungan erat dengan sifat material/logamnya.

Untuk komponen yang beroperasi dengan beban dan temperatur tinggi yang

konstan, dipersyaratkan untuk dilakukan pengujian mulur yang dimaksudkan untuk

mengetahui ketahanan komponen tersebut pada beban dan temperatur tinggi.

Sebagai contoh, seorang perancang akan memilih material/logam yang memiliki

sifat mulur yang tinggi yang akan digunakan untuk bejana tekan dan lain

sebagainya.

Baja karbon SA516 Gr.70 adalah jenis baja ferit yang terdiri dari fasa ferit (a)

dan perlit (oc+Fe3C) seperti terlihat pada diagram fasa Fe-Fe3C yang ditampilkan

pada Gambar 1. Dari diagram fasa Fe-Fe3C tersebut diatas dapat diterangkan

secara umum bahwa pada suhu 0°C sampai 723°C, baja karbon dengan

kandungan karbonnya sama dengan 0,02% hanya terdiri dari fasa ferit (a). Untuk
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baja karbon dengan kandungan karbon antara 0,02% sampai 6,66% terdiri dari

fasa ferit (a) dan perlit (a+Fe3C). Struktur mikro baja karbon SA516 Gr.70

(kandungan karbon maksimum 0,22%) ditampilkan pada Gambar 2.

Baja karbon SA516 Gr.70 ini digunakan sebagai material bejana tekan yang

beroperasi pada suhu tinggi. Oleh karena itu baja karbon SA516 Gr.70 harus

memiliki sifat mulur yang tinggi (high creep strength) atau memiliki sifat laju

mulurnya rendah. Tujuan melakukan pengujian mulur (creep test) tidak sampai

putus ini adalah untuk mengetahui ketahanan baja karbon SA516 Gr.70 terhadap

beban dan temperatur tinggi, ditinjau dari laju mulurnya (creep rate). Perilaku umum

selama proses mulur pada suhu rendah dan suhu tinggi ditampilkan pada Gambar

3, dan perilaku umum laju mulur ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 1 : Diagram fasa Fe-Fe3C
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Gambar 2 : Struktur mikro SA516 Gr.70,

Perbesaran 100X, Etsa Nital

Tertiary

E
E
E
E

c

CO

Secondary creep ' /r\ / Fracture
(steady state) ^^ ;.

Primary
creep

D •
High temperature

„ • ' Primary creep

Lowtcmperoture

"Hime (r), i)

Gambar 3 : Kurva mulur pada Temperatur rendah dan tinggi
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Time

Gambar 4 : Kurva laju mulur

Bila suatu logam uji menerima beban pada temperatur tinggi , maka akan

terjadi regangan sesaat secara cepat. Selanjutnya secara perlahan-lahan logam uji

tersebut menunjukkan mulur primer (primary creep) yang terjadi karena laju

regangan (strain rate) menurun yang bergantung waktu. Hal ini berarti selama

berada dalam kondisi mulur primer, laju mulur menurun secara bertahap. Setelah

mulur primer berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, keadaan kedua

(secondary creep) terjadi dimana laju mulur pada kondisi ini relatif kecil dan

berlangsung konstan. Keadaan ini dinamakan mulur mantap (steady-state creep).

Akhirnya keadaan ketiga (tertiary creep) terjadi dimana laju mulur bertambah

secara cepat dengan waktu sampai regangan maksimal dan akhirnya benda uji

putus.

TATA KERJA

Penentuan temperatur pengujian

Berdasarkan standar ASTM 03.03. Dari literatur diketahui bahwa titik lebur

baja karbon SA516 Gr.70 adalah 1175°C. Idealnya temperatur pengujian ini adalah

0,4 sampai 0,6 dari titik lebur SA516 Gr.70, yaitu sekitar 470°C sampai 705°C.
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Tapi pengujian ini berlangsung pada temperatur 400°C, 500°C, 600°C, 700°C, dan

800°C. Terlihat ada 2 (dua) kondisi pengujian yang tidak mengikuti standar, yaitu

pengujian pada temperatur 400°C (lebih kecil 0,4 dari titik lebur) dan 800°C (lebih

besar 0,6 dari titik lebur). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui

perilaku mulur yang terjadi pada temperatur tersebut.

Penentuan beban pengujian

Berdasarkan standar mesin uji mulur Mayes model Mark II. Data (spesifikasi)

benda uji adalah sebagai berikut:

Panjang gage (leher) = 25 mm.

Diameter rata-rata = 5 mm - » r (jari-jari) = 2,5 mm
2 2

Penampang lintang = % (r) = 19,625 mm

Temperatur pengujian = 500°C (0,43 dari titik lebur logam)

- Kuat tarik (Su) pada (T=500°C) = 46,2 ksi = 318,503 MPa
= 318,503 MN/m2

Kuat tarik x penampang lintang

Beban(P) =

10

318,503 x 106 N/ KT6 mm2 x 19,625 mm2

10

= 625 N (beban maksimum yang diijinkan)

Catalan : Nilai 10 adalah level ratio mesin uji creep Mayes model

Markll.

Beban (P) percobaan diambil 10% dari P maksimum = 62,5 Newton

Namun pada percobaan ini hanya menggunakan beban (P) sebesar 60

Newton, karena bandul 2,5 Newton tidak dimiliki, dan beban ini digunakan untuk

beban percobaan pada berbagai temperatur (400°C sampai 800°C).

Benda uji dan cara pengujian

Logam uji yang diuji adalah baja karbon SA516 Gr.70. Logam tersebut

dipotong dan dibentuk benda uji sesuai dengan standar mesin uji mulur Mayes

model Mark II, seperti ditampilkan pada Gambar 5 di bawah ini:
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Gambar 5 : Bentuk benda uji mulur

Dalam kondisi mesin mati, pasang benda uji di dalam tungku pemanas yang

ada pada mesin uji mulur. Nyalakan tombol tungku pemanas dan lakukan

pengaturan temperatur secara bertahap sampai temperatur percobaan 400° C

tercapai. Biarkan/pertahankan pada kondisi temperatur percobaan selama 2 jam.

Maksudnya agar tercapai kondisi yang homogen di dalam tungku pemanas.

Kemudian pasang/beri beban sebesar 60 Newton. Lakukan pencatatan siklus awal

pembebanan. Nyalakan mesin uji mulur dan biarkan mesin tersebut bekerja untuk

beberapa lama sampai sebelum benda uji patah. Setiap beberapa jam operasi,

lakukan pencatatan terhadap pertambahan panjang (AL), regangan (s) dan waktu

(t) pencatatan. Secara bersamaan dilakukan pula pengujian pada suhu 500° C,

600° C, 700°C, dan 800°C. Kemudian matikan mesin uji mulur.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil pengujian berupa data pertambahan panjang (AL), regangan (E) dan

waktu pencatatan (jam) dapat diiihat pada Lampiran I (suhu 400°C), Lampiran II

(suhu 500°C), Lampiran III (suhu 600°C), Lampiran IV (suhu 700°C), dan Lampiran

V (suhu 800°C). Grafik waktu (jam) versus regangan (mm/mm) ditampilkan pada

Gambar 6 (suhu 400°C), Gambar 7 (suhu 500°C), Gambar 8 (suhu 600°C),

Gambar 9 (suhu 700°C), dan Gambar 10 (suhu 800°C).
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TKMPERATUR 400 C
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Gambar 6 : Kurva mulur SA516 GrJOdiuji pada 400°C dan 60 Newton
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Gambar 7 : Kurva mulur SA516 Gr.70 diuji pada 500°C dan 60 Newton
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Gambar 8 : Kurva mulur SA516 Gr.70 diuji pada 600°C dan 60 Newton

TEMPERATUR 700 C
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Gambar 9 : Kurva mulur SA516 Gr.70 diuji pada 700°C dan 60 Newton
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TEMPERATUR 800 C
0.3

0 . 2 5 ••-

I 0.2
a

s
CO

0.05

VVakln, jam

Gambar 10 : Kurva mulur SA516 Gr.70 diuji pada 800°C dan 60 Newton

Pengujian pada T= 400°C (0,34 dari titik lebur) terlihat bahwa titik transisi (B)

dari daerah primer (tahap pertama) ke daerah sekunder/mantap (tahap kedua)

terjadi setelah benda uji diuji selama 1616,8 jam. Kemudian terjadi mulur mantap

yang berlangsung sampai dengan pengujian selama 5313 jam. Pada pengujian ini

dihitung laju mulur (creep rate) pada daerah mulur mantap (steady- state creep)

yaitu :

Creep rate = As / At = (0,0022 - 0.0017) mm/mm = 1,4 X 10 ~ mm/mm/jam

(5146,8-1616,8) jam
Perubahan diameter benda uji pada akhir pengujian ternyata tidak terukur

(karena relatif sangat kecil), maka diameter pada akhir pengujian dianggap tetap (=

5 mm), sehingga area reduksinya dapat dianggap = 0%. Total perpanjangan (AL)

pada akhir pengujian tercatat sebesar 0,05 mm (= 0,2%).

Pengujian pada T= 500°C (0,43 dari titik lebur) tidak dapat diamati dengan

jelas dimana titik transisi (B) yaitu dari daerah primer (tahap pertama) ke daerah

sekunder/mantap (tahap kedua). Karena data (grafik) yang diperoleh tidak

mengikuti kurva mulur ideal (ada daerah primer, sekunder dan tersier). Sehingga

percobaan pada temperatur 500°C yang telah berlangsung selama 4206 jam

dianggap gagal, hal ini dapat terjadi karena tungku panas bagian bawah dari mesin

no. 2 tidak bekerja dengan baik (mati). Maka pada pengujian ini tidak dapat
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diketahui laju mulurnya. Pengukuran diameter benda uji pada akhir pengujian

menunjukkan adanya perubahan, yaitu menjadi 4,5 mm. Sehingga ada area

reduksi sebesar: (5 - 4,5) mm / 5 mm X 100% = 10%. Total perpanjangan (AL)

pada akhir pengujian tercatat sebesar 0,09 mm (= 0,36%).

Pengujian pada T= 600°C (0,51 dari titik lebur) terlihat bahwa titik transisi (B)

dari daerah primer (tahap pertama) ke daerah sekunder/mantap (tahap kedua)

terjadi setelah benda uji diuji selama 822 jam. Kemudian terjadi mulur mantap yang

berlangsung sampai dengan pengujian selama 4244 jam. Pada pengujian ini

dihitung laju mulur (creep rate) pada daerah mulur mantap (steady- state creep)

yaitu :

Creep rate = As / At = (0,033 - 0,024) mm/mm = 27,2 X 10 " 7 mm/mm/jam

(4125,1-822) jam

Pengukuran diameter benda uji pada akhir pengujian menunjukkan adanya

perubahan, yaitu menjadi 4 mm. Sehingga ada area reduksi sebesar: (5 - 4) mm /

5 mm X 100% = 20%. Total perpanjangan (AL) pada akhir pengujian tercatat

sebesar 0,77 mm (= 3,08%).

Pengujian pada T= 700°C (0,59 dari titik lebur) terlihat bahwa titik transisi (B)

dari daerah primer (tahap pertama) ke daerah sekunder/mantap (tahap kedua)

terjadi setelah benda uji diuji selama 818,57 jam. Kemudian terjadi mulur mantap

yang berlangsung sampai dengan pengujian selama 2314 jam. Pada pengujian ini

dihitung laju mulur (creep rate) pada daerah mulur mantap (steady- state creep)

yaitu:

Creep rate = As / At = (0.1245 - 0.0934) mm/mm = 226,1 X 10 ~7 mm/mm/jam

(2194,20-818,57) jam

Pengukuran diameter benda uji pada akhir pengujian menunjukkan adanya

perubahan, yaitu menjadi 1,5 mm. Sehingga ada area reduksi sebesar: (5 - 1,5)

mm / 5 mm X 100% = 70%. Total perpanjangan (AL) pada akhir pengujian tercatat

sebesar 2,9 mm (= 11,6%).

Pengujian pada T= 800°C (0,68 dari titik lebur), temyata benda uji langsung

putus/patah dengan kondisi hancur setelah mengalami pengujian selama 671,3

jam. Kondisi patahan yang demikian ini tidak memungkinkan untuk dianalisis

struktur mikronya untuk diketahui ukuran (diamater) butiran fasanya. Data (grafik)

yang diperoleh tidak dapat diamati dengan jelas dimana titik transisi (B) dari daerah
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primer (tahap pertama) ke daerah sekunder/mantap (tahap kedua).maupun titik

transisi (C) dari daerah sekunder/mantap ke daerah tersier (tahap ketiga). Hal ini

dapat terjadi karena temperatur pengujian terlaiu tinggi (lebih besar 0,6 dari titik

lebur material) dan kondisi ini sesungguhnya tidak dipersyaratkan. Dari diagram

fasa Fe-Fe3C (gambar 1), untuk baja karbon dengan kandungan karbonnya 0,22%

dan berada pada temperatur 800° °C (> 723 C) terdiri dari fasa a (ferit) dan y

(austenite). Keberadaan a dan y secara bersamaan ini menjadikan logam bersifat

rapuh/getas sehingga tidak kuat menahan beban. Total perpanjangan pada akhir

pengujian tercatat sebesar 1,18 mm (4,72%).

KESIMPULAN

Dari pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa baja karbon SA516 Gr.70

mempunyai laju mulur yang semakin tinggi dengan naiknya ternperatur dan

mempunyai nilai maksimum pada temperatur 700°C sebesar 226,1 X 10~

mm/mm/jam dengan total perpanjangannya 11,6 %. Sedangkan pengujian pada

temperatur 800°C (0,68 dari titik lebur SA516 Gr.70) benda uji langsung patah dan

pada 400°C laju mulurnya sangat kecil (1,4 X 10 ~ mm/mm/jam), namun pengujian

pada 400°C ini tidak memenuhi syarat kondisi temperatur pengujian karena lebih

kecil 0,4 dari titik lebur SA516 Gr.70. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini

diharapkan bermanfaat bagi industri fabrikator bejana tekan yang menggunakan

baja karbon SA516 Gr.70, terutama untuk mengetahui kondisi operasi maksimum

yang diijinkan.
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LAMPIRAN

Data Pengujian Mulur SA 516 Gr. 70 Pada 400°C, 60 Wenton

Time

Moms
0.0

20.3
91.2

115.5
J38.9
187.6
331.5
451.1
475.8
499.8
523.9
59S.4
625.7
665.7
687,3
698.5
735.0
760.9
S31.1
880.7
902.4
928.6
961.5
984.1

i032.2
j044.0
1076.0
! 101.0
1126.6
1150.4
1173.3
1249.6
1270.2
1292.7
5317.2
1341.6
1413.4
i-137.0
1467.1
1484.8
1508.8

15S0.7-'
i605.0
1629.5
1652.8

i 076.9
1695.8

Strain
(miu/iiuu'

O.OOOO
0.0004
0.0004
0.0004
0.0008
0.0008
0.0008

O.OOOS

0.0008

0.0008

0.0012

0.0012

0.0012

0.0012

0.0012

0.0012

0.0012

0.0012

0.0012
0.0012
0.0012
0.0012
0.0012
0.0012
0.00(2
0.0012
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0-0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020

lilongatiou
mill

0.00
• o.oi

0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
O.O3

O.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.O4
0.04
0.0-1
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.0-1
0.04
0.05
0.04
0.0-1

• 0.04

0.05-
0'05
0,05
0.05

• Time

Hours

IS16.3
1840.3

• 1890.9
• 1914.4

I93S.4
, 20(2.1

2033.8
2058.4
2096.3
2106.0

• 2178,0
. 2201.7

2226.1
: 2249.7

! 2273.8
: 2348.6
i 2369.0
. 239-1.3
• 24IS.7
1 2442.5
; 24SS.2
: 2512.1
• 2536.3

: 2560.2
! 25S4.6
! 2664.0
! 2681.2
; 2706.0
i 2728.1
; 2752.1
: 2824.9
\ 2848.2
; 2872.2
i 29S1.6
i 2999.4
i 3022.4
! 3042.1
j 3144.5
: 3166.9
! 3220.0
i 3239.1
! 3311.2
| 3335.2
• 3359.1
i 3383.2
! 3407.8
1 3448.7

Strain.
(mm/mm

0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020

• 0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020'

0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020

Elongation }
- mm

0.05 i
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05 i
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05 i
0.05!
0.05
0.05
0.0<
0.051
0.05
0.05

• 0.05

0.05
0.05
0.05

• 0.05

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

. 0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Time
Hours
3695.4
3742.7
3SJ5.0
3S39.1
3864.0
3S5S.5
3911.2
3984.0
4007.2

4022.8
4055.2
4078.O
4178.4

4201.1
4223.4
4248.0
4343.5
4584.1
4655.2
4690.3
4713.7
4810.7
4834.7
4858.7
48S2.5
4906.7
4977.7
5002.1
5025.8
5049.9
5073.8
5146.8
5I7O.S
5194.8
5218.8
5242.8
5313.8

Straiii
(niin/uin )

0.0C2 '
0.0C2 i

0.002;
0.002 >

O.OCIN

O.OC.*1

o.oo: >
O.oc ;
0.00 )

o.oc ;
o.oo:.i
0.0C2-;
0.002-i
o.or-2--»
o.oo?y,
0.0C2?
O.OC:!
0.0020

o.oc:)
0.00? )

O.Or.C:-!

O.OC? )

0.002>

o.oc: J
0.0C2- >

o.oc n
0.0C2-I

O.OCSI

0.0C2:|
o.oc?.-;
0.002-.>

0.0027

0.002.:?

0.0C2 1

O.00J;

O.OC?.-)

o.oc?.;

riloiipition
mill

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
(1.05

0.05
0.0;i
0.05

' 0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.(15

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
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LAMPIRAN II

Data Pengujian Mulur SA 516 Gr. 70 Pada 500°C, 60 Wenton

Time
Mour.s

75.
95.

117.
194.
2M.
237.
261.

"~286..
357.9
381.6
4J 1.7
429.4
453.1
525.3

549.5
574.1
597.4
62!.5
641.6
665.6
685.7
709.7
738.3
762.3
786.2
836.7
SOO.l
88«) .2
957.8
979.6

i 004.2
1025.4
1051.7
! 123.8
147.4

(171.8
1195.5

1303.8
1325.1
1349.5

1373.8
1397.6
1.143.4

1467.3
I49L5
1515.4

1539.2

Strain
(mm/mm'

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000b

0.0008

0.0008

0.000b

0.0008

0.0003

O.OOOS

0.0008

O.OOOS

O.OOOS

0.0008

O.OOOS
0.0008

o.ocos
0.0008

O.OOOS

0.0008

0.0008

0.0008
0.0008

0.0008

0.0008

O.OOOS

O.OOOS

0.0012

0.0012

0.0012

0.00(2
0.0012
0.0012
0.0012
0.0012
0.0012
0.0012
0.0016
0.0016

0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016
0.0016

lilongiilion
' Him

O.OC

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.02
0.0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

Time
Mour.s
1619.2
1636.«
1661.2
1683,
1707.3
1779.5
1803.3
IS27.4
1877.4
1S95.1
1918.6
1542.8
2040.3
2062.6
21)5.7
2134.8
2206.9
2230.8
2254.8
2278.9
2303.5
2374.5
2398.5
2422.5
2542.9
25C6.9
2591.1
263S.4
2710.7
2734.8
2759.7
2784.2
2806.9
2880.1
2902.9,
2928.5
2950.9
2974.5
3072.1
3097.3
3119.2

3143.7
323S.2
3479.8
3551.0
3586.0
3609.5
3706.4

Strain
(nim/imn

0.001
0.001
0.001
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0024
0.0024
0.0024
0.0024
0.0024
0.0024
0.0024
0.0024
0.0024
0.0024
0.0032
0.0032
0.0032

. 0.0032
0.0032

0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032

Elongation
Dim

0.0
• 0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.05
0.0.
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

. 0.05
0.05

' 0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
006
0.06
0.08
b.OS'
0.08
0.08
0.08

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

• —

_ _

-
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LAMPIRAN III

Data Pengujian Mulur SA 516 Gr. 70 Pada 600°C, 60 Wenton

'I'imc

liwirs
61.4
81.5

I0-J.2
180.'
201.1
223.6
248.1
272.4
3<!4.2
367.8
397.9
415.6
439.7
511.6
535.7
560.4
583.7
607.8
626.8
651.2
671.0
695.0
723.6
747.5
771.2
822.0
845.4
869.4
943.1
96-1.8
989.4

1O06.2
1037.0
1109.0
1132.7
! 157.1
1J80.7
1204.8
1279.6
1300.9
1325.3
13-19.7
1373.5
1419.3
1443.2
1467.4
1491.2

Sltilil!

(mm/mm
0.0000
O.OOCK

0.0132
0.0140
0.0144
0.0148
0.0)52
0.0152
0.0160
0.0160
0.0160
0.0160
0.0160
0.0(60
0.0160
0.0160
0.0160
0.016S
0.0236
0.0240
0.0272
0.02S0
0.02S4
0.02S3
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296

• 0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296

HlonfiiiCiou
HIM

0.00

0.00

0.33
0.35

0.36

0.37
0.3b

0.38

O.-IO

0.40

0.40
0.40
0.40

0.40

0.40

0.40
0.40

0.42

0.59

0.60

0.6S
0.70
0.71

0.72

0.74
0.74-

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74
0.74

0.74

0.74

0.74

0.74
0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

0.74

Time
Hours
1515.0
1595.0
1612.2
1637.0
1659.1
3683.1
1755.3
1779.2
1803.2
J912.6
1930,4

J953.9
1978.1
2075.5
2097.9
2151.0
2190.0
2242.2
2266.1
2290.1
2314.2
2338.8
2409.7
2438.8
2457.7-
257S.1
2602.1
2626.4
2673.4
2746.0
2819.5
2842.1
2915.4
2938.1

2963.1
i 29S6.6

3009.8
3107.4

1 3126.8
j 3154.4

! 3179.0

' 3274.5

! 3515.1

• i 35S6.3

i 3621.3

; 36-14.7

'•• 3 7 4 1 . 7

Si rain
(umi/iDin

0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.029f
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.030-1
0.0300
0.0300
0.0300
0.O304
0.0304
0.0304
0.030S
0.030S
0.0308
0.030S
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0308
0.0305
0.0308
0.030S

Elongation
ill»!

0.7':-
0.7/;
0.7'
0.7<i

0.7<
0.7*:
0.74
0.74
0.74
0.7'i
0.74
0.75
0.75

• 0.75
0.75
0.70
0.75
0.75
0.75 i
0.761

' 0.76 J
0.76 i
0.77
0.77
0.77!
0.77!
0.77'
0.77 i
0.77!

0.77!
0.77-
0.77 :
0.77
0.77:

0.77
0.77.
0.77
0.77 '
0.77
0.77 •

0.77'
o.77:

' 0.77'
0.77-
0.77!
0.77!
0.77.

Time
Hours
3765.7
3789.7
3SI2.7
3837.7
3908.S
3933.1
3957.1
3981.1
4004.8
4077.S
4101.8
4125.J
4149.8
4174.1
•1244.0

S(i:<m
(iimi/mui)

0.030S
0.0308
0.0.i0«
0.0308
0.0308
0.0303
0.0308
0.0308
0.030S
0.0308
0.030S
o.o:;os
0.0308
0.030S
0.0'OS

Ulongaii.»!
imu

0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77

.0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
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LAM PI RAN IV

Data Pengujian Mulur SA 516 Gr. 70 Pada 700°C, 60 Newton

Time
Hours

. 34.5
56.2

' 81.7
109.7

: J28.5
204.7
225.3

: 247.7
272.3

• 296.6
: 368.4
. 392.1
• 422.2
: 439.8

463.0
' 535.9

560.0
' 584.7

608.0
632.0
651.1
675.3

. 695.2
: 719.1

747.8
771.6

; 795.6
• 8 4 6 . 1

: 869.6
893.6

• 967.3

989.0
! (013.6
; 1042.7
; 1061.2
: !133.2
i 1156.8
. 1181.3
i 1204.9
: 1229.0

1303.8
1325.1

' -349.5
i373.8
1397.6
1443.3
1467.3
1491.5

Strain
(mm/mm)

0.0000
0.0080
0.0140
0.0240
0.0316
0.0388
0.0424
0.0500
0.0512
0.0564
0.0620
0.0632
0.0649.
0.0664
0.0668
0.0708
0.0752
0.0796j
0.0892
0.0904
0.0916

Elongaion
mi; i

0.00
0.20
0.35
0.60
0.79
1.06
1.25
1.28
1.41
1.55
1.58
1.62
1.66
1.67
1.77
1.88
1.99
2.23
2.26
2.29
2.32

0.0928! 2.34
0.0936 2.35
0.0940 1 2.37
0.0948
0.0968
0.0984
0.1064
0.1063
0.1072
0.1092
0.1096
0.1100
0.1100
0.1104
0.1112
0.1112
0.1112
0.1124
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128

2.42
2.46
2.66
2.67
2.68
2.73
2.74
2.75
2.75
2.75
2.76
2.78
2.78
2.78
2.81
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82

Time
Hours
1515.4
1539.2
1619.2
1636.4
1661.2
1683.4
1707.7
1779.5
1803.3
1827.4
1936.8
1954.6
1978.1
2002.0
2099.7
2122.0
2175.2
2194.2
2206.4
2290.3
2314.3

Strain
(mm/mm)

0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1128
0.1072
0.1084
0.1112
0.1148
0.1128
0.1128
0.1140
0.1144
0.1160

Elongation
mm

2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.68
2.71
2.78
2.87
2.82
2.82
2.85
2.86
2.90

. _

t

I
•

I
i
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Data Pengujian Mulur SA 516 Gr. 70 Pada 800°C, 60 Newton

Time
Hours

70.0
77.0
95.0

120.9
144.8
167.6
243.9
261.5
2S7.0
311.5
335.8
407.5
431.2
461.3
479.0
503.1
575.1
599.1
623.9
647.2
671.2
671.3

Strain

(nun/inni)
0.0020
0.0220
0.0416
0.0640
0.0812
0.10C0
0.1392
0.1624
0.1764
0.18S0
0.1964
0.2200
0.2276
0.2368
6.2432
0.2488
0.2664
0.2724
0.2780
0.2836
0.2872
0.0000

Hlong.-'.lion
m i l

0.00
0.05
1.04
1.60
2.03
2.50
3.48
4.06
4.41
4.70
4.91
5.50
5.69
5.92
6.08
6.22
6.66
6.81
6.95
7.09
7.18
0.00

1
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STUDI PENGUJIAN BAHAN DASAR FEROMAKNETIK
KOMPONEN REAKTOR DAYA.

Soedardjo, Histori, Ari Triyadi.

ABSTRAK
STUDI PENGUJIAN BAHAN DASAR FEROMAGNETIK KOMPONEN

REAKTOR DAYA. Telah dipelajari pengujian bahan dasar feromagnetik komponen
reaktor daya. Komponen reaktor daya yang dipilih adalah komponen yang sering
digunakan untuk pelat-pelat bejana tekan reaktor air ringan yang berupa paduan
baja A533 grade B. Pengembangan teknologi pengujian merupakan penggabungan
teknik emisi akustik dan pengukuran besaran medan magnit, yang disebut teknik
pengukuran derau Barkhausen. Pengujian tersebut berupa uji tidak merusak untuk
mengukur tegangan sisa dan karakterisasi struktur mikro. Efek secara metalurgi
dan parameter-parameter emisi akustik magnetomekanikal dicoba untuk studi
kandungan nikel dan besi. Hasil dari studi ini adalah rekristalisasi butiran-butiran
cuplikan terdislokasi terjadi pada suhu 600 °C dan pemanasan pada 650 °C
menghasilkan struktur ferrite teranil dan struktur karbid

ABSTRACT
STUDY OF FERROMAGNETIC COMPONENT BASE MATERIAL ON

NUCLEAR POWER PLANT TESTING. Ferromagnetic component base material
testing on Nuclear Power Plant (NPP) has been studied. NPP component was
chosen is A533 grade B2 steel, which is commonly used for pressure vessels in
light-water reactors. The testing development technology we performed from the
acoustic emission measurement and magnetic field measurement combination and
namely Barkhausen noise measurement technique. The Non destructive Test
provides to residual stress and characteristic microstructure measurement. The
metallurgical effect and magnetomechanical acoustic emission parameters will be
tried to study the Fe-Ni content. The result of study was recrystallization of
dislocated grains proceeds at 600 °C and tempering at 650 °C produced annealed
ferrite plus carbide structure.

PENDAHULUAN
Konsep keselamatan suatu reaktor daya dengan pencegahan kerusakan

dari keutuhan struktur bahan dasar feromagnetik komponen reaktor daya makin
berkembang. Perkembangan tersebut diiringi dengan perkembangan teknologi baru
untuk pengujian bahan feromagnetik tersebut. Dewasa ini banyak teknologi
pengujian yang berkembang dengan menggabungkan beberapa teknologi
pengujian yang telah ada. Contohnya adalah, menggabungkan teknologi emisi
akustik dan arus eddy untuk pengujian keutuhan struktur bahan dasar feromagnetik
komponen reaktor.

Peralatan emisi akustik-magnit mekanik {Magnetomechanical Acoustic
Emission, MAE) dapat digunakan untuk pengembangan teknik pengujian tidak
merusak khususnya untuk mengukur residual stress dan karakterisasi struktur
mikro. Efek secara metalurgi dan parameter-parameter magnit pada MAE dapat
ditayangkan dalam bentuk gambar sinyal hasil scanning yang dapat digunakan
untuk menganalisis residual stress bahan dasar ferromagnetik.

Tujuan dari makalah ini adalah studi pengembangan teknologi pengujian
bahan dasar feromagnetik komponen reaktor daya. Komponen reaktor daya
tersebut adalah komponen yang sering digunakan untuk pelat-pelat bejana tekan
reaktor air ringan yang berupa paduan baja A533 grade B.
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KOMPONEN BEJANA TEKAN REAKTOR

Bahan Ferromagnetik
Unsur dari logam ferromagnetik, terdiri dari besi, nikel dan kobalt [1], Unsur

lain seperti Mangan (Mn), Krom (Cr) dapat dibuat sebagai logam ferromagnetik
dengan membuat paduan bersama spasi-atom yang tepat (proper atomic spacing).

Pada bahan kristalin, dasar dari sifat ferromagnetik terletak pada pada
momen magnetik dari spin elektron nonkonpensasi kulit 3d dari deret unsur transisi
seperti besi nikel dan kobalt. Contoh bahan ferromagnetik adalah baja CrMoV dari
motor turbin uap dan baja A533 grade B2 sebagai pelat bahan pembuat bejana
tekan pada reaktor nuklir air jingan.

Komponen pelat bejana tekan reaktor
Komponen pelat bejana tekan reaktor air ringan yang sering digunakan

antara lain A533 grade B2 disamping ASTM A302. Khusus untuk studi pada
makalah ini hanya dibahas untuk baja A533 khusus untuk spesifikasi ASTM, atau
SA 533 grade B khusus untuk spesifikasi ASME. Baja SA 533 grade B biasanya
digunakan pada temperatur tinggi mempunyai kandungan komposisi nominal
adalah Mn-Mo-Ni. Biasanya berupa panduan Mn-Mo-Mn dan Mo-Ni untuk pelat
bejana tekan reaktor.

Secara rinci kandungan baja SA533 B2 adalah C minimum = 0,25%; Mn =
1,15% hingga 1,50%; Si = 0,15% hingga 0,30%; P minimum = 0,035%; S minimum
= 0,040; Ni= dari 0,40% hingga 0,70%; Mo= 0,45% hingga 0,60%; V = 0,05;Cu
minimum = 0,10% dan Fe= sisanya (balance). Pada temperatur ruangan baja
SA533 grade B2 tersebut mempunyai sifat mekanik yaitu kekuatan tariknya = 620
hingga 790 Mpa atau 90 hingga 115 ksi; tegangan luluh minimum 475 Mpa atau 70
ksi; perpanjangan minimum = 16% setiap 50 mm atau 2 inchi [2].

PERALATAN EMISI AKUSTIK - MAGNIT MEKANIK (MAE)

Fenomena fisik sinyal MAE
Pergerakan daerah dinding maknetik dalam bahan ferromaknetik

menghasilkan emisi akustik (Acoustic Emission, AE). Emisi akustik tersebut
terdeteksi selama magnetisasi dari Nikel dan selama pelelehan elastik (elastic
loading) dari besi. Fenomena stress sangat erat hubungannya dengan kejadian
tersebut. Sehubungan dengan fenomena tersebut dapat diuji secara uji tak rusak,
maka dicoba untuk mengembangkan teknologi pengujian bahan ferromaknetik.
Pengembangan teknologi pengujian tersebut gunanya untuk mengetahui
karakteristik berbagai bahan feromagnetik yang banyak digunakan pada beberapa
komponen struktur reaktor daya. Teknologi pengujian tersebut memanfaatkan efek
derau akustik Barkhausen (Barkhausen Noise, BN) yang menghasilkan sinyal
MAE.

Selanjutnya dapat di - scanning intensitas sinyal yang terukur dan dapat
dianalisis bentuk gelombangnya. intensitas sinyal MAE tergantung pada sejumlah
parameter. Antara lain skema maknetisasi, intensitas dan frekuensi medan magnit
yang digunakan, tegangan sisa (residual stress), komposisi kimia, struktur mikro,
perlakuan panas (heat treatment), pengerjaan dingin, pengujian suhu dan
jangkauan frekuensi pendeteksian emisi akustik. Efek-efek yang dapat diamati
tersebut sangat kompleks dan berkaitan satu dengan yang lain, tetapi suatu
kombinasi dari parameter yang terukur menunjukkan hal khusus dari tergangan
sisa atau struktur mikro bahan yang diuji.
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Pengukuran derau Barkhausen
Kekuatan medan magnit, H, adalah berubah pada kelajuan yang sangat

rendah, sehingga ada lompatan diskontinuitas pada maknetisasi pada suatu
komponen tertentu. Gejala tersebut dapat diamati dan digambarkan sebagai siklus
hysterisis. Lompatan maknetisasi tersebut berhubungan dengan pertambahan tiba-
tiba daerah deretan maknetik yang maknetisasinya terhenti sejenak karena adanya
suatu halangan. Halangan tersebut dapat berupa batas butiran struktur mikro baja,
adanya presipitasi atau adanya dislokasi. Sehingga derau Barkhausen timbul
tergantung dari struktur mikro, dan dapat digunakan tanpa tergantung dari
pengukuran hysterisis, atau pengukuran lainnya seperti pengujian maknetik.

Diagram pengukuran derau Barkhausen ditunjukkan pada Gambar 1
dengan dilengkapi kumparan sensor tunggal, yang mengukur fluks magnit
tegaklurus permukaan cuplikan [3].

Pemhajigkit
sinyal

kiunparan maknetik

\

cuplikan

beban
sensor efek dindrrtg

Gambar 1. Diagram pengukuran derau Barkhausen

Pengukuran derau Barkhausen tersebut, dewasa ini digunakan peralatan
emisi akustik yang digabung dengan peralatan pengukur medan magnit dalam
rangka pengembangan teknologi pengujian bahan dasar feromagnetik komponen
reaktor daya. Alat tersebut selanjutnya disebut penganilis akustik-magnit atau
Magneto- Acoustic Analyser disingkat MAE.

Diagram MAE, dapat dilihat pada Gambar 2, yang dapat digunakan untuk
pengujian kekerasan, tegangan sisa, cacat permukaan, yang mendetaksi emisi
akustik dari getaran yang ditimbulkan oleh eksitasi maknetik saat melalui daerah
yang tidak kontinyu pada suatu cuplikan tertentu [4].
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KOMPTOER fc^

Pencaiai transien

Masukan
tamhahan

B
e -&
S-B.

UnitUfama
MAH-l

Penguat awal
AEP-t

AEXC

- Muatanluar
«5-PAR

Probe eksitasi
MAH-I

Sensor akustik

Gambar 2. Diagram kotak dari penganalis akustik magnit MAE.

Mat penganalis bekerja berdasarkan prisnsip pengukuran dari sinyal emisi
akustik, yang diakibatkan oleh derau Barkhausen, adanya sinyal emisi akustik yang
diakibatkan perubahan sifat magnitisasi, fluks magnit yang tidak simetris,
kelengkungan maknetisisasi dan beberapa parameternya. Alat penganalis terdiri
dari unit utama, kepala eksitasi, sensor alustik dengan penguat awal (preamplifier)
kartu elektronik akusisi data, dan perangkat lunak MMA sistem windows.

Dari Gambar 2, sensor akustik berguna untuk mendeteksi gelombang
elastik yang terjadi pada cuplikan. Penguat awal berguna untuk menguatkan sinyal
dari sensor akustik untuk mendapatkan perbandingan sinyal dan derau sebaik
mungkin. Probe atau kepala eksitasi untuk menampung elektromagnit tereksitasi
dan terdiri dari dua buah kumparan fluks yang ditempatkan pada ujung alat
penempel (yoke), kumparan Barkhausen dan tombol START/STOP dan saklar
TEST-MEAS untuk mengendalikan proses pengukuran.

Unit utama berguna untuk memilih, menguatkan dan menyaring tanggapan
sinyal dari kepala atau probe eksitasi atau masukan dari luar. Unit utama ini akan
mengeluarkan elektromaknet yang tereksitasi. Kartu pencatat transien mengubah
sinyal analog dari Unit Utama menjadi bentuk digit, dan menghasilkan bentuk
gelombang yang tereksitasi dan mengendalikan hubungan antara Unit utama dan
perangkat lunak MMA.

A adalah sinyal masukan dan daya keluaran untuk penguat awal akustik. B
adalah masukan sinyal derau Barkhausen tambahan. F adalah masukan sinyal
fluks tambahan. S adalah masukan sinyal tambahan untuk pengukur regangan.
Besarnya simpangan untuk masukan A, B, F dan S, dinyatakan dalam %.

PAR adalah masukan diferensial sebanyak 4 buah untuk parameter
teknologis lainnya, seperti impedansi masukan, lebar pita penyaring, sensitifitas
dan proteksi tegangan berlebihan. Muatan dari luar biasanya 400mA pada
tegangan 20 V hingga 24V.

Kepala eksitasi MAH-1 adalah untuk menentukan harga-harga intensitas
medan magnit maksimum dengan atau tanpa celah udara, induksi maksimum
dengan atau tanpa celah uadara, jangkauan lelar (frequency range), luas
pemegang maknetik (yoke), jarak antara dua pusat yoke, jarak celah udara dengan
pelat karet.

Penguat awal akustik AEP-1 mempunyai pembesaran 40 dB, lebar pita
penyaring 15-50kHz, tegangan keluaran 4 Volt atau 12 Volt, arus maksimum 20
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mA, derau<1 mikro detik tegangan akar kuadrat rata-rata (RMS). Sensor akustik
menampilkan frekuensi resonansi, dan sensitifitasnya. Kartu pencetak transien
untuk masukan anlog. Windows minimum versi 3.1 dengan IBM PC/AT minimum
466, memori 4 MB RAM, HD minimum 1 MB, 16 bit, dengan slot ISA.

Teknik derau Barkhausen dilapangan digunakan untuk mengukur tegangan
sisa pada las-lasan, untuk mengetahui cacat karena gesekan pelor-pelor roda
kendaraan balap (bearing races), dan untuk mengukur gaya tekan roda kereta api.

Teknik elektromagnetik untuk mengukur tegangan sisa
Tegangan sisa dalam bahan dapat diukur dengan cara uji tidak merusak,

misalnya dengan sinar X difraksi, ultrasonik dan elektromaknetik. Pada makalah ini
akan dibahas cara untuk mengukur tegangan sisa dengan metoda pengukuran
tegangan elektromagnetik yang memanfaatkan derau Barkhausen.

Densitas fluks magnetik pada suatu bahan ferromagnetik untuk medan
magnetik yang berubah terhadap waktu, tidak berubah secara berkesinambungan,
tetapi berubahnya sangat kecil, sekonyong-konyong, bertambah secara tidak
berkesinambungan, yang sering disebut dengan lompatan Barkhausen, seperti
ditunjukkan pada Gambar 3 [5].

Gambar 3. Untai hysterisis untuk bahan magnetik,
terlihat adanya cacat tak berkesinambungan yang

menghasilkan derau Barkhausen

Lompatan barkhausen pada untai hysterisis Gambar 3, disebabkan karena
pada bahan magnetik terjadi lompatan magnetisasi tidak berkesinambungan yang
diakibatkan batas-batas antara daerah jenuh secara magnetik yang disebut domain
magnetik dalam suatu bahan.

Suatu cuplikan makroskopik yang tidak magnetik {unmagnetized), terdiri
dari sejumlah bahan magnetik yang acak serta arahnya kesegala arah dan tidak
teratur, sehingga rata-rata jumlah sifat magnetiknya adalah noi. Dengan medan
magnit dari luar, bahan tidak maknetik tersebut dapat dibuat menjadi magnetik
dengan mengarahkan arah magnetnya pada arah tertentu. Caranya dengan
menggerakkan sifat-sifat magnet pada dinding cuplikan. Karena interaksi
megnetoelastik, arah dan besarnya tegangan mekanik sutu cuplikan akan
mempengaruhi distribusi perpindahan sifat magnetik daerah dinding cuplikan
secara dinamik, sehingga sifatnya menimbulkan lompatan Barkhausen. Gejala ini
yang digunakan untuk mengukur tegangan sisa. Karena sinyal yang dihasilkan oleh
lompatan Barkhausen berupa suatu derau, maka lompatan Barkhausen tersebut
disebut derau Barkhausen.

Peralatan untuk mengukur efek Barkhausen, ditunjukkan pada Gambar 4
[5]-
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Penyedia daya
PemMasan
magnet

Gambar 4. Susunan peralatan untuk mendeteksi efek Barkhausen

Kumparan induktif elektromagnetdigunakan untuk mengendaiikan medan magnet
tyang berubah terhadap waktu pada cuplikan. Gerakan sekonyong-konyong medan
magnet dalam cuplikan akan terdeteksi oleh kumparan induktif yang diletakkan
diatas cuplikan. Sinyal yang terdeteksi merupakan suatu derau berupa pulsa
sesaat seperti ditunjukkan pada Gambar 5 [5].

+Hmaks
'"•-,. Perubahan Iiitier

medan magnet H
terhadap waktu

+Bmaks-Hnuks

-Bm;ks

PerubaJian induksi
magnet B

pulsa derau
Barkhausen

Waktu

Gambar 5. Skema perubahan medan magnet H terhadap waktu, perbedaan
densitas fluks pada periode yang sama, dan timbulnya derau Barkhausen sebagai

perubahan densitas fluks.

Puncak pulsa derau Barkhausen mengindikasikan adanya kondisi
tegangan dari suatu bahan. Peralatan magnetoakustik barkhausen akan
menfaatkan puncak pulsa tersebut sebgai sumber getaran yang dpat ditangkap
oleh peralatan ultrasonik. Puncak pulsa Gambar 5, adalah perubahan mikroskopik
regangan suatu bahan yang disebabkan terjadinya maknetostriksi yang tidak
berkesinambungan, gerakan - 180° daerah dinding yang tidak balik kembali
(irreversible). Akustik derau Barkhausen juga tergantung pada kondisi tegangan
dalam bahan sehingga dapat digunakan untuk pengukuran tegangan.

Efek magnetik Barkhausen tergantung pada tegangan maupun arah
medan magnet yang dikenakan pada arah tegangan seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 6 [5]. Pada keadaan dimana medan magnet dan tegangan arahnya
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paralel, maka amplitudo Barkhausen akan meningkat terhadap gaya tegang
(tension) dan berkurang terhadap gaya tekan (compression). Pada keadaan medan
maknet dan tegangan arahnya saling tegak lurus, maka hasilnya berlawanan.
Pada Gambar adalah untuk bahan maknetostriksi yang positif, sedang jika
digunakan untuk bahan dengan magnetostriksi negatif, maka hasilnya akan
berlawanan.

Amplitudo
sitiyal / A

Tekan
Tegangan

Tegang

Gambar 6. Tegangan tergantung pada amplitudo sinyal Barkhausen dengan arah
medan magnetik yang digunakan paralel (kurva A) dan tegaklurus (kurvaB)

terhadap arah tegangan.

Tegangan yang berkaitan dengan akustik Barkhausen ditunjukkan pada
Gambar 7 [5], dimana medan magnetik digunakan paralel terhadap arah tegangan.
Amplitudo sinyal akustik menurun terhadap gaya tegang dan terhadap gaya tekan
amplitudonya menaik sedikit lalu menurun dengan menaiknya tingkat tegangan.
Sehingga derau akustik barkhausen tidak dapat membedakan gaya tegang
terhadap gaya tekan.

Teknik derau Barkhausen penggunaannya sangat terbatas, terutama untuk
fenomena fisis seperti tegangn dekat dengan permukaan material. Jangkauan
pengukuran tegangan efektif hanya 50% dari tegangan luluh, karena diatas itu
pengukuran tegangan akan jenuh.
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Gambar 7. Ketergantungan emisi akustik selama maknetisasi baja karbon yang
mengalami tegangan. Penguatan total 80dB, kekuatan medan magnet 13.000 A / m

(160 Oersted) untuk kurva A; 640 A / m (80 Oersted) untuk kurva B.
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JENIS PENGUKURAN SIFAT PELAT BAJA DENGAN ALAT MAE.

1. Pengukuran efek komposisi kimia terutama kandungan Ni, melalui hubungan
tegangan emisi akustik terhadap medan magnit.

2. Pengukuran efek tegangan, melalui hubungan tegangan emisi akustik terhadap
tegangan yang digunakan.

3. Pengukuran struktur mikro, melalui hubungan tegangan emisi akustik terhadap
suhu pemanasan,

HASIL STUD1 DAN PEMBAHASAN

Efek komposisi kimia dalam baja A533 grade B2.
Hasil perubahan keluaran tegangan emisi akustik pada frekuensi kristal

175 kHz, ditunjukkan pada Gambar 8 [6].

Fe,78%Hi

Fe-31%Hi

4 6
H ( k A / m )

5 10 15 20 25
kuat medan maknit (kA/m rms)

Gambar 8. Tegangan akustik emisi AE terhadap medan magnet H untuk bahan
ferromagnetik termasuk baja A533 grade B2.

Pada keadaan tersebut benda tidak dikenai tegangan dari luar. Pada
medan magnet yang rendah, Nikel murni (Ni) terlihat mempunyai tegangan emisi
akustik yang teratas dan untuk paduan Fe-31% Ni ternyata mempunyai tegangan
emisi akustik yang rendah hampir untuk semua tingkat medan magnit. Hal ini
disebabkan sifat paduan Fe-31%Ni tersebut mempunyai sifat maknetostriksi yang
rendah. Pada bagian tengah paduan Fe-Ni, intensitas MAE cepat jenuh lalu menaik
lagi.

Pengukuran Efek Tegangan.
Intensitas MAE yang dikaitkan dengan derau latar belakang terhadap

kurva tegangan yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 9. Terlihat untuk baja
A533 grade B2 pada kuat tank 0% ; 1,4% dan 15% dengan frekuensi tengah
nomonal transducer sebesar 500 kHz yang digunakan, terlihat intensitas AE
menurun terhadap penambahan tegangan tarik dan tekan. Pada medan maknet
yang konstan, level MAE akan maksimum pada kondisi tegangan 0% untuk bahan
baja secara umum. Tetapi untuk baja A533 grade B2 yang mengandung nikel, MAE
sedikit naik dengan adanya tegangn tekan kecil (small compressive stress). Dan
Gambar 9 tersebut MAE selalu menurun untuk tegangan yang tinggi.
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Hasil analisis dari Gambar 9 [6] untuk efek tegangan sisa adalah intensitas
MAE pada deformasi 0% baja pelat A533B akan menurun drastis pada tegangan
sekitar 0 hingga 100 M Pa, untuk deformasi 1,44% penurunannya hampir linier,
untuk deformasi 15% penurunan secara drastis terjadi pada tegangan diatas 100 M
Pa.

Pada kenyataannya pengukuran dengan teknik emisi Barkhausen banyak
kendalanya, karena hams menggunakan bahan penghantar (coupling) yang baik,
sehingga udara tidak masuk diantara transducer dan permukaan bahan yang
diukur tegangan sisanya.

Tingkat AE
terkoreksi

rms)

I[A 0%

A 533B
MAC 500
H=22,5kA/m

•

15%**-'

16

12

100 200
Tegangan ( MPa)

300

Gambar 9. Hubungan intensitas MAE dan tegangan yang digunakan pada baja
A533B2 yang terdeformasi 0%; 1,4% dan 15%.

Pengukuran efek struktur mikro.
Pada pengukuran efek struktur mikro terlihat perubahan secara mikro

dibatasi untuk pemulihan dislokasi dan timbulnya karbida dibawah suhu 500 °C
karena efek pemanasan kembali (auto-tempering), rekristalisasi proses butiran
terdislokasi terjadi pada suhu 600 °C dan pemanasan pada 650 °C menghasilkan
struktur ferrite teranil dan ferrite seperti ditunjukkan pada Gambar 10 [6]. Auto-
tempering merupakan proses pemanasan kembali pelat baja yang telah didinginkan
dengan cepat (quenching), atau didinginkan secara normal dengan aliran udara
biasa (normalizing) ketemperatur di bawah suhu eutektoid. Reaksi eutektoid adalah
suatu reaksi dari fasa padat tunggal menjadi fasa padat yang lain dan fasa padat
lainnya pula. Misal dari baja fasa padat austenit menjadi baja fasa padat ferrit dan
fasa padat pearlit atau gabungan ferrit dan sementit.

Kenaikan derajad MAE dari 0 °C hingga 500 °C berlangsung biasa tetapi
pada temperatur 600 atau 650 CC meningkat tajam dan normal kembali setelah
suhu 650 °C hingga 700 °C.
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Gambar 10. MAE terhadap suhu pemanasan ternormalisasi untuk baja A533B2
pada 5 macam derajat magnetisasi dalam kA/m rms.

KESIMPULAN

Efek secara metalurgi dan parameter-parameter emisi akustik
magnetomekanikal dapat digunakan untuk studi kandungan nikel dan besi. Hasil
dari studi ini adalah rekristalisasi butiran-butiran cuplikan terdislokasi dan struktur
ferrite teranil dan struktur karbid

Dari hasil studi disimpulkan bahwa MAE yang didasari dengan pengukuran
derau Barkhausen tersebut mampu untuk mengidentifikasi tingkat deformasi seperti
kuat tarik, kuat luluh, kekerasan, keuletan, kerapuhan dan sifat mekanik lainnya
melalui pengukuran kandungan komposisi kimia pada pelat baja, tegangan sisa
dan struktur mikro pelat baja .
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PENILAIAN KEUTUHAN MATERIAL PADA KOMPONEN SIKLUS
UAP AIR PEMBANGKIT LISTRIK (PIPA UAP UTAMA).

Soedardjo, Histori, Ari Triyadi.

ABSTRAK

PENILAIAN KEUTUHAN MATERIAL PADA KOMPONEN SIKLUS UAP
AIR PEMBANGKIT LISTRIK (PIPA UAP UTAMA). Telah dilakukan peniiaian
keutuhan material pada komponen pembangkit listrik. Material tersebut adalah pipa
uap utama dari PLTU Suralaya Unit II. Peniiaian dilakukan dengan teknik replika.
Cacat yang dijumpai adalah dua buah cacat porositas berasal dari dua titik cuplikan
dari enam buah titik populasi pengambilan cuplikan. Cacat porositas tersebut
berdasarkan perkembangan rongga dalam baja yang dikemukakan oleh
Neaubauer dan Wedel masih dalam kerusakan kelas A. Kerusakan kelas A
tersebut berarti tidak perlu adanya tindakan apa-apa sampai dilakukan
pemeliharaan besar-besaran sesuaijadwal yang telah ditetapkan berikutnya. Cacat
porositas tersebut tergolong rongga yang terisolasi dan belum perlu dilakukan
penggantian komponen pipa uap utama tersebut dalam waktu kurang dari 3 tahun
setelah pengujian replika.

ABSTRACT
EVALUATION OF MATERIAL INTEGRITY ON ELECTRICITY

GENERATOR WATER STEAM CYCLES COMPONENT (MAIN STEAM PIPE).
The evaluation of material integrity on electricity generator component has been
done. That component was main steam pipe of Unit II Suralaya Coal Fired Power
Plant. Evaluation was done by replication technique. The damage was found are
two porosity's, from two point samples of six points sample population. Based on
cavity evolution in steels, which proposed by Neubauer and Wedel that porosity's
still at class A damage. For class A damage, its means no remedial action would be
required until next major scheduled maintenance outage. That porosity's was
grouped on isolated cavities and not need to repair that main steam pipe
component less than three year after replication test.

PENDAHULUAN
Masalah Peniiaian Keutuhan Material pada Komponen Siklus Uap Air

Pembangkit Listrik, yang dibahas pada peneiitian ini dibatasi pada ruang lingkup
Pipa Uap Utama (Main Steam Pipe) saja.

Status ilmiah dewasa ini adalah peneiitian mengenai Pipa Uap Utama
masih jarang dilakukan, karena bahan logam dari Pipa Uap Utama dirancang
dengan keandalan tinggi sehingga diprediksi jarang terjadi kelainan.

Pipa Uap Utama, digunakan untuk mengalirkan uap yang diproduksi dari
ketel atau boiler ke pembangkit listrik turbin (turbine). Suatu hipotesa jika ada
kelaianan pada Pipa uap Utama, maka biasanya akan mengakibatkan kelainan
pada turbin, sehingga unjuk kerja turbin akan terganggu dan penyediaan daya
listrik juga akan terganggu. Kelainan pada Pipa Uap Utama tersebut dapat dicegah
dengan inspeksi secara periodik dalam rangka pendeteksian dini, sehingga dapat
diatasi akan tejadinya kelainan yang lebih besar yang dapat mengganggu unjuk
kerja sistem keutuhan bahan komponen siklus uap air pembangkit listrik.

Dari usulan peneiitian berjudul Peniiaian Keutuhan Material pada
Komponen Uap Air Pembangkit Listrik (Pipa Uap Utama), maka telah dilakukan
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pengujian dengan teknik replika pada beberapa pipa dalam boiler PLTU Suralaya.
Pipa tersebut telah digunakan sejak tahun 1985. Dengan cara uji repiika
diharapkan dapatdiketahui deformasi struktur mikronya.

Keunggulan teknik replika yang digunakan daripada teknik lainnya seperti
teknik ultrasonik, teknik eddy current, teknik radiografi dan iain-lain, adalah teknik
replika dapat mengetahui struktur mikro suatu bahan, tetapi teknik lain yang
disebutkan tadi hanya dapat mengetahui adanya cacat yang terdapat pada benda
uji. Jika dilakukan penelitian lebih lanjut, maka teknik replika dapat mengetahui
suatu benda uji tersebut dioperasikan pada suhu dan tekanan diatas atau dibawah
suhu dan temperatur rancangannya. Pada makalah ini dibatasi untuk mendeteksi
adanya cacat-cacat seperti porositas, retak melalui struktur mikro benda uji.
Dengan menganalisis struktur mikro, maka hasilnya akan lebih presisi
dibandingkan hasil uji dengan teknik ultrasonik, eddy current maupun radiografi.
Makalah ini tidak membahas masalah yang menyangkut suhu dan tekanan operasi
dari Pipa Uap Utama

Kelemahan teknik replika adalah, hanya mampu mendeteksi cacat pada
permukaan atau dekat permukaan benda uji, sedang teknik uji lainnya mampu
untuk cacat relatif jauh dibawah permukaan benda uji.

Tujuan dari makalah ini adalah menampilkan struktur mikro hasil replika
serta menganalisisnya untuk mengetahui bahwa bahan yang diuji masih baik atau
terdapat beberapa deformasi. Untuk menganalisis deformasi didasarkan pada teori
evolusi rongga-rongga antar butir dalam paduan baja yang dikemukakan oleh
Neubauer dan Wedel.

TEORI
Teknik replika

Bidang replika sangat efektif untuk mengetahui gambar struktur mikro
pencerminan dari suatu permukaan cuplikan. Dengan demikian dari proses replika
di lapangan selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk diuji dan dievaluasi kondisi
metalurgi dari cuplikan. Dengan demikian pengujian metalurgi cuplikan tidak perlu
dengan melakukan pemotongan bagian- bagian komponen tertentu yang akan diuji.
Replika mampu untuk menentukan data metalurgi secara rinci dari komponen pipa
uap utama yang diuji. Prinsip teknik replika untuk permukaan suatu cuplikan
ditunjukkan pada Gambar 1.

PLASTK YANGDILUNAKKAN
DENGAN ASETAT

PERMUKAAN
CUPLIKAN DEPOLES,
DIETSA J

PLASTK DUEMPEL KE
PERMUKAAN CUPLIKAN

PLASTKDILEPAS
DARI PERMUKAAN
CUPLIKAN DENGAN
HASIL GAMBAR
REPLIKA STOUKTUR
MIKRO CUPLIKAN

Gambar 1. Prinsip teknik replika dengan pelunakan aseton
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Replika suatu permukaan merupakan topografi dari permukaan suatu
cuplikan. Keuntungan permukaan replika aseton mempunyai resolusi yang tinggi,
tetapi mempunyai kelemahan diperlukannya suatu bahan penutup untuk
menghindari kerusakan hasil replika tersebut. Bahan penutup tersebut sampai saat
ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut dengan berbagai uji coba yang belum
berhasil dengan sempurna.

Pada teknik replika secara langsung atau derajad pertama, replika
dilakukan pada permukaan cuplikan lalu diuji dibawah mikroskop. Persiapan teknik
replika secara langsung ini dapat dikerjakan dilapangan secara sederhana. Cara
langsung tersebut sangan efektif dengan menggunakan bahan replika dari plastik
tertentu dan tidak perlu merusak atau memotong cuplikan yang akan diuji.

Setelah plastik dilunakkan dengan bahan kimia tertentu seperti aseton,
maka plastik dapat membuat pola-pola topografi permukaan cuplikan sesuai
struktur mikro permukaan cuplikan tersebut. Pengerjaan replika dapat dilakukan
secara mudah dengan waktu relatif singkat sekitar 2 menit. Plastik replika
selanjunya diamati di bawah mikroskop di lapangan dengan pembesaran
berdasarkan pengalaman yang baik adalah 100 x. Jika dengan pembesaran 100 x
tersebut, hsil replika dapat terlihat, maka pengamatan hasil replika dapat diamati,
diphoto, dievaluasi di laboratorium dengan mikroskop optik maupun SEM
(Scanning Electron Spectrophotometer), dengan pembesaran dari 100 x hingga
20.000 x, tergantung kepada resolusi penelitian yang dikehendaki.

Seperti.yang ditunjukkan pada Gambar 1, plastik replika dilunakkan
dengan aseton, hingga plastik lunak dan aseton mulai teruapkan semuanya,
segera setelah itu platik replika ditempelkan pada permukaan cuplikan yang telah
dipoles dan dietsa. Setelah 60 hingga 90 detik, plastik replika dilepas secara hati-
hati dari perrmukaan cuplikan lalu ditempelkan pada kaca preparat yang telah
disediakan untuk fasilitas evaluasi struktur mikro di bawah mikroskop. Kegunaan
kaca preparat tersebut agar permukaan palstik replika dapat dipertahankan tetap
datar, sehingga pengamatan di bawah mikroskop tidak terlalu sulit mencari
fokusnya daripada jika permukaan platik replika tersebut bergelombang tidak rata.

Keuntungan teknik replika.
Keuntungan teknik replika dengan menggunakan mikroskop kecil yang

dapat dibawa ke lapangan antara lain:
• Dapat mengetahui segera struktur mikro permukaan cuplikan secara segera,

sehingga dapat dilakukan suatu keputusan sesegera mungkin, misalnya untuk
memotong cuplikan untuk diuji lebih lanjut dengan teknik uji mulur, pengujian
ultra sonik, pengujian sinarXdan sebaginya.

• Dengan mikroskop yang dibawa ke lapangan yang dilengkapi dengan lensa
obyektif bervariasi hingga 400 x akan sangat membantu evaluasi struktur mikro
di lapangan sesegera mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan preventive
sebelum cuplikan rusak lebih berat.

• Pengotoran permukaan plastik replika yang disimpan lama atau dibawa
kemana- mana dapat dihindari, karena dapat segera diamati struktur mikro
tanpa adanya pengotoran dari jari tangan dan sebagainya.

• Tidak membuang-buang waktu dan dapat segera mengevaluasi struktur mikro
cuplikan. Apalagi jika tempat cuplikan pada kondisi asmosferik yang ekstrim,
seperti suhu tinggi atau rendah sekali, tekanan bukan tekanan atmosferik, serta
kondisi lingkungan bergas racun, atau mengandung bahan-bahan kimia dan
atau bahan lainnya yang membahayakan, atau topografi letak cuplikan yang
tinggi sekali atau di dalam tanah yang dalam sekali.

Replika yang menggunakan plastik asetat, dapat dilunakan dengan
menggunakan aseton. Bahan kimia cairan aseton tersebut diteteskan di permukaan
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plastik asetat. Aseton tersebut sangat berbahya dan mudah terbakar seperti metil
asetat. Untuk meningkatkan tingakt resolusi hasil replika maka pada bagian
belakan plastik asetat dapat diberi bahan cat tertentu berwarna hitam yang cepat
kering sebelum plastik asetat tersebut dilepas dari permukaan cuplikan

Kemampuan teknik replika untuk mendeteksi deformasi struktur mikro

Dengan menggunakan fasilitas teknik replika, maka dapat ditentukan
deformasi struktur mikro, seperti deformasi batas butir, mulur dan retak seperti
ditunjukkan pada Gambar 2.

Secara teoritis, dari hasil replika dapat diidentifiksi adanya cacat awal
seperti roiling taps yaitu suatu cacat yang diakibatkan oleh excessive rolling dari
suatu bahan, cacat wadah, perlakuan panas yang tak sesuai, patahan.

Cacat yang terjadi pada daerah las-lasan antara lain, fusi tidak
penuh,patahan padatan, patahan daerah terpengaruh panas, patahan akibat
adanya hidrogen, patahan adanya pemanasan ulang, lubang-lubang dan slag.

Cacat yang terjadi saat suatu benda telah mengalami operasi yang lama,
antara lain patahan ulet, patahan getas, kelelahan, kelelahan akibat panas,
kelelahan korosi, mulur, kerusakan akibat adanya hidrogen, korosi tegangan, korosi
antar kristal, kerapuhan cairan logam.

arah tegangan

deformasi antar butir
dan deformasi butir

celah pemuluran retak

Gambar 2. Deformasi antar batas butir, mulur, retakan serta perkembangan
patahan mulur dari celah menyebar, mengumpul di batas butir, lalu membentuk

patahan makroskopis.

Analisis struktur mikro

Dengan adanya retak sangat penting untuk menentukan lebih lanjut sebab-sebab
utama terjadinya suatu retak pada suatu komponen. Evaluasi terhadap suatu retak,
didasarkan pada bentuk, panjang dari retak tersebut seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 3.

Dari Gambar 3 tersebut ditunjukkan perkembangan dari berbagai macam
retak pada struktur baja, seperti retak karena kondisi mulur, lelah, korosi tegangan
dan korosi antar butiran. Masing-masing bentuk retak mempunyai karakteristik
sendiri-sendiri, dan memerlukan tindakan preventif yang khusus, seperti untuk
menghilangkan lingkungan korosif, atau mengurangi derajad tegangan, dan
sebagainya.
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Gambar 3. Perkembangan dari berbagai macam retakan, (a) Mulur, (b)
Kelelahan(Fatfgue), (c) Karat akibat adanya tegangan (Stress Corrosion), (d) Karat

antar butir (Inter Granular Corrosion).

w
Gambar 4. Contoh retak permukaan pada boiler. Perbandingan dari hasil
struktur mikro yang sebenarnya dan (b) retak hasil replika.

(a)

Penyebab cacat mulur paling utama disebabkan komponen pembangkit
listrik dioperasikan dengan adanya tegangan pada komponen tersebut dan suhu
operasi yang berlebihan. Cacat mulur tersebut dapat diuji secara replika. Dengan
demikian uji replika merupakan salah satu alat yang dapat untuk mementukan
prediksi sisa umur suatu komponen boiler, pipa uap utama dan komponen turbin.

Metode replika sering digunakan untuk mengetahui cacat suatu komponen
pada tingkat paling awal sebelum teknik-teknik uji tidak merusak atau non
Distructive Examination (NDE) lainnya. Cacat mulur biasanya diawali dengan suatu
lubang kecil atau adanya rongga-rongga (cavities) pada batas-batas butir atau fasa
kedua yaitu fasa perpindahan sifat dan bentuk paduan. Dengan adanya tegangan
beberapa waktu lamanya, lubang-lubang atau rongga-rongga tersebut dan saling
sambung-menyambung menjadi satu, yang akhirnya terbentuk suatu cacat pada
komponen seperti ditunjukkan pada Gambar 5 [1].
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Gambar 5. Perkembangan retakan mulur dari rongga-rongga terpisah yang
menyebar pada batas butiran menjadi rongga-rongga yang tersusun membentuk
retakan makroskopis

Publikasi pertama kali yang berhubungan dengan prediksi sisa umur
komponen akibat peristiwa mulur akibat adanya rongga-rongga antar butir,
dikemukakan oleh Neubauer dan Wedel [2]. Mereka mengemukakan teori evolusi
rongga-rongga antar butir dalam paduan baja kedalam 4 (empat) tahap yaitu
rongga-rongga terisolasi, terarah, tersambung membentuk retak mikro rongga-
rongga yang sudah membentuk retak makro, seperti ditunjukkan pada Gambar 6.

• Regangan nwlur

Parameter
cacat

A

B
C

D

Tindakan yang diperhikan

Tidak ada hingga jadwalpemeliharaanbesar -
besaranberiku&ya karena adanya gannguan
Uji replika pada interval tertentu
Dioperasikinpada batas-batas tertentu yang
lebik rendah daii kondisi operasi normal
hingga dilakukanperbaikan
Hams segera diperbaiki sesegera mungkin

Patak/
Jtancur

Retak makro

Rongga-rongga terarah / mulai menyatu

Rongga-rongga terpisah

Perkemhangan -«"aktu

Gambar 6. Pengkajian perkembangan mulur berdasarkan penggolongan jenis
rongga-rongga yang terjadi pada antar butir suatu paduan baja.

Berdasarkan pengamatan yang intensif dari salah satu pembangkit listrik di
Jerman, Neubauer dan Wedel mengistimasi interval waktu yang diperlukan hingga
terjadinya kerusakan lambat laun kondisi pembangkit listrik tersebut berdasarkan
perkembangan kondisi mulur suatu komponen. Dengan menggunakan pengalaman
pengamat tersebut, maka dirumuskan beberapa rekomendasi dari Neubauer dan
Wedel, didasarkan pada 4 (empat) tahap perkembangan rongga-rongga antar butir
suatu komponen.
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1. Cacat klas A atau adanya rongga-rongga atau porositas yang terpisah yang
ditunjukkan pada Gambar 6, maka rekomendasinya adalah tidak perlu ada
tindakan perbaikan secara segera dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.

2. Cacat kelas B atau adanya rongga-rongga atau porositas yang terarah atau
beberap rongga mulai menyatu atau terjadinya rongga-rongga yang sudah
tersambung seperti ditunjukkan pada Gambar 6, maka rekomendasinya
adalah perlu pemeriksaan ulang suatu komponen yang ada cacatnya tersebut
setiap kurun waktu 1 Vz hingga 3 tahun.

3. Cacat kelas C atau adanya retak mikro atau kecil dimensinya hanya dapat
dilihat dibawah mikroskop dan panjangnya lebih dari 1 millimeter seperti
ditunjukkan pada Gambar 6, maka rekomendasinya adalah perlu perbaikan
bahkan penggantian komponen dalam kurun waktu tidak lebih dari 6 bulan.

4. Cacat kelas D atau cacat retak makro yang dapat dilihat tanpa menggunakan
mikroskop dan panjangnya lebih dari 6 millimeter seperti ditunjukkan pada
Gambar 6, maka rekomendasinya adalah perlu perbaikan yang harus
dilakukan secara segera.

Wedel dan Neubauer menyusun beberapa usulan sederhana dan terlihat
hanya merupakan teknik pemantauan daripada teknik untuk memprediksi sisa
umur suatu komponen. Karena rekomendasinya yang disebutkan diatas temyata
sangat sederhana dan mudah diterapkan pada tingkat operator, maka justru
rekomendasinya tersebut sampai sekarang digunakan secara meluas oleh
beberapa pembangkit listrik.

Retak mulur biasanya terlokalisasi dan terjadinya pada daerah las-lasan,
bengkokan atau lengkungan, atau daerah yang terkenan beban atau tegangan
besar. Untuk penentuan sisa umur suatu komponen normalnya tergantung pada
pengkajian dari suatu inspeksi rutin seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Dalam praktek, ada perbedaan sedikit dalam mengevaluasi hasil replika
dan struktur mikro yang sesungguhnya di lapangan, sesuai yang ditunjukkan pada
Gambar 7. Perbedaan tersebut dikarenakan struktur mikro rongga tersebut yang
ses.ungguhnya berupa rongga-rongga tiga dimensi yang dapat diamati
kedalamnannya melalui pengaturan fokus mikroskop. Sedang dengan teknik
replika sumuran rongga tersebut sangat sulit. Kesulitan tersebut diakibatkan
keterbatasan teknik replika untuk mengambil topografi rongga antar butir secara
tiga dimensi.

Tabel 1. Klasifikasi kerusakan mulur

Kelas
1
2
3
4
5

Sifat
Tidak ada cacat mulur
Sebuah rongga baru
Rongga-rongga yang bersatu
Retakan mulur mikroskopik
Retakan mulur makroskopik

Tindakan
Tidak ada
Diperiksa kembali setelah 20.000 jam operasi
Diperiksa kembali setelah 15.000 jam operasi
Diperiksa kembali setelah 10.000 jam operasi
Manajemen harus segera memeberitahukan
untuk perbaikan atau penggantian komponen
dengan segera.
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Gambar 7. Perbandingan kekosongan mulur pada (a) teknik replika dan (b) struktur
mikro sesungguhnya.

TATA KERJA
Pertama daerah las-lasan pada pipa uap utama yang akan diuji secara

replika. Posisi salah satu titik las pada pipa uap utama bagian atas sebelah barat,
ditunjukkan melalui sebuah photo pada Gambar 8.

Gambar 8. Posisi salah satu las-lasan pada pipa uap utama, bagian atas
sebelah barat.

Ada empat buah daerah las-lasan yang diuji, yaitu lasan-lasan bagian atas
sebelah barat, bagian atas sebelah timur, bagian bawah sebelah barat dan bagian
bawah sebelah timur. Perlu diketaui bahwa konstruksi Pipa Uap Utama terdiri dari
dua buah pipa menyilang dan memanjang lebih dari 50 meter seperti belali gajah,
yang menghubungkan uap dari ketel atau boiler ke turbin dengan sketsa seperti
ditunjukkan pada Gambar 9. Sedang contoh daerah pengujian replika dari salah
satu Pipa Uap Utama seperti ditunjukkan pada Gambar 10.
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Sisi Barat
Ketel atau

Boiler

Sisi Timur

Turbin Barat Turbin Timur

Gambar 9. Sketsa Pipa Uap Utama yang terdiri dari dua buah pipa menyilang.

Inlet

Outle.

Boiler

Boiler

Gambar 10. Diagram posisi las-lasan pipa uap utama salah satu
pembangkit listrik yang diuji replika.
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Khusus untuk las-lasan pada pipa uap utama bagian atas, dilakukan
pengujian pada masing-masing daerah las-lasan 2(dua) kali dengan posisi
punggung dan samping, dikarenakan letaknya masih berdekatan dengan boiler
sebagai sumber panas yang kemungkinan suhu uapnya belum merata sempurna.
Maka untuk Pipa Uap Utama bagian atas dekat ketel, ada 4 (empat) lokasi titik uji
replika. Masing-masing titik uji, menghasilkan struktur mikro untuk daerah logam
dasar, daerah terpengaruh panas dan daerah logam induk (Base Metal, Heat
Affected Zone dan Welding Metal atau BM, HAZ, WM).

Pada las-lasan pipa.uap utama bagian bawah, untuk setiap las-lasan
hanya diambil sebuah titik uji, dikarenakan keterbatasan bahan dan waktu
penelitian yang sangat terbatas. Sehingga untuk Pipa Uap Utama bagian bawah
yang dekat ke turbin hanya 2 (dua) titik uji replika. Tentu saja dengan banyaknya
titik-titik yang diambil akan menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Tetapi
sehubungan alat dan bahan untuk uji replika sangat mahal, maka akan lebih baik
jika dilakukan dengan uji lainnya sepertu uji ultrasonik.

Dengan demikian untuk seluruh Pipa Uap Utama, ada 6 titik uji replika atau
18 daerah struktur mikro yang diamati dengan uji replika.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa hasil pengujian replika untuk pipa uap utama daerah las-lasan

atau Weld Metal (WM), daerah terpengaruh panas atau Heat Affected Zone (HAZ)
dan daerah logam dasar atau Base Metal (BM) seperti ditunjukkan pada Gambar
11.

Cacat yang dijumpai adalah dua buah cacat porositas berasal dari dua titik
cuplikan dari enam buah titik populasi pengambilan cuplikan secara uji replika.
Cacat porositas tersebut berdasarkan perkembangan rongga yang dikemukakan
oleh Neaubauer dan Wedel masih dalam parameter kerusakan atau cacat pada
taraf A atau adanya rongga-rongga atau porositas yang terpisah yang ditunjukkan
pada Gambar 6.

Parameter kerusakan A tersebut berarti tidak perlu adanya tindakan apa-
apa sampai dilakukan pemeliharaan besar-besaran sesuai jadwal yang telah
ditetapkan berikutnya. Cacat porositas tersebut berupa rongga yang terisolasi dan
belum perlu dilakukan penggantian komponen pipa uap utama bahkan perlu
diperiksa lagi dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun sesuai rekomendasi dari Wedel
dan Neubauer. Sehingga Pipa Uap Utama yang digunakan sejak dari tahun 1985,
cacat porositas tersebut belum merupakan cacat yang serius, dan cacat porositas
tersebut masih dapat diterima berdasarkan Standar ASME VIII tahun 1995 maupun
AWS D.1.1 tahun 96 butir 8.15.3.2 (5) dimana dimensinya kurang dari 10 mm.

Terjadinya cacat porositas dapat diakibatkan adanya inklusi gas. Gas yang
larut pada logam las cair (molten weld) harus segera dikeluarkan sebelum logam
membeku. Jika tidak, maka gas tersebut akan terperangkap dalam logam las padat
dalam bentuk rongga-rongga atau porositas. Gas yang berada dalam rongga-
rongga atau porositas tersebut dapat mengandung CO atau H. Porositas timbul
karena gas pelindung dari fluks elektroda kawat las tidak mampu melindungi gas
hidrogen dan karbon monoksida dari udara agar tidak terjebak masuk kedalam
logam lasan yang mencair.

Porositas dapat terjadi karena tiga hal berikut:
1. Pelepasan gas karena perbedaan batas kelarutan antara logam cair dan logam

padat pada suhu pembekuan saat dilakukan pengelasan Pipa uap Utama. Gas
tersebut antara lain gas hidrogen dan nitrogen

2. Terbentuknya gas karena adanya reaksi kimia di dalam logam las. Gas yang
terbentuk adalah gas CO dalam logam cair lasan (molten weld).

3. Penyusupan gas kedalam atmosfir busur (arc) dari sambungan lasan Pipa Uap
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Utama. Gas yang menyusup adalah gas pelindung atau fluks eiektroda kawat
las atau udara yang terkurung dalam akar kampuh las (root grove weld).

Dari adanya cacat porositas pada Pipa Uap Utama dapat diambil
kesimpulan sementara, bahwa jika yang terjadi hanya cacat porositas yang masih
dapat diterima berdasarkan standar ASME VIII tahun 1995 maupun AWS D.1.1
tahun 1996, maka cacat tersebut sudah terjadi sejak mula dilakukan pengelasan
dan bukan karena akibat pengoperasian komponen siklus uap air pembangkit
listrik.

Dua buah cacat porositas tersebut yang pertama berasal dari pipa uap
utama sebelah timur bagian atas, yang diamati di bawah mikroskop dengan
perbesaran 50 x, dan permukaan cuplikan dietsa dengan 3% nital. Cacat kedua
juga berbentuk porositas, berasal dari pipa uap utama bagian barat bagian bawah,
yang diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100x, dan cuplikan dietsa
dengan 3% nital,

*'.
-'-"i- -••

~V"w" - -

" 'i " "v

Posisi A1, Pipa Uap Utama barat, bagian atas,
BM, 100x, 3% Nital, tidak nampak kelainan
struktur mikro

POSISI AZ, pipa uap utama timur, oagian
bawah, BM,100x, 3% Nital, tidak nampak
kelainan struktur mikro

P.. ,-— -s, r*

Posisi A2, Pipa uap utama sebelah barat, Posisi A2, Pipa Uap Utama sebelah timur,
bagian bawah, HAZ, 100x, 3% Nital, tidak bagian bawah, HAZ,100x, 3% Nital, tidak
nampak kelainan struktur mikro nampak kelainan struktur mikro

Posisi A1, Pipa uap utama sebelah barat, P o s i s i A1_ p j p a u a p u t a m a s e b e | a h t i

bagian atas, WZ, 50x, 3% Nital, terlihat adanya b a g j a n a t a S | w z _ 50x_ 3o/o mal< t e r | i h a t

cacat porositas. adanya cacat porositas.

Gambar 11. Hasil pengujian tertentu dari uji replika pipa uap utama.
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KESIMPULAN

Penilaian keutuhan material pada komponen pipa uap utama pembangkit
listrik dapat dilakukan dengan pengujian menggunakan teknik replika. Dari salah
satu pembangkit listrik di Jawa Barat yang telah beroperasi 12 tahun, ternyata
dijumpai dua buah cacat porositas yang digolongkan dalam cacat kelas A. Cacat
porositas tersebut tergolong rongga yang terisolasi dan belum perlu dilakukan
penggantian komponen pipa uap utama tersebut dalam waktu kurang dari 3 tahun.
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