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KESELAMATAN PROBABILISTIK (PSA) LEVEL 1 REAKTOR
DAYA AP600

KONDISI GEMPA (KEGAGALAN EKSTERNAL)

Pelaksana : Andi S.E, Suharno, Surip W, Sugiyanto, Julwan H.P, Sapta T.P,
Bintoro A

Abstrak

Keselamatan Probabilistik (PSA) Level 1 Reaktor Daya AP600 Kondisi
Gempa {Kegagalan Eksternal). Telah dilaksanakan penelitian mengenai
keselamatan probabilistik PSA level 1 untuk reaktor daya AP600 akibat kondisi
gempa sebagai kegagalan eksternal. Elemen penting dalam pelaksanaan PSA
kondisi gempa adalah analisa resiko gempa (seismic hazard analysis), evaluasi
fragilitas gempa dalam bentuk kurva fragilitas komponen dan sistem, analisa
sekuen kecelakaan dalam bentuk pohon kejadian dan pohon kegagalan, dan
evaluasi frekuensi kegagalan teras sebagai hasil akhir. Dari analisa resiko gempa
dihasilkan kurva resiko gempa yang menunjukkan frekuensi terjadinya gempa per
tahun untuk akselerasi tertentu pada suatu lokasi hipotesa. Berdasarkan kejadian
gangguan terpicu oleh gempa berupa LOCA ukuran besar, dipilih 10
komponen/sistem reaktor daya AP600 yang akan dibuat kurva fragilitasnya yaitu
RCS piping, sistem proteksi reaktor, reactor coolant pump, tanki makeup teras,
accumulator, IRWST, panel distribusi DC, cable trays, check valve, dan isolation
valve. Kurva fragilitas menunjukkan probabilitas kegagalan kondisional pada suatu
kondisi kejadian gempa berupa fungsi distribusi normal kumulatif dari intensitas
gempa dengan tingkat keyakinan berbeda dan diturunkan dari parameter
akselerasi median Am, parameter uncertainty pu dan parameter randomness j3r.
Dari hasil analisa fungsi dan respon sistem reaktor daya AP600 disusun pohon
kejadian dan pohon kegagalannya dengan masukan probabilitas kegagalan dari
kurva fragilitas (sebagai fungsi akselerasi gempa) sehingga bisa dihitung
probabilitas kondisional kegagalan teras untuk tiap-tiap sekuen kejadian. Setelah
dikombinasikan dengan nilai-nilai dalam kurva resiko gempa dihasilkan frekuensi
kegagalan teras per tahun untuk tiap sekuen dan kegagalan teras total per tahun.
Dari hasil kombinasi tersebut diketahui frekuensi kegagalan teras total per tahun
reaktor daya AP600 akibat gempa dengan initiated fault condition berupa LOCA
ukuran besar adalah 3,87.10"7/tahun.

Abstract

Probabilistic Safety Assessment (PSA) Level 1 Seismic Condition for
AP600 Power Reactor. Research about probabilistic safety assessment level 1 for
AP600 power reactor has been conducted on seismic condition as external initiator.
The key elements of this research are seismic hazard analysis, seismic fragility
evaluation to define fragility curve of components and systems, accident sequence
analysis to build event tree and fault tree, and core damage frequency as the final
result. The seismic hazard analysis products a seismic hazard curve that shows the
frequency of seismic occurrence per year for a certain range of seismic
acceleration on a certain location. With large break LOCA as an initiated fault
condition 10 components and systems of AP600 have been chosen whose fragility
curves can be made. Those are reactor coolant system piping, reactor protection
system, reactor coolant pump, core makeup tank, accumulator tank, IRWST, DC
distribution panel, cable trays, check valve, and isolation valve. The fragility curve
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shows a conditional fault probability on a seismic condition in form of normal
cumulative distribution function with different confidences. This function is
integrated from median acceleration Am, uncertainty pu and randomness (3r
parameter. From function and response analysis of AP600 systems a specific event
tree and fault tree for large break LOCA are built with the fault probability parameter
from the fragility curves as the input. The conditional probability of core damage
can therefore be calculated for each accident sequence. After combined with
values of the seismic hazard curve the core damage frequency per year for each
accident sequence and totally are obtained. The final calculation shows that the
total core damage frequency for AP600 power reactor on seismic condition with the
initiated fault condition large break LOCA is 3,87.10'7/year.

Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui keandalan suatu

pembangkit tenaga nuklir dalam hal ini reaktor daya AP600 dalam kondisi gempa

yang mengarah pada kemungkinan kegagalan eksternal fungsi-fungsi keselamatan

reaktor tersebut.

Tujuan utama dari PSA kondisi gempa adalah untuk mengetahui sifat-sifat

kecelakaan yang ditimbulkannya, mengidentifikasi kontributor terhadap resiko

gempa yang dominan, mengetahui sekuens kecelakaan yang mengarah pada

pelelehan/kerusakan teras, dan pada akhirnya untuk membandingkan resiko

gempa dengan resiko dari kejadian lain. PSA kondisi gempa bisa dilakukan untuk

berbagai alasan seperti memberikan tanggapan terhadap persyaratan badan

pengatur untuk lisensi reaktor daya baru, memberikan usulan pemecahan atas

masalah-masalah gempa, pengembangan program manajemen resiko, dll.

Secara umum penelitian ini terdiri dari penghitungan frekuensi terjadinya

pergerakan tanah, identifikasi inisiator sekuens kecelakaan berbasis gempa,

analisa fragilitas terhadap komponen/sistem pada reaktor daya AP 600 yang

berhubungan dengan keselamatan, menganalisa kemampuan sistem untuk

memitigasi kecelakaan dari kejadian gempa dan integrasi aspek-aspek di atas yang

mungkin mengarah pada kerusakan teras.

Tata Cara dan Prosedur PSA Kondisi Gempa

Bagian ini memberikan gambaran umum tata cara dan prosedur

pelaksanaan PSA kondisi gempa berdasarkan pedoman IAEA [1] dan NUREG [2].

Gambar 1 menunjukkan secara skematik pelaksanaan PSA tersebut yang

menunjukkan kombinasi antara resiko gempa (seismic hazard) dan fragilitas gempa

komponen-komponen secara individu, sistem, dan struktur suatu reaktor daya

untuk memberikan perkiraan probabilitas status kerusakan reaktor (plant damage
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status/PDS). Resiko gempa dalam hal ini merupakan inisiator dari sekuenz

kecelakaan. Sekuenz kecelakaan tersebut merupakan pengembangan dari suatu

kondisi kegagalan terinisiasi seperti runtuhnya bejana reaktor, kehilangan air

pendingin primer, dll. yang bisa timbul dari kegagalan struktur atau mekanik akibat

pergeseran tanah/gempa secara langsung. Probabilitas kegagalan komponen yang

akan digunakan dalam pohon kegagalan di dalam sekuenz kecelakaan

dikembangkan dari fragilitas gempa komponen tersebut

Pengetahuan mengenai resiko gempa merupakan hal yang penting dalam

penelitian ini. Resiko gempa memberikan frekuensi kejadian gempa pada berbagai

macam tingkat intensitas pada suatu lokasi yang digambarkan dalam suatu kurva

resiko (hazard curve). Tingkat intensitas gempa secara teori memang akan

menimbulkan akibat kerusakan yang besar tetapi secara perhitungan probabilitas

gempa tersebut kecil kemungkinan terjadinya sehingga probabilitas kerusakannya

bukan merupakan fungsi linear dari tingkat intensitas gempa. Contoh kurva resiko

gempa terlihat dalam gambar 2. Kurva tersebut menunjukkan frekuensi terjadinya

gempa per tahun terhadap percepatan gerakan tanah pada lokasi reaktor dan

sekitarnya dan dibuat berdasarkan observasi terhadap aktivitas gempa di lokasi

tersebut. Kurva tersebut idealnya menunjukkan aktivitas gempa di lokasi dimana

reaktor daya AP600 akan/sedang dibangun. Dalam hal ini dibuat asumsi bahwa

suatu reaktor daya dengan tipe AP600 akan dibangun di suatu lokasi hipotetis yang

memiliki kurva resiko seperti pada gambar 2 sesuai referensi [11]..

Penyusunan Pohon Kejadian dan Kegagalan Reaktor Daya AP600

Karakteristika dan Spesifikasi Teknis Reaktor Daya AP600

Reaktor daya AP600 yang dikembangkan oleh Westinghouse merupakan

suatu desain pembangkit tenaga nuklir air ringan pasif bertekanan dengan

kekuatan daya listrik 600 MW. Sistem pendingin primer AP600 terdiri dari 2

sirkulasi dengan masing-masing sirkulasi terdiri dari 1 pipa hot-leg menuju 1 steam

generator dan 2 pipa cold-leg menuju bejana reaktor. Pompa pendingin primer

yang pada umumnya terletak di tengah-tengah jalur pipa cold-leg, pada AP600 ini

didesain terintegrasi dengan steam generator. Sebuah pressurizer yang

merupakan ciri khas reaktor air ringan bertekanan dihubungkan ke salah satu pipa

hot-leg.

Sistem keselamatan pasif AP600 terdiri dari sistem injeksi keselamatan pasif

(PSIS), penghantar panas residu pasif, pendingin pengungkung pasif (PCCS), dan
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pengatur kelembaban ruang pasif. PSIS menggunakan 3 sumber air untuk menjaga

pendinginan teras yaitu 2 tanki makeup teras (CMT), 2 akumulator (ACC), dan 1

tanki penyimpan air pengganti dalam pengungkung (IRWST). Semua sumber

injeksi tersebut dihubungkan secara langsung ke 2 lubang masuk bejana reaktor.

Selain sistem-sistem di atas juga terdapat sistem pendukung keselamatan lain

yang tidak diterangkan lebih lanjut dalam bagian ini. Karakteristik dan spesifikasi

teknis AP600 secara lengkap bisa dilihat dalam referensi [7] dan [8].

Dari segi desain gempa, AP600 memiliki besaran Safe Shutdown

Earthquake (SSE) 0,3G dan Operating Basis Earthquake (OBE) 0,1 G. OBE

digunakan sebagai dasar desain untuk melindungi investasi pemilik reaktor.

Sedangkan SSE akan membatasi dan mendefinisikan kondisi gempa dan fondasi

instalasi reaktor termasuk struktur dan komponen reaktor yang berhubungan

dengan keselamatan. Secara probabilistik akselerasi SSE berarti bahwa frekuensi

terjadinya gempa pada akselerasi sama dengan atau lebih besar dari nilai SSE

tidak akan melebihi ICTVtahun.

Pembuatan Kurva Fragilitas

Kemampuan suatu komponen (struktur, peralatan, pipa) untuk bertahan

pada kondisi gempa bisa digambarkan dalam bentuk fragilitas suatu komponen.

Langkah pertama untuk menentukan fragilitas adalah menentukan respons suatu

komponen. Hasil akhir dari langkah di atas adalah informasi komponen yang

spesifik untuk suatu tipe reaktor daya. Komponen mana yang perlu diperhatikan

akan diketahui dari review informasi desain reaktor dan verifikasi langsung dengan

memfokuskan pada komponen-komponen yang diidentifikasi oleh ahli analisa

sistem. Dikarenakan sedikitnya informasi mengenai komponen-komponen yang

dipakai dalam reaktor daya AP600, akhirnya diputuskan untuk memilih komponen-

komponen yang sering memdapat titik berat perhatian dalam pelaksanaan PSA

kondisi gempa untuk reaktor daya Beznau sesuai dengan referensi [3]. Kurva

fragilitas dari komponen-komponen itu diekspresikan oleh parameter-parameter:

Am = akselerasi puncak median (g)

pu = ketidakpastian (uncertainty)

pr = randomness

Akselerasi puncak median Am adalah akselerasi yang akan menghasilkan

nilai fragilitas 0,5 merupakan gambaran kecenderungan pusat atau lokasi fungsi

fragilitas. Randomness pr menggambarkan kemiringan/s/ope fungsi fragilitas.

Kedua parameter di atas pada umumnya tidak diketahui sehingga perlu dilakukan
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perkiraan berdasarkan data uji eksperimen, data historis, model empiris,

pertimbangan engineering, pendapat para ahli, dsb. Sedangkan ketidakpastian

akan diasosiasikan dalam proses di atas. Pada akhirnya fragilitas dipresentasikan

oleh kurva median dan kurva di sisi-sisi median sebagai batas bawah (5%

keyakinan) dan batas atas (95% keyakinan).

Komponen-komponen yang dipilih untuk dibuat kurva fragilitasnya dapat

dilihat dalam tabel 1 :

Tabel 1. Parameter keandalan komponen/sistem AP600 kondisi gempa

Komponen/Sistem

RCS Piping
Sistem Proteksi Reaktor
Reactor Coolant Pump

IRWST
Tanki Penyimpan

Kondensat
Tanki MakeUp Primer

Panel Distribusi DC
Cable Trays
Check Valve

Isolation Valve

Kapasitas
Akselerasi Median

Am
1,59g
0,37g
2,68g

Parameter
Ketidakpastian

pu
0,51
0,55
0,47

0,45g | 0,25
0,43g

0,5g
0,46g
0,42g
1.59g

0,65

0,6
0,57
0,61
0,51

Parameter
Randomness

Pr
0,48
0,44
0,43
0,20
0,54

0,6
0,45
0,34
0,48

Dasar pemilihan komponen di atas memang tidak melalui prosedur

semestinya seperti di terangkan pada awal bagian ini tetapi lebih berdasarkan

pertimbangan penyederhanaan dikarenakan tidak adanya informasi yang memadai

mengenai komponen-komponen yang dipakai dalam reaktor daya AP600.

Disamping itu pemilihan komponen/sistem tersebut telah dibandingkan dengan

item-item yang diperlukan nanti dalam penyusunan pohon kejadian dan pohon

kegagalan.

Dari parameter-parameter di atas kemudian dibuat kurva fragiiitas untuk

setiap komponen/sistem dengan tingkat keyakinan 5%, 50%, dan 95%. Akselerasi

yang dipilih adalah 0,1g sampai 2,1g dengan interval 0,2g. Hasil kurva fragilitas

adalah probabilitas kegagalan kondisional komponen/sistem untuk setiap

akselerasi dan setiap tingkat keyakinan.
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Fragilitas f dihitung berdasarkan hubungan

ln{g/Am)+/3H.Z-1{Q)

fir

f = fragilitas/probabilitas kegagalan kondisional

X = fungsi distribusi kumulatif Gaussian standar

a = akselerasi tanah

Am = akselerasi puncak median

pu = ketidakpastian (uncertainty)

pr = randomness

Q = tingkat keyakinan

Kurva fragilitas hasil dari perhitungan di atas bisa dilihat pada gambar 3

sistem proteksi reaktor dan gambar 4 untuk tanki IRWST. Probabilitas kegagalan

kondisional dari kurva-kurva tersebut menjadi acuan dalam perhitungan pohon

kegagalan untuk mengetahui frekuensi kegagalan teras.

Penyusunan Pohon Kejadian

Sebelum sekuen kecelakaan disusun.langkah pertama adalah identifikasi

status kegagalan yang direspon sistem keselamatan reaktor daya AP600. Proses

ini pada prinsipnya sama dengan PSA kejadian internal. Akan tetapi ada beberapa

aspek kegagalan yang mungkin tidak dibayangkan dalam kejadian internal seperti

runtuhnya bejana reaktor, dimana sebaliknya kejadian itu tidak bisa diabaikan

dalam kondisi gempa. Kegagalan kondisi gempa untuk komponen-komponen di

atas akan mengarah pada kejadian pemicu. Kejadian pemicu yang dipilih dalam

penelitian ini adalah pecahnya pipa primer ukuran besar/LOCA large break.

Pemilihan itu hanya berdasarkan pertimbangan sekuen kecelakaan yang relatif

sederhana. Pohon kegagalan yang dikembangkan tidak berbeda walaupun tidak

identik dengan PSA kejadian internal. Idealnya kejadian pemicu yang diteliti tidak

hanya LOCA, mengingat gempa bisa memicu kejadian lain seperti station blackout,

LOCA small break, steam generator tube rupture, reactor vessel rupture, dll.

Gambar 5 menunjukkan pohon kejadian kecelakaan LOCA ukuran besar

pada reaktor daya AP600 berdasarkan referensi [10].
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Penyusunan Pohon Kegagalan dan Perhitungan Frekuensi Kerusakan Teras

Dari pohon kejadian pada gambar 4 bisa dilihat sistem proteksi dan mitigasi

AP600 yang bekerja untuk kejadian pemicu LOCA. Tabel 2 menunjukkan

komponen-komponen sesuai referensi [6] yang dimasukkan dalam perhitungan

pohon kegagalan dari sistem-sistem di atas :

Tabel 2. Penyusun pohon kegagalan komponen/sistem AP600

Sistem/komponen gagal
1. Pipa primer hot-leg
2. Sistem proteksi reaktor
3. Reactor Coolant Pump
4. Core Makeup Tank :

Komponen

- Panel distribusi DC
j - Check valve
I - Isolation valve

5. Accumulator:

6. IRWST:

7. Passive Containment Cooling System

- Tanki penyimpan kondensat
- Check valve

- IRWST
- Check valve

- Cable Trays
- Isolation valve
- Panel distribusi DC

Probabilitas kondisional kegagalan komponen/sistem dari kurva fragilitas

dibuat untuk semua tingkat keyakinan. Pohon kegagalan kondisi LOCA untuk

AP600 di atas disusun berdasarkan referensi [9].

Hasil kuantifikasi untuk sistem proteksi dan mitigasi reaktor daya AP600

akibat LOCA yang dipicu oleh kejadian gempa adalah berupa frekuensi kondisional

sebagai fungsi dari akselerasi gempa untuk tiap-tiap sekuen kejadian. Gambar 6

menunjukkan frekuensi kondisional kegagalan teras untuk tiap sekuen kejadian

Large LOCA.

Perhitungan Frekuensi Kegagalan Teras Akibat Gempa

Nilai-nilai frekuensi kondisional kegagalan teras di atas kemudian

dikombinasikan dengan kurva resiko gempa pada gambar 2 untuk mencari

frekuensi kegagalan teras per tahun (pada kurva resiko) berdasarkan hubungan :
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Fr = Frekuensi kegagalan per tahun

h(A) = Fungsi resiko gempa

A = akselerasi gempa (g)

F(A) = Frekuensi kondisional kegagalan fungsi akselerasi

Agar rumus integral di atas bisa dihitung, h(A) adalah fungsi

kontinyu/berkesinambungan seperti terlihat pada kurva resiko gempa. Karena

fungsi kurva tersebut tidak diketahui, maka digunakan fungsi diskret sehingga

rumus di atas menjadi:

Dari kurva resiko gempa terlihat bahwa laju frekuensi terjadinya gempa per

tahun hanya sampai pada akselerasi antara 0,6g dan 0,7g, sehingga frekuensi

kegagalan per tahun didominasi pada daerah akselerasi rendah antara 0,1g sampai

0,6g.

Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan di atas untuk tiap-tiap sekuen

kejadian dan penjumlahannya sebagai frekuensi kegagalan teras total per tahun.

Tabel 3. Frekuensi kegagalan teras akibat LOCA yang dipicu oleh kejadian

gempa dengan tingkat keyakinan 5%,50%,dan 95%

Sekuen Kejadian

LOCA-RT fail
LOCA-PT fail

LOCA-ACC fail
LOCA-CMT fail

LOCA-IRWST fail-PCS fail
LOCA-PCS fail

Total

Frekuensi kegagalan/pelelehan teras per tahun
Dengan tingkat keyakinan

5%
7.9199E-20
3.91684E-29
2.31319E-22
1.69237E-20
1.17977E-31
6.09753E-32
9.63539E-20

50%
2.5452E-11
1.56086E-15
1.30627E-11
1.92662E-11
7.37352E-14
1.05184E-13
5.79614E-11

95%
1.15464E-07
1.55836E-09
1.13579E-07
1.10718E-07
2.24678E-08
2.30926E-08
3.86879E-07

Menurut prosedur PSA kondisi gempa, kejadian pemicu akibat gempa diteliti

sebanyak mungkin tidak terbatas pada LOCA ukuran besar di atas. Hal tersebut

ditujukan untuk mendapatkan nilai frekuensi kegagalan teras sebanyak-banyaknya

setelah dikombinasikan dengan kurva resiko gempa kemudian dibuat nilai

statistik. Dengan demikian akan didapat satu nilai frekuensi kegagalan teras yang

memiliki probability density paling tinggi.
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5. Kesimpulan

a. Bila dibandingkan dengan frekuensi kegagalan teras kondisi LOCA berukuran

besar sebagai kejadian internal sebesar 1,8. 10-8/tahun maka akan terlihat

pengaruh gempa terhadap keandalan reaktor daya AP600.

b. Frekuensi kegagalan teras total akibat LOCA yang dipicu oleh kejadian gempa

sebesar 3,87. 10-7/tahun masih jauh dari batas frekuensi kegagalan teras

untuk AP600 sebesar 10-5 per tahun.

c. Hasil akhir di atas akan berbeda untuk lokasi/tapak lain yang memiliki kurva

resiko gempa tersendiri. Dengan demikian kurva resiko gempa merupakan

syarat mutlak bagi pelaksanaan PSA kondisi gempa.

d. Hasil akhir tersebut juga akan lebih representatif untuk dibandingkan dengan

kejadian internal yang dipostulasikan bila data-data yang digunakan spesifik

AP600 dan bukan data generik.

e. Initiated fault condition yang dianalisa hanya LOCA ukuran besar sedangkan

untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dibutuhkan kejadian terpicu yang

lebih banyak seperti small break LOCA, reactor vessel rupture, dll.

f. Dikarenakan terbatasnya data dan informasi mengenai komponen penting

yang digunakan dalam reaktor daya AP600 maka hasil di atas bisa dipakai

sebagai justifikasi pada penelitian semacam dengan menggunakan data-data

yang lebih spesifik.
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KECELAKAAN PIPA PECAH UKURAN BESAR PADA SISTEM
PRIMER REAKTOR DAYA AP600

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

ABSTRAK:

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

ABSTRACT:

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

Pendahuluan

PLTN merupakan salah satu sumber energi alternatif di masa depan yang

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

penting diperhatikan dalam pengoperasian suatu reaktor daya adalah aspek

keselamatannya. Aspek ini harus dipertimbangkan baik dalam tahap disain,

pembangunan dan pengoperasian PLTN. Untuk menjamin agar PLTN yang

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

melakukan analisis keselamatan baik secara deterministik maupun probabilistik

dengan meninjau berbagai macam penyebab awal kecelakaan.

Mengingat banyaknya macam kejadian atau kecelakaan yang diasumsikan

terjadi pada reaktor daya maka analisis kecelakaan hanya difokuskan pada

kecelakaan-kecelakaan yang diperkirakan menimbulkan konsekuensi yang paling

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

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

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

gagal dan kecelakaan reaktivitas.

Pada penelitian ini, analisis difokuskan pada kecelakaan pipa pecah ukuran

besar pada sistem primer reaktor daya AP600. Analisis dilakukan dengan

menggunakan Code PCTRAN. PCTRAN adalah suatu paket program yang dapat

digunakan untuk analisis berbagai macam kecelakaan dan kondisi transient yang

mungkin terjadi di dalam suatu reaktor daya.

Hasil yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman mengenai

mekanisme dan kemampuan sistem proteksi serta sistem mitigasi dari reaktor

AP600 untuk kondisi kecelakaan pipa primer pecah ukuran besar.

Sistem Proteksi dan Mitigasi Kecelakaan

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

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

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

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

Kecelakaan ini akan menyebabkan hilangnya pendinginan dalam teras reaktor

yang pada akhirnya akan mengganggu keutuhan teras.

Sistem proteksi reaktor AP600 yang bekerja dalam kecelakaan LOCA adalah

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

Sedangkan sistem yang berperan untuk memitigasi kecelakaan adalah

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

telah terintegrasi didalam reaktor AP600. Sistem keselamatan ini mengambil air

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

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

Storage Tank (IRWST).

Sistem keselamatan pasif ini juga didukung oleh sistem pendinginan pasif

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

Passive Containment Spray System (PCSS) sehingga tekanan reactor containment

tidak sampai melebihi tekanan perancangannya.
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Deskripsi Kecelakaan

Pipa sistem primer pecah diasumsikan terjadi pada pipa panas maupun pada

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

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

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

untuk pipa dingin berada diantara steam generator dengan pompa pendingin

reaktor. Simulasi kecelakaan dilakukan dengan menggunakan Code Computer

PCTRAN. Reaktor yang dirujuk adalah reaktor daya AP600.

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

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai luas pecahan yang diinginkan. Alasan

dimasukkannya ramp time ini adalah untuk memudahkan operator dalam

mengamati dan menganalisis kronologi dan kondisi kecelakaan.

Kondisi reaktor AP600 yang dijadikan masukan dalam simulasi ini adalah:

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

• Tekanan sistem pendingin reaktor 155,132 bar

• Keempat pompa pendingin reaktor (RCP) bekerja

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

ACC, IRWST) tidak ada yang bekerja

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

• Reaktor Trip, disebabkan oleh tiga kemungkinan:

a. tekanan tinggi 166,850 bar

b. tekanan rendah 126,520 bar

c. Fluks tinggi 1,050 kali fluks awal

• Pompa pendingin trip sesaat setelah Turbin trip

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

• Tekanan gas N2 dalam Accumulator 48,260

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

• Tekanan awal reactor containment 1,013 bar

• Tekanan untuk menginisiasi Containment Spray 2,600 bar

Analisis dan Pembahasan

Sistem pendingin reaktor AP600 dirancang untuk mampu memindahkan atau

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

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

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

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

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

interkoneksi, beberapa katub dan instrumentasi yang berfungsi untuk mengontrol

operasi reaktor dan aktuasi sistem keselamatan.

Selama reaktor beroperasi, pompa pendingin akan mensirkulasi air

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

dalam bejana reaktor, air pendingin yang melewati teras mengalami pemanasan

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

didinginkan oleh sistem sekunder dan selanjutnya dikembalikan ke reaktor oleh

pompa pendingin untuk mengulangi proses pendinginan.

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

akan berkurang karena bocor melalui pecahan. Berkurangnya volume pendingin ini

akan menurunkan kemampuan pendinginan teras sehingga proses pengambilan

atau pembuangan panas yang terbentuk akan terganggu. Kondisi ini bila

berlangsung lama dapat menyebabkan naiknya temperatur kelongsong sampai ke

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

containment sump yang terletak di lantai reactor containment.

Pada saat pipa primer pecah, tekanan sistem pendingin reaktor mengalami

penurunan. Pada kecelakaan Large LOCA ini tidak diperlukan aktuasi sistem

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

penurunan tekanan ini sangat cepat karena besarnya perbedaan tekanan antara

sistem pendingin reaktor dengan tekanan containment. Seiring dengan jatuhnya

tekanan sistem pendingin, tekanan containment naik secara lambat.

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

kecelakaan terjadi, temperatur kelongsong bahan bakar belum mengalami

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

sangat cepat sehingga masih efektif untuk melakukan pendinginan teras. Pada

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

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

kecilnya perbedaan tekanan antara sistem pendingin dengan containment akan

menyebabkan turunnya laju aliran lewat pecahan.

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

HPIS segera terinjeksi yang diikuti dengan teraktuasinya Sinyal 'Passive

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

segera diinjeksikan melalui pipa yang dihubungkan langsung ke bejana reaktor.

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

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

menurunnya tekanan pendingin reaktor. Proses pendinginan dengan CMT,

berlangsung sampai tekanan bejana reaktor mencapai 48,26 bar.

Seiring dengan melambatnya penurunan tekanan sistem pendingin akan

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

memberikan hambatan sehingga pendinginan oleh aliran lewat bocoran sudah tidak

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

Dengan jatuhnya tekanan sampai 48,26 bar, Accumulator segera

menginjeksi air boron melalui pipa yang juga dihubungkan langsung ke bejana

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

pada kondisi ini sumber air yang mengkompensasi hilangnya pendingin hanya

berasal dari Accumulator. Aliran Accumulator terjadi karena adanya dorongan gas

Nitrogen yang ada di dalam tangki Accumulator. Pendinginan teras oleh

Accumulator berlangsung sampai kandungan air dalam tangki Accumulator hampir

kosong. Pada proses pendinginan dengan Accumulator ini, dicapai temperatur

kelongsong maksimum. Pada level tangki Accumulator hampir kosong, CMT

kembali bekerja untuk melanjutkan proses pendinginan teras.

Pada proses pendinginan lanjutan oleh CMT ini, temperatur kelongsong

bahan bakar sudah mulai mengalami penurunan.

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

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

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

teraktuasinya IRWST ini maka proses pendinginan teras dilakukan oleh CMT dan

IRWST secara bersamaan. Setelah CMT kosong maka pendinginan teras

selanjutnya dilakukan oleh IRWST.

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

tangki IRWST telah kosong maka proses pendinginan selanjutnya dilakukan dalam

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

dengan bantuan pompa resirkulasi.

Kronologi bekerjanya sistem proteksi dan sistem mitigasi reaktor AP600

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

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

Pipa Panas pecah
10 inci

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

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

451,5
189,0
510,5

Pipa Dingin pecah
10 inci

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

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

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

pada kecelakaan pipa panas dibanding pada kecelakaan pipa dingin untuk ukuran

pecahan yang sama. Ini disebabkan karena penurunan tekanan sistem pendingin

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

dan Accumulator ini lebih dulu menyebabkan temperatur kelongsong bahan bakar

puncak yang lebih kecil untuk kecelakaan pipa panas pecah dibandingkan untuk

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

dapat dilihat bahwa temperatur kelongsong bahan bakar puncak setelah

kecelakaan large LOCA masih jauh dibawah temperatur yang diijinkan menurut 10

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

terintegrasi di dalam Reaktor AP600 masih mampu untuk memitigasi kecelakaan

Large LOCA sehingga tidak sampai terjadi pelelehan teras.

Kesimpulan

Penurunan tekanan sistem pendingin lebih cepat pada kecelakaan pipa

panas pecah dibandingkan dengan kecelakaan pipa dingin pecah. Penurunan

tekanan yang semakin cepat menyebabkan CMT dan Accumulator terinisiasi

semakin cepat pula sehingga memberikan temperatur kelongsong bahan bakar

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

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

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

dibandingkan dengan kecelakaan pada pipa panas pecah. Kapasitas Passive

Safety Injection System yang terintegrasi dalam reaktor AP600 masih mampu

untuk memitigasi kecelakaan large LOCA karena temperatur kelongsong bahan

bakar puncak yang dicapai masih jauh dibawah temperatur batas yang diiijinkan

berdasarkan 10 CFR 50.46 yaitu 2200 °F (1204 °C).
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PEMODELAN DAN LAJU PELEPASAN PRODUK FISI DARI
PENGUNGKUNG REAKTOR

Pelaksana : Sapta TP, Sugiyanto, Surip W, Julwan H P, Suharno, Andi S.E.

ABSTRAK

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

ABSTRACT

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

PENDAHULUAN

Dalam penyusunan model pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor

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

desain dari pengungkung reaktor sendiri juga kriteria kecelakaan yang terjadi.

Produk fisi dapat terlepas kelingkungan hanya apabila kriteria untuk lepas

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

batasan kecelakaan yang terjadi menimbulkan kondisi tertentu sehingga

memungkinkan produk fisi terlepas dari pengungkung reaktor. Secara desain

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

atmosfir pengungkung reaktor. Dan tekanan didalam pengungkung lebih besar dari

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

disebabkan terjadinya terjadinya lobang dari material pengungkung reaktor. Dalam

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

batasan desain dari pengungkung reaktor menjadi tidak berguna lagi. Kebocoran

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

beda tekanan antara tekanan luar dan tekanan didalam pengungkung reaktor.

Dari dua kriteria pelepasan pruduk fisi yaitu antara kegagalan fungsi

pengungkung dan kebocoran desain pengungkung pada kondisi kecelakaan.

Pelepasan dalam batas desain yang akan digunakan sebagai model dalam

pemodelan pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor. Pelepasan dengan

kondisi pengungkung reaktor gagal fungsi akan lebih dekat kalau didekati dengan

analisis kegagalan fungsi dari pada pengungkung reaktor itu sendiri.

METODE PEMODELAN

Pemodelan dilakukan dengan cara mencari informasi tentang karakterirtik

dari pengungkung reaktor yang telah ada. Kemudian mencari informasi tentang

kondisi ekstrim dalam pengungkung reaktor. Juga dicari penyebab dari terjadinya

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

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

fisi dari model yang ada.

PEMODELAN

Dalam penyusunan model pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor

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

dapat berada dalam atmosfir pengungkung reaktor dan juga bagaimana produk fisi

yang berada dalam udara pengungkung reaktor tersebut keluar dari dinding

pengungkung. Dari penomena yang ada kemudian diusahakan penyusunan model

pelepasan produk fisi dari pengungkung reaktor. Dalam pemodelan kita tak

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

pendekatan ini digunakan sebagai pendukung sekenario model dalam perhitungan

pendekatan nilai akhir.

A. Mekanisme pelepasan produk fisi

Reaktor nuklir menganut falsafah penghalang ganda, dalam mencegah

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

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

dengan matrik dalam pelet bahan bakarnya. Lapisan penghalang yang kedua

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

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

bahan bakar.

Lapisan penghalang ketiga berupa sistem pendingin primer, sehingga

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

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

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

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

produk fisi adalah sistem pengungkung reaktor. Pada dasarnya sistem

pengungkung ini diantisipasikan untuk kondisi kecelakaan atau kondisi darurat.

Karena pada kondisi operasi normal udara didalam pengungkung ini selalu dalam

kondisi kontaminasi rendah. Walau begitu sirkulasi yang terjadi dengan pemfilteran

khusus.

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

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

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

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

kebocoran produk fisi kelingkungan hanya tergantung pada keandalan fungsi dari

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

ini udara dalam sistem pengungkung sudah terkontaminasi oleh produk fisi.

Sebagai contoh penyebaran produk fisi untuk kasus pelelehan teras (core

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

diestimasikan dengan komputer code ORIGEN2 sebagai berikut:

Ex-Vessel Inventory (%)

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

Gas
Mulia

54
NM

1

55

33
1
7

41

Cs

47
3
5

55

Sr

2.1
1

0.1
3.2

Sb

0.7
0.2
0.7
1.6

Ru

0.5
ND
ND
0.5

Ce

0.01
ND
ND
0.01
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In-Vessel Inventory (%)

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

Fraction of
mass Core

36
19
25
3
4
14

Gas
mulia

30
ND
P
P
P
P
30

I
30
6
P
P
P
P
36

Cs
30
5
P
P
P
P
37

Sr
30
11
P
P
P
P
56

Sb
30
15
P
P
P
P
45

Ru
30
14
P
P
P

P
44

Ce
30
21
P
P
P
P
65

P

NM

ND

= in progress

= not measured

= not detected

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

B. Kriteria Pengungkung Reaktor

Pengungukung reaktor yang sekarang ada dan telah dibuat biasanya berupa

pengungkung dengan bentuk silindris, ataupun berbentuk bola. Pengungkung ini

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

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

Lapisan pertama ditujukan untuk menimalkan kebocoran pengungkung. Lapisan

kedua sebagai menahan beban baik beban internal maupun beban eksternal.

Tingkat kebocoran dari pengugkung reaktor yang sekarang sudah dapat

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

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

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

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

PWR(MHI/WESTINGHOU
SE)

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

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

PWR
(SIEMENS)

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

PWR
(FRAMATOME)

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

PWR
(MHI-AP600)

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

PWR
,_ (MHI-MS600)

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

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

Ada dua jenis pengungkung, yaitu :

1. Cylindrical Steel Containment Vessel (CSCV)

Tekanan : 2.89 Kg/cm2 g

Temperatur :132°C

Kebocoran : 0.1 % pada tekanan 2.6 Kg/cm2 g

2. Prestessed Concrete Containment Vessel (PCCV)

Tekanan : 4 Kg/cm2 g

Temperatur : 144° C

Kebocoran : 0.1 % pada tekanan 3.6 Kg/cm2 g

C. Mekanisme kecelakaan yang menimbulkan Kondisi Kelebihan Tekanan

(Overpressure) dalam Pengungkung Reaktor

Sistem pengungkung reaktor pada operasi normal dibuat dalam kondisi

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

kondisi kecelakaan tekanan akan terjadi penambahan tekanan. Penambahan

tekanan ini disebabkan oleh material yang membanjiri ruangan sistem

pengungkung. Penambahan material ini dapat berupa uap maupun cairan dari

kebocoran pendingin primer, ataupun dari sistem keselamatan yang akan bekerja

pada kondisi kecelakaan/darurat.

Untuk kasus kehilangan pendingin primer biasa disebut LOCA (Loss of

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

terjadinya Core Melt akan terjadi penambahan tekanan dalam pengungkung

reaktor.

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

untuk kasus kecelakaan tekanan diambil kondisi kecelakaan kehilangan pendingin

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

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

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

sepuluh kali terjadi kecelakaan kehilangan pendingin primer terjadi satu kali

kecelakaan kehilangan pendingin primer yang diikuti dengan terjadinya ledakan

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

kecelakaan kehilangan pendingin primer besar (large LOCA) dengan ledakan

hidrogen (hidrogen bum) sebesar U O ' ^ h , dengan tekanan 45 psia dan standard
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deviasi sebesar 9 psia dengan durasi 600 dt. (Reliability Assesment of Reinforced

Concrete Containment Strukture, M.Shinozuka dkk).

Dalam kecelakaan dasar desain yang lain untuk sistem reaktor dan

pengungkung yang berbeda akan didapat nilai kecelakaan dasar desain untuk

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

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

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

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

D. Model Pelepasan Produk Fisi dari Pengungkung Reaktor

Pada saat produk fisi telah terakumulasi pada atnnosfir pengungkung reaktor.

Ada dua mekanisme yang mungkin terjadi. Dua kemungkinan dalam pelepasan

produk fisi dari dalam pengungkung reaktor itu adalah terjadinya kebocoran dari

pengungkung atau terjadi kebocoran desain dari pengungkung tersebut. Dalam

kasus terjadinya kebocoran pengungkung ini berarti pengungkung reaktor gagal

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

Sedangkan dalam kasus kebocoran desain, pengungkung reaktor masih berfungsi

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

Secara desain setiap pengungkung akan mengalami kebocoran tertentu untuk

tekanan tertentu.

D. 1. Kebocoran Untuk kondisi Pengungkung Reaktor Gagal Fungsi

Kerusakan pengungkung reaktor dapat disebabkan oleh faktor internal,

seperti tekanan pengungkung, temperatur pengungkung pada waktu terjadi

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

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

bocoran.

Apabila pengungkungnya gagal, kebocoran keluardihitung menurut rumus:

WBR = ABRK. G

di mana:

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

ABRK : lebar lubang bocoran, dan

G : kecepatan aliran massa.

Kebocoran unsur-unsur gas pengungkung diasumsikan proporsional dengan

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

Sedangkan kecepatan aliran masa adalah tergantung pada perbedaan tekanan

antara pengungkung dengan luar pengungkung. Atau dapat juga antara

kompartemen satu dengan kompartemen yang lain (untuk laju aliran antar

kompartemen). Diluar pengungkung dianggap udara luar dengan tekanan satu

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

bocorannya diasumsikan ke arah dalam dengan penambahan netto udara ke

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

dan 21 persen O2.

D. 2. Model Kebocoran Desain Pengungkung Reaktor

Dari data spesifikasi pengungkung reaktor dilihat secara desain. Dalam

sebuah pengungkung selalu ada kebocoran desain. Harga kebocoran ini

tergantung dari jenis pengungkungnya dari data yang diatas nilai kebocoran ini

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

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

sekitar 38.69 psia sampai 64 psia.

Dalam pemodelan ini diambil beberapa batasan. Batasan-batasan ini

meliputi:

• pengungkung reaktor dianggap hanya dengan satu kompartemen dan

homogen

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

• pengungkung reaktor mengalami kelebihan tekanan

D. 2. a. Perhitungan Tekanan Pengungkung

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

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

MT = Ma + Mg + M} (1)

Dengan mengambil temperatur pengungkung T dn tekanan P, total tekanan

adalah:

P = Pa + P» (2)
Dimana:

P : Tekanan total pada T

Pa: Tekanan parsial udara

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

M = A . Lw

' v , ( p H, )

M , = —T^r (4)

(T + 459.67)Ra

dimana :

V : Total volum dari pengungkung reaktor

Lw : Tinggi air di kompartemen

A : Luar daerah kontak di kompartemen

Ra : Konstanta gas udara

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

pada kompartemen:

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

Dengan adanya pembanjiran ruangan kompartemen oleh sistem darurat dan

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

penambahan udara dengan temperatur T1 maka akan terjadi penambahan energi

AU juga terjadi proses pertukaran panas dialam kompartemen.

Sehingga keseimbangan energi dan masa yang baru:

M'a = Ma + AMa (7)'

Mw = MW + AMW (8)

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

Volume spesifik air yang baru adalah:

Termperatur dan tekanan dalam kesetimbangan baru setelah terjadi

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

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

Pw' = Psat(T') (12)

Nilai rata-rata entalphi air spesifik:

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

X'=^—\ (14)

Sehingga nilai energi total yang baru:

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

Harga level air baru adalah relatif terhadap masa cairan :

V(\-X')v'f
A, = -r—T -~^ (16)

Tekanan udara parsial baru:

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

Terakhir, harga tekanan total baru setelah terjadi blowdown:

P' = P^ + PW (18)

D. 2. a. Nilai Kebocoran Pengungkung

Setiap pengungkung selalu mempunyai kebocoran normal secara desain.

Nilai kebocoran normal secara desain adalah harga kebocoran pada tekanan

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

adalah:

WLKA = RLKOx Maxf P~l4J]2

\ PDSN J

' P- 14.7V
WLKG = RLKO xMgx

PDSN

WLKF = RLKO x Mf x
PDSN J

dimana:

WLKA : Laju kebocoran udara

WLKF : Laju kebocoran uap

WLKF : Laju kebocoran fluida

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

Mg : Jumlah material uap dalam pengungkung

M f : Jumlah material fluida dalam pengungkung

P : Tekanan pengungkung

PDSN : Tekanan desain pengungkung

Sehingga laju kebocoran masa total adalah jumlah dari kebocoran udara,

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

WLKT=RLKOxMtx
P- 14.7V

)PDSN J

dimana:

WLKT : Laju kebocoran total

M, : Massa total dalam pengungkung

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

A. Pembahasan

Dengan mengambil data kondisi atmosfir pada kecelakaan di Three Mile

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

pengungkung reaktor AP600, maka dengan menggunakan rumus

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

dalam pengungkung reaktor dengan laju pelepasan produk fisi sebagai berikut:

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

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

lebih besar satu atmosfir.

B. Kesimpulan

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

pengungkung reaktor dipengaruhi oleh:

• tekanan dalam pengungkung reaktor

• kebocoran desain pengungkung reaktor

• tekanan desain dari pengungkung reaktor

Dari gambar grafik pembahasan dapat disimpulkan bahwa nilai laju

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

dan diadopsikan pada pengungkung reaktor dengan karakteristik AP600. Nilai laju

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

diasumsikan pengungkung tetap berfungsi adalah:

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

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

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

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

Harga tersebut dari kandungan masing-masing gas dalam pengungkung

reaktor perhari.
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Waktu ( 10* dt )

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

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

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

Tekanan (Psia)

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

600-FRAMATOME
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KESELAMATAN IN-PILE LOOP TERINTEGRASI PADA RSG-GAS
DENGAN TINJAUAN TERJADI KEBOCORAN IN-PILE LOOP

PADA POSISI TERAS

Pelaksana : Suharno, Sugiyanto, Giarno, Aliq, Surip Widodo, Bintoro Aji,
Julwan Hendry Purba, Edy Karyanta

Abstrak

Keselamatan In-Pile Loop Terintegrasi pada RSG-GAS dengan Tinjauan
Terjadi Kebocoran In-Pile Loop pada Posisi Teras. Keselamatan In-Pile Loop
terintegrasi dengan RSG-GAS dengan tinjauan terjadi kebocoran In-Pile Loop pada
posisi teras sudah dilakukan. Tinjauan analisis ini adalah untuk evaluasi kerusakan
elemen bakar. Dengan memperhitungkan desain In-Pile Section dan posisi yang
paling mungkin, maka analisis kerusakan elemen bakar ditekankan pada tinjauan
mekanik. Tinjauan thermohidrolika tidak diperhitungkan dengan pertimbangan pada
asumsi terjadi kebocoran dan semburan air dari In-Pile Section, reaktor telah
padam (skram). Diperhitungkan semburan mengenai bagian puncak elemen bakar,
dan dihitung harga gaya semburan yang menimbulkan defleksi 1 cm pada elemen
bakar tunggal, dan dengan gaya tersebut ditentukan defleksi empat buah elemen
bakar yang secara nyata menahan gaya tersebut. Diperoleh gaya sebesar 43,8 kg
yang menghasilkan defleksi elemen bakar 1 cm, dan gaya geser 1288 kg yang
menimbulkan kerusakan tabung bagian bawah elemen bakar. Berapapun besarnya
gaya semburan yang timbul, kerusakan elemen bakar ada pada bagian bawah
perangkat elemen bakar, yaitu pada bagian yang berada pada grid plate. Sehingga
bagian bahan bakar tidak mengalami kerusakan dan pelepasan zat radioaktif hasil
belah tidak terjadi.

Abstract

- In-Pile Loop Safety in Integrated with the Multipurpose Reactor in the
case of In-Pile Loop Leakage at the Core Position. In-Pile Loop safety analysis
in integrated with the multipurpose reactor in the case of In-Pile Loop leakage at the
core position has been conducted which intended to evaluate the failure of fuel
element. By considering design of In-Pile Loop and the highest possibility position
of leakage, the failure of fuel element is emphasized on mechanical aspect. The
thermal hydraulic aspect is not taken into account due to the condition that when
the leakage occurred the reactor has been in shut down condition. It is determined
that the spray attacks the top position of fuel element, and to be calculated the
force of spray that produces 1 cm deflection on the single fuel element. Using that
force, the deflection on four (4) fuel elements is calculated because in the real
condition 4 fuel elements will undergo deflection. The force of 43.8 kg is obtained
that producing 1 cm deflection and the force of 1228 kg that causes failure on the
bottom of fuel element as shear force is also obtained. Whatever the force, high or
low, the damage of fuel element occurred at the bottom part or at the position of
grid plate. Therefore there is no damage on the fuel part (uranium meat) and the
releasing of radioactive material from fuel plate is not happened.
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Pendahuluan

Pada periode sebelumnya evaluasi keselamatan In-Pile Loop yang ditinjau

dari aspek desain termasuk juga kemungkinan terjadinya kebocoran pada bagian

In-Pile Loop yang ada di dalam kolam telah dilakukan. Analisis tersebut

menunjukkan In-Pile Loop telah memenuhi kriteria desain dan kriteria keselamatan

dimana kemungkinan terjadi kerusakan (bocoran) adalah sangat kecil. Kalaupun

dapat terjadi bocoran, posisi bocoran tersebut ada di luar posisi teras dimana tidak

menghasilkan kerusakan elemen bakar (plat elemen bakar). Padatahun 1998/1999

analisis keselamatan dilakukan dengan tinjauan terjadi bocoran di posisi teras.

Yang perlu ditentukan lebih awal adalah posisi bocoran dengan

mempertimbangkan skenario kerusakan In-Pile Section. Gaya akibat semburan

dari bocoran belum dihitung dalam analisis ini karena adanya perubahan semburan

setelah melewati medium air kolam yang jauh lebih dingin dan juga perubahan luas

bocoran. Luas bocoran sangat berperan dalam penentuan gaya dorong semburan

sedangkan luas bocoran akan tergantung dari sifat mekanik bahan tabung In-Pile

Section dan transien tekanan sistem In-Pile Loop.

Gaya dorong akan ditentukan oleh jumlah massa dan tekanan fluida yang

memancar, sedangkan massa fluida akan ditentukan oleh luas retakan dan

kecepatan alir fluida. Sifat mekanik bahan yang berperan dalam penentuan luas

bocoran adalah keuletan bahan. Untuk bahan dengan keuletan tinggi seperti baja

tahan karat, proses retakan pada pipa yang menderita tekanan tidak terjadi secara

tiba-tiba (dalam waktu pendek). Karena sifat keuletan tersebut maka proses

perambatan keretakan berlangsung relatif lamban karena adanya proses

kemuluran bahan. Untuk komponen yang menderita tekanan konstan, retakan akan

bertambah luas sampai dicapai harga maksimum. Tetapi untuk sistem In-Pile Loop

karena volume fluida terbatas (< 100 liter), maka selama proses retakan dan

perambatan retakan, tekanan mengalami penurunan dan dapat mengurangi

propagasi retakan untuk tidak menghasilkan luas retakan yang besar.

Karena kompleknya proses dalam keterkaitannya parameter satu dengan

parameter lain, maka analisis transien pelepasan fluida lewat bocoran sampai

dengan perhitungan gaya dorong yang timbul akibat sembutran fluida akan menjadi

komplek dan tidak mudah. Untuk hal itu maka analisis keselamatan In-Pile Loop

terintegrasi dengan RSG-GAS dilakukan dengan pendekatan-pendekatan dengan

menghitung atau menentukan besarnya parameter-parameter yang dapat

menghasilkan kerusakan elemen bakar.
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Tinjauan ieori

In-Pile Loop terpasang di RSG-GAS dan In-Pile Section (dimana elemen

bakar yang diuji terpasang) berada di teras reaktor. Apabila terjadi bocoran In-Pile

Loop pada posisi teras, ada kemungkinan timbulnya kerusakan elemen bakar

akibat dorongan (gaya dorong) semburan yang menghantam perangkat elemen

bakar.

Untuk luas bocoran yang kecil, fluida bertekanan dan bertemperatur tinggi

yang terpancar dari bocoran sudah dalam bentuk butiran air (kabut) karena masuk

daiam medium tekanan rendah (1 bar). Apalagi medium tersebut adalah air yang

bersuhu rendah (± 35° C) sehingga kabut semburan akan secara cepat hilang atau

terembunkan. Semakin besar luas pecahan maka intensitas pancaran akan

semakin tinggi dan tidak semua fluida menjadi kabut dan tidak segera (secara

cepat) terembunkan. Akan ada sebagian fluida yang berupa pancaran dan hal ini

yang akan dapat mendorong dan menekan elemen bakar di teras reaktor.

Besarnya gaya yang tergantung besarnya pancaran, dan besarnya pancaran yang

tergantung luas bocoran (retakan) akan sulit diperhitungkan. Kalau terpancar di

udara rumusan-rumusan empiris telah ada untuk perhitungan kecepatan pancar

dan daya pancar yang timbul dari semburan. Tetapi berhubung mediumnya adalah

air dimana proses pengembunan berlangsung selama proses pancaran, maka

akan menjadi lebih sulit dalam penentuan/perhitungan gaya pancar. Di sisi lain luas

bocoran yang terjadi pada safety tube {pressure tube) dari In-Pile Section juga tidak

mudah diperhitungkan. Hal ini akan tergantung pada sifat mekanik bahan, sifat

fracture, sifat kemuluran dan juga dimensi tabung. Data untuk perhitungan variasi

luas bocoran tidak cukup menunjang.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya (1997/1998) bahwa pada saat terjadi

bocoran (semburan) Reaktor Serba Guna sudah dalam kondisi padam, sehingga

pengaruh perubahan reaktivitas akibat perubahan sifat moderasi air pendingin tidak

berpengaruh pada kondisi reaktor. Dengan demikian aspek thermohidrolika dalam

analisis keselamatan ini tidak diperhitungkan.

Dengan pertimbangan perihal tersebut di atas maka di dalam analisis

keselamatan ini hanya didekati dari aspek mekanik. Elemen bakar terpasang di

teras pada grid plate (10 x 10). Untuk lebih jelasnya posisi elemen bakar terhadap

In-Pile Section (In-Pile Loop) dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Dalam hal ada gaya dorong (P) pada elemen bakar pada suatu titik berjarak

I dari grid plate, maka akan terjadi momen tekuk PL Dan gaya P akan merupakan

gaya geser pada posisi bahan elemen bakar yang masuk ke grid plate. Gaya geser

yang menimbulkan tegangan yang melebihi tegangan yang diijinkan akan dapat

menghasilkan kerusakan bagian bawah elemen bakar yaitu pada penampang l-l

seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

8

EB

I = jamk dari grid plate ke posisi semburan(m)
p = gaya dorong semburan (kg)

P = sebagai gaya geser di penampang I-I (kg)
M = P<(kgcm)
E = modulus elastisitas (kg/cir?)
I = momen inersia penampang (cm*)
8 = defleksi akibat gaya P (cm)

P t*8 =
3EI

Grid Plate

T

Gambar 3. Posisi semburan pada elemen bakar dari grid plate

Model perhitungan tersebut didasarkan pada dimensi elemen bakar dan

dimensi In-Pile Section, dimana posisi pecahan terjadi di tengah safety tube, dan

posisi ini ada pada bagian atas elemen bakar, sehingga hantaman semburan tidak

pada bagian matrik bahan bakar. Perihal ini dapat dijelaskan-bahwa berdasarkan

pengalaman dan hasil tes pada kerusakan pipa {tube), bahwa pipa pecah akibat

kelebihan tekanan akan terjadi pada posisi di tengah-tengah pipa (lihat gambar 4).

posisi pecah
(retak)

I - panjang pipa yang diuji

Gambar 4. llustrasi posisi retakan pada pengujian hidrostatis pipa

Dengan pertimbangan ini dan ukuran panjang In-Pile Section, maka posisi

tengah dari safety tube adalah pada puncak teras atau puncak elemen bakar.

Dengan mempertimbangkan perangkat elemen bakar merupakan satu kesatuan

(susunan dari plat elemen bakar pada plat pengikat) dan bagian bawah berbentuk

tabung yang tertanam pada grid plate dari teras reaktor, maka dianggap bahwa
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elemen bakar sebagai batang terjepit pada grid plate, dan akan mendapat beban

gaya akibat semburan air dari bocoran In-Pile Section (lihat Gambar 3).

Dalam kondisi batang terjepit yang menderita beban gaya, maka batang

tersebut akan mengalami kerusakan kalau kekuatan bahan dilampaui besarnya

akibat beban geser dan beban tekuk, atau apabila terjadi defleksi yang dapat

menghasilkan kerusakan.

Metode Analisis

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka metode yang diterapkan di

dalam analisis ini adalah menentukan gaya sebagai simulasi akibat semburan yang

dapat menimbulkan kerusakan karena tegangan geser bahan didekati (dilampaui)

tegangan geser beban. Disamping itu diambil suatu batasan untuk suatu harga

defleksi misalnya 1 cm, akan dihitung besarnya gaya yang membebani elemen

bakar.

Dibuat dua model dalam analisis ini, yaitu model I dimana gaya dorong

hanya ditahan oleh satu elemen bakar (model 1 bahan bakar), dan model I! dimana

secara nyata ada 4 elemen bakar yang menahan (model II adalah model 4 elemen

bakar).

Gaya tersebut diterapkan untuk 1 elemen bakar sebagai model I dan

diterapkan juga pada model II yaitu untuk 4 elemen bakar sesuai arah dari

semburan. Dimana pada kondisi riil, gaya semburan akan dirasakan (ditahan) oleh

2 elemen bakar dan 1 elemen kendali serta 1 perangkat reflektor, yang dalam hal

ini dianggap sama dengan 4 elemen bakar.
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Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dimensi perangkat elemen bakar dan In-Pile Section dari In-Pile

Loop:

• Posisi gaya bekerja adalah 70 cm dari grid plate

• Diameter tube bagian bawah elemen bakar 61 mm

dan tebal tube

diperoleh luas penampang

Bahan tube perangkat elemen bakar

modulus elastisitas

tegangan ultimate (xu)

tegangan yield (xy)

tegangan yang diijinkan (xa)

tegangan geser (xsh)

6,6 mm

5,97 cm2

Aluminium

0,675 x 106

900-1000

600-800

300-400

0,4 xy;

230-320

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

ke/cm2

Untuk model I (elemen bakar tunggal) diperoleh gaya yang menghasilkan

gaya geser mendekati harga 240 kg/cm2 adalah 1288 kg.

Untuk model II (4 elemen bakar), maka setiap elemen bakar mendapat gaya

seperempat dari 1288 kg yaitu 322 kg. Dalam model II ini setiap elemen bakar

mendapat gaya geser yang jauh lebih kecil atau seperempat dari model In-Pile

Loop, karena dalam model II, gaya yang diperhitungkan adalah gaya 1288 kg yang

diperoleh pada model I.

Kemudian dari pertimbangan defleksi pada puncak elemen bakar, bahwa

untuk dapat terjadi defleksi 1 cm (diasumsi), maka pada model I (elemen bakar

tunggal) diperoleh gaya sebesar 43,8 kg. Pemitungan ini didasarkan pada kondisi

bebas seolah-olah elemen bakar berdiri tunggal terjepit pada bagian bawah dan

pada bagian atas bebas (lihat Gambar 3).

Untuk model II (4 elemen bakar), diperoleh defleksi (berdasarkan gaya yang

sama pada model I) sebesar 0,25 cm. Model ini juga diasumsikan berdiri seperti

pada model I.

Pada kenyataannya, teras atau susunan elemen bakar terintegrasi adanya

selubung teras berupa plat alumunium dan juga integritasnya diperkuat oleh

elemen batang kendali. Justru kalau dilihat dari pertimbangan defleksi yang
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mengalami kerusakan akibat defleksi adalah perangkat elemen kendali, dengan

defleksi tersebut maka kemungkinan sistem penggeraknya mengalami kemacetan.

Proses propagasi retakan memerlukan waktu, tergantung tingkat keuletan

bahan safety tube yang terbuat dari bahan baja tahan karat (stainless steel).

Dengan pertimbangan volume fluida ln-Pile Loop yang relatif kecil, sehingga dalam

waktu beberapa detik dari saat terjadi retakan dan bocoran maka tekanan sudah

cepat menurun sehingga proses propagasi retakan dapat saja terhenti atau terjadi

secara lambat dan tidak sampai menghasilkan luas retakan yang besar. Dengan

demikian kemungkinan kerusakan perangkat elemen bakar adalah kecil dan

terbatas pada bagian bawah dan bukan pada plat elemen, sehingga plat elemen

tetap utuh dan pelepasan zat radioaktif tidak terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang didekati dengan analisis mekanik

disimpulkan bahwa kerusakan yang dapat terjadi pada perangkat elemen bakar

adalah di bagian bawah yaitu pada posisi grid plate akibat gaya semburan fluida

dari bocoran, dan tidak menghasilkan kerusakan plat elemen bakar yang dapat

menimbulkan pelepasan zat radioaktif hasil belah. Sehingga dari aspek

keselamatan terkait dengan resiko pelepasan zat radioaktif ke lingkungan, integrasi

teras masih terjaga.

Daftar Pustaka

1. Safety Analysis Report, Multi Purpose Reactor GAS, Vol. 1 copy No. 16, Sept.
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for Design Fabrication and Erection, ANSI/AISC N 690-1984.

4. Manual of Steel Construction-Allowable Stress Design, Ninth Edition, Copyright
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PENILAIAN KEUTUHAN MATERIAL PADA KOMPONEN SIKLUS
UAP-AIR (WADAH TURBIN) PEMBANGKIT LISTRIK

Pelaksana : Histori, Benedicts, Farokhi, Soedardjo S A, Ari Triyadi, M. Natsir

Abstrak

PENILAIAN KEUTUHAN MATERIAL PADA KOMPONEN SIKLUS UAP-
AIR (WADAH TURBIN) PEMBANGKIT LISTRIK. Telah dilakukan penilaian
keutuhan material wadah turbin pada komponen siklus uap air pembangkit listrik.
Material tersebut adalah wadah turbin PLTGU Tanjung Priok dari jenis Inconel 617.
Penilaian dilakukan dengan analisis metalogafi, menggunakan mikroskop optik
dengan perbesaran 400 kali. Dari hasil analisis ditunjukkan bahwa butiran-butiran
dari material turbin tak berbentuk sama (equiaxed structure).

Abstract

EVALUATION OF MATERIAL INTEGRITY ON ELECTRICITY POWER
STEAM GENERATOR CYCLES (TURBINE CASING) COMPONENT. The
evaluation of material integrity on electricity power steam generator cycles
component was done. The test was carried out on casing turbine which is made
from Inconel 617. The tested material was taken from "Tanjung Priok plant". The
evaluation was done by metallography analysis using microscope with
magnification of 400. From the result, it is shown that the material grains are
equiaxe.

PENDAHULUAN

Sebagian besar kasus kerusakan material pada komponen siklus uap-air

pembangkit listrik termal terjadi pada bagian komponen yang dirancang lebih

kepada pendekatan keandalan (reliability) yang kurang konservatif. Biasanya

bagian komponen tersebut dapat dibongkar pasang dalam rangka perbaikan atau

penggantian (repair/replace) selama masa perawatan. Umur rancangan (design

life) komponen tersebut biasanya berkisar 100.000 jam operasi, tetapi pada

kenyataannya sudah mengalami kegagalan di bawah harga tersebut. Bahkan dapat

mengakibatkan tak beroperasinya plant di luar jadual (unschedule outage). Dari

data yang diperoleh, diketahui bahwa setiap satu hari tak beroperasi pembangkit

uap (boiler) maka identik dengan kehilangan US $ 150.000,00 (pembangkit listrik

500 MW). Hal serupa terjadi pada wadah turbin, yang mengalami kegagalan di

bawah umur rancangannya. Dalam kasus tersebut, plant tidak dapat beroperasi

secara normal karena uap yang seharusnya menggerakkan sudu turbin sebagian

keluar dari sistem uap. Untuk itu wadah turbin tersebut harus diperbaiki/diganti

dengan wadah yang baru. Kasus kerusakan wadah turbin tersebut belum pernah

terjadi di Indonesia.
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Kerusakan akibat degradasi material selama masa operasi tidak dapat

dihilangkan sama sekali, tetapi yang dapat dilakukan adalah mengendalikannya.

Hal ini dapat dilakukan dengan memahami mekanisme dan penyebab kerusakan

(failure analysis). Beberapa mekanisme kerusakan karena adanya degradasi

material antara lain: low cycle fatigue dan high cycle fatigue, erosi-korosi,

embrittlement, fatigue corrosion serta creep. Dengan pemahaman terhadap

degradasi material, data disain dan operasi, inspeksi dan pengujian maka

diharapkan akan diperoleh kondisi realistik umur komponen, sehingga dapat

dilakukan tindakan korektif, preventif dan prediktif terhadap perawatan, parameter

operasi serta jadwal pengadaan barang/inventori.

Dalam makalah ini akan diuraikan tentang material yang digunakan sebagai

wadah turbin ditinjau dari pengujian secara metalografi serta uji kekerasan.

TEORI

Wadah turbin (turbine casing) dalam turbin uap adalah untuk mengungkung

uap agar selalu berada dalam sistem siklus uap. Oleh karena itu wadah turbin

harus mempunyai sifat kuat dan rapat. Biasanya wadah turbin didisain untuk dapat

berfungsi selama 30 tahun. Dalam ASM maupun buku-buku literatur disebutkan

bahwa bahan yang paling banyak digunakan untuk wadah turbin adalah jenis SA-

387 grade 22, class 2 yang mengandung 2%Cr-1Mo. Namun dalam

perkembangannya baja jenis ini mengalami penyempurnaan sehingga jenis

tersebut kandungan Cr dan Mo nya berubah menjadi 3Cr-1Mo dan 5Cr-0,5Mo yang

dikenal sebagai SA-387 grade 21 dan 5 baja jenis ini tahan terhadap serangan

hidrogen. Selain baja yang telah disebutkan di atas, ada pula baja jenis lain, yaitu

Inconel 617 yang digunakan sebagai wadah turbin pada turbin gas PLTGU.

Menurut ASTM B-564-94a, Incone! 617 mempunyai komposisi kimia sebagai

berikut: 44,5% (min) Nickel; 0,5% (maks) Cu; 3,0% (maks) Fe; 1% (maks) Mn;

0,05-0,15% Carbon; 0,015% (maks) Sulfur; 20,0-24,0% Chromium; 0,8-1,5%

Aluminum; 0,6% (maks) Titanium; 8,0-10,0% Molybdenum; 10,0-15,0% Cobalt;

0,006% (maks) Boron.
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Gambar 1. Potongan melintang sebuah turbin sederhana.

Kegiatan tahun ini dilakukan terhadap komponen turbin, yaitu wadah turbin

PLTGU. Dilakukan survei literatur untuk mengetahui jenis material yang dipakai

sebagai wadah turbin suatu PLTGU dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap

material baru (test coupon) wadah turbin yang diperoleh dari PLTGU Tanjung Priok

buatan ABB. Gambar 2 menunjukkan salah satu wadah turbin gas secara lengkap.

Pemeriksaan struktur dilakukan terhadap wadah turbin untuk mengidentifikasi jenis

materiainya.

tUA G*i nod Coohny AN C»t-ig»

Gambar 2. Salah satu wadah turbin PLTGU Tanjung Priok.

45



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

TATA KERJA

Secara singkat tata kerja dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai

berikut:

• pengumpulan bahan uji.

• penentuan jenis bahan uji.

• pemotongan bahan uji.

• pemasangan pegangan benda uji (mounting).

• penghalusan permukaan benda uji (polishing).

• pengtesaan permukaan benda uji dengan 2 Gr CuCI2+40 ml HCI+40 ml Alkohol

• pengamatan pada mikroskop optik dengan perbesaran 100x.

• pembuatan foto dari hasil pengamatan mikroskop.

• pengujian kekerasan.

Bahan wadah (test coupon) dipotong dalam 2 arah (Gambar 3). Pada kedua

arah spesimen tersebut dilakukan pemeriksaan secara mikro serta dilakukan

pengujian kekerasan dengan metode Rockwell.

Arah pengamatan

Arah pengamatan

Gambar 3. Lokasi potongan benda uji wadah turbin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap wadah turbin PLTGU

Tanjung Priok diperoleh data sebagai berikut:

Komposisi kimia wadah turbin hasil pengujian di LMN adalah : 45,46%

Nickel; 0,033% Copper; 0,034% Mn; 17,93% Chromium; 0,344% Aluminum;

10,74% Molybdenum; 12,20% Cobalt. Maka berdasarkan ASTM A 564-94a Tabel 1

Chemical requirement, material yang diuji termasuk jenis UNS-N06617, atau sering

disebut dengan Inconel 617.
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mmam
Gambar4. Foto Inconel 617 hasil pengamatan mikroskop dengan perbesaran

400 x, etsa 2 gr. CuCI2 + 40 m! HCI + 40 ml Ethanol.

Dari pemeriksaan mikro, Gambar 4 menunjukkan bentuk dan batas butir

Inconel 617, bintik yang terang menunjukkan konsentrasi chrom sedangkan bagian

yang gelap/hitam adalah konsentrasi Nickel. Sedangkan pada Gambar 5 secara

kebetulan dan dengan pengamatan yang agak teliti diperoleh indikasi bahwa pada

material tersebut terdapat cacat, sehingga diperoleh kepastian bahwa cacat

tersebut adalah cacat fabrikasi (manufacturing defect) dengan dimensi terbesar

adalah 0,02 mm.

"m.

Gambar 5. Cacat fabrikasi yang teramati pada mikroskop, perbesaran 400 x,

etsa 2 gr. CuCI2 + 40 ml HCI + 40 ml Ethanol.
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Pengamatan dilanjutkan keseluruh material yang dietsa, ternyata ada

material lain yang sangat berbeda bentuk maupun batas butirnya, karena bentuk

butirnya relatif lebih homogen dibandingkan dengan jenis Inconel 617, sehingga

dari perbedaan tersebut dapat dipastikan bahwa material tersebut bukan dari jenis

yang sama (Gambar 6). Hasil foto mikro kemudian dibandingkan dengan foto

referensi yang ada (ASM Handbook Vol. 9), dari hasil membandingkan tersebut

diperoleh prediksi bahwa jenis material adalah AISI 660 dengan komposisi kimia

sebagai berikut : 0,05% Carbon; 26,0% Nickel; 15,0% Chrom; 2,15% Titanium;

1,25% Molibdenum; 0,3% Vanadium; 0,2% Aluminum dan 0,003% Boron. Gambar

7 menunjukkan batas/sambungan antara material Inconel 617 dengan AISI 660.

illfliift
Gambar 6. Foto mikro material lain (AISI 660) yang teramati, perbesaran 400

x, etsa 2 gr. CuCI2 + 40 ml HCI + 40 ml Ethanoi.

Gambar 7. Foto mikro yang menunjukkan batas antara Inconel 617 dengan

AISI 660, perbesaran 400 x, etsa 2 gr. CuCI2 + 40 ml HCI + 40 ml Ethanoi.
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Hasil uji kekerasan dengan metode Rockwell dengan beban 150 kgf pada

wadah turbin diperoleh harga rata-rata, yaitu 34.5 HRC, pengujian kekerasan ini

hanya dilakukan pada logam Inconel 617 sedangkan pada AISI 660 tidak dilakukan

uji kekerasan, hal ini disebabkan bahwa lapisan AISI 660 tipis, sehingga tidak

memenuhi persyaratan untuk dilakukan uji kekerasan.

KESIMPULAN

Dari hasil survei literatur dan pemeriksaan secara mikro serta pengujian

kekerasan pada test coupun dapat disimpulkan bahwa, wadah turbin PLTGU

Tanjung Priok terbuat dari bahan Inconel 617 yang dilapisi dengan logam AISI 660,

wadah tersebut dapat dioperasikan sampai di atas 540 °C dan logam jenis ini tahan

terhadap serangan hidrogen yang berakibat menimbulkan kerusakan logam pada

umumnya, seperti pitting.

DAFTAR PUSTAKA

1. ASM Vol. 9, Metallography and Microstructures,1995

2. ASTM, Section 3, Volume 03.01, 1995.

3. ASTM, Section 2, Volume 02.04, 1995
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PENGUJIAN SIFAT MULUR MATERIAL KOMPONEN
PEMBANGKIT ENERGl

Pelaksana : Sri Nitiswati, Histori, Ari Triyadi, Mudi Haryanto

ABSTRAK

PENGUJIAN SIFAT MULUR MATERIAL KOMPONEN PEMBANGKIT
ENERGl. Telah dilakukan pengujian mulur bahan pipa boiler SA213 T12 yang
berasal dari PLTU Suralaya. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui perilaku
mulur bahan pipa boiler SA213 T12 yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun,
apakah bahan tersebut tetap mengikuti kurva mulur ideal (dengan jelas ada daerah
primer, sekunder dan tersier) atau apakah ada perilaku lainnya diluar kurva mulur
ideal. Kemungkinan ini dapat saja terjadi karena bahan yang sudah digunakan lebih
dari 10 tahun biasanya sudah mulai mengalami proses penuaan yang disebabkan
beberapa hal, antara lain korosi. Pengujian dilakukan pada suhu 520 °C, dengan
beban bervariasi antara 4% sampai 50% dari beban maksimum yang diijinkan
berdasarkan harga kuat tarik bahan tersebut pada suhu 520 °C.

ABSTRACT

CREEP PROPERTY TESTING OF ENERGY POWER PLANT COMPONENT
MATERIAL. Creep testing of SA213 T12 boiler piping material from fossil plant,
Suralaya has been done. The aim of the testing is to know the creep behaviour of
SA213 T12 boiler piping material which has been used more than 10 years, what is
the material still followed ideal creep curve (there are primary stage, secondary
stage, and tertiary stage).This possibility could happened because the material
which has been used more than 10 years usually will be through ageing proces
because corrosion. The testing was conducted in 520 °C, with variety load
beetween 4% untill 50% of maximum allowable load based on tensile strength of
the material in 520 °C.

PENDAHULUAN

Kegagalan yang terjadi pada komponen biasanya disebabkan karena

kerusakan bahan/logamnya. Apabila kerusakan fatal terjadi dan mengakibatkan

komponen patah/putus sebelum umur rancangan {design life time) tercapai, maka

komponen tersebut harus diganti. Penggantian komponen yang dilakukan diluar

jadual mengakibatkan membengkaknya biaya produksi dan hal ini harus dihindari.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan komponen, antara lain

faktor mekanis yaitu mulur (creep) yang disebabkan komponen menerima beban

dan/atau suhu tinggi konstan untuk waktu yang lama. Bahan/logam yang digunakan

untuk suatu komponen yang bekerja dengan beban dan/atau suhu tinggi yang

konstan harus mempunyai kekuatan mulur yang tinggi (high creep strength) atau

memiliki sifat laju mulumya rendah. Sebagai contoh, bahan logam SA213 T12

adalah jenis baja feritik yang digunakan untuk bahan pipa boiler (bagian sekunder

superheater). Berdasarkan data, 23,4% kegagalan boiler disebabkan karena
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terjadinya proses "creep" (long-term overheating) dan 44,8% lokasi kegagalan

terjadi pada pipa superheater^. Pada umumnya, pipa boiler bekerja pada beban

dan atau suhu yang tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian mulur.

Pengujian mulur ini dilakukan terhadap 6 (enam) buah bahan pipa boiler SA213

T12, yang diuji pada temperatur 520 °C, masing-masing dengan beban 29N, 60N,

138N, 207N, 276N dan 345 Newton. Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku

mulur bahan pipa boiler SA213 T12 yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun,

yaitu apakah bahan tersebut tetap mengikuti kurva mulur ideal (dengan jelas ada

daerah primer, sekunder dan tersier) atau apakah ada perilaku lainnya diluar kurva

mulur ideal. Kemungkinan ini dapat saja terjadi karena bahan yang sudah

digunakan lebih dari 10 tahun biasanya sudah mulai mengalami proses degradasi

penuaan yang disebabkan beberapa hal, antara lain korosi. Diharapkan dengan

melakukan pengujian ini akan dapat diketahui karakteristik mulur bahan pipa boiler

SA213 T12 yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun.

TEORI

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 atau suhu

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 2). Dengan kata

lain bila suatu komponen beroperasi dengan beban dan atau suhu 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. Ada 2 (dua) macam

pengujian sifat mulur yaitu pengujian mulur sampai putus (creep rupture test),

dimaksudkan untuk mengetahui ketahanan logam terhadap beban dan atau suhu

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 atau suhu tinggi yang konstan,

ditinjau dari laju mulurnya3).

Gambar 1 di bawah ini menampilkan perilaku urnum selama proses mulur

pada suhu rendah dan suhu tinggi (untuk material segar).
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Gambar 1 : Kurva mulur pada Suhu rendah dan suhu tinggi

Gambar 2 adalah perilaku umum laju mulur.
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Gambar 2 : 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. 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.
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PERCOBAAN

Penentuan suhu pengujian

Berdasarkan kondisi suhu boiler ketika beroperasi yaitu pada suhu 520 °C.

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

• Penampang lintang = n (r) 2 = 19,625 mm 2

• Temperatur pengujian = 520 ° C.

. Kuat tarik (Su) pada (T=520 °C) = 57,97 ksi 4)= 351,387 MPa

= 351,387 MN/m2

Beban (P) = Kuat tarik X penampanq lintanq

10

Beban (P) = 351.387 X 106 N/10 ^mm 2 X 19.625 mm 2

10

= 689,6 N (beban maksimum yang diijinkan)

Catatan : nilai 10 adalah level ratio mesin uji creep Mayes model Mark II.

Beban (P) percobaan benda uji (I) diambil 4,2 % dari P maksimum = 29

Newton. Beban benda uji (II) diambil 8,4% dari P maksimum = 60 Newton. Beban

benda uji (III) diambil 20% dari P maksimum = 138 Newton. Beban benda uji (IV)

diambil 30% dari P maksimum = 207 Newton. Beban benda uji (V) diambil 40% dari

P maksimum = 276 Newton dan beban benda uji (VI) diambil 50% dari P

maksimum = 345 Newton. Ke enam benda uji tersebut diuji mulur masing-masing

pada suhu 520 °C.

Benda uj i :

Benda uji yang dipilih adalah baja feritik SA213 T12. Benda tersebut

dipotong dan dibentuk benda uji sesuai dengan standar mesin uji mulur Mayes

model Mark II, seperti ditampilkan pada Gambar 3 di bawah ini:
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Gambar 3 : Bentuk benda uji mulur (ukuran dalam mm)

Pengujian 2):

Prosedur pengujian adalah sebagai berikut:

• Dalam kondisi mesin mati, pasang benda uji di dalam tungku pemanas yang

ada pada mesin uji mulur.

• Nyalakan tomboi tungku pemanas dan lakukan pengaturan suhu secara

bertahap sampai suhu percobaan 520 °C tercapai.

• Biarkan/pertahankan pada kondisi suhu percobaan selama 2 jam. Maksudnya

agar tercapai kondisi yang homogen di dalam tungku pemanas.

• Kemudian pasang/beri beban sebesar 29 Newton (mesin uji mulur nomor 5).

• Lakukan pencatatan siklus awal pembebanan.

• Nyalakan mesin uji mulur dan biarkan mesin tersebut bekerja untuk beberapa

lama sampai benda uji patah.

• Setiap beberapa jam operasi, lakukan pencatatan terhadap pertambahan

panjang (AL), regangan (e) dan waktu (t) pencatatan.

• Secara bersamaan dilakukan pula pengujian pada suhu yang sama dengan

beban 60 N (mesin uji mulur nomor 6), 138 N (mesin uji mulur nomor 1), 207

N(mesin uji mulur nomor 4), 276 N(mesin uji mulur nomor 5) dan 345 N(mesin

uji mulur nomor 6).

• Kemudian matikan mesin uji mulur.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 4 menampilkan struktur mikro baja feritik SA213 T12 yang akan

diuji. Butiran-butiran hitam menunjukkan indikasi bahwa material pipa boiler sudah

mengalami degradasi penuaan karena korosi piting.

Gambar 4 : Struktur mikro SA213 T12 Perbesaran 100X

Hasil pengujian berupa data pertambahan panjang (AL), regangan (e) dan

waktu pencatatan (jam) dapat dilihat pada Lampiran I (29 N), Lampiran II (138 N),

Lampiran III (207 N), Lampiran IV (60 N), Lampiran V (276 N) dan Lampiran VI (345

N). Kurva mulur (waktu versus regangan) ditampilkan pada Lampiran VII (29 N),

Lampiran VIII (138 N), Lampiran IX (207 N), Lampiran X (60 N), Lampiran XI (276

N) dan Lampiran XII (345 N).

Pengujian dengan beban (P) = 29 N dilakukan pada mesin uji mulur no. 5

dengan siklus (waktu) awal pengujian tercatat pada 13324,5 jam dan siklus (waktu)

akhir pengujian tercatat pada 19837,5 jam. Sampai dengan lama pengujian

(19837,5 - 13324,5) jam = 6513 jam, perpanjangan mencapai 0,73 mm (2,92%)

benda uji belum putus dan kurva yang dihasilkan tidak/belum dapat dengan jelas

menunjukkan adanya daerah primer, sekunder dan tersier (tidak dapat mengikuti

kurva mulur ideal).

Pengujian dengan beban (P) = 138 N dilakukan pada mesin uji mulur no. 1

dengan siklus (waktu) awal pengujian tercatat pada 9095,8 jam dan siklus (waktu)

akhir pengujian tercatat pada 15940,1 jam. Sampai dengan lama pengujian

(15940,1 - 9095,8) jam = 6844,3 jam, perpanjangan mencapai 0,93 mm (3,76%)

benda uji belum putus dan kurva yang dihasilkan tidak/belum dapat dengan jelas

menunjukkan adanya daerah primer, sekunder dan tersier (tidak dapat mengikuti

kurva mulur ideal).
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Pengujian dengan beban (P) = 207 N dilakukan pada mesin uji mulur no. 4

dengan siklus (waktu) awal pengujian tercatat pada 5391,7 jam dan siklus (waktu)

akhir pengujian tercatat pada 8588,0 jam. Untuk kondisi ini benda uji putus setelah

mengalami pengujian selama (8588,0 - 5391,7) jam = 3196,3 jam dan

perpanjangan mencapai 5,13 mm (20,52%). Terlihat titik transisi (C) dari daerah

primer (tahap pertama) ke daerah sekunder/mantap (tahap kedua) terjadi setelah

benda uji mengalami pengujian selama (5409,1 - 5391,7) jam = 17,4 jam. Pada

pengujian ini dihitung laju mulur (creep rate) pada daerah mulur mantap (steady-

state creep) yaitu:

Laju mulur = As / At = (0,115-0,065) mm/mm = 0,225 X 10 ~* mm/mm/jam

(7624,8-5409,1) jam

Pengukuran diameter benda uji pada akhir pengujian (putus) menunjukkan

adanya perubahan menjadi 3mm, sehingga ada area reduksi sebesar: (5 - 3) mm /

5 mm X 100% = 40%.

Pengujian dengan beban (P) = 60 N dilakukan pada mesin uji mulur no. 6

dengan siklus (waktu) awal pengujian tercatat pada 116,7 jam dan siklus (waktu)

akhir pengujian tercatat pada 3630,3 jam. Sampai dengan lama pengujian (3630,3

- 116,7) jam = 3513,6 jam, perpanjangan mencapai 0,95 mm (3,8%) benda uji

belum putus, namun pengujian terpaksa dihentikan pada saat itu juga karena panel

kontrol temperatur secara tiba-tiba turun (drop) ke suhu 99 °C dan tidak dapat

dikembalikan lagi ke posisi semula (520 °C). Sehingga pengujian mulur pada

kondisi ini dianggap gagal, kurva yang dihasilkan juga tidak dapat dengan jelas

menunjukkan adanya daerah primer, sekunder dan tersier (tidak dapat mengikuti

kurva mulur ideal).

Pengujian dengan beban (P) = 276 N dilakukan pada mesin uji mulur no. 5

dengan siklus (waktu) awal pengujian tercatat pada 13067,9 jam dan siklus (waktu)

akhir pengujian tercatat pada 13277,3 jam. Untuk kondisi ini benda uji putus

dengan cepat setelah diuji selama (13277,3 - 13067,9 ) jam = 209,4 jam,

perpanjangan mencapai 7,38 mm (29,52 %). Terlihat titik transisi (C) dari daerah

primer (tahap pertama) ke daerah sekunder/mantap (tahap kedua) terjadi setelah

benda uji mengalami pengujian selama (13085,3 - 13067,9) jam = 17,4 jam. Pada

pengujian ini dihitung laju mulur (creep rate) pada daerah mulur mantap (steady-

state creep) yaitu :

Laju mulur = As / At = (0,218-0,191) mm/mm = 3,75 X 10 ̂  mm/mm/jam

(13157,3-13085,3) jam
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Pengukuran diameter benda uji pada akhir pengujian (putus) menunjukkan

adanya perubahan menjadi 3,65 mm, sehingga ada area reduksi sebesar : (5 -

3,65) mm / 5 mm X 100% = 27%.

Pengujian dengan beban (P) = 345 N dilakukan pada mesin uji mulur no. 6

dengan siklus (waktu) awal pengujian tercatat pada 55,8 jam dan siklus (waktu)

akhir pengujian tercatat pada 73,2 jam. Untuk kondisi ini benda uji putus dengan

cepat yaitu setelah diuji selama (73,2 - 55,8) jam = 17,4 jam, perpanjangan 0,48

mm (1,92%). Kurva mulur yang dihasilkan tidak dapat mengikuti kurva mulur ideal.

Catatan :

Siklus (waktu) awal pengujian tercatat dianggap sebagai t=0. Ke 6 (enam)

buah mesin uji mulur mempunyai siklus (waktu) awal pengujian tercatat yang

berbeda-beda karena masing-masing mesin uji mulur tersebut sudah digunakan

selama bertahun-tahun dengan siklus (waktu) akhir pengujian tercatat yang

berbeda-beda.

KESIMPULAN

Dari pengujian mulur terhadap 6 (enam) buah benda uji bahan pipa boiler

SA213 T12, terlihat ada 2 (dua) buah benda uji yang curva mulurnya mengikuti

curva mulur ideal, sedangkan lainnya tidak mengikuti kurva mulur ideal. Hal ini

terjadi karena baja feritik SA213 T12 yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun

sebagai bahan pipa boiler secara umum sudah mengalami degradasi penuaan,

yaitu korosi piting. Semakin besar beban percobaan, semakin besar pula laju

mulurnya dan keadaan benda uji putus semakin rapuh (brittle).

Daftar Pustaka

1. DAVID N. FRENCH, "Metallurgical Failures In Fossil Fired Boiler", 2nd Edition.

2. Annual Book of ASTM, Volume 03.03, "Metal Test Methods and Analytical

Procedures", 1990 Edition.

3. ASM Handbook, Volume 8, "Mechanical Testing", 1993 Edition.
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Lampiran I

Data pengujian mulur SA213 T22 Pada 520°C, 29 Newton (4,2 %)

Time
(hours)
13324.5
13348.5
13372.5
13396.5
13468.5
13492.5
13516.5
13540.5
13564.5
13660.9
13684.5
13708.5
13732.5
13804.5
13828.5
13852.5
13881.3
13900.5
13972.5
13996.5
14020.5
14044.5
14068.5
14140.5
14164.5
14188.5
14212.5
14234.1
14306.1
14330.1
14354.1
14378.1
14402.1
14474.1
14498.1
14522.1
14546.1
14570.1
14667.8
14590.1
14714.1
14739.1
14810.0
14834.0
14858.0
14882.1
18232.6
18517.9
18544.2
18638.8
18662.8
18686.8
18734.0
18806.4
18829.8
18854.1
18881.6
18974.7
18998.7
19022.2
19048.2
19070.2
19142.0
19166.2
19190.2

Strain
(mm/mm)

0.0316
0.0312
0.0308
0.0312
0.0324
0.0312
0.0324
0.0312
0.0312
0.0308
0.0308
0.0344
0.0324
0.0324
0.0328
0.0304
0.0304
0.0312
0.0312
0.0324
0.0328
0.0332
0.0332
0.0332
0.0332
0.0332
0.0332
0.0326
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0296
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292

Elong
(mm)
0.79
0.78
0.77
0.78
0.81
0.78
0.81
0.78
0.78
0.77
0.77
0.86
0.81
0.81
0.82
0.76
0.76
0.78
0.76
0.81
0.82
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.82
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.74
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73

Time
(hours)
14906.1
14978.0
15022.0
15026.0
15050.0
15074.0
15146.0
15170.0
15194.0
15204.0
15288.0
15278.0
15302.0
15326.7
15355.9
15374.6
15446.2
15470.2
15494.2
15518.1
15544.0
15613.9
15638.1
15622.3
15686.1
15709.7
15782.6
15806.0
15829

15854.3
15877.7
15950.3
15974.3
15998.3
16022.3
16118.3
16143.4
16167.4
16292.6
16317.3
16339.1
16258.9
16386.7
14455.6
16478.8
16503.2
19214.2
19238.2
19310.5
19334.5
19358.5
19382.5
19406.5
19478.1
19502.1
19526.1
19550.1
19574.1
19646.1
19671.2
19815.2
19837.5

Strain
(mm/mm)

0.0288
0.0280
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0288
0.0288
0.0288
0.0300
0.0284
0.0284
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0280
0.0288
0.0288
0.0288
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0288
0.0288
0.0288
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292

Elong
(mm)
0.27
0.70
0.71
0.71
0.71
0.71
0.72
0.72
0.72
0.75
0.71
0.71
0.73
0.73
0.73
0.73
0.70
0.72
0.72
0.72
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.72
0.72
0.72
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73

Time
(hours)
16525.9
16550.2
16622.0
16646.3
16670.8
16694.2
16718.5
16790.7
16838.1
16864.2
16886.0
16958.1
16982.1
17012.3
17030.0
17053.6
17126.6
17151.7
17174.4
17222.1
17296.5
17318.2
17342.2
17366.0
17390.2
17462.1
17486.0
17510.0
17540.1
17563.7
17631.0
17655.8
17678.4
17701.6
17798.1
17621.7
17651.0
17870.0
17966.2
17990.9
18015.1
18037.6
18134.0
18158.7
18182.1
18206.3

Strain
(mm/mm)

0.0288
0.0288
0.0288
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0280
0.0284
0.0284
0.0284
0.0284
0.0264
0.0284
0.0284
0.0288
0.0288
0.0288
0.0284
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0292
0.0292
0.0292
0.0292
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296

Elong
(mm)
0.72
0.72
0.72
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.70
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.72
0.72
0.72
0.71
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.73
0.73
0.73
0.73
0,74
0.74
0.74
0.74

Lama Pengujian

Perpanjangan

= (19837.5-13324.5) = 6513 jam

= 0.73 (belum putus)
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Lampiran II

Data Pengujian Mulur SA213 T22 Pada 250° C, 138 Newton (20%)

Time
(hours)
9095.8
9113.3
9137.3
9161.3
9185.3
9257.3
9281.3
9305.3
9329.3
9353.3
9425.3
9149.3
9473.3
9497.3
9521.3
9593.3
9617.3
9641.3
9665.3
9689.3
9785.3
9B09.3
9833.3
9857.3
9929.3
9953.3
9977.3
10006.1
10025.3
10097.3
10121.3
10145.3
10169.3
10193.3
10265.3
10289.3
10313.3
10337.3
10359.0
10431.0
10455.0
10479.0
10503.0
10527.0
10589.0
10622.0
13946.6
13975.6
13994.8
14091.0
14115.7
14139.9
14162.7
14258.9
14283.5
14306.9
14331.3
14357.4
14642.7
14669.1
14763.6
14787.6

Strain
(mm/mm)

0.0508
0.0508
0.0524
0.0532
0.0532
0.0532
0.0540
0.0540
0.0544
0.0540
0.0552
0.0548
0.0552
0.0548
0.0548
0.0552
0.0552
0.0552
0.0552
0.0552
0.0552
0.0552
0.0556
0.0556
0.0552
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0552
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0552
0.0560
0.0560
0.0560
0.0368
0.0388
0.0384
0.0388
0.0388
0.0388
0.0392
0.0392
0.0376
0.0376
0.0372
0.0376
0.0376
0.0380
0.0380
0.0380
0.0384
0.0380
0.0376
0.0384
0.0376
0.0380
0.0376
0.0376

Elong
(mm)
1.27
1.27
1.31
1.33
1.33
1.33
1.35
1.35
1.36
1.35
1.38
1.37
1.38
1.37
1.37
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.39
1.39
1.38
1.39
1.39
1.39
1.39
.1.38
1.39
1.39
1.39
1.39
1.40
1.40
1.40
0.92
0.97
0.96
0.97
0.97
0.97
0.98
0.98
0.94
0.94
0.93
0.94
0.94
0.95
0.95
0.95
0.96
0.95
0.94
0.96
0.94
0.95
0.94
0.94

• Lama Pengujian

• Perpanjangan

=

Time
(hours)
10646.0
10670.0
10694.0
10792.7
10814.9
10838.9
10862.9
10862.9
10934.9
10982.9
11006.9
11030.9
11102.9
11126.9
11151.0
11175.0
11199.0
11271.0
11295.0
11319.0
11329.0
11353.0
11403.0
11427.0
11451.5
11480.7
11499.5
11571.0
11595.0
11619.0
11642.9
11668.8
11738.7
11762.9
11787.2
11810.9
11834.5
11907.4
11930.8
11954.7
11979.1
12002.5
12075.2
12099.2
12123.2
12147.2
14811.6
14858.9
14931.3
14954.8
14978.8
15006.5
15099.5
15147.4
15123.4
15147.4
15195.4
15267.4
15291.4
15315.4
15339.4
15363.4

Strain
(mm/mm)

0.0392
0.0392
0.0392
0.0392
0.0392
0.0388
0.0396
0.0396
0.0396
0.0400
0.0400
0.0496
0.0488
0.0400
0.0400
0.0400
0.0400
0.0400
0.0400
0.0396
0.0384
0.0380
0.0388
0.0380
0.0384
0.0380
0.0384
0.0380
0.0380
0.0380
0.0384
0.0380
0.0384
0.0384
0.0384
0.0384
0.0384
0.0384
0.0380
0.0384
0.0388
0.0384
0.0384
0.0388
0.0384
0.0384
0.0380
0.0388
0.0376
0.0380
0.0380
0.0380
0.0384
0.0384
0.0384
0.0380
0.0376
0.0372
0.0376
0.0380
0.0380
0.0376

Bong
(mm)
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.97
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00
0.99
0.97
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.99
096
0.95
0.92
0.95
0.96
0.96
0.95
0.96
0.95
0.96
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.95
0.96
0.97
0.96
0.96
0.96
0.97
0.96
0.96
0.95
0.97
0.94
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.95
0.94
0.93
0.94
0.95
0.95
0.94

(15940,1-9095.8) = 6844

0.93 (belum putus)

Time
(hours)
12243.2
12268.1
12292.1
12417.3
12442.1
12463.9
12483.7
12511.5
12580.4
12603.7
12628.0
12650.7
12675.1
12746.8
12771.2
12795.6
12819.0
12843.3
12915.5
12962.9
12989.0
13010.8
13082.9
13106.9
13137.1
13154.8
13178.3
13251.4
13276.5
13299.1
13346.9
13421.3
13443.0
13467.0
13490.8
13515.0
13586.9
13610.8
13634.6
13664.8
13688.5
13755.9
13780.6
13803.2
13826.5
13922.9
15435.3
15459.3
15483.3
15507.3
15531.3
15602.9
15626.4
15650.9
15674.9
15698.9
15771.9
15796.1
15940.1

.3 jam

Strain
(mm/mm)

0.0388
0.0388
0.0384
0.0384
0.0380
0.0380
0.0376
0.0384
0.0376
0.0384
0.0380
0.0384
0.0384
0.0384
0.0380
0.0384
0.0384
0.0380
0.0380
0.0380
0.0380
0.0380
0.0380
0.0380
0.0380
0.0380
0.0380
0.0380
0.0376
0.0380
0.0380
0.0372
0.0376
0.0376
0.0380
0.0380
0.0380
0.0376
0.0372
0.0372
0.0376
0.0376
0.0368
0.0376
0.0380
0.0376
0.0376
0.0376
0.0368
0.0380
0.0376
0.0376
0.0376
0.0372
0.0376
0.0376
0.0372
0.0376
0.0376

Bon;
(mm)
0.9/
0.97
0.J6
0.:»;
OW.
0.95
0.9-1
0.9«
0.9'i
o.as;
0.96
0.9«
0.06
0.96
0.S6
0.96
0.9(1
0.9S
0.9!)
0.9&
0.9f>
0.9b
0.96
0.S)!.
0.91.
0.95
0.9b
0.93
0.9'i
0.K,
0.9!>
0.K?
0.94
0.94
0.95
0.9S
0.96
0.94
0.93
0.93
0.94
0.94
0.92
0.94
0.95
0.94
0.94
0.94
0.92
0.95
0.94
0.94
0.94
O.!J3
0.94
0.9'i
0.93
0.94
0.94
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Lampiran III

Data Pengujian MuiurSA213 T22 Pada 520° C, 207 Newton (30%)

Time
(hours)

5391.7

5409.1

5433.1

54S7.2

54SI.2

5553.2

5577.2

5601.2

5625.2

5649.2

5721.2

5745.2

5769.2

5793.2

5817.2

5SS9.2

5913.2

5937.2

5961.2

5985.2

60S 1.2

6105.2

6129.2

6153.2

6225.2

6249.2

6273.2

6302.0

6321.2

6393.2

6417.2

6441.2

Strain
(mm/mm)

0.0076

0.0656

0.0656

0.0668

0.0676

0.0684

0.0696

0.0700

0.0708

0.0712

0.0728

0.0732

0.0740

0.0744

0.0744

0.0756

0.0768

0.0768

0.0772

0.0776

0.0792

0.0800

0.0804

0.0808
0.0820

0.0832

0.0840

0.0844

0.0852
0.0868

0.0880

0.0880

Elonig
(mm)

-0.19

1.64

1.64

1.67

1.69

1.71

1.74

1.75

1.77

1.78

1.82

1.83

1.85

1.86

1.86

1.89

1.92

1.92

1.93

1.94

1.98

2.0

2.01

2.02

2.05

2.08

2.10

2.11

2.13

2.17

2.20

2.20

Time
(houre)

6465.2

6489.2

6461.2

6585.2

6609.2

6633.2

6654.8

6726.8

6750.8

6774.8

6798.8

6822.8

6894.8

6918.8

6942.8

6966.8

6990.8

7088.5

7110.8

7134.8

7158.8

7230.8

7254.8

7278.8
7302.8

7324.8

7396.8

7430.8

7454.8

7478.8

7502.8

7566.8

Strain
(mm/mm)

0.0896

0.0900

0.0904

0.0920

0.0924

0.0928

0.0920

0.0940

0.0944

0.0952

0.0960

0.0964

0.0980

0.0984

0.0992

0.0992

0.1000

0.1028

0.1036

0.1032

0.1048

0.1064

0.1072
0.1080

0.1088

0.1088

0.1100

0.1112

0.1120

0.1128

0.1140

0.1160

Elong
(mm)

2.24

2.25

2.26

2.30

2.31

2.32

2.30

2.35

2.36

2.38

2.40

2.41

2.45

2.46

2.48

2.48

2.50

2.57

2.59

2.58

2.62

2.66

2.68
2.70

2.72

2.72

2.75

2.78

2.80

2.82

2.85

2.90

Time
(hourc)

7590.8

7614.8

7624.8

7648.8

7698.8

7722.8

7747.4

7776.4

7795.4

7866.9

7890.9

7914.9

7938.8

7964.7

8034.6

8058.8

8083.0

8106.7

8130.4

8203.2

8226.7

8250.7

8275.0

8298.4
8371.0

8295.0

8419.0

8443.0

8539.0

8564.0

8588.0

Strain
(mm/mm)

0.1164

0.1172

0.1160

0.1196

0.1212

0.1236

0.1256

0.1268

0.1276

0.1312

0.1336

0.1372

0.1396

0.1380

0.1428

0.1444

0.1464

0.1476

0.1496

0.1S56

0.1572

0.1600

0.1624

0.1644

0.1712

0.1736

0.1764

0.1788

0.1952

0.2000

0.2052

Elong (mm)

2.91

2.93

2.90

2.99

3.03

3.09

3.14

3.17

3.19

3.28

3.34

3.43
3.49

3.45
3.57

3.61

3.66

3.69

3.74

3.89

3.93

4.00

4.06
4.11

4.28

4.34

4.41

4.47

4.88

5.00

5.13

• Lama Pengujian

• Perpanjangan

= ( 8588.0-5391.7) = 3196.3 Jam

= 5.13 mm (putus)
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Lampiran IV

Data Pengujian Mulur SA213 T22 Pada 520° C, 60 Newton (8,4%)

Time
(hours)
116.7
140.7
164.7
188.7
260.7
284.7
308.7
332.7
356.7
453.1
470.7
500.7
524.7
596.7
620.7
644.7
673.7
697.7
764.7
788.7
812.7
837.7
860.7
932.7
956.7
980.7
1004.
1026.
1098.
1122
1146.
1170.
1194.
1266.
1290.
1324.
I33S.

Strain
{mm/mm)

0.0452
0.0452
0.0392
0.0388
0.0396
0.0400
0.0344
0.0388
0.0388
0.0380
0.0392
0.0388
0.0388
0.0400
0.0392
0.0400
0.0400
0.0400
0.0400
0.0464
0.0392
0.0396
0.0392
0.0468
0.0464
0.0392
0.0392
0.0336
0.0320
0.0320
0.0320
0.0320
0.0320
0.0320
0.0392
0.0316
0.0316

Elong
(mm)
1.13
1.13
0.98
0.97
0.99
1.00
0.86
0.97
0.97
0.95
0.98
0.97
0.97
1.00
0.98
1.00
1.00
1.00
1.00
1.16
0.98
0.99
0.98
1.17
1.16
0.98
0.98
0.84
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.98
0.79
0.79

Time
(hours)
1362.2
1460.2
1482.3
1506.3
1530.3
1602.3
1626.3
1650.3
1679.3
1698.3
1770.3
1794.3
1818.3
1842.3
1866.3
1938.3
1962.3
1986.3
1996.3
2020.3
2070.3
2094.3
2119.3
2148.7
2166.5
2238.5
2262.4
2286.4
2310.4
2336.3
2406.1
2430.3
2454.5
2478.3
2501.9
2574.8
2598.2

Strain
(mm/mm)

0.0388
0.0320
0.0316
0.0328
0.0320
0.0388
0.0320
0.0392
0.0316
0.0320
0.0396
0.0320
0.0320
0.0320
0.0320
0.0320
0.0320
0.0316
0.0300
0.0296
0.0304
0.0292
0.0340
0.0352
0.0288
0.0288
0.0292
0.0292
0.0288
0.0296
0.0288
0.0288
0.0284
0.0288
0.0296
0.0288
0.0296

Elong
(mm)
0.97
0.80
0.79
0.82
0.80
0.97
0.80
0.98
0.79
0.80
0.99
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.79
0.75
0.74
0.76
0.73
0.8S
0.88
0.72
0.72
0.73
0.73
0.72
0.74
0.72
0.72
0.71
0.72
0.74
0.72
0.74

Time
(hours)
2622.2
2646.2
2669.5
2742.5
2766.5
2790.5
2814.5
2910.5
2935.5
2959.5
3084.7
3109.5
3131.3
3151.1
3178.9
3247.8
3271.1
3295.4
3318.1
3342.5
3414.2
3438.5
3463.0
3486.9
3510.7
3583.2
3630.3

Strain
(mm/mm)

0.O28S
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0288
0.0284
0.0368
0.0366
0.0284
0.0292
0.0284
0.0292
0.0292
0.02S0
0.0288
0.0280
0.0368
0.0276
0.0292
0.0292
0.0296
0.0296
0.0308
0.0380

Elong (mm)

0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.71
0.92
0.915
0.71
0.73
0.71
0.73
0.73
0.70
0.72
0.70
0.92
0.69
0.73
0.73
0.74
0.74
1.77
0.9S

Lama Pengujian

Perpanjangan

(3630.3-116.7) =3513.6 jam
: 0.95 mm (gagal, temperatur drop).
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Lampiran V

Data Pengujian MulurSA213 T22 Pada 520° C, 276 Newton (40%)

Time (hours)

13067.9

13085.3

13109.3

13133.3

13157.3

13229.3

13254.3

13277.3

Strain (mm/mm)

0.0312

0.1912

0.1996

0.2092

0.2180

0.2520

0.2700

0.2952

Elong (mm)

0.78

4.78

4.99

5.23

5.45

6.30

6.75

7.38

• Lama Pengujian

• Perpanjangan

= ( 13277.3-13067.9) = 209.4 Jam

= 7.38 mm

Lampiran VI

Data Pengujian Mulur SA213 T22 Pada 520° C, 345 Newton (50%)

Time (hours)

55.8

73.2

Strain (mm/mm)

0.0496

0.0192

Elong (mm)

1.24

0.48

• Lama Pengujian

• Perpanjangan

= (73.2-55.8) = 17.4 Jam

= 0.48 mm
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0.06

0.05 •

0.04 -

s" 0.03 -

0.02

0.01

Waklu.jam

Lampiran VII

Kurva Mulur SA213 T22 Pada 520° C, 29 Newton

oo n <*i ti

O f"l " f NO C^ *"• "T
O4 C4

Waklu, jam

Lampiran VIII

Kurva Mulur SA213 T22 Pada 520° C, 138 Newton
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Waktu, jam

Lampiran IX

Kurva Mulur SA213 T22 Pada 520° C, 207 Newton

Lampiran X

Kurva Mulur SA213 T22 Pada 520° C, 60 Newton
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0.06

a: 0.02

0.01

Waktu.jam

Lampiran XI

Kurva Mulur SA213 T22 Pada 520° C, 276 Newton

55.8 73.2

Waktu, Jam

Lampiran XII

Kurva Mulur SA213 T22 Pada 520° C, 345 Newton
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ID0000042

ANALISIS KEANDALAN KOMPONEN DAN SISTEM RSG GAS
DENGAN MENGGUNAKAN DATA BASE

Pelaksana: Demon Handoyo, D.T. Sony Tjahjani, Dwijo M, Slamet K

ABSTRAK

ANALISIS KEANDALAN KOMPONEN DAN SISTEM RSG GAS DENGAN
MENGGUNAKAN DATA BASE. 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 operasi komponen dan data-data diambil dari Logbook operasi. 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. Dengan data-data
tersebut dapat dihitung parameter-parameter keandalan komponen, sehingga
analisis keandalan komponen RSG dapat dilakukan. Harga rata-rata laju kegagalan
yang didapat sampai akhir tahun anggaran 1998-1999 (dari tahun 1990 ~ 1999)
untuk pompa di Fuel Storage Pool Purification System (FAK-AP) = 0,65-2,1 10"
"/jam, Primary Cooling System (JE01-AP)= 0,54-6,9 10^/jam, Primary Pool
Purification System (KBE01-AP)= 0,23-0,26 10"Vjam, Warm Layer System
(KBE02-AP)= 0,88-1,9 10^/jam, Cooling Tower (PA/D-AH)= 0,88-3,8 KTVjam,
Secondary Cooling System (PA-AP)= 0,94-3,5 lO^/jam dan Diesel (BRV)= 0,2-2,4
10*2 /demand. Sedangkan data kegagalan pompa berdasarkan IAEA-TECDOC-478
adalah 1 10"6 - 2,9 10"5 /jam, untuk diesel adalah 2,9 10"3 - 3 10"2 /demand.

ABSTRACT

RALIABILITY ANALISIS OF THE MULTI PURPOSES REACTOR G.A
SIWABESSY (MPR-GAS) USING DATA BASE. The purpose of development of the
MPR GAS component and system data base is to know caracteristic of reliability of
component and system of the MPR GAS. The analisys have been done base on
component operating experiences and the data collection from the operation
loogbook. The operation data provide values such as: the operation time of
component, number of failure, number of demand and number of failure on
demand. With the data can be calculated and analized reliability of the component
of MPR GAS. Number of failure rate from 1990 until 1998/99 of pumps in Fuel
Storage Pool Purification System (FAK-AP) = 0.65-2.1 10^/hr, Primary Cooling
System (JE01-AP)= 0.54-6.9 10 /̂hr, Primary Pool Purification System (KBE01-
AP)= 0.23~0.,26 lO^/hr, Warm Layer System (KBE02-AP)= 0.88-1.9 10^/hr,
Cooling Tower (PA/D-AH)= 0.88-3.8 10^/hr, Secondary Cooling System (PA-AP)=
0.94-3.5 lO^/hr and Genset (BRV)= 0.2-2.4 10"2 /demand. The data of failure
probability of pump from IAEA-TECDOC-478 is 1 10"6 - 2.9 10"5 /hr, and of failure
probability of genset from IAEA-TECDOC-478 is 2.9 10"3 - 3 10'2 /demand.

I. PENDAHULUAN

Sebagai tempat berlangsungnya reaksi fisi, Reaktor Serba Guna G. A.

Siwabessy (RSG-GAS) mempunyai potensi bahaya akibat radiasi, oleh karena itu

pengelolaan RSG-GAS haruslah memenuhi persyaratan keselamatan yang tinggi.

Untuk menjamin keselamatan, sistem-sistem tertentu pada reaktor nuklir harus

dapat berfungsi secara benar, baik itu saat operasi normal, saat shutdown, ataupun
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pada saat kecelakaan; sesuai dengan rancangan operasi. Oleh karena itu

komponen pendukung RSG-GAS harus mempunyai tingkat keandalan yang tinggi.

Yang dimaksud dengan keandalan komponen adalah probabilitas komponen untuk

dapat berfungsi secara tepat pada jangka waktu dan kondisi tertentu.

Konsep keandalan merupakan konsep statistik dan probabilistik, oleh karena

itu peninjauannya didasarkan pada pengalaman operasi sebelumnya. Dengan data

operasi ini akan terlihat seberapa jauh keandalan komponen yang dipakai.

Sebagaimana sifat statistik, keakuratan analisis ditentukan oleh jumlah data yang

terkumpul, semakin besar jumlah data semakin akurat hasil analisis. Untuk

menganalisis keandalan komponen-komponen yang dipakai pada RSG-GAS,

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 atau lama perawatan serta perbaikan.

Pengumpulan data RSG-GAS, 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.

II. MODEL PERHITUNGAN

Dalam studi keandalan, komponen dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

a. Komponen siap-siaga (standby); adalah 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); adalah komponen yang selalu beroperasi

dalam keadaan normal. Misalnya komponen pada Sistem Pendingin Primer.

c. Komponen sistem misi (mission); adalah 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.
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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

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 <1>'

2 Komponen siap siaga yang diuji secara terjadwal:

dengan: q s = ketidaksediaan rata-rata komponen siap-siaga

Xs = laju kegagalan komponen siap-siaga

T = periode pengujian

I Komponen siap-siaga yang tidak dapat diuji:

qs = 1 - exp (-A,s.Tp) (2)

dengan: q s = ketidaksediaan komponen siap siaga pada t = Tp

• s = laju kegagalan komponen siap siaga

Tp = umur instalasi pd saat perhitungan dilakukan

Model matematis kegagalan komponen siap siaga berdasarkan kebutuhan

operasi adalah (1):

_ -v jumlah kegagalan saat dibutuhkan
Q i — K i = (3)

u a jumlah total kebutuhan operasi
dengan: q<-| = ketidaksediaan rata-rata komponen siap siaga

X^ = laju kegagalan kebutuhan operasi

Untuk komponen operasi yang dapat diperbaiki, besar ketidaksediaan rata-

rata dapat dihitung dari persamaan (1):

q° = TTX^T (4)

dengan: q 0 = ketidaksediaan rata-rata komponen operasi

Xo = 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 (-A,0.Tp) (5)

dengan: q = ketidaksediaan komponen missi

Xo = laju kegagalan komponen missi

Komponen misi dengan waktu operasi tertentu, besar ketidaksediaan rata-

rata dapat dihitung dari persamaan (1>:

q = 1-exp (-X0Tm) (6)

dengan: q = ketidaksediaan komponen missi

Xo = laju kegagalan komponen missi

T m = waktu operasi

Bila lo. lo .Tm «0 ,1 , maka persamaan menjadi:

q = X0.Tm (7)

Sebagai model aiternatif untuk komponen yang terpisah dari sistem karena

test, perawatan atau perbaikan, secara matematis dapat diberikan model umum

ketidaksediaan rata-rata,yaitu (1)'

q = T^fr- (8,
n o t + ltot

dengan: q = ketidaksediaan rata-rata komponen
{tot = jumlah total waktu perbaikan, pengujian atau perawatan

= jumlah total waktu komponen terpisah

Ttot = 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-Iain.

Parameter-parameter ini dapat diperoleh dari pengalaman operasi sebelumnya.

Laju kegagalan komponen dapat diestimasi dari jumlah kegagalan (X) dan

waktu operasi total (T), berdasarkan persamaan (2):

X
Kst - j, (9)
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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:

(11)
2X ~ ~ 2X

Nilai X2 (5%, fi) dan %2 (95%, f2) diambil dari tabel distribusi.

Untuk probabilitas kegagalan permintaan, estimasi dilakukan dari X

permintaan yang gagal dan N permintaan keseluruhan, yaitu (2):

X
P = J (12)

Estimasi interval tingkat kepercayaan 90% dihitung dengan menggunakan

distribusi F, yaitu:

- Batas bawah:
/J,

PL ~ [R2+(N-R,+\)F005(2(N-Rl +l);2

- Batas atas:

2P"= \R2HN-R1+\/

dimana R, = NP, R2 = NP+1 serta nilai FOo5(2(N-R1+1);2R1) dan F005

(2R2;2(N-R2+1) diambil dari tabel distribusi F.

III. ESTIMASI LAJU KEGAGALAN

Untuk memperoleh hasil estimasi laju kegagalan ataupun keandalan

komponen yang beroperasi pada RSG-GAS, dilakukan pencatatan data operasi

komponen. Data ini diperoleh dari log book operasi. Selanjutnya data tersebut

dikelompokkan menurut sistem dan komponen. Informasi yang diperlukan 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

70



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

data. Apabila setiap record data untuk sistem dan komponen yang sama

dijumlahkan, maka:

d. Jumlah lama operasi memberikan total waktu operasi komponen.

e. Jumlah lama tidak operasi memberikan total waktu tidak operasi atau jumlah

total waktu siaga untuk komponen siaga.

f. Jumlah lama perbaikan memberikan total waktu perbaikan atau terpisahnya

komponen dari sistem.

g. Uraian kejadian memberikan informasi tentang tipe dan jumlah kegagalan

komponen (dapat dipilih kegagalan secara umum atau lebih spesifik).

Pada kegiatan tahun 1998/1999 dilakukan pengumpulan data operasi

komponen periode Februari 1998 sampai dengan Maret 1999. Dalam

mengestimasi laju kegagalan, perhitungan juga melibatkan data pada tahun-tahun

sebelumnya (sejak September 1990), karena besaran ini bersifat kumulatif. Hal

terpenting dalam kegiatan ini adalah penentuan kegagalan komponen. 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). Untuk mengetahui sebab kegagalan, dalam

data base ini dapat dilihat pada uraian kegagalan masing-masing komponen

(berdasarkan informasi yang terdapat dalam logbook operasi) seperti terlihat dalam

tabel 1a dan 1b.
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Tabel 1a. Uraian Kegagalan komponen

KOMPONEN
FAK01AP01

FAK01AP02

JE01APO1
JE01AP02

JE01AP03

KBE01AP01
KBE01AP02
KBE02AP01

KBE02AP02

PA01AH01

PA01AH03
PA02AH01
PA02AH02

PA02AH03
PD01AH01

PA01AP01

PA02AP01

PA03AP01

BRV10

BRV20

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
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
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
15-10-199615.20
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
04-10-199419.02
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
29-04-199218.12
26-05-1992 08.10
05-06-1992 13.47
17-07-199210.36
06-09-199213.58
07-10-1994 10.48
18-10-1994 21.02
05-06 1991 16.00
29-04-199218.12
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
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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 besar perbedaan antara

data base dengan data IAEA-TECDOC-478 dapat dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3.
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Tabel 2. Estimasi Laju Kegagalan Untuk Komponen Operasi

Total ON & OFF Komp Operasi Sept. 1990-Feb. 1999

20-Apr-99

KOMPONEN ID TOTAL OPERASI

FAK01AH01 112,366666666756

TOTAL OUT TOTAL GAGAL

0 0

PROB GAGAL

0

FAK01AH02 112,366666666756

FAK01AP01 64641,1999999994 23302,8500000017 15 2.32050147583896E-04

FAK01AP02 39974,264722222 17234,2833333333 13 3,25209233749163E-04

JE01AP01 22242,7666666672 38596,9166666665 8,99168718519705E-05

JE01AP02 22559,0499999997 32291,0833333337 10 4,43281077882275E-0

JE01AP03 23393,6333333334 35322,5166666668 2,99226712681085E-04

JNA10 114,200000000303 961,049999999756

JNA20 114,200000000303 961,049999999756

JNA30 114,116666666872 961,149999999907

KBE01AP01 41955,7833333319 9146,38333333377 4.7669232727949E-05

KBE01AP02 46815,4166666651 12914,8333333333 4.27209697660152E-05

KBE02AP01 35260,1833333332 20698,7166666676 1,4180300631827E-04

KBE02AP02 11772,8333333324 29378,4833333339 2,54823959114932E-04

KBE02AP03 101,066666666942 1,84999999974389

PA01AH01 14773,9499999985 38939,2666666679 1.35373410631565E-04

PA01AH02 14290,6666666656 49330,5000000005
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KOMPONENID TOTAL OPERAS! TOTAL OUT TOTAL GAGAL PROB GAGAL

PA01AH03 10039,5833333324 33602,6333333342 1 9.96057273293309E-05

PA01AP01

PA02AH01

PA02AH02

PA02AH03

PA02AP01

PA02AP02

PA03AH03

PA03AP01

PA04AP01

PA04AP02

PA05AA02

PA05AA03

PA05AP02

PA05AP03

PD01AH01

PD01AH03

21242,1999999974 46555,3166666689

13093,9833333339 38209,6333333327

11472,0166666674 33804,6499999992

13254,4333333337 36197,3833333327

19317,8166666653 46587,6166666676

6,63333333347691 3,69999999983702

104,750000000058 70,5

16847,3833333336 35282,7166666666

1.1333333333605

1,1333333333605

66,7333333334536 1932,04999999999

68,7333333333372 1934,75000000006

9,65000000002328 12,6333333333023

9,65000000002328 12,6333333333023

4527,89999999944 36903,4833333335

110,299999999988

10 4.70761032284849E-04

7.63709540895979E-05

5,23011792463075E-04

1.50892908787747E-04

18 9,3178231839526E-04

4,15494789992109E-04

0,103626943004931

4,41705868062512E-04

75



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

Tabel 3. Probabilitas Kegagalan Permintaan Untuk Komponen Siaga

Total ON & STANDBY Komp Standby 1990-Feb. 1999

20-Apr-99

KOMPONEN ID TOTALSTANDBY Q'am) PROB GAGAL DEMAND (10-2/d)

BRV10 51237,8833333332 2,4

BRV20 46604,5500000017 1,2

BRV30 34234,6166666674 0,2
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Gambar 1. Perbandingan Nilai Minimum Laju Kegagalan Pompa RSG GAS

terhadap Data IAEA Tecdoc-478

Nilai Maksimum

»FAK-AP .

OJBD1-AP :

aKBBD1-AP:

x KBE02-AP:

TECDOC

1.5

Gambar 2. Perbandingan Nilai Maksimum Laju Kegagalan Pompa RSG GAS

terhadap Data IAEA Tecdoc-478
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Gambar 3. Perbandingan Nilai Laju Kegagalan Diesel RSG GAS terhadap Data

IAEA Tecdoc-478

IV. KESIMPULAN

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa perbedaan antara harga laju

kegagalan yang diperoleh dari data base dengan IAEA-TECDOC-478 cukup kecil.

Namun demikian apabila perbedaan ini dibandingkan dengan nilai keandalan yang

ada, maka perbedaan ini masih dianggap cukup berpengaruh terhadap nilai

keandalan secara keseluruhan komponen dan sistem RSG GAS. Perbedaan nilai

keandalan ini kemungkinan dipengaruhi oleh:

Kurang kontinyunya data yang diambil akibat adanya data yang tidak jelas

sehingga dalam pendataan dianggap hilang, adanya data yang memang tidak

tercatat atau hilang dan jenis sistem/ komponen yang diambil tidak tepat betul

dengan karakteristik fungsi komponen dan sistem yang ada di RSG GAS.
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PERANCANGAN PERANGKAT PENGUJIAN KEANDALAN
KABEL SISTEM PROTEKSI

Pelaksana : Johnny Situmorang, Hendro Tjahjono, Amin Santosa Z, DT. Sony
Tjahjani, Puradwi Ismu H, Demon Handoyo, Dwijo Mulyanto, Slamet Kusmono

ABSTRAK

PERANCANGAN PERANGKAT PENGUJIAN KEANDALAN KABEL
SISTEM PROTEKSI. Perangkat pengujian keandalan dari kabel sistem proteksi
dirancang sebagai suatu furnace dengan pemanas listrik. Pemanas mempunyai
daya 4 kW dan akan membutuhkan waktu 10 menit untuk mencapai suhu
maksimum yang dirancang sebesar 300°C. Furnace mempunyai diameter sebesar
800 mm dan panjang sebesar 2000 mm. Bahan isolasi yang dipergunakan adalah
rockwool dan menggunakan aluminium sebagai pembungkusnya. Dengan isolasi
tersebut dari hasil perhitungan diperoleh bahwa suhu permukaan aluminim adalah
78°C. Susunan benda uji yang diletakkan horizontal di dalam furnace dilengkapi
dengan rangkaian lampu beban untuk menentukan kriteria kegagalan yang
ditetapkan berdasarkan perilaku rangkaian lampu beban tersebut.

ABSTRACT

EQUIPMENT DESIGN FOR RELIABILITY TESTING OF CABLE OF
PROTECTION SYSTEM. The equipment for reability testing of cable of protection
system has been designed as a furnace with the electric heater. The heater have a
4 kW power, and need time 10 minute to reach the designed maximum temperature
300°C. The dimension of furnace is 800 mm diameter and 2000 mm length is
isolated use rockwool isolator and coated by aluminium. For the designed
maximum temperature the surface temperature is 78°C. The assamble of
specimens is arranged horizontally in the furnace. The failure criteria will be defined
based on the behaviour of the load circuit in each line of cable specimens.

PENDAHULUAN

Perancangan perangkat pengujian ini dimaksudkan untuk melakukan

pengujian termal pada analisis keandalan kabel. Adapun tujuan pengujian adalah

untuk pengkajian penuaan sistem kabel yang dipergunakan pada sistem

keselamatan umumnya dan sistem proteksi khususnya. Sistem kabel yang terdiri

dari kabel dan koneksi, menyediakan saluran sinyal antar sensor dan perlengkapan

elektronik yang digunakan untuk proteksi dan kontrol reaktor, suplai daya termasuk

pengontrolannya untuk peralatan yang digunakan selama operasi normal dan pada

sistem mitigasi efek kecelakaan. Dengan demikian kabel menjadi penting untuk

keselamatan reaktor baik pada operasi normal maupun pada kondisi kecelakaan.

Oleh karena itu, keandalan kabel perlu dikaji untuk mengetahui karakteristik kinerja

kabel tersebut.

Untuk evaluasi tersebut, dapat dilakukan melalui pengujian hidup

terakselerasi sebagai substitusi terhadap pengamatan terhadap pemakaian pada
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kondisi normal. Hal ini mengingat bahwa pengamatan pengalaman operasi pada

umumnya sulit dilakukan, karena sistem pencatatan yang rata-rata kurang

memadai. Untuk itu dilakukan perancangan perangkat pengujian dengan

pendekatan hidup terakselerasi, menggunakan pemanasan listrik untuk mengamati

pengaruh termal terhadap keandalan kabel.

TEOR!

Secara umum pembahasan sistem kabel dapat dikategorikan berdasarkan :

1. Ragam kabel dan koneksi untuk jenis Klas 1E (klasifikasi jenis yang penting

untuk keselamatan) dan bahan pembuatnya

2. Identifikasi stressor, degradasi penuaan, mekanisme dan moda kegagalan

potensial, serta indikator efek-penuaan.

3. Evaluasi terhadap pengalaman operasi yang penting untuk pengkajian umur.

4. Evaluasi terhadap metode yang diusulkan untuk deteksi efek dan degradasi

penuaan.

5. Pendekatan pengkajian umur sistem kabel yang dihubungkan dengan moda

kegagalan.

Ragam Kabel dan Koneksi

Sistem kabel pada kungkungan reaktor digunakan untuk:

• Daya-dengan pengenal 600 V atau di bawah nya, umumnya arus bolak

balik.

• Kontrol-pengenal tegangan umumnya digunakan berbeda mulai dari

mikrovolt hingga 440 volt, arus searah atau arus bolak balik.

• Instrumentasi-biasanya digunakan sirkuit daya rendah dengan impedans

rendah maupun tinggi menggunakan arus searah, arus bolak balik, atau

sinyal denyut.

Kabel pada kungkungan mungkin dipasang dengan tray membuka atau

tertutup, maupun dalam saluran logam yang kaku. Kabel yang berawal atau

berakhir pada komponen (alat) sering dengan saluran fleksibel untuk

memungkinkan pergeseran atau getaran.

Untuk menggambarkan jumlah kabel yang digunakan dalam kungkungan

reaktor, berikut adalah perkiraan panjang kabel dalam kungkungan reaktor tipe air

ringan (BWR) yaitu masing-masing :

• Panjang kabel daya : 91700 m

• Panjang kabel kontrol: 74000 m
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• Panjang kabel instrument: 407000 m,

Yang sebagian besar adalah terhubung dengan keselamatan. Materi

komponen logam pada sistem kabel biasanya adalah tembaga pilin, inconel,

aluminium, dan lain lain. Masing materi mempunyai aras penuaan yang tertentu

dan mekanisme degradasi yang berbeda. Sedangkan bahan isolasi dan jaket juga

mempunyai aras penuaan selain mempunyai daya tahan terhadap radiasi yang

berbeda. Contoh bahan isolasi dan jaket adalah polimer, nilon, neoprene dan Iain-

lain.

Stressor

Stressor penuaan untuk kabel dan koneksi sistem keselamatan dapat

dibedakan antara kondisi normal lingkungan, kondisi normal operasi dan kondisi

DBE (Design Basis Event). Stressor normal lingkungan antara lain termal, dosis

radiasi, ketersediaan oksigen, kelembaban yang tinggi, dengan peringkat

pengaruh yang tinggi. Sedangkan stressor distorsi tekanan, debu permukaan

mempunyai peringkat pengaruh yang sedang. Contoh stressor untuk kondisi

normal operasi adalah siklus termal, pergerakan/fleksi perawatan pada umumnya

mempunyai peringkat pengaruh yang sedang. Sementara stressor arus lebih

seketika dan surja arus/tegangan mempunyai peringkat pengaruh yang rendah.

Stressor pada kondisi DBE adalah kondensasi uap, suhu, tekanan dan dosis

radiasi dengan aras dan perbedaan yang besar umumnya mempunyai peringkat

pengaruh yang tinggi. Sementara stressor semprotan kimia/air, pembenaman,

fleksi mempunyai peringkat pengaruh sedang.

Evaluasi Pengalaman Operasi

Sistem kabel terdistribusi luas diseluruh kungkungan. Agar pengkajian umur

layak, maka perlu mempertimbangkan stressor yang paling berpengaruh pada

sesuatu lokasi sehingga dapat diperkirakan pola degradasi setempat yang paling

mungkin. Ada empat pertimbangan yang dapat membantu identifikasi pola

degradasi setempat yang serius, yaitu:

• keadaan keragaman lingkungan

• daya tahan kabel atau rancang koneksi

• konfigurasi instalasi yang dibutuhkan sesuai fisik

• catatan pengalaman.
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Walaupun secara terpisah pengalaman sangat membantu untuk identifikasi

pola degradasi setempat yang paling mungkin terjadi bila dihubungkan dengan

ketiga lainnya. Pola degradasi setempat potensial untuk sistem kabel dapat

dibedakan untuk masing-masing komponen. Untuk komponen konduktor degradasi

terjadi pada titik koneksi dan konduktor yang berada pada lingkungan kelembaban

dan kimia. Untuk komponen isolator kabel dan juga konektor degradasi terjadi pada

daerah radiasi dan terma! yang tinggi, khususnya bagi kabel yang tidak mempunyai

jaket.

Sementara itu menurut laporan Sistem Data Keandalan Instaiasi Nuklir,

jumlah dan fraksi kegagalan dari konektor akibat penuaan pada beberapa kanal

pengukuran adalah:

Kanal

Transmitter Tekanan

Switch Tekanan

Transmitter aras

Fission Chamber

Counter proporsional

Fraksi penuaan adalah

dengan kegagalan total.

Jumlah

13

Fraksi Penuaan

0,07

7 I 0,02

5 | 0,06

120 0,56
i

- « -

perbandingan kegagalan yang disebabkan penuaan

Mekanisme Penuaan

Stressor mempengaruhi bahan dan komponen sehingga terjadi modus

kegagalan sirkuit yang disebabkan oleh penuaan. Pengaruh radiasi dan suhu pada

sifat tensil polimer pada umumnya menunjukkan keadaan menurun dengan waktu.

Dengan keberadaan oksigen, stressor terma I dan radiasi menyebabkan perubahan

kimia kompleks, yaitu berupa pemutusan ikatan silang antara molekul rantai

panjang.

Pada bahan isolasi umumnya akan berupa pengerasan dan menurangi

elastisitas, dengan tingkat perubahan dari 400%-800% menurun menjadi 10%-

15%. Peretakan/patah mungkin terjadi karena kabel tergeser, karena kemungkinan

adanya pengkerutan bahan yang cukup, atau karena peregangan dari pengkerutan

pada bagian yang dingin dari siklus suhu. Bahan jaket adalah sama dengan isolasi,

sifat kinerja yang paling penting pada jaket adalah mekanik dan daya tahan

terhadap api.
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Komponen logam, karena sistem kabel adalah relatif pasif maka komponen

logam tersebut mempunyai mekanisme penuaan yang terbatas. Mekanisme yang

mungkin menyebabkan kegagalan sirkuit adalah korosi karena kandungan air, fatik,

pemakaian, keadaan menjadi longgar yang lebih cepat karena fleksi, vibrasi, atau

pemisahan koneksi yang berulang-ulang.

Moda Kegagalan Potensil

Kegagalan adalah hasil dari ketidak mampuan sirkuit listrik melakukan

fungsinya (tidak termasuk karena perambatan api). Tergantung pada fungsi sirkuit

tertentu, moda kegagalan sistem kabel termasuk:

a. Resistans seri naik (pada sirkuit terbuka menjadi kasus ekstrim)

b. Arus bocor naik (penurunan resistan isolasi)

c. Pentanahan konduktor

d. Hubung singkat antar konduktor

e. Perubahan yng besar pada kehilangan arus bolak balik atau kapasitas

(perubahan impedans)

f. Sinyal sporius dari efek elektrolit atau termoelektrik.

g. Petikan derau naik (masalah shielding dan pentanahan)

Secara umum konduktor logam dan komponen konektor sistem kabel

mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan keterjadian Moda 1 hingga 6

kegagalan sirkuit. Moda 2 hingga 5 dengan karakteristik komponen, dan sifat jaket

dan komponen shielding terkait dengan Moda 5 dan 7. Perubahan utama pada

sifat komponen sistem kabel akibat penuaan diikuti oleh stressor seketika yang

tinggi adalah moda kegagalan sistem kabel.

Contoh moda kegagalan potensil dengan degradasi penuaan untuk jaket

adalah penuaan termal/radiasi yang menyebabkan kerapuhan. Tahap awal

kegagalan ditandai dengan pengkerutan atau retak. Komplikasi dan konsekuensi

yang mungkin adalah kandungan air masuk atau corrode pada bagian yang

membuka pada shield atau menyebabkan titik pentanahan tambahan sehingga

menyebabkan derau berinterferensi dengan sinyal. Komplikasi dan konsekuensi

yang mungkin lainnya adalah jaket adher terhadap isolasi dan merambatkan retak

sehingga jika kondisi basah maka terjadi pentanahan seketika dan bila kering

terjadi pentanahan insipen.
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Model Perkiraan

Penerapan teknik keandalan dimaksudkan untuk pengimplementasian

konsep pengujian hidup terakselerasi, berbeda dari uji hidup yang dilakukan pada

suatu kondisi lingkungan, yaitu pada kondisi operasi normal. Untuk tujuan ini,

dibuat suatu hipotesa atau model yang menghubungkan antara parameter agihan

kegagalan dengan kondisi lingkungan. Hubungan tersebut akan menggambarkan

mekanisme kegagalan yang terjadi, yakni fungsi densitas probabilitas dari suatu

perubah acak waktu untuk gagal dari suatu alat / perangkat pada suatu lingkungan

f(t,8) didefinisikan oleh vektor tegangan S dan vektor parameter 9. Asumsi yang

dikenakan adalah bahwa besar ragam tingkat tegangan tidak akan mengubah tipe

agihan waktu hidup, akan tetapi mempunyai pengaruh pada parameter. Hubungan

antara S dan 9, yaitu 0 =g(S; a, b, ...), diketahui kecuali untuk satu atau lebih

parameter, a, b, ...; dan juga perlu menganggap bahwa hubungan ini berlaku hanya

untuk rentang pasti dari unsur S. Obyektif perlakuan ini adalah untuk memperoleh

estimasi parameter a, b, .... berdasarkan uji hidup yang dilangsungkan pada nilai S

yang besar dan kemudian memakai estimasi itu untuk menyimpulkannya pada

lingkungan (9, Su).

Model yang diajukan adalah untuk degradasi termal berdasarkan konsep

mekanika statistik seperti teori energi aktivasi dengan laju reaksi, yang

mempergunakan model laju reaksi Arrhenius yang mengekspresikan hubungan laju

degradasi berbagai parameter sebagai fungsi suhu operasi. Persamaan umum

Arrhenius untuk proses degradasi lingkungan adalah :

k = A e K b (1)
yang m a n a :

k : laju reaksi

A : faktor frekuensi

Ea : Energi aktivasi (eV)

Kb : Konstanta Boltzman (8.761 E-05 eV/ °K)

T : Temperatur absolut (°K)

Pada umumnya energi aktivasi untuk suatu temperatur adalah konstan.

Dengan mengevaluasi persamaan Arrhenius pada dua temperatur, maka dapat

ditentukan faktor akselerasi atas muatan degradasi termal, yang diberikan oleh

persamaan:
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a s \—i

yang mana:

ta : waktu penuaan pada temperatur Ta

ts : waktu penggunaan pada temperatur Ts

Ta : temperatur absolut penuaan, °K

Ts : temperatur absolut penggunaan, °K.

PERHITUNGAN DISAIN DAN PERANCANGAN

Dilakukan perhitungan rancangan termal furnace, untuk mengetahui

kemampuan pemanasan dan sistem keselamatan.

1. Data Masukan:

Dimensi furnace : Silinder panjang (L) = 2.2 meter

diameter (d) = 0.8 meter

Bahan Isolator: rockwool konduktifitas kiso = 0.08 w/m°C.

jaket Al emisivitas = 0.5.

Temperatur didalam furnace T = 300°C.

Temperatur udara luar T_ = 30 °C.

Tebal isolator: e = 4 cm = 0.04 m.

Diameter furnace termasuk isolator D = d + 2e = (0.8 + 2 x 0.04) m

D = 0.88 m.

Ruang di dalam furnace berisi udara kering dengan tekanan atmosperik (P=1

atm).

2. Perhitungan Daya Pemanas Yang Diperlukan

Adanya perbedaan suhu antara ruang di dalam furnace (T=300°C) dengan

udara luar (T~=30 °C) menyebabkan terjadinya perpindahan panas ke luar yang

dalam kondisi mantap besarnya akan sama dengan daya yang dibangkitkan oleh

pemanas elektrik. Jadi daya pemanas yang diperlukan dihitung dari laju

perpindahan panas dari dalam ke luar.

Besarnya laju perpindahan panas tersebut dipengaruhi oleh tahanan termal

yang ada antara ruang dalam dan udara luar dimana semakin besar tahanan termal

yang dilalui, semakin kecil laju perpindahan panasnya.

Tahanan termal antara udara di dalam furnace dengan udara luar

merupakan gabungan seri dari empat tahanan termal yaitu tahanan pada

85



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-IV
Serpong, 05 Me/1999

ISSN No. : 1410-0533
P2TKN-BATAN

permukaan dalam (R,), tahanan pada ketebalan dinding furnace (Rd), tahanan pada

isolator (Riso) dan tahanan pada permukaan luar isolator (Rs), seperti ditunjukkan

dalam Gambar 1.

udara luar (30°C)

Gambar 1 Tampang lintang furnace

Tahanan ekivalen dari gabungan tersebut menjadi:

Re=Ri+Rd+RiS0+Rs (3)

Dibanding Riso dan Rs harga R, dan Rd merupakan harga yang sangat kecil

mengingat suhu yang tinggi (radiasi tinggi), ketebalan dinding yang kecil dan

tingginya konduktivitas logam sebagai bahan dinding. Oleh karena itu tahanan

ekivalen Re bisa didekati sebagai:

Re=Riso + Rs (4)

• Menentukan Riso

Mengingat harga tebal isolator yang jauh lebih kecil dari diameter furnace,

maka menghitung Riso bisa dianggap sebagai pelat sehingga:

Riso = e/kiso=0,04/0,08 = 0,5 m2oC/W

• Menentukan Rs

Perpindahan panas pada permukaan ke udara luar berlangsung secara

konveksi alamiah dan radiasi, sehingga koefisien perpindahan panas total pada

permukaan (hs) merupakan gabungan dari koefisien perpindahan panas konveksi

(hc) dan radiasi (hr), atau :

hs = hc +hr (5)

Harga hc dihitung dengan persamaan:

N,. k,.,
h. =

D
(6)
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dimana Nu merupakan bilangan Nusselt, yang bisa dihitung dengan

persamaan yang direkomendasikan oleh Churchill dan Chu, yaitu:

2

0 ^87 R
Nu = \0,6 + — s ^ untukRa < 1012 (7)

{ ' [ r f2 7 j
dimana:

Ra = bilangan Rayleigh =
vcc

v
Pr = bilangan Prandl = —

a

Dengan mengambil harga:

g = percepatan gravitasi = 9,81 m/det2

(3 = koefisien ekspansi termal udara = 2,7 10'3 /°C

D= diameter luar = 0,88 m

v = viskositas kinematik udara =19 10"6 m2/det

a = diffusivitas termal udara, sebagai asumsi awal diambil 50 °C

T. = 30°C

Pr = 0,7 dan

kudara = 0,028 W/m°C,

maka diperoleh harga Nu=124,56 dengan Ra=1,27 109 sehingga :

hc = (Nu kud)/D = (124,56 x 0,028)/0,88 = 3,963 W/m2oC

Harga hr dihitung dari persamaan

hr = et (Ts
3 + TS

2T. + TST.2 + T.3) (8)

dengan:

e = emisivitas permukaan = 0,5

t = konstanta Boltzman = 5,67 10"8 W/m^K"4

Ts dan T. dalam °K yaitu masing-masing 323 °K dan 303 °K,

sehingga:

hr =3,48W/m2oC,

dan

hs =h c +h r = 7,443 W/m2oC.

Mengingat Rs = 1/hs, maka Rs = 0,134 m2oC/W

Kembali ke persamaan (4), diperoleh :

Re
=RiSo + Rs = 0,634 m20C/W
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Koefisien perpindahan panas ekivalen dari dalam furnace ke udara luar

adalah :

he= 1/Re = 1,577 W/m2oC

Laju perpindahan panas dapt dihitung dengan persamaan :

Q = he A (TrT_) (9)

= 1,577 (TIDL + 2TCD/4) (300-30)

= 1,577x7,3x270

= 3105W.

A adalah luas permukaan. Dengan diketahuinya laju perpindahan panas Q,

maka suhu permukaan isolator (Ts) yang semula diasumsikan sebesar 50 °C bisa

dikoreksi kembali, yaitu:

Q = hs A (T.-30)

Ts = - ^ - + 30 = 87,4°C
h sA

Dengan harga Ts yang baru, harga hc dan hr dikoreksi kembali menjadi:

hc = ^ - ^ = 5 ,53W/m 2 o C

dan

hr = 4,164 W/m2oC

Sehingga:

hs = 9,694 W/m2oC.

Rs= 1/hs = 0,1031 m2oC

Karena Riso tetap, maka Re menjadi:

Re = 0,603 m2oC/W

he= 1/Re= 1,658 W/m2oC

Dengan he yang terkoreksi, harga laju perpindahan panas dapat dikoreksi

menjadi:

Q = 3268 Watt

Suhu permukaan yang baru dapat dikoreksi menjadi (dengan Q dan hs

terkoreksi): '

T = - ^ - + 30 = 76,18°C
K A

literasi selanjutnya terhadap Q dan Ts akan sedikit menurunkan Q dan sedikit

menaikkan Ts sedemikian dicapai konvergensi dalam harga :



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

Q = ± 3250 Watt, dan

Ts = ± 78 °C

Jadi daya pemanas yang diperlukan minimal sebesar 3250 Watt dan akan

menghasilkan suhu permukaan sebesar 78 °C.

3. Perhitungan waktu pemanasan

Dengan menggunakan persamaan keseimbangan energi pada udara di

dalam furnace, diperoleh hubungan sebagai berikut:

Energi yang diberikan pemanas = Energi yang + Energi yang dibuang
dalam selang waktu dt disimpan

P dt = p V Cp dT + he A (T-T_) dt (10)

P = p V Cp dT/dt + he A (T-T.) (11)

Persamaan di atas adaiah merupakan persamaan diferensial orde 1 dengan

solusi:

T(t) = T_+ - ^ ( l - e ' I / r ) (12)

untuk (p/heA) sama dengan (300-30) dan t adaiah konstanta waktu= />vcp

e

Dengan mengambil harga kerapatan udara (pud) rata-rata (antara 30 °C-300

°C) = 0,9 kg/m3 dan kapasitas panas udara (cp) rata-rata = 1030 J/kg °C,

serta : V = p d2 L/4 = 3,14 x 1,106 x 1030/4 = 1,106 m3

0 ,9x1 ,106x1030 OA^J.,
maka: r = — - = 84,7 detik = 1 , 4 1 memt

1,658x7,3
Jadi T(t) = 30 + 270 ( i -e^4 1 ) , t dalam detik.

Dalam waktu 10 menit, suhu sebesar 299,77 °C sudah bisa dicapai.

Setelah dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan beberapa faktor,

maka dilakukan perancangan perangkat uji. Perancangan perangkat uji adaiah

untuk menetapkan suatu metode uji pada situasi termal untuk menentukan lama

waktu selama itu kabel elektrik mampu melaksanakan fungsinya, tanpa mengalami

kegagalan. Adapun tujuan pengujian adaiah mengamati perilaku kabel dalam

melaksanakan fungsinya tersebut.

Untuk tujuan itu perancangan perangkat uji dilakukan dengan bahan sebagai

berikut:
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1. Furnace

Ukuran

Bahan

Pemanasan

Termokopel

Isolasi

2. Stabilisator

Spesifikasi

3. Power Supply

Input

Spesifikasi

4. Untai uji

: 2 meter-panjang, 0,8 meter-diameter.

: Baja, tebal 10 mm.

: Elektric Heater dan termokontrol, 4 kW

: 4 penyidik (probe)

: Rockwool-jaket: aluminium.

: 380 Volt Luaran, 3-fasa, 10 mA-10 A.

: 380/220 Volt.

: 48 Volt-DC, 10 mA-10 A

: Rangkaian kabel uji

h. Kabel uji

• Jumlah uji : 3 titik suhu a 3 kali pengujian,

• Panjang : 9 x 2 x 3 meter x 150%

i. Meter

• Voltmeter

• Amperemeter

• Lampu

j . Perlengkapan untai uji

• relay

• konductor

• switch

• pemutus arus (breaker)

• resistor

Susunan Perlengkapan dan Spesimen Uji

Susunan perlengkapan dan spesimen uji yang ditempatkan horizontal di

pusat diameter furnace, disusun seperti terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Sedangkan pengamatan akan dilakukan terhadap rangkaian lampu beban seperti

Gambar 4.
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140 mm

80 mrf

Elemen Pemanas Listrik

1

»

1000 mm

Thennokopel
Elemen Pemanas

.-.:...:;• ^ . ; : i f l : i i ; j ; : ; : ; : ; | l l s n K • • - •

••'• " m m \ w^-

• I I -
r

Listrik

1000 mm

Tliermokontrol

Rangkaian listrik

Gambar 2: Furnace dan kelengkapan
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800 mjh
580 nun

$40.nun

380 V a.c.
10 A-10 m A

untuk kabel daya

1000 mm 1000 mm

i r

dan

48 V il.c.
10 A-IOmA

untuk kal>cl I<£C

L;iiiipu I

Lampu be ban

Gambar 3 : Furnace dan rangkaimi uji
Liitnpu I

Gambar 3 : Furnace dan rangkaian uji
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Resistor Amperemeter Lauipu

w

Gambar4 : Rangkaian lampu beban
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V. KESIMPULAN

Penilaian keandalan kabel dapat dilakukan dengan pengamatan langsung

atas pengalaman operasional. Namun cara ini kurang efektiv mengingat

ketersediaan data pengalaman sangat terbatas. Selain dengan cara tersebut juga

dapat dilakukan dengan melakukan pengujian dengan menerapkan hidup

terakselerasi. Dengan cara kabel dikenakan beban kondisi operasional. Pada

tujuan pengujian ini kabel dirancang dikenakan beban termal, yaitu dengan

menggunakan furnace berkapasitas sebesar 4000 Watt yang dikontrol, dengan

suhu pemanasan maksimum 300°C. Dimensi furnace yang dirancang adalah

silinder horizontal dengan diameter 800 mm dan panjang 2000 mm, dengan isolasi

rockwool dan pembungkus aluminium. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa daya

minimal yang diperlukan adalah 3250 Watt, dengan suhu permukaan aluminium

sebesar 78°C dan untuk mencapai suhu maksimum yang dikehendaki dapat

dicapai dalam 10 menit.
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PERANCANGAN SISTIM PEMURNIAN AIR LAUT MENJADI AIR
TAWAR BERDASARKAN METODA DESALINASI MULTISTAGE

FLASH DISTILLATION (MSF)

ASPEK DASAR PROSES DAN TERMODINAMIKA DESALINASI
MSF

Pelaksana : Geni Rina Sunaryo, Sumijanto, Siti Nurul Lafifah

ABSTRAK

Dalam rangka pengembangan proses pembuatan air tawar untuk mensuplai
kebutuhan air minum di wilayah Jakarta dan beberapa daerah Indonesia timur,
Badan Tenaga Nuklir (BATAN) sedang melakukan studi pengembangan reaktor
daya mini dalam aplikasinya sebagai penghasil listrik dan air mefalui proses
desalinasi. Salah satu metoda desalinasi yang banyak diaplikasikan adalah metoda
Multi Stage Flash Distillation (MSF) yang menggunakan energi panas sebagai
sumber energinya, karena biaya perawatannya yang relatif murah. Maka penelitian
berantai yang direncanakan selesai selesai dalam waktu 5 tahun hingga
dirancangnya skala mini MSF telah mulai dilakukan. Sebagai langkah pertama
telah dilakukan studi awal secara literatur mengenai aspek dasar proses serta
termodinamika reversibel pada periode penelitian 1998-1999. Dimana aspek dasar
proses meliputi pembentukan kerak, penghilangan gas terlarut dan penghilangan
buih, sedangkan dari aspek termodinamika reversibel diketahui bahwa jumlah
panas yang dibutuhkan untuk desalinasi MSF berbanding lurus dengan perbedaan
energi bebas (AG°) antara air dalam larutan dengan air murni dikalikan dengan
perbandingan jumlah kenaikan temperatur didih dan temperatur didih dengan
temperatur didih, yang nilai rentangnya sebesar 35~40 kJ/kg. Karena banyaknya
aspek yang mempengaruhi terjadinya proses irreversibel maka panas yang
dibutuhkan menjadi 7 kali lipatnya atau sebesar 240~280 kJ/kg.

ABSTRACT

During the development of making fresh water for supplying the potable
water in Jakarta and eastern Indonesia, Indonesia Atomic Energy Agency (BATAN)
has been developing the application of small power reactor for dual purposes,
electricity and fresh water producing. One of the most popular methode, because of
the cheapest maintenance, is the Multi Stage Flash Distillation (MSF) which use the
heat energy as the heat source. Therefore, as the first step of 5 years study on
designing the miniscale of MSF, the process fundamental and thermodynamic
aspects were done in the experimental year of 1998-1999. Where the fundamental
aspects are the scale formation, degassing dissolved gas and diminishing foam,
and from the thermodynamic aspect it is known that the total amount of heat
required for MSF desalination is equal to the free energy differencies between
water in solution and pure water times the ratio of total boiling temperature and the
boiling temperature elevation with boiling temperature, where the range value is
35-40 kJ/kg. Since the many complex aspect of irreversible the heat required
become 7 times higher as 240~280 kJ/kg.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara tropis yang mempunyai 2 musim, hujan dan

kemarau. Ironisnya, perbedaan curah hujan antara musim kemarau dan musim

hujan membuat beberapa daerah di Indonesia mengalami kekeringan pada musim

kemarau dan banjir pada musim hujan. Salah satu opsi yang menjanjikan untuk

mengatasi masalah itu adalah diterapkannya proses pemurnian air laut menjadi air

tawar dengan metoda desalinasi untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan

karena dua pertiga dari kepulauan Indonesia terdiri dari laut.

BATAN sedang melakukan studi pengembangan aplikasi reaktor daya mini

untuk penghasil listrik dan air tawar melalui proses desalinasi, serta pengembangan

metoda guna memproduksi air pendingin reaktor, maka studi yang lebih dalam

mengenai proses desalinasi itu sendiri sangat diperlukan. Salah satu metoda yang

banyak diaplikasikan karena biaya perawatannya yang relatif murah adalah metoda

Multistage Flash Distillation (MSF) yang menggunakan sumber energi panas.

Untuk lebih menguasai atau memahami metoda tersebut, maka penelitian

berantai yang direncanakan selesai dalam waktu 5 tahun hingga dirancangnya

skala mini MSF akan dilakukan. Sebagai langkah pertama periode penelitian 1998-

1999 telah dilakukan studi awal secara literatur mengenai aspek dasar proses dan

termodinamika desalinasi MSF, dan akan dijelaskan dalam makalah ini.

PENGERTIAN DESALINASI

Desalinasi adalah proses pemurnian atau pengurangan garam terlarut di

dalam air lautyang lebih besardari 1000 ppm hingga 40.000 ppm menjadi airtawar

dengan konsentrasi garam terlarut di bawah 1000 ppm. Sistim desalinasi yang

pertama kali adalah MSF dan Reverse Osmosis (RO) dengan membran yang

kestabilannya rendah dimana biaya kapitalnya masih tergolong tinggi. Sistim yang

menjanjikan dan menyajikan harga produk air yang rendah adalah RO dengan

membran dan sistim hibrida seperti MED yang dikombinasi dengan kompresi uap

(VC=Vapor Compression).

Pada prinsipnya proses desalinasi dibedakan menjadi 2 bagian bila ditinjau

dari sumber energi yang digunakannya, proses dengan menggunakan energi listrik

dan proses dengan menggunakan energi panas. Adapun jenis proses dengan

menggunakan energi panas (proses destilasi) dapat dilihat pada Gambar 1 di

bawah ini.(1) Sistim desalinasi MSF telah banyak diaplikasikan di beberapa negara.

Walaupun biaya investasinya tinggi tetapi biaya perawatannya relatif rendah.
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Karena sebagai sumber uap utama dan sistim pemanasannya dapat di suplai dari

panas sisa yang dihasilkan dari PLTN maka pengkajian yang lebih mendalam

mengenai desalinasi MSF sangat diperlukan.

EVAPORAS!

CONDENSING

INSIDE TUBES

SUBMERGED

TUBE

TME

CONDENSIN

G OUTSIDE

TUBES

VTE

VTFE

DESTILASI

MEMBRAN

DGN PANAS

REKOVERI

DAN

PEMANAS

EKSTRA

PROSES DESTILASI

FLASHING

MSF

DESTILASI MEMBRAN

Gambar 1. Diagram Jenis proses Desalinasi

Multi Stage Flash Distillation (MSF)

Prinsip dasar desalinasi MSF adalah pemanasan air laut secara progresif

hingga temperatur maksimum operasi 90~130°C, kemudian di flashing dalam

beberapa tingkat operasi pada tekanan yang lebih rendah secara progresif. Uap

yang dihasilkan dari setiap tingkatnya di kondensasikan dengan metoda penukar

panas oleh air umpan. Gambar proses desalinasi MSF dapat dilihat pada Gambar

2. Sumber uap utama dapat disuplai dari panas sisa yang dihasilkan oleh

pembangkit listrik seperti tenaga uap ataupun PLTN.

1« STAGE 2nd STAGE 3rd STAGE

HIGH TEMPERATURE
HIGH PRESSURE STAGE

LOW TEMPERATURE
LOW PRESSU RE STAGE

Gambar 2. Proses Desalinasi secara Multi Stage Flash Distilattion (MSF).
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Ada 2 prinsip pengaturan di dalam MSF, yaitu brine recycle system dan

once-through system.™ Dimana sebagian besar proses MSF yang beroperasi

berdasarkan brine recycle system karena pada saat itu material yang tahan korosi

belum banyak tersedia di pasaran.

Di dalam brine recycle system, air umpan yang digunakan sebagai pendingin

sebagian besar dibuang dan sebagian kecil saja yang kemudian digunakan sebagai

air umpan yang besarnya dua setengah air produk.

Jumlah air umpan yang dibutuhkan untuk menghasilkan air produk dengan

jumlah tertentu (yang bergantung pada perbedaan temperatur) disirkulasi dan

dijaga kegaramannya harus dibawah maksimum, dimana pada proses ini

dibutuhkan pompa yang sangat berperan di dalam proses desalinasi.

Di dalam sistim once-through, semua air pendingin dideaerasi pada tingkat

pertama dan aditif diinjeksikan sebelum air umpan tersebut dialirkan ke dalam

sistim.

Aspek Dasar proses

Efek fundamental yang harus diperhatikan serta cara penghilangannya dari

destilasi terdiri dari proses pembentukan kerak, pengaruh gas terlarut dan

pengaruh buih. Pembentukan kerak di dalam proses destilasi menjadi masalah

yang dominan karena menurunkan efektifitas pertukaran panas dari permukaan

material. Kerak yang terbentuk dapat berupa endapan kristal dimana proses

penghilangannya harus dengan di bor/di drill, endapan yang berasal dari larutan

yang terbentuk karena proses penurunan kelarutannya pada temperatur dan kristal

padat yang melekat erat pada permukaan logam, Secara umum kerak tersebut

dapat dibedakan dalam 2 tipe, alkalin dan non alkalin. Dimana yang termasuk kerak

alkalin adalah Kalsium Karbonat dan Magnesium hidroksida dan yang termasuk

kerak non alkalin adalah Kalsium Sulfat, Kalsium Pospat dan Silikat. Tipe alkalin

sangat bergantung pada alkalinitas larutan sedangkan non alkalin sangat

bergantung pada konsentrasi.

Adanya gas terlarut di dalam air laut yang berkisar sampai orde 30 ppm (30

gram dalam 1 m3) dan untuk CO2 sekitar 200 gram dalam 1 m3 yang disebut

sebagai gas yang tidak dapat terkondensasi. Gas-gas tersebut sangat

mengganggu di dalam proses destilasi. Selain gas Oksigen merupakan oksidator

kuat dalam proses korosi, CO2 merupakan komponen utama yang menyebabkan

terbentuknya kerak alkalin Kalsium Karbonat. Penanggulangan gas-gas tersebut

dengan dideaerasi menggunakan deaerator vakum bertemperatur rendah yang
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tujuannya adalah untuk menghilangkan atau meminimasi gas terlarut seperti C02

dan 02, dimana C02 menginisiasi terbentuknya kerak karbonat dan O2 adalah

oksidator kuat yang mengubah besi II menjadi besi III yang dikenal sebagai proses

korosi. Senyawa karbonat dihilangkan dengan penambahan asam dimana

penambahan asam tersebut dapat direduksi sampai 4 kalinya bila digunakan pipa

yang tahan korosi.

Buih atau busa yang timbul dari air laut pada proses desalinasi MSF dapat

menurunkan efisiensi proses. Penanggulangannya dengan menambahkan antifoam

yang biasanya ditambahkan hingga konsentrasi 2 ppm pada awal proses.(3)

Hal-hal yang sangat penting yang harus ditetapkan secara awal di dalam

desain sistim proses adalah berapa kapasitas produk dalam galon perhari atau m3

perhari, berapa Gain Output Ratio (GOR) yang dikehendaki dan berapa jumlah

energi yang dibutuhkan untuk kapasitas produk yang diinginkan. Panas yang

dibutuhkan atau dapat dinotasikan sebagai Q dapat dihitung berdasarkan

perbandingan konsumsi energi per unit massa produk air (kJ/kg). Semua energi

yang dihitung tersebut adalah energi panas yang dibutuhkan yang harus diberikan

atau disebut sebagai sumber panas eksternal, jadi tidak termasuk uap yang berasal

dari sirkulasi desuperheating water yang disebut sebagai sumber panas internal.

Untuk menghitung berapa nilai Q yang dibutuhkan perlu dipelajari termodinamika

secara umum dari proses desalinasi secara termal.

ASPEK TERMODINAMIKA

Dasar proses termodinamika desalinasi dengan menggunakan energi panas

dapat dijelaskan seperti di bawah ini.(4'5)
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AG°

Lb

.Tb+.Alb_._

-\

Q-AG°V

J_ J J

Tb adalah titik didih dan ATb adalah kenaikan temperatur titik didih. Panas

yang harus diberikan adalah Q dan panas yang dikeluarkan ke lingkungan atau

dilepaskan adalah Q-AG°, dimana

AG° adalah perbedaan energi bebas antara air di larutan dengan air murni.

AG° dari destilasi adalah panas laten (Lb) dibagi dengan temperatur didih (Tb)

dikalikan dengan kenaikan titik didih (ATb) dalam kondisi air murni (persamaan 1).

AG =—(ATJ (1)

Dengan mempertimbangkan proses reversibel ideal, dimana panas yang

diserap adalah Q dan panas yang menghilang sebesar Q-AG0 pada Tb, maka

didapat

T,,+
(2)

dan

Q - A G 0 = L b (3)

AG0 untuk air laut adalah 2,8 kJ/kg. AG0 untuk proses desalinasi akan

semakin besar karena peristiwa pemisahan air dari larutannya yang mengakibatkan

semakin tingginya konsentrasi larutan garam. Konsentrasi yang dijaga pada proses

desalinasi adalah 2 kali konsentrasi air laut awal yang memberikan AG° sebesar

5,6 kJ/kg.

Jadi ATb dapat dihitung pada rentang temperatur operasi reversibel ideal

dengan panas masukan melewati panas laten dari pelarut murni dengan sejumlah

AG°; energi yang dibutuhkan sebagai Lb+AG0.
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Kesuksesan proses destilasi bergantung pada pencapaian energi yang

dikonsumsi lebih kecil dari panas laten, dan dicapai pada operasi rentang

temperatur yang luas. Misalnya rentang temperatur nya dari (Tb+AF) turun ke Tb,

maka energi masukan yang diperlukan, Q,

= 2AG° (4)

Dengan menggunakan persamaan (1) didapat

'ATA
(5)

Karena rentang temperatur operasi normal AF adalah 60°K dan kenaikan

temperatur didih (ATb) adalah 0,46°K, maka energi panas yang dibutuhkan untuk

proses reversibel ideal adalah (2Lb x 0,46)/60, sekitar 1/60 dari panas laten atau

sekitar 35-40 kJ/kg. Variasi nilai AF sangat mempengaruhi di dalam penghematan

energi pada energi proses desalinasi MSF ini, dimana kenaikan AF sebesar 10°K

dapat menghemat sebesar ±14%.

Tetapi, kondisi irreversibel yang muncul pada proses praktis yang

memberikan luaran yang tertentu dari plant yang tertentu tidak dapat dihindari,

sebab kita menghendaki aliran tertentu dan perbedaan temperatur yang tertentu

pula untuk perpindahan panas. Sehingga dapat diprediksi penyebab naiknya panas

realistik dari proses destilasi yang dibutuhkan hingga menjadi 240-280 kJ/kg.

Faktor-faktor yang dapat dipikirkan adalah kecepatan alir dari uap yang

menyebabkan turunnya tekanan yang berdisosiasi dengan turunnya temperatur

saturasi yang besarnya sekitar 2°K. Kemudian, perpindahan panas membutuhkan

perbedaan temperatur sebesar 4°K. Tambahan lagi dengan cepat dibutuhkan

tambahan temperatur sebesar 6°K untuk mencapai 0,92°K yang berkaitan dengan

titik didih dari air laut. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi panas energi

yang dibutuhkan sebesar kelipatan 6,92/0,92 atau 7 kalinya, sehingga dari 35-40

kJ/kg secara teori reversibel menjadi 240-280 kJ/kg.

KESIMPULAN

Aspek-aspek dasar yang hams dipahami di dalam perancangan sistim

desalinasi MSF adalah proses pembentukan kerak, penghilangan gas terlarut dan

penghilangan buih, dimana ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi efisiensi

proses dan umur paruh sistim secara keseluruhan. Dari aspek termodinamika
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diketahui bahwa panas yang dibutuhkan per kg air laut secara teoritis proses

reversibel adalah sebesar 35~40 kJ, tetapi karena adanya bermacam faktor yang

tidak dapat dihindari yang menyebabkan proses tersebut menjadi tidak reversibel

maka panas yang dibutuhkan naik menjadi 7 kali lipat atau sebesar 240-280 kJ/kg.
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KARAKTERISASI SUHU TERHADAP PEMBENTUKAN ENDAPAN
PADA DESALINASI MSF

Pelaksana : Sumijanto

ABSTRAK

KARAKTERISASI SUHU TERHADAP PEMBENTUKAN ENDAPAN PADA
DESALINASI MSF. Permasalahan yang timbul dalam proses desalinasi MSF
adalah terbentuknya endapan pada permukaan pipa penukar panas. Hal ini akan
berakibat turunnya efisiensi pemindahan panas serta serangan korosi pada pipa
yang pada akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itulah
kerakterisasi sunn pembentukan endapan pada proses desalinasi MSF perlu
dilakukan sehingga dapat ditentukan langkah-langkah pencegahannya.
Karakterisasi diawali dengan perancangan dan perakitan sarana uji pengendapan
berupa autoclave, dilanjutkan dengan estimasi pembentukan endapan alkali pada
proses desalinasi. Autoclave dibuat dari bahan baja tahan karat SS 304 berbentuk
silinder dengan diameter dalam 14 cm, tebal dinding 0,173 cm, volume 2,0 liter,
tutup dengan sistem flanges tebal 0,425 cm mampu beroperasi pada tekanan 5.0

atm, suhu 200 C dengan stress yang diijinkan 877,5 Kg/Cm : Endapan alkali yang
terbentuk disebabkan oleh adanya dekomposisi termal dari ion bikarbonat yang
berinteraksi dengan ion kalsium dan magnesium. Terjadi kompetisi pengendapan
antara kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Jumlah endapan ditentukan
oleh kecepatan reaksi dekomposisi ion bikarbonat dan reaksi pengendapan itu

sendiri. Jumlah maksimal endapan alkali yang mungkin terbentuk dalam tiap m air
laut adalah 116 gram kalsium karbonat dan 67,28 gram magnesium hidroksida.

ABSTRACT

TEMPERATURE CARACTERIZATION OF SCALING PROCES ON MSF
DESALINATION. The problems in MSF desalination proces in present are scale on
surface of heat exchangers pipe. Therefore causes degradation of heat transfer
efficiency and corrosion attact on the pipe and finally to expensive cost. Because of
that temperature caracterization of scaling on MSF desalination proces must be
conducted in order to determine the prevention of that scaling. Caracterizaation
begin whith the design and construction of scaling test appaaratus as autoclave,
best estimate and scaling test on variation heating temperature. Autoclve with SS
304 in form of silinder with iner diameter 14 cm, wall thickness 0.173 cm, flanges

0,425 cm is capable to operate at 5 atm pressure, 200 °C temperature with

allowable stress 877,5 Kg/cm^. The formed alkaline scale is caused by thermal
decomposition of becarbonate ions, calsium and magnesium ions interaction. That
interaction makes the full filling of constante solubitity product of scale. The
maximum alkaline scaled occured in MSF desalination is 116 gram CaCO3 and

67,28 gram Mg(OH)2 per rn^ sea water.

I. PENDAHULUAN

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN ) merupakan salah satu opsi yang

layak untuk dipertimbangkan dalam memenuhi kebutuhan energi dimasa datang

mengingat teknologi ini mempunyai efisiensi tinggi dan bersih lingkungan.
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Pemerintah melalui program BATAN telah memberikan isyarat bahwa cepat atau

lambat PLTN akan dibangun dalam rangka diversivikasi energi untuk menjamin

kelangsungan sumber daya alam.Oleh karenanya perlu dipersiapkan pemikiran

untuk memberikan kontribusi dalam menyongsong teknologi PLTN tersebut

sehingga dapat diperoleh berbagai keuntungan dalam pemanfaatannya.

Dewasa ini dikota-kota besar, kawasan industri dan beberapa daerah

terpencil mengalami kekurangan air bersih terutama dimusim kemarau. Hal

tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber air yang dapat diolah (sungai)

serta adanya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Pemerintah telah

berupaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan melalui program kali bersih

(PROKASIH) serta diterbitkannya peraturan tentang pengambilan air tanah yang

menggunakan teknologi canggih, akan tetapi hasilnya masih belum memuaskan.

Seiring dengan program pembangunan PLTN dan adanya kekurangan air

bersih seperti tersebut diatas maka proses desalinasi air laut secara Multi Stage

Flash Destilation (MSF) merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan

mengingat teknologi ini dapat memanfaatkan panas dari sistem sekunder PLTN.

Disamping hal tersebut desalinasi MSF juga menghasilkan air bebas mineral

berkuaiitas tinggi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pendingin

primer dan sekunder PLTN itu sendiri. Sebagai langkah awal dalam pemanfaatan

energi panas sisi sekunder untuk proses desalinasi MSF perlu dipikirkan

kemungkinan adanya masalah yang dapat mengganggu keselamatan operasi

PLTN karena serangan korosi ataupun efisiensi proses desalinasi yaitu

terbentuknya endapan pada permukaan pipa penukar panas. Terbentuknya

endapan tersebut merupakan dampak dari pemanasan air laut sehingga terjadi

interaksi termal antara senyawa-senyawa yang terlarut dalam air laut. Oleh karena

itulah pada penelitian ini dilakukan karakterisasi suhu pembentukan endapan alkali

pada kondisi proses desalinasi MSF secara teoritis. Karakterisasi diawali dengan

perancangan dan perakitan sarana pengendapan berupa autoclave yang mampu

beroperasi pada suhu tinggi hingga 150 °C tanpa pendidihan. Proses pembentukan

endapan yang mungkin terjadi dipelajari untuk mengetahui karakter suhu dan jenis

endapan yang terbentuk. Karakterisasi secara eksperimental perlu dilakukan untuk

mengetahui kinetika pembentukan endapan pada berbagai suhu. Hasil penelitian

ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pencegahan terbentuknya

endapan serta menghindari disintegrasi struktur material PLTN akibat serangan

korosi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Desalinasi air laut adalah proses pengolahan air laut untuk memperoleh air

murni dengan cara memisahkan komponen-komponen garam yang terlarut. Pada

Multi Stage Flash Distilation (MSF) air laut masuk kedaiam sistem melalui pipa-pipa

yang ada dalam setiap tingkat penguapan dimana air didalam pipa terpanaskan

secara progresif oleh panas kondensasi yang sekaligus sebagai ekonomiser

(pemanas awal). Pemanasan air laut terakhir dilakukan dalam brine heater

menggunakan sumber panas uap dari sistem pembangkit listrik ataupun industri.

Selanjutnya air laut yang telah dipanaskan tersebut dialirkan melalui nozzles dalam

tingkat pertama, dengan menjaga tekanan sedikit lebih rendah dari pada tekanan

saturasi maka terbentuk uap air. Uap yang dihasilkan dikondensasikan oleh

ekonomiser menghasilkan air bebas mineral. Demikian untuk tingkat berikutnya

tekanan juga diturunkan lebih rendah dari tekanan saturasinya sehingga dihasilkan

uap air lagi. Proses desalinasi MSF seperti gambar 1 berikut:

l it STAGE 2nd STAGE 3icl STAGE

HIGinCMrcnATUflE
HIGH rncssune STAGE

Scawattr
Facil

COWPHESSUtlE STAGE

Gambar 1 : Skema proses desalinasi MSF.

Air laut mengandung berbagai ion yang berpotensi untuk membentuk

endapan bila mengalami proses pemanasan. Oleh karenanya pada instalasi MSF

diperlukan perlakuan tertentu secara fisika ataupun kimia terhadap air laut untuk

menekan pembentukan endapan.

Komposisi air laut sangat bervariasi bergantung oleh kondisi lingkungan

dimana laut itu berada, akan tetapi secara umum kandungan ion dalam air laut

adalah sebagai berikut :
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Komposisi ion dalam air laut secara umum :

Ion

Na +

Mg + +

Ca + +

K +

cr

S O 4 "

HCO3-

Br"

Lain-lain

Konsentrasi (ppm)

10.561

1.272

400

380

18.980

2.649

142

65

34

Eqivalen/kg air laut

0.45923

0.10461

0.01997

0.00972

0.53530

0.05515

0.00233

0.00081

-

III. TATA KERJA

1. Bahan :

Bahan yang diperlukan untuk percobaan adaiah baja tahan karat SS 304,

bahan listrik, instrumentasi, mekanik, bahan kimia CaC^, MgCl2, NaHCO3 dan air

bebas mineral.

2. Alat:

Peratan bengkel mekanik dan intrumentasi, alat gelas, ion spesific analizer,

neraca analitik dan perlengkapan laboratorium kimia.

3. Menentukan tebal dinding dan flanges autoclave

Tebal dinding dan flanges dihitung menggunakan formulasi Lame's

-1

ti = di

t = Tebal dinding autoclave (cm)

ti = Tebal tutup flanges

di = Diameter dalam (cm)
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p = Tekanan fluida (Kg/cm2)

ft = Stres yang diijinkan pada material untuk suhu 200 °C = 877,5 Kg/cm2

k = tetapan = 0,162

4. Perakitan autoclave

Komponen autoclave hasil perancangan tersebut yang meliputi tabling,

flanges, pemanas, kontrol suhu,, pendingin, pembangkit tekanan (gas N2) dirakit

menjadi satu sistem sarana uji pengendapan yang berupa autoclave.

5. Uji fungsi autoclave

Uji fungsi dilakukan terhadap kemampuan autoclave untuk melakukan uji

pengendapan yang meliputi suhu dan tekanan operasi desalinasi MSF serta sistem

sampling.

6. Membuat estimasi pengendapan (Best estimate ).

Estimasi jumlah dan macam endapan dilakukan secara teoritis berdasarkan

atas konsentrasi ion-ion dalam air laut yang berpotensi membentuk endapan dan

harga tetapan hasil kali kelarutannya.

7. Studi kinetika pembentukan endapan alkali.

Studi kinetika dilakukan terhadap pembentukan endapan kalsium karbonat

dan magnesium hidroksida yang mungkin terbentuk selama proses desalinasi

dengan variasi suhu dan waktu.

Suhu : 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 120, 130, 140, 150 °C.

Waktu : 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 menit. untuk masing-masing

suhu.

Pada masing-masing suhu operasi diambil sampling untuk dianalisa

kandungan unsur logam pembentuk endapan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dari hasil perhitungan perancangan autoclave dengan menggunakan

formulasi Lame.s dihasilkan dimensi minimal yang mampu digunakan untuk

melakukan uji pengendapan pada kondisi operasi desalinasi MSF suhu masimal

150 °C tanpa pendidihan adalah sebagai berikut
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Tebal dinding

Diameter dalam

Tebal tutup (Flanges)

Stress yang diijinkan

Tekanan desain

Suhu desain

0,173 Cm

14 Cm

0,425 Cm

877,5 Kg/Cm2

5,0 atm

200 °C

Akan tetapi pada pelaksanaannya demensi autoclave dibuat melebihi ukuran

desain yaitu :

Tebal dinding

Tebal tutup (Flanges)

: 1,0 Cm

: 1,25 Cm

hal ini dimaksudkan untuk memberikan batas keselamatan (safety margine)

yang cukup besar sehingga untuk operasi uji pengendapan akan sangat aman.

Disamping hal tersebut akan memberikan peluang untuk pemanfaatan autoclave

pada operasi suhu dan tekanan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan

kemampuan pada dimensi terakhir.

Dari uji fungsi autoclave diperoleh hasil bahwa autoclave mampu

memberikan kondisi operasi untuk uji pengendapan hingga suhu 150 °C dengan

kontrol suhu cukup tepat, hal ini berarti sistem kendali suhu dapat bekerja dengan

baik.

Dari estimasi pengendapan secara teoritis diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada pemanasan air laut maka ion HCO3 " yang terkandung didalamnya

akan mengalami dekomposisi termal menghasilkan ion karbonat dan hidroksil yang

dapat bereaksi dengan ion magnesium dan kalsium membentuk endapan alkali.

2 HCO3 ======== CO 3
2 " + CO 2 + H2O

CO3 2" + H2O ======== 2 OH " + CO2

Ca2 + + CO32 ' =========== CaCO3 (endapan)

Mg2 + + 2 OH " =========== Mg(OH)2 (endapan)

KSP CaCO3 = 4.96 x 10 "9 dan KSP Mg(OH)2 = 5.61 x 10 " 1 2

Dari harga KSP tersebut maka dalam endapan alkali akan terjadi kompetisi

antara pembentukan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida dimana hal ini

akan ditentukan oleh kecepatan dekomposisi termal dan reaksi hidrolisa ion

karbonat. Magnesium hidroksida mempunyai harga KSP yang jauh lebih rendah
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sehingga akan sangat mudah dicapai dibanding kalsium karbonat. Akan tetapi

sebelum ion hidroksil terbentuk ion karbonat terjadi lebih dahulu. Faktor ini juga

mempengaruhi kompetisi pembentukan endapan. Jumlah endapan yang terbentuk

sangat ditentukaan oleh jumlah ion bekarbonat, kalsium dan magnesium yang

terdapat dalam air laut. Dari jumlah ekivalen yang ada dan dengan asumsi

seluruhnya bereaksi membentuk endapan maka jumlah maksimum endapan alkali

yang terbentuk adalah 116 gram kalsium karbonat dan 67,28 gram magnesium

hidroksida untuk setiap meter kubik air laut. Dalam operasi desalinasi endapan ini

akan terjadi kompetisi sehingga reaksi yang paling cepat akan terbentuk lebih

banyak.

Kinetika reaksi pengendapan dalam berbagai suhu dari kedua senyawa

tersebut penting untuk ditentukan guna mengetahui kondisi mana yang dapat

menghasilkan endapan terkecil.

V. KESIMPULAN

Air laut berpotensi menimbulkan endapan bila mengalami proses

pemanasan. Endapan alkali yang terbentuk merupakan akibat dari dekomposisi

termal ion bikarbonat yang berintraksi dengan ion kalsium dan ion magnesium.

Terjadi kompetisi pengendapan antara kalium karbonat dan magnesium hidroksida

dimana jumlah endapan ditentukan oleh kecepatan reaksi dekomposisi dan proses

pengendapan itu sendiri.Jumlah maksimal endapan alkali yang mungkin terbentuk

dalam tiap m^ air laut yang dipanaskan adalah 116,0 gram kalsium karbonat dan

67,28 gram magnesium hidroksida.
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PENGUKURAN LAJU KOROSI MATERIAL PEMBANGKIT UAP
INCONEL 690 PADA SUHU DAN TEKANAN TINGGI DENGAN

CMS100.

Pelaksana : Sriyono, Ari Satmoko, Febrianto, Nur Rahman Hidayati, Arifal,
Edy Sumarno, Ismu Handoyo, Joko Prasetjo

ABSTRAK

PENGUKURAN LAJU KOROSI MATERIAL PEMBANGKIT UAP INCONEL
690 PADA SUHU DAN TEKANAN TINGGI DENGAN CMSIOO.Telah dilakukan
pengukuran laju korosi Inconel 690 pada suhu dan tekanan tinggi. Dengan
menggunakan Autoclave, kondisi tekanan dan suhu tinggi tersebut dapat
disimulasikan. Untuk mengurangi atau mereduksi tekanan yang terjadi pada
Autoclave sehingga kondisinya dapat diukur dengan Corrosion Measurement
System 100 (CMS100), maka telah dilakukan perancangan dan pembuatan tempat
penempatan elektroda-elektroda CMS100 di tutup Autoclave. Elektroda-elektroda
CMS100 adalah elektroda acuan, elektroda kerja dan elektroda bantu. Elektroda-
elektroda CMS100 tersebut dirancang dan dibuat dalam dua paket pembuatan
yaitu paket Jembatan Garam dan paket penempatan Counter-Spesimen. Dari hasil
pengujian kedua paket tersebut terbukti telah mampu untuk pengoperasian pada
tekanan 90 bar dan suhu 280 °C. Sedangkan pengukuran laju korosi Inconel 690
dilakukan dengan memvariasikan suhu operasi Autoclave yaitu dari 150 °C, 160
°C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C dan 230 °C, serta larutan yang
dipakai adalah larutan yang mengandung 0.1 ppm klorida. Tekanan eksperimen
adalah tekanan yang terjadi didalam Autoclave akibat pemanasan air di dalamnya.
Dari hasil analisis Tafel dapat diketahui bahwa arus korosi Inconel 690 meskipun
sangat kecil, terjadi secara linier mulai dari suhu 150 °C sampai dengan suhu 230

°C yaitu dari 2,54 x 10 "10 A/cm2 sampai 1,62 x 10"9 A/cm2, sedangkan laju
korosinya tidak terukur atau nol karena arus korosi yang terukur oleh CMS 100
masih sangat kecil.

ABSTRACT

THE CORROSION RATE MEASUREMENT OF INCONEL 690 ON HIGH
TEMPERATURE AND PRESSURE BY USING CMS100. The corrosion rate
measurement of Inconel 690 on high temperature and pressure had been done. By
using an Autoclave, pressure and temperature can be simulated. For reducing the
pressure on Autoclave so its can be measure by Corrosion Measurement System
100 (CMS100), the electrodes placement had been designed and fabricated on the
cover of Autoclave. The electrodes of CMS100 are reference electrode, working
electrodes and counter electrodes. The electrodes placement are made and
designed on two packages, these are Salt bridge and Counter-Specimen
placement. From the result of testing these both of placement are able to 90 bar
(pressure) and 280 C (temperature) operation. The corrosion rate measurement
was done on temperature variation from 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C,
200 °C, 210 °C, 220 °C and 230 °, and the solution is 0.1 ppm chloride. The
pressure experiment is the pressure, which occurred in Autoclave. From the Tafel
analysis, even though very little The corrosion current increased from 150 C to 230

C it is 2,54 x 10 " 1 0 A/cm2 to 1,62 x 10"9 A/cm2, but the corrosion rate is still zero.
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PENDAHULUAN

Pembangkit uap merupakan peralatan yang sangat penting di dalam suatu

sistem PLTN. Pembangkit uap ini berfungsi memindahkan panas dari aliran primer

ke aliran sekunder untuk menggerakkan turbin. Pembangkit uap pada PLTN

biasanya di desain untuk jangka waktu yang lama yaitu sekitar 40 tahun masa

operasi. Pada dasawarsa terakhir ini, pembangkit uap difabrikasi dari material-

material yang sudah teruji seperti Incoloy 800, Inconel 600 dan Inconel 690.

Material-material tersebut dipakai sebagai bahan pembuatan tabung-tabung

pembangkit uap.

Di dalam operasinya, pembangkit uap bekerja pada tekanan, suhu dan laju

alir yang sangat tinggi. Oieh sebab itu pada bagian tertentu dari pembangkit uap

akan mudah sekali terjadi proses korosi. Proses korosi yang sering terjadi adalah :

Stress Corrosion Cracking (SCC), wastage, denting, intergranular attack, pitting dll.

Banyak kecelakaan terjadi baik itu skala kecil maupun besar yang diakibatkan

adanya kebocoran pendingin primer ke pendingin sekunder karena kegagalan

tabung pembangkit uap yang diakibatkan oleh peristiwa korosi.

Untuk mengatasi hal tersebut maka harus dilakukan penelitian yang lebih

mendalam terhadap berbagai parameter yang memungkinkan dapat mempercepat

berbagai macam proses korosi, seperti laju alir, tekanan, suhu, dan kondisi

lingkungan.

Pada makalah ini akan dijelaskan hasil penelitian mengenai laju korosi yang

terjadi pada Inconel 690 pada kondisi simulasi operasi pembangkit uap dengan

menggunakan Autoclave. Variasi temperatur mulai 150 C sampai 230 C, laju korosi

yang terjadi dianalisis dengan CMS100 Dengan mengetahui laju korosinya maka

dapat diperkirakan umur dari pembangkit uap tersebut.

TEORI

Pembangkit uap merupakan salah satu komponen utama pada pembangkit

listrik baik itu PLTN maupun non nuklir (PLTA, PLTD, PLTM, PLTG dll) yang

berfungsi memindahkan panas (heat exchanger) dari sistem pendingin primer

(reactor coolant) ke sistem pendingin sekunder untuk menghasilkan uap yang

berguna untuk menggerakkan turbin. Perpindahan panas terjadi melalui tabung-

tabung (tube-tube) yang mempunyai dinding tipis yang dirangkai membentuk suatu

konfigurasi tertentu.
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Potensiostat

Potensiostat merupakan peralatan elektronik yang memakai suatu potensial

atau tegangan listrik terkontrol untuk diberikan kepada spesimen uji sewaktu

dilakukan pengukuran arus pada spesimen. Jadi potensiostsat memberikan

potensial yang telah ditentukan terlebih dahulu pada elektroda kerja (working

electrode) sehingga pengukuran arus sel dapat dilakukan. Caranya dengan

mengubah arus yang melalui elektroda bantu ke suatu harga tertentu sehingga

beda potensial antara elektroda kerja dan elektroda acuan tidak berubah.

Secara umum potensiostat mempunyai dua fungsi utama :

1. Mengontrol perbedaan potensial antara elektroda acuan dan elektroda kerja.

2. Mengukur aliran arus antara elektroda kerja dan elektroda pembantu.

Potensiostat sering digunakan untuk analisa kuantitatif terhadap sifat-sifat

korosi bahan. Potensiostat dapat diprogram untuk mengatur secara otomatis

rentang potensial pada elektroda kerja selama waktu tertentu dengan laju yang

tidak berubah. Perubahan potensial secara berangsur-angsur ini disebut scan dan

laju perubahan potensial itu disebut scan rate (laju scan).

Dengan memvariasikan potensial yang dipakai, arus secara terus-menerus

terukur. Data yang didapat dapat ditunjukkan dengan membuat grafik potensial vs

arus (log arus) seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik potensial versus arus (log arus).

Dari tipe plot ini dapat ditentukan arus pada potensial yang dipakai, juga

sebaliknya. Pada peralatan CMS 100 kurva ini dapat langsung muncul pada layar

komputer dan dapat dicetak.
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Diagram peralatan potensiostat dapat dilihat pada Gambar 2.

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

Gambar 2. Diagram peralatan potensiostat.

Keterangan :

1. Elektroda kerja (working electrode).

Merupakan elektroda dari spesimen yang akan diteliti. Spesimen ini harus

mempunyai hubungan listrik yang dapat dipersiapkan sebelum pemasangan.

2. Elektroda bantu (counter electrode)

Elektroda bantu adalah elekroda yang khusus mengangkut arus dalam

rangkaian percobaan yang terbentuk. Elektroda ini tidak diperlukan untuk

pengukuran potensial. Biasanya dipakai batang karbon atau bahan-bahan lain asal

tidak menimbulkan kontaminasi ion-ion ke dalam elektrolit seperti Pt dan Au.

3. Elektroda acuan (reference electrode)

Elektroda ini sebagai titik dasar untuk mengacukan pengukuran potensial

elektroda kerja. Arus yang mengalir melalui elektroda ini harus sekecil mungkin

sehingga dapat diabaikan. Bila tidak, elektroda ini akan ikut dalam reaksi sel dan

potensialnya tidak lagi konstan. Oleh karena itu elektroda bantu dibutuhkan.

Elektroda acuan yang sering digunakan adalah elektroda kalomel jenuh, elektroda

Ag/AgCI.
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Komponen-komponen pendukung potensiostat yang Iain adalah :

a. Sebuah alat pengukur arus yang dapat dibaca hingga milliamper atau

mikroamper.

b. Sebuah alat pengukur potensial. Selama pengukuran alat ini tidak boleh teraliri

arus.

c. Sebuah sumber potensial yang akan bertindak sebagai penggerak elektroda

kerja sedemikian sehingga reaksi sel yang dikehendaki berlangsung.

Ketiga elektroda diatas ditempatkan dalam sebuah bejana gelas yang

sesuai, kemudian diisi dengan larutan elektrolit yang diperlukan. Elektrolit yang

dipilih harus diperhatikan hantarannya, karena berfungsi sebagai pengangkut arus

ionik. Elektrolit penting sekali dalam reaksi-reaksi korosi. Pengunaan elektroda

acuan bertujuan agar potensial elektroda kerja dapat diukur dan harus ditempatkan

sedekat mungkin dengan permukaan elekroda kerja. Karena potensial yang diukur

akan selalu meliputi beda potensial yang melalui elektrolit dalam ruang antara

elektroda kerja dan elektroda acuan.

Karena pengukuran korosi menggunakan arus searah maka yang berlaku

adalah hukum Ohm dan beda potensial yang melalui elektrolit adalah :

V = IR

Beda potensial ini disebut juga penurunan ohm (IR drop) yang bertambah

besar jika arus atau hambatan elektrolit besar. Yang diharapkan nilai IR adalah

kecil karena bila tidak keikutsertaannya dalam potensial sel secara keseluruhan

sulit diukur.

Corrosion Measurement System 100 (CMS100)

CMS 100 merupakan suatu program komputeryang dapat digunakan untuk

pengujian korosi material. Program ini dipasang (install) ke dalam hard disk dan

dijalankan dengan memilih CMS 100 pada Windows Program Manager. CMS 100

juga dilengkapi dengan menu (Full Down Menu) untuk menyimpan atau membuka

file (save dan open), mengedit dan Iain-Iain seperti yang ditemukan dalam Microsoft

Windows.

Dalam pelaksanaannya CMS 100 ini dihubungkan dengan peralatan

potensiostat sehingga arus yang dihasilkan pada setiap potensial yang diberikan

dapat direkam oleh komputer secara langsung.

Teknik standar yang terdapat pada CMS 100 ini antara lain :

potensiodinamik, potensiostatik, galvanodinamik, galvanostatik dan Iain-Iain. Dalam
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pengujian korosi ini digunakan potensiodinamik karena dengan ini kita dapat

melakukan analisa tafel untuk mendapatkan data-data tentang arus korosi (lcorr)

dan laju korosi (CorrRate).

Dalam CMS 100 potensial keseimbangan diasumsikan sebagai potensial

iogam pada saat tidak adanya hubungan listrik ke logam disebut dengan Open

Circuit Potential {Eoc). Harga arus anodik atau katodik pada Eo c disebut arus

korosi (lcorr).

Tata cara analisa data menggunakan CMS100

Arus korosi (lcorr) tidak dapat ditentukan secara langsung tetapi harganya

dapat diketahui dengan melakukan ekstrapolasi terhadap kurva log arus versus

potensial seperti terlihat pada Gambar 1. Ekstrapolasi dilakukan dengan memilih

kurva yang mengandung potensial korosi (Ecor r). E c o r r didefinisikan sebagai

potensial pada saat mana kecepatan total dari semua reaksi anodik seimbang

dengan kecepatan total dari semua reaksi katodik. Perpotongan kurva hasil

ekstrapolasi akan menghasilkan titik dengan koordinat (lcorr ', Ecorr). Dengan

demikian kita dapat mengetahui harga arus korosi.

Arus korosi yang terukur dari pertemuan garis ekstrapolasi ( lco r r) dapat

digunakan untuk menghitung laju korosi (CorrRate) menurut persamaan dibawah

ini:

Cr = 1 ^ KE w / dA

dimana:

cr
'corr =

Ew =
d =

A
K

Laju korosi (mili inch/year)

Densitas arus (fiA/cm^)
Berat ekivalen material

Densitas material (g/cm^)
Luas spesimen
Konstanta

Pehgukuran Laju Korosi Pada Suhu Dan Tekanan Tinggi Menggunakan

CMS100.

Pengukuran laju korosi pada penelitian ini dilakukan seperti pada Gambar 3.

CMS100 bekerja pada suhu dan tekanan kamar. Karena diinginkan untuk

dioperasikan pada suhu dan tekanan tinggi maka harus dilakukan modifikasi

penempatan elektroda-elektrodanya. Elektroda-elektroda CMS100 dirancang dan

dibuat dalam dua paket yaitu paket Jembatan Garam dan paket penempatan
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Counter-Spesimen. Paket Jembatan Garam mewakili elektroda acuan atau

reference, sedangkan paket penempatan Counter-Spesimen mewakili elektroda

bantu dan elektroda kerja. Kedua paket perancangan ini telah diuji dengan

menggunakan Autclave, dan hasilnya menunjukkan bahwa kedua rancangan

tersebut telah mampu beroperasi pada suhu 280 °C dan tekanan 90 bar.

Tekanan tinggi di dalam Autoclave terjadi akibat adanya pemanasan fluida

yang bervolume 1 liter sehingga terjadi uap. Uap yang terjadi ini akan semakin

banyak sebanding dengan kenaikan suhu yang diberikan ke dalam Autoclave.

Karena uap kering semakin banyak dan terkungkung di dalam ruangan maka akan

menimbulkan tekanan tinggi.

Adanya pipa kapiler (keterangan gambar no.9) sepanjang dua meter telah

mampu mereduksi suhu dari Autoclave yaitu dari suhu 280 °C menjadi suhu kamar

(28 °C) pada gelas penampung (erlenmeyer) tempat pengukuran elektroda

CMS100. Sedangkan kabel penghubung elektroda bantu dan elektroda kerja juga

telah mampu mereduksi suhu dari suhu 280 C menjadi suhu kamar (28 °C). Hal ini

dimungkinkan karena kabel terbuat dari bahan yang tahan pada suhu tinggi dan

interaksi dengan suhu lingkungan sepanjang kabel 4 meter telah mampu

menurunkan suhu yang ada menjadi suhu kamar. Kondisi tersebut telah dibuktikan

dengan pengukuran langsung dilapangan terhadap suhu di dalam erlenmeyer

tempat penempatan ketiga elektroda tersebut yaitu berkisar 28 °C.

a (5)
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; Iff CMS 100

T
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Gambar 3. Rangkaian eksperimen pengukuran laju korosi
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PELAKSANAAN PENELITfAN

A. Bahan

• Epoksi Resin & Hardener

• Ampelas grade 1000, 800, 600, 400 dan 200

• Spesimen uji Inconel 690

• Larutan NaC11 ppm, KCIjenuh

• Peralatan laboratorium seperti kabel listrik, beker gelas, gelas ukur, pipet dll

• Silikon adesif (LOCTITE Superflex High Temperature)

B. Alat

• CMS 100 dan peralatan pendukungnya

• Autoclave

• Peralatan bengkel

TATA CARA KERJA

Disiapkan spesimen uji Inconel 690 berdiametr 1 cm2, kemudian bersihkan

permukaannya dengan alkohol sehingga hilang lemak-lemak yang menempel.

Tempatkan spesimen uji ke dalam Autoclave sedekat mungkin dengan elektroda

acuan, dan elektroda counter.Rangkaiiah alat pengujian seperti pada Gambar 3.

Hidupkan Autoclave dengan menset suhu yang diinginkan, setelah keadaan stabil

(pada suhu setpoint tersebut), hidupkanlah CMS100 dengan masukan data (input

data) sesuai yang diinginkan seperti luas spesimen, waktu pengambilan data (scan

rate) dan lain sebagainya, Catatlah tekanan yang dicapai pada Autoclave setelah

keadaan stabil. Ulangi langkah-tersebut untuk spesimen uji yang lain sesuai

kondisi yang diinginkan. Lakukanlah analisa hasilnya dengan menggunakan

Analisa Tafel yang disediakan oleh CMS100.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisa, data hasil eksperimen dari CMS100 dapat dilihat

pada Gambar 4. Data ini dapat dikatakan sebagai data mentah, karena merupakan

pengambilan data yang dilakun oleh CMS100. Setelah dilakukan analisa Tafel,

hasil pengolahannya dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar4. Kurva hubungan arus dengan potensial hasil pengukuran CMS100

untuk sampel "eksp2.dta" dalam larutan 0,1 ppm KCI pada temperatur 160 °C

Potentiodynamic Scan
exp6.dta' 3/23/1999-8:31:13

PSUI «1
Scan:0Vlo2V. 0 1389 mWs. M99 s/
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Ares: 5 crr,2
electrode: 8.026 C.Ti/cm3.25.17 g^Equiv
Coodilioning: OFF
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Log Current (A)

fTAFEL RESULTS
Regkto c 758.0 mV to 7B2.0 mV
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8e»C - 1.8 mV/Oecade
S«taA - 120000000000000000000000000.0000.
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CofrRjle * 0.000 mpy

Gambar 5. Kurva hubungan arus dengan potensial hasil analisa Tafel untuk

sampel"eksp6.dta" dalam larutan 0,1 ppm KCI pada temperatur 200 °C.

Secara keseluruhan hasil pengukuran laju korosi Inconel 690 dengan

CMS100 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengukuran laju korosi Inconel 690 pada Autoclave dengan

CMS100

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Suhu (°C)

150
160
170
180
190
200
210
220
230

Tekanan terbentuk (bar)

5
7,5
10

12,5
17,5
25
35
45

i 50

Arus korosi
(x10-9)A/cm2

2,54
4,21
6,02
8,35
9,81
11,70
13,5
15,2
16,8

Laju korosi
(mpy)

0
0
0.
0
0
0
0
0

o
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Semua hasil pada Tabel 1 dilakukan pada larutan yang mengandung ion

klorida 0,1 ppm, hal ini disebabkan karena batas maksimum ion klorida pada

pendingin sekunder PLTN adalah 0,1 ppm. Ion-ion klorida dimungkinkan masih

terdapat di pendingin sekunder karena pendingin sekunder ini berasal dari

pemurnian air laut.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa laju korosi Inconel 690 belum dapat

terukur. Belum terukurnya laju korosi ini dimungkinkan oleh banyak faktor antara

lain:

• Waktu pengambilan data, dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan

selama 4 jam saja. Dimungkin bahwa pengambilan data yang hanya 4 jam ini

belum dapat mendeteksi proses korosi yang terjadi pada Inconel 690.

• Ketahanan bahan Inconel 690 terhadap korosi. Inconel 690 dikenal dengan

material yang sangat tahan terhadap korosi. Oleh sebab itu banyak dipakai

dalam pembuatan tabung-tabung pembangkit uap pada disain reaktor maju.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini memang belum terjadi korosi meskipun

dipicui dengan tegangan antara -2 mV sampai 2 mV.

• Belum sempurnya fungsi jembatan garam. Hal ini dimungkin karena Jembatan

Garam sebagai penghubung lingkungan di dalam Autoclave dengan lingkungan

elektroda CMS100 berbentuk pipa kapiler yang sangat kecil, berdiameter 0,5

mm. Dengan adanya tekanan tinggi di dalam Autoclave sehingga mendorong

adanya KCI di dalam pipa kapiler, menetes ke erlenmeyer. Pada saat KCI telah

terdorong keluar maka terjadi kekosongan elektrolit di dalam pipa kapiler

sehingga akan menghambat proses penghantaran arus selanjutnya. Oleh

sebab itu perancangan Jembatan Garam ini harus diupkirkan ulang agar

apabila terjadi tetesan kapiler tidak mengurangi proses penghantaran arus.

Oleh sebab itu pipa kapiler ini harus di rancang dengan volume yang lebih

besar dengan ujungnya berupa vycor.

Meskipun laju korosi masih nol, tetapi dalam penelitian ini arus korosi secara

linier naik dari 2,54 x 10"9 sampai 1,62 x 10"10 seperti terlihat pada Gambar 6.

Demikian juga hubungan antara tekanan eksperimen dengan arus korosi yang

terukur dapat pula dikatakan sebagai hubungan yang linier, seperti terlihat pada

Gambar 7. Hal ini dapat terjadi karena dengan naiknya suhu dan tekanan maka

gerakan-gerakan elektron menjadi lebih cepat sehingga arus korosi yang terukur

oleh CMS100 akan lebih besar pada setiap kenaikan suhu dan tekanan.
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Gambar6. Grafik hubungan suhu pengukuran dan arus korosi Inconel 690
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Gambar 7. Grafik hubungan tekanan pengukuran dan arus korosi Inconel 690

KESIMPULAN

Dari hasil Analisa Tafel CMS100, laju korosi pada material Inconel 690 pada

suhu 150 °C sampai dengan 230 °C pada tekanan eksperimen 5 bar sampai

dengan 50 bar tidak ada atau nol. Sedangkan arus korosi meskipun sangat kecil

naik secara linier sesuai dengan kenaikan suhu dan tekanan yaitu dari 2,54 x 10 "
1 0 A/cm2 sampai 1,62 x 10"9 A/cm2. d i d u 9 a laJu korosi yang masih nol ini

diakibatkan fungsi Jembatan Garam yang belum sempurna atau waktu

pengambilan data yang masih sangat pendek (hanya 4 jam saja). Sedangkan

kenaikan arus korosi dimungkinkan karena pengaruh suhu dan tekanan operasi.
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PENGARUH INHIBITOR BORAT DAN FOSFAT TERHADAP LAJU
KOROSI INCONEL 600 DAN INCONEL 690 DALAM LARUTAN

KHLORIDA

Pelaksana : Febrianto, Sriyono, Nur Rahmah Hidayati

ABSTRAK

PENGARUH INHIBITOR BORAT DAN FOSFAT TERHADAP LAJU
KOROSI INCONEL 600 DAN INCONEL 690 DALAM LARUTAN KHLORIDA.
Telah dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh inhibitor terhadap laju korosi
Inconel 600 dan Inconel 690 dalam larutan uji yang mengandung ion khlorida
secara potensiodinamik. Larutan uji yang digunakan adalah NaCI dengan
konsentrasi 1%, 3%, 5%, 6%, 7% dan 8%. Bahan yang akan diuji dipersiapkan
dengan menggunakan resin epoksi sehingga bagian yang akan berkontak dengan
larutan uji saja yang dibiarkan terbuka. Bagian tersebut 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 yang didapat terlihat laju korosi
Inconel 600 dan 690 tanpa inhibitor borat dan fosfat belum terdeteksi dalam media
NaCI konsentrasi 1, 2, 3, 4 dan 5%. Laju korosi tercatat sangat kecil pada
konsentrasi NaCI 6, 7 dan 8% yaitu sebesar 0,001 mpy. Dari laju korosi Inconel 600
dan 690 yang sangat kecil padahal tujuan penggunaan inhibitor adalah untuk
menurunkan laju korosi sehingga pengujian korosi dengan menggunakan inhibitor
tidak relevan.

ABSTRACT

THE EFFECT OF BORATE AND PHOSPATE INHIBITORS ON INCONEL
600 AND INCONEL 690 CORROSION RATE IN CHLORIDE CONTAINING
SOLUTION. Determination of corrosion rate of Inconel 600 and 690 in chloride
containing solution to see the effect of borate and phosphate inhibitors using
potentiodynamic method has been done. NaC11, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8% 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 solution is open. From the result obtained that
corrosion rate of Inconel 600 and 690 in chloride containing solution 1, 2, 3, 4 and
5% was not detected. The corrosion rate is detected 0,001 mpy in test solution
containing 6, 7, and 8% NaCI.

I. PENDAHULUAN

Korosi merupakan proses alamiah yang dapat menimbulkan degradasi pada

material, komponen-komponen ataupun infrastruktur. Kerugian yang ditimbulkan

proses korosi ini cukup besar yakni rata-rata sekitar 3-5 % GDP dari suatu negara.

Pembangkit uap pada dasarnya dirancang untuk dapat dioperasikan selama 40

tahun, tetapi kenyataannya banyak pembangkit uap yang rusak dan harus diganti

jauh sebelum waktu yang diperkirakan hal ini antara lain disebabkan oleh peristiwa

korosi.
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Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan korosi, antara lain;

dengan menggunakan material yang lebih tahan terhadap korosi. Selain itu,

lingkungan/media sangat menentukan ketahanan material terhadap korosi.

Lingkungan/media yang korosif akan mempercepat proses korosi yang terjadi pada

material.

Pembangkit uap dioperasikan pada tekanan dan temperatur tinggi dimana

kondisi ini cukup rentan bagi material untuk mengalami korosi. Tambahan lagi,

kemungkinan masuknya ion khiorida dari air laut kedalam sistim pembangkit uap

meialui kebocoran atau rembesan dari kondensor dapat meningkatkan laju korosi

dari material. Untuk menurunkan laju korosi pada material pembangkit uap

digunakan inhibitor korosi. Inhibitor korosi digunakan karena inhibitor dianggap

efektif dalam penanggulangan masalah korosi. Inhibitor borat dan fosfat banyak

digunakan untuk pengendalian korosi pada pembangkit uap tradisional dan

pengendalian air pada industri. 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.

Inconel 600 dan 690 digunakan sebagai tube pembangkit uap pada reaktor

air bertekanan karena mempunyai ketahanan korosi yang baik dalam media korosif

pada suhu dan tekanan operasi yang tinggi pada reaktor air bertekanan. Inconel

600 dan 690 sama dengan material stainless steel mempunyai sifat dapat

membentuk lapisan pasif pada permukaannya, yang memperlihatkan sifat proteksi

yang baik dalam media (lingkungan) yang korosif. Lapisan pasif yang terbentuk

dapat mengurangi atau menghalangi proses korosi bila berada dalam media yang

mengandung ion agresif seperti ion khiorida.

Problem korosi merupakan salah satu penyebab menurunnya keandalan

operasi suatu reaktor. Disamping itu korosi juga menyebabkan kerugian secara

ekonomi karena akan terhentinya pasokan listrik dan ditambah lagi dengan biaya

perawatannya yang cukup tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat ketahanan korosi Inconel 600 dan

690 dalam media khiorida dan pengaruh penambahan inhibitor borat dan fosfat

dalam memperlambat laju korosi dalam larutan khiorida dengan metoda

potensiodinamik.
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II. TEORI

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 lebih bagus dibanding logam

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

2.1. Inconel 600

Inconel merupakan paduan dasar nikel yang digunakan sebagai bahan untuk

tube reaktor air bertekanan karena sifatnya yang tahan untuk digunakan pada

tekanan dan temperatur tinggi.).

Komposisinya terdiri dari:

Cr :

Ni :

C (maks):

Mn(maks):

2.2. Inconel 690

0,

0,

10°;

,1-1

14-17%
72%

'o

%

Fe

Al

Ti

: 6-10%
:0,05-

:0,1-0

0,35 %

i,5 %

Inconel 690 merupakan paduan dasar nikel yang digunakan sebagai material

tube pembangkit uap untuk reaktor air tekan generasi baru, dimana sebelumnya

menggunakan material Inconel 600. Kelebihan dari material paduan nikel ini

terletak pada ketahanannya terhadap korosi terutama pada suhu dan tingkat

oksidasi yang tinggi.2'

Cr : 2 8 - 3 1 % Ti : 0,10-0,50%

Ni : 32,5 % C (maks) : 0,05 %

Fe : 7 ,0-11,0% Al : 0,05-0,40%

Mn : 0,5 %

Bagian dari pembangkit uap yang terbuat paduan nikel antara lain; tube dan

pengikat tube. Inconel 600 dan 690 harganya sangat mahal dibanding material

stainless steel dikarenakan tingginya komposisi Ni dan Cr sehingga material ini

digunakan hanya untuk keperluan tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan

khusus.
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2.3. Pengertian Korosi

Korosi dapat didefinisikan sebagai degradasi atau penurunan mutu logam

yang disebabkan oleh proses kimia dan elektrokimia, dimana kondisi material dan

lingkungan juga mempengaruhi proses ini. Korosi yang merupakan reaksi antara

logam dengan lingkungannya sehingga perubahan lingkungan menjadi kurang

agresif akan memperlambat laju korosi. Substansi yang apabila ditambahkan dalam

jumlah kecil kedalam lingkungan yang korosif dapat menurunkan laju korosi dari

material disebut inhibitor

Inhibitor dapat diklasifikasikan atas :

2.4. Inhibitor Anodik

Inhibitor anodik juga disebut "passivators" adalah kelompok inhibitor yang

bila ditambahkan kelingkungan akan meningkatkan potensial korosi dari logam,

tetapi perubahan potensial korosi 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. Inhibitor anodik sangat efektif dan cukup murah tetapi bila konsentrasi

inhibitor tidak cukup untuk menutupi keseluruhan permukaan anoda akan

menyebabkan korosi lobang (pitting)

Inhibitor anodik dapat dibedakan atas dua bagian yaitu;

a. inhibitor pengoksidasi

Inhibitor jenis ini akan membentuk lapisan yang akan menutup daerah anoda

sehingga tidak terjadi kontak antara logam dengan lingkungan yang korosif dan

korosi lebih lanjut tidak terjadi. Contoh inhibitor tipe ini antara lain; kromat nitrit dan

nitrat.

b. inhibitor bukan pengoksidasi

Inhibitor ini dapat menjaga lapisan pasif yang ada dipermukaan dapat

berfungsi dengan baik. Inhibitor ini mempertahankan pH interfasa logam/larutan

pada nilai yang cukup tinggi untuk mempertahankan kestabilan lapisan pelindung.

Contoh inhibitor ini antara lain; molibdat, silikat, fosfat dan borat.

Fosfat anorganik adalah salah satu inhibitor anodik bukan pengoksidasi yang

banyak digunakan baik dalam bentuk dasar sebagai seng fosfat atau dalam bentuk
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modifikasi dengan material lain. Banyaknya penggunaan seng fosfat sebagai

pengontrol korosi kafena 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

2.5. Inhibitor Katodik

inhibitor katodik bereaksi dengan ion OH"untuk mengendapkan senyawa-

senyawa tidak larut pada permukaan logam sehingga dapat menghalangi

masuknya oksigen. Tahapan penting dalam penghambatan korosi oleh senyawa-

senyawa organik untuk membentuk lapisan penghalang korosi adalah dengan

terserapnya inhibitor untuk membentuk lapisan tipis. Keiebihan dari inhibitor

organiok ini adalah tidak hanya menghalangi reaksi katoda tetapi juga dapat

menghalangi penguraian anoda.

Penggunaan inhibitor katodik jauh lebih aman dari penggunaan inhibitor

anodik, karena kekurangan inhibitor yang digunakan dari yang seharusnya tetap

akan menurunkan laju korosi karena daerah katodik akan berkurang. Contoh dari

inhibitor janis ini antara lain; seng, magnesiam dan kalsium.

III. TATA KERJA

3.1.Bahan dan Persiapan Spesimen

Spesimen uji yang digunakan dalam percobaan ini berupa tube dengan

panjang 10 mm dan diameter 19.05 m. Material untuk spesimen uji didapat dari

INCO Company. Benda yang akan diuji dipersiapkan dengan mengisi bagian dalam

tube dengan resin epoksi sehingga bagian luar 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

METADl II ukuran 1/4 mikron untuk mendapatkan permukaan yang homogen.

Larutan uji yang digunakan adalah NaCI dengan berbagai konsentrasi.
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3.2.Cara Kerja

Pengujian korosi dilakukan dengan metoda potensiodinamik dari CMS 100.

Spesimen uji yang akan diuji ditempatkan dalam larutan uji NaCI dan diukur laju

korosi dengan Potensiostat untuk waktu tertentu. Untuk perlakuan dengan inhibitor

digunakan larutan uji yang mengandung inhibitor dengan konsentrasi yang sama

untuk setiap perlakuan dengan variasi konsentrasi khlorida yang berbeda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Laju korosi Inconel 600 tanpa inhibitor

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

Penambahan ion Cfkedalam larutan uji bertujuan untuk melihat pengaruh

konsentrasi ion khlorida terhadap laju korosi material Inconel 600.

Tabel 1 : Laju korosi Inconel 600 dalam berbagi konsentrasi khlorida

No

1

1

Material

Inconel 600

Inconel 600

NaCI (%)

1

2

3

4

5

6

7

QQ

Corr Rate (mpy)

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

0,001

0,001

0,001

0,001

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga laju korosi Inconel 600 dalam

berbagai konsentrasi NaCI sangat kecil bahkan dalam konsentrasi 1, 2,3 dan 4%

belum terdeteksi dan laju korosi dalam larutan NaCI 5, 6, 7 dan 8% tercatat 0,001

mpy.
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4.2. Laju Korosi Inconel 690 tanpa Inhibitor

Tabel 2 : Laju korosi Inconel 690 tanpa inhibitor

No Material

I
2 i Inconel 690

~ "I
| Inconel 690

cf

1

2

3

4

5

6

7

8

Corr Rate (mpy)

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

Tidak terdeteksi

0,001

0,001

0,001

0,001

Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga laju korosi Inconel 690 dalam

berbagai konsentrasi NaCI, tidaklah jauh berbeda dengan laju koerosi Inconel 600,

dimana dalam konsentrasi NaCI 1, 2, 3 dan 4% belum terdeteksi. Laju korosi baru

tercatat dalam larutan uji 5, 6, 7 dan 8% sebesar 0,001 mpy.

Kalau dibandingkan dengan material lain yang pernah dianalisa seperti SS

347, SS 321 dan SS 316L, laju korosi dari Inconel 600 dan 690 sangat kecil.

Sebagai perbandingan, laju korosi SS 347 dan SS 321 dalam larutan khlorida 3%

sebesar 0,014 mpy dan 0,013 mpy masing-masingnya.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa Inconel 600 dan 690 laju korosinya jauh

lebih kecil dari material SS 347, SS 321 dan SS 316L. Hal ini disebabkan oleh

komposisi unsur yang membentuknya, Inconel 600 dan 690 mempunyai

kandungan nikel dan krom yang jauh lebih besar dari material stainless steel

(Ni=10-11% dan Cr=17-18%). Khrom merupakan satu elemen penting dalam

pembentukan dan kestabilan lapisan film, semakin tinggi komposisi khrom dalam

suatu paduan semakin stabil lapisan film yang terbentuk. Sedangkan nikel

merupakan elemen sangat efektif dalam proses repasifasi dan secara khusus

sangat berperan untuk meningkatkan ketahanan material terhadap material dalam

suasana asam. Seperti diketahui ion khlorida dapat menyebabkan korosi lobang

pada material, dimana pada daerah terjadinyanya korosi lobang ini pH larutan

disekitanya bisa mencapai pH 2.
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V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan :

Ion khlorida dapat menyebabkan korosi pada Inconel 600 dan 690 pada

kosentrasi diatas 5 %. Sedangkan laju korosi dalam konsentrasi dibawah 5% belum

terdeteksi.

Dari hasil laju korosi yang didapat sangat kecil sehingga penambahan

inhibitor borat dan fosfat kedalam media yang mengandung ion khlorida yang

bertujuan dapat mengurangi laju korosi menjadi tidak relevan.

Laju korosi Inconel 600 dan 690 lebih kecil dibandingkan material lain yang

pernah di analisis seperti SS 347, SS 321 dan SS 316L
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SIMULASI FENOMENA LOCA Dl TERAS REAAAKTOR MELALUI
PEMODELAN EXPERIMENTAL.

(I). PERHITUNGAN DASAR PEMBUATAN MODEL INSTALASI
TERMOHIDRAULIKA BETA

Pelaksana : Khairul H. Anhar Riza A, Dedy H, Joko P, Ismu H, Bambang Heru.

Abstrak

Simulasi Fenomena Loca di Teras Reaktor Melalui Pemodelan
Eksperimental. (I). Perhitungan Dasar Pembuatan Model Instalasi Termohidraulika
BETA. Fenomena kecelakaan kehilangan air pendingin pada suatu PLTN Jenis Air
Tekan sudah disimulasikan dengan Untai Uji Termohidraulika Reaktor (UUTR)
pada tahun anggaran 1995 s/d 1997. Karakteristik secara global pada sisi primer
telah dipelajari akan tetapi fenomena lokal yang terjadi pada Bundel Uji belum bisa
diamati secara langsung. Penelitian ini merupakan pengamatan fenomena yang
terjadi pada Bundel Uji saat terjadi kehilangan fluida pendingin. Sehingga
dibutuhkan Untai Uji yang mempunyai bundel uji transparan, supaya dapat
divisualisasi langsung maupun dengan video kamera digital. Telah diselesaikan
desain Untai Uji Termohidralika Beta. Komponen utama Untai Uji Termohidrolika
Beta terdiri dari : Sisi primer dan sisi sekunder. Sisi primer meliputi :1.Bundel
uji.daya nominal 20 kW terdiri 4 batang pemanas masing-masing sebesar 5 kW.
Bundel uji ini transparan,dengan selubung terbuat dari sejenis pyrex. Setiap batang
uji dipasang termokopel untuk pengukur temperatur dinding (rod) yang
dihubungkan ke sistem akuisisi data (komputerisasi). Pada sisi bundel uji ini
dipasang vidio kamera digital untuk visualisasi yang dapat dihubungkan dengan
komputer. 2. Pompa Sentrifugal.digunakan untuk sirkulasi sisi primer dengan laju
alir yang dapat diatur sampai 50 liter/menit dilengkapi dengan pengatur laju alir
(inverter pengatur frekuensi) dari kapasitas rendah sampai maksimum. 3.Pre
Heater, digunakan untuk menentukan/memvariasikan temperatur inlet bundel uji.
Kapasitas daya preheater bisa diatur sampai 50 kW. 4.Penukar Kalor, kapasitas
penukar kalor dari 70 sampai 100 kW. 5. Tabung Gas Nitrogen, digunakan untuk
pembangkit tekanan sistem. 6. Sistem pemipaan, pipa jenis tube terbuat dari SS
dengan diameter 3/4 inci yang diacu dari perhitungan desain minimal 7,27 mm.
Untai uji dilengkapi dengan alat ukur analog yang dapat diamati secara langsung
(lokal) maupun sistem digital (komputerisasi) melalui sistem data akuisisi. Pada sisi
sekunder dibutuhkan sistem pendingin, sehingga diadopsi dari sistem pendingin
yang ada di UUTR yaitu ECWS.

Abstract

The simulation of LOCA in the fuel reactor by used of experimental model (1)
Base of calculation design of thermohydroulica beta. The phenomena of LOCA in
the reactor power plants PWR has been simulated at UUTR on 1995 to 1997. The
charateristics of primair side has bees studied, but on the LOCA phenomenon at
the test section didn't yet. This study is carry out the phenomena on the Test
Section when lost of coolant accident. Therefore, needed thermohydroulic test loop
which have transparent test section for visualited by using digital video camera. The
design of thermohydroulic test loop BETA has been done. The main components of
thermohydroulic test loop BETA consists of: primair side and secondary side. The
primair side is : 1. Test Section, nominal power 20 kW, there are four heater
elements rod, one rod is 5 kW. The Test Section is transparent which cover made
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of pyrex. Each rod put some thermocouple for temperature instrument connected to
data acuisition system (DAS). The digital camera video was positioned on the Test
Section for visualitation connected to computer. 2. Sentrivugal Pump, it used for
primair sirculation fluid with flow rate can be regulated by inverter from 0,01 Lt/min
to 50 Lt/min. 3. Pre Heater, it used for determine/variated input temperature of Test
Section input. The capacity of pre heater is 50 kW. 4. Heat Exchanger, capacity
from 70 kW to 100 kW. 5. Nitrogen gas, used for pressure generator system. 6.
Pipe system, the pipe system made of tube SS with diameter 3A inch which
reference by minimal design is 7.27 mm. The Thermohydraulica Test Loop put
analog and digital instruments, to see local and data loggin by using data acuisation
system. The secondary side need cooling system, adopted from equiptment cooling
water system UUTR.

I. Pendahuluan

Termohidraulika merupakan salah satu aspek penting dalam keselamatan

Reaktor. Penguasaan teknologi aspek tersebut mutlak dilakukan untuk dapat

melakukan desain ataupun evaluasi desain suatu Reaktor. Hal itu dapat

dilaksanakan dengan melakukan percobaan-percobaan pada sarana uji yang telah

ada di PPTKR atau dengan melakukan perhitungan numerik dan kajian pustaka.

Dari aspek termohidraulika, kondisi kecelakaan kehilangan air pendingin primer

merupakan topik penelitian yang penting mengingat bahwa kondisi tersebut

termasuk kondisi kecelakaan terparah yang dipostulasikan.

Fenomena transien selama kecelakaan kehilangan air pendingin sangat

kompleks yang dipengaruhi oleh banyak parameter seperti luas, letak dan arah

kebocoran, kondisi operasi ataupun perilaku sistem keselamatannya.

Fenomena kecelakaan kehilangan air pendingin pada suatu PLTN Jenis Air

Tekan sudah disimulasikan dengan Untai Uji Termohidraulika Reaktor (UUTR)

pada tahun anggaran 1995 s/d 1997. Karakteristik secara global pada sisi primer

telah dipelajari akan tetapi fenomena yang terjadi pada Test Section (bundel uji)

belum bisa diamati secara langsung. Penelitian ini merupakan pengamatan

fenomena yang terjadi pada Test Section (bundel uji) saat terjadi kehilangan fiuida

pendingin.

Untuk dapat mengamati fenomena yang terjadi pada bundel uji dibutuhkan

Untai Uji yang mempunyai bundel uji transparan supaya dapat divisualisasi

langsung. Untai Uji ini diberi nama Untai Uji Termohidraulika Beta (UUTB) supaya

kita dapat membedakan dengan Untai Uji Termohidrolika Reaktor (UUTR). Pada

tahun ini telah diselesaikan desain Untai Uji Termohidralika Beta. Komponen utama

Untai Uji Termohidrolika Beta terdiri dari Sisi primer dan sisi sekunder. Sisi primer

meliputi komponen-komponen utama yaitu : Bundel uji, Pompa Sentrifugal, Pre

Heater, Penukar Kalor, Tabung Gas Nitrogen dan Sistem pemipaan. Pada sisi
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sekunder terdiri dari pompa sekunder, tangki storage dan sistem pendingin yang

diadopsi dari ECWS. Baik sistem primer maupun sekunder menggunakan sistem

pemipan berupa tube dari SS

II. Teori

11.1. Perpindahan panas pada Bundel Uji

Bundel uji merupakan sumber panas dari Untai Uji Termohidraulika "Beta"

untuk mensimulasikan bahan bakar. Perhitungan daya bundel uji dapat diperoleh

menggunakan teori kalor yang diterima sama dengan kalor yang diserap. Q= m.

Cp. At (Watt).

Proses perpindahan panas dari batang pemanas ke air pendingin terjadi

secara konduksi dan konveksi. Secara matematis laju panas konduksi dapat ditulis

sebagai berikut:

qk = k.A. dT/dr (1.1)

Persamaan diatas dapat diturunkan untuk memperoleh nilai beda temperatur

permukaan dalam dan luar bidang pemanas.yaitu :

T = T,- - To = gZ (Ro2 - R;2) + c£ R,2 In R, (1.2)
4k 2k R„

dimana :

qk = laju panas konduksi

A = luas penampang perpindahan panas

dT/dr = gradien suhu arah radial

Ro = jari-jari luar pemanas

Ri = jari-jari dalam pemanas

To = suhu luar pemanas

Tj = suhu dalam pemanas

k = koef panas konduksi

q" = flux panas yang dibangkitakan batang pemanas

Proses perpindahan panas konveksi merupakan proses transport energi

dengan kerja gabungan antara konduksi panas, penyimpanan energi dan gerakan

mencampur. Laju perpindahan panas secara konveksi antara suatu permukaan

dengan fluida dapat ditentukan dengan hubungan sebagai berikut:

q c = h c . A. AT (1.3)

dimana:

qc = laju perpindahan panas

A = luas perpindahan panas
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hc = koef perpindahan panas konveksi

AT = beda suhu permukaan dan suhu fluida

Harga hc dietentukan oleh beberapa faktor pengoperasian (geometri kanal,

laju alir pendingin, flux panas, suhu sistem ) dan sifat-sifat fisika (kekentalan, panas

jenis, konduktivitas termal). Di dalam praktek harhaga h diberikan oleh bilangan tak

berdimensi yang mencakup konduktivitas termal fluida dan diameter ekivalen

saluran. Bilangan tak berdimensi tersebut (bilangan Nusselt, Nu) dapat dinyatakan

dengan bilangan tak berdimensi lain yaitu bilangan Reynold (Re) dan bilangan

Frandtl (Pr), sehingga :

Nu = f ( R e , P r ) (1.4)

Untuk aliran air sejajar bundel bahan bakar (silindris) korelasi diberikan oleh

Weisman sbb:

Nu = C.Re0'8. Pr0'3 (1.5)

dengan :

C = 0,024 P/D - 0,024 (1.6)

(konfigurasi segi empat)

Nu = h.De/k (1.7)

(1.8)Re = DeJ

Pr = CEJ
k

dimana

De

Cp

U

V

a

k

p.v

j. = via

= diameter ekivalen saluran

= panas jenis

= fiscositas dinamik

= fiscositas kinematik

= difusitas termal

= koef panas konduksi

II. 2 Perpindahan panas pada penukar kalor

Penukar kalor dipergunakan untuk membuang panas yang berasal dari

sistem primer ke sistem sekunder. Untuk melakukan perhitungan koefisien

prpindahan kalor, terlebih dahulu dihitung harga U dengan menggunakan metoda

LMTD (Log Mean Temperature Difference). Laju perpindahan panas diberikan oleh

persamaan sbb :
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q = U A (T panas - T dingin)

kalor yang diterima dan dilepas persatuan waktu adalah :

q = mp.cpp (Tp n - TPtk) = ms.Cps (Ts,k - Ts,mm)

Untuk alat penukar panas jenis shell dan tubedenagan aliran banyak laluan

atau aliran fluida silang persamaan perpindahan panas diberikan oleh :

q = U.A.F.Tm dimana :

U = koef perpindahan panas global

A = luas permukaan perpindahan panas

F = faktor koreksi untuk aliran banyak haluan

Tm = LMTD (beda suhu rata-rata logaritmik)

dimana indeks : p=primer, m=masuk, k=keluar, s=sekunder

Dengan mengetahui harga q,A,F dan T m dapat dihitung harga U total.

Harga U total dapat juga dihitung dengan cara mencari harga koef

perpindahan panas masing-masing medium dalam HE, sbb:

d imana :

hep = Koef perpindahan panas konveksi sisi primer

hes = Koef perpindahan panas konveksi sisi sekunder

Untuk sisi primer dan sekunder berlaku :

Nu = bila Nusselt = hDe/k

Untuk sisi primer (saluran dalam tabung bundar) berlaku persamaan Ditus

Boelter s b b :

Nu =0 ,023 Re 0,8 Pr 0,3

Untuk sisi sekunder (aliran melintang tabung silindris /tegak lurus) berlaki

korelas i :

Nu = 0,33 C F (Gm D/u) 0,6 P r 0,3

dimana :

Nu = bilangan Nusselt yang didasarkan pada diameter luar tabung.

Gm = kecep massa pada penampang terkecil

F = faktor yang berharga 1 unuk barisan 10 tabung atau lebih

C = koef empiris yang biasanya diambil 1 untuk 1,25<P/D<1,25

Ill.Tata Kerja

• Menetukan daya pompa diperoleh dari laju alir minimal untuk percobaan yaitu

pompa yang bisa mengatur mulai dari laju alir 0,1 kg/det sampai 0,83 kg/det.

Diperoleh pompa yang dapat diatur mulai dari 0,01 kg/det sampai 0,83 kg/det.
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• Menentukan daya nominal bundel uji dengan cara penetuan laju alir percobaan

kemudian menentukan temperatur keluaran bundel uji untuk 10 bar diperoleh

temperatur saturasi 180 C. Mengacu pada PWR ( At = 40 C maka temperatur

masukan diperoleh 140 C sehingga dengan menggunakan rumus Q=m.Cp. A t

diperoleh daya total bundel uji = 20 kW.

• Menentukan daya pada pre heater. Untuk menentukan temperatur masukan

bundel uji sebesar 140 C dan keluaran penukar kalor sebesar 35 C diperoleh A

t = 105 C sehingga daya pre heater dapat dihitung sebesar 48 kW, pada disain

dibulatkan menjadi 50 kW.

• Menentukan daya pada penukar kalor. Daya pada penukar kalor minimal

besarnya = jumlah daya bundel uji dan pre heater yaitu sebesar 70 kW

sehingga disain mulai dari 70 sampai 100 kW (untuk mengantisipasi

penambahan daya pada bundel uji).

• Membuat gambar detail masing-masing komponen.

• Membuat diagram alir lengkap untai uji thermohidroulika BETA.

Hasil dan Pembahasan

A. Komponen utama untai uji BETA.

Hasil yang diperoleh adalah harga besaran nominal komponen utama untai

uji thermohidroulika BETA. Masing -masing kompnen tersebut adalah :

1. Pompa sentrifugal

Pompa setrifugal digunakan untuk mensirkulasikan fluida pada sisi primair,

pompa ini mempunyai kapasitas sampai dengan 50 Lt/men (0,83 kg/det) dengan

head 100 m, temperatur 50 C, tekanan 10 bar. Pompa tersebut dilengkapi dengan

pengatur laju alir dimana yang diatur adalah frekuensi sehingga keluaran pompa

dapat ditentukan mulai dari 0,01 Lt/mnt s/d 50 Lt/mnt.

2. Bundel uji

Konsep perhitungan daya bundel uji adalah :

a. menentukan laju alir minimal untuk percobaan berdasarkan referensi yang ada

kebanyakan eksperimen thermohidroulika khususnya untuk penelitian flux

panas kritis laju alir berkisar antara 0,1 kg/det s/d 0,2 kg/det.

b. menentukan temperatur keluaran bundel uji pada tekanan 10 bar diperoleh

temperatur saturasi 180 C.

a. menentukan At mengacu pada PWR yaitu 40 C.
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b. menggunakan teori kalor yang diserap = kalor yang diterima maka didapat

daya bundel uji sebesar 19 kW kemudian dibulatkan menjadi 20 kW untuk

memudahkan pembagian masing-masing batang uji yaitu tiap batang uji 5 kW.

Dimensi volume dari batang uji diambil dari UUTR yang dapat dilihat pada

gambar dibawah ini
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Gambar 1. Penampang Lintang benda uji

nnnn

Tabling PT

«a

UUULJ ejt

GEOMETRI BUNDEL UJI

Gambar 2. Geometri bundel uji
3. Pre Heater

Konsep perhitungan pre heater adalah sbb :

a. menentukan temperatur masukan pre heater dalam hal ini temperatur

masukan pre heater merupaka temperatur keluaran penukar kalor yaitu

sebesar 35 C.

b. menetukan temeratur keluaran pre heater dalam hal ini adalah temperatur

masukan bundel uji yaitu sebesar 140 C.

c. dari langkah a dan b diperoleh At sebesar 105 C.
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d. dengan menggunakan teori panas yang dierap = panas dikeluarkan, maka

dapat diperoleh harga daya pre heater yaitu Q = m.Cp. At = 48 kW untuk

memudahkan pembuatan dibulatkan menjadi 50 kW. Gambar pre heater

diperlihatkan pada gambar 4.

Gambar 4. Pre heater

4. Penukar kalor

Konsep perhitungan daya pada penukar kalor adalah sbb :

a. daya penukar kalor minimum sebesar penjumiahan antara daya pre heater

dan daya bundel uji.

b. untuk penukar kalor dengan daya 70 kW maka luas penampang penukar kalor

(A = Q/ (U.F. ATm) dengan aliran berlawanan maka diperoleh A= 1,4 m2

c. untuk daya penukar kalor 100 kW maka diperoleh A= 2,06 m2

B. Diagram alir untai uji thermohidroulika BETA

Diagram alir untai uji thermohidroulika diperlihatkan pada gambar dibawah

ini:

C. Diagram isometrik untai uji thermohidroulika BETA

Diagram isometrik untai uji thermohidroulika diperlihatkan pada gambar

dibawah ini:
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V. Kesimpulan

Telah diselesaikan desain Untai Uji Termohidraulika BETA yang tersusun

atas sisi primer dan sekunder. Sisi primer meliputi: Bundel uji, daya nominal 20kW

terdiri 4 batang pemanas masing-masing sebesar 5 kW. Pompa sertifugal,

digunakan untuk sirkulasi sisi primer dengan laju yang dapat diatur sampai 50

liter/menit dilengkapi dengan pengatur laju alir (inter pengatur frekuensi) dari

kapasitas rendah sampai maksimum. Pre-heater, digunakan untuk menentukan

temperatur masukan bundel uji. Kapasitas daya pre-heater bisa diatur sampai

50kW. Penukar kalor, kapasitas penukar kalor dari 70 sampai 100 kW.

Tabung gas Nitrogen, duginakan untuk pembangkit tekanan sistem. Sistem

perpipaan, pipa jenis tabung terbuat dari SS 316 dengan diameter 3/4 "yang diacu

dariperhitungan desain minimal yaitu 7,27mm. Pada sisi sekunder dibutuhkan

sistem pendingin, sehingga memanfaatkan sistem yang ada yaitu ECWS.

VI. Daftar Pustaka
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ANALISIS TEGANGAN MEKANIK SISTEM PERPIPAAN PRIMER
PLTN AP-600

Pelaksanan : Hendro Tjahjono, B.D. Arhatari, Pustandyo W, J.B. Sitandung,
Djoko Sudarmadji

ABSTRAK

ANALISIS TEGANGAN SISTEM PERPIPAAN PRIMER PLTN AP-600.
Telah dilakukan analisis tegangan dengan paket program CAEPIPE dan PS-
CAEPIPE terhadap sistem perpipaan primer reaktor daya AP-600. Pembebanan
yang diperhitungkan adalah beban statis dan beban seismik. Lima paket sistem
perpipaan primer telah dianalis yang semuanya masuk kategori seismik I dan II
serta berada dalam gedung reaktor, yaitu sistem PXS-900, CVS-110, PCS-30,
CAS-700 dan CCS-50. Kelima sistem perpipaan tersebut mengandung pipa-pipa
berukuran 1",2",4"dan 8". Tekanan disain berkisar antara 150 psi hingga 2485 psi
dan untuk temperatur berkisar antara 150°F hingga 300°F. Masukan untuk
percepatan gempa pada PS-CAEPIPE didasarkan pada spektrum respon gempa
dari lantai dimana sistem perpipaan tersebut berada, sedangkan pada CAEPIPE
didasarkan pada harga percepatan maksimum pada setiap arah koordinat dikalikan
dengan faktor 1,7 sehingga diperoleh harga percepatan tidak lebih dari 0,36g. Hasil
analisis menunjukkan bahwa kelima sistem telah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan seteiah dilakukan penempatan penyangga-penyangga yang diperiukan
tanpa harus menggunakan Snubber untuk meredam gempa. Tegangan maksimum
yang dihasilkan di kelima sistem tersebut adalah 11210 psi untuk beban gravitasi
dan 35593 psi untuk beban total (maksimum yang diijinkan 15000 psi dan 45000
psi). Pergeseran maksimum pada kondisi dingin adalah 0,123 in, kondisi panas
1,474 in dan 0,261 untuk seismik (batasan yang diijinkan 0,125 in untuk kondisi
dingin dan 2,5 in untuk beban total). Perbedaan hasil dari kedua software tersebut
terutama terletak pada perhitungan dinamisnya, dimana dengan menggunakan PS-
CAEPIPE dimungkinkan untuk mengevaluasi lebih banyak parameter yang
dipengaruhi gempa termasuk evaluasi percepatan katup pada saat gempa.

ABSTRACT

PIPING STRESS ANALYSIS FOR PRIMARY SYSTEM OF NUCLEAR
POWER PLANT AP-600. Piping stress analysis for AP-600 primary system has
been done using software CAEPIPE and PS-CAEPIPE. The loading applied to the
system are static loads and seismic load. Five seismic category I & II piping in
reactor building of AP600 have been analysed, those are PXS-900, CVS-110, PCS-
030, CAS-700 and CCS-050. These systems contain pipes with the nominal
diameter of 1", 2", 4"and 8". The design pressures are in the range of 150 to 2485
psi and the design temperatures are in the range of 150°F to 300°F. The
acceleration taken as input in PS-CAEPIPE is based on seismic response spectra
of floor where the piping is located. In CAEPIPE, the acceleration is taken from the
peak of response spectra multiplied by 1.7. All of the acceleration in this case are
no more than 0.36g. The result shows that after locating some supports, all system
are acceptable without snubbers. The maximum stress are 11210 psi for
deadweight load and 35593 psi for total load (the allowable values are 15000 psi
and 45000 psi). The maximum displacement are 0.123 in for deadweight load,
1.474 in for hot load and 0.261 in for seismic load (the allowable values are 0.125 in
for deadweight and 2.5 in for total load). The difference results of the both software
is mainly in seismic calculation where more parameters can be evaluated by PS-
CAEPIPE including to evaluate valves acceleration in seismic condition.
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I. PENDAHULUAN

Westinghouse AP-600 (Advance Passive 600 MW) tnerupakan PLTN PWR

tipe modul berdaya menengah-rendah yang tergolong dalam reaktor maju dan

memiliki sistem keselamatan pasif terutama dalam sistem pendinginan pada

kondisi kecelakaan. Kegiatan disain dan sertifikasinya berlangsung hingga tahun

1997 dengan telah diberikannya sertifikasi disain oleh US-NRC. Analisis tegangan

sistem perpipaan AP-600 yang telah dilakukan di PPTKR-BATAN dalam periode

1993 s/d 1997 dengan menggunakan paket program PS-CAEPIPE versi mainframe

merupakan bagian dari kegiatan partisipasi disain tersebut yang bertujuan terutama

untuk meningkatkan kemampuan SDM Batan dan SDM Indonesia lainnya (PLN,

BBI, BPPT) dalam analisis mekanik.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam analisis tegangan tersebut,

sejak tahun anggaran 1997/1998 dilakukan analisis dengan menggunakan paket

program analisis tegangan CAEPIPE versi PC terhadap sistem perpipaan AP-600.

Pada tahun 1997/1998 dilakukan analisis terhadap sistem perpipaan sekunder AP-

600 yang tidak masuk dalam kategori seismik sehingga beban seismik tidak harus

diperhitungkan. Pada tahun 1998/1999 ini, kegiatan analisis ditekankan pada sisi

primer AP-600 yang masuk dalam kategori seismik I atau II sehingga beban

seismik harus diperhitungkan. Sistem perpipaan primer yang dipilih untuk dianalisis

meliputi 5 sistem perpipaan yang tergolong dalam kelas keselamatan 2 dan 3 yaitu:

CAS-700 (Service Air Piping From Containment Penetration to The Anchor Past

Valve CAS V205), PCS-030 (Passive Containment Cooling System, PCS Tank Fill

Up and Drain Lines), CCS-050 (Return Piping From Containment Penetration To

The Anchor Past Valve CCS V207), PXS-900 (Passive Core Cooling System, N2

Supply System From The Containment Penetration to The Anchor Past Valve PXS

V077), CVS-110 (CVCS Spent Resin Piping From the Containment Penetration to

The Anchor Past Valve CVS V077). Kelima sistem perpipaan tersebut mengandung

pipa-pipa berukuran 1",2",4"dan 8". Tekanan disain berkisar antara 150 psi hingga

2485 psi dan untuk temperatur berkisar antara 150°F hingga 300°F.

Pembebanan pada sistem perpipaan bisa dikelompokkan dalam beban statis

dan beban dinamis. Yang termasuk beban 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 (seismik), vibrasi

akibat aliran dan gaya yang timbul akibat peristiwa discharge (misalkan pembukaan
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katup). Dalam analisis ini, beban dinamis dibatasi pada seismik. Untuk perhitungan

beban tersebut, pada paket program PS-CAEPIPE digunakan data spektrum

respon gempa (percepatan fungsi frekuensi) pada lantai dimana sistem perpipaan

berada, sedangkan pada CAEPIPE versi PC cukup diambil (dari spektrum respon)

satu harga percepatan maksimum pada 3 arah koordinat sebagai data masukan

dan dikalikan dengan faktor keselamatan 1,7.

II. TEORI

2.1. Perhitungan Tegangan Statis.

Tegangan statis adalah tegangan akibat beban statis yang dihitung dari

penjumlahan aljabar dari tegangan yang disebabkan beban statis yaitu beban

gravitasi, tekanan dan ekspansi termal.

Untuk sistem perpipaan, perhitungan tegangan statis didasarkan formulasi

berikut:

Sstalis = Sp + S D W + ST H

Atau Sstatis = P.Do/4t + 0.75 iMDW/Z + iMTH/Z (1)

dimana

SP= Tegangan akibat tekanan (P)

SDw - Tegangan akibat gaya berat (DW)

STH =Tegangan akibat termal (TH)

P = tekanan (psi)

D0=diameter luar pipa (ins)

t = tebal pipa (in)

i = Stress Intensification Factor (SIF)

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

MTH= momen akibat ekspansi termal (Ib.in)

Z = modulus penampang (in3)

Penjumlahan tegangan akibat gravitasi dan tekanan disebut sebagai

sustained load (SL)

SL
 = SP + SDW (2)

Batasan tegangan untuk sustained load didasarkan pada kriteria sebagai

berikut:

SL < SH (3)

dan untuk tegangan statis total digunakan kriteria

STOTAL < S H + S A (4)
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dimana:

SH = tegangan dasar yang 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.

Jadi sebelum perhitungan tegangan terlebih dahulu harus dilakukan

perhitungan momen-momen pada setiap titik yang hendak dihitung. Metode yang

digunakan dalam PS-CAEPIPE maupun CAEPIPE untuk pembebanan statis pada

dasarnya tidak berbeda yaitu didasarkan hukum keseimbangan gaya-gaya (statika)

dilengkapi dengan persamaan-persamaan ekspansi pada kondisi beban termal.

2.2. Perhitungan Tegangan Seismik.

Seismik (gempa) merupakan gejala alam yang hingga kini belum bisa

diramalkan datangnya, manusia baru bisa memprediksi probabilitas besar maupun

frekuensi terjadinya yang didasarkan pada data statistik gempa dan data geologi

maupun vulkanologi dari daerah setempat. Karakteristik gempa bisa digambarkan

dari besarnya simpangan gerak permukaan bumi maupun percepatan gerak

sebagai fungsi waktu yang dikenal sebagai kurva histori (sejarah). Gerakan benda-

benda sebagai respon terhadap gelombang gempa tersebut sangat tergantung dari

berbagai parameter seperti fleksibilitasnya dan frekuensi diri dari benda/sistem

tersebut. Kurva yang menggambarkan hubungan antara gerakan

(percepatan/amplitudo) dari benda/sistem terhadap frekuensi disebut sebagai

spektrum respon.

Di gedung reaktor AP-600, spektrum respon dari setiap iantai pada beberapa

posisi telah dihitung tersendiri. Untuk menghitung respon dari sistem perpipaan

dalam gedung tersebut yang berupa simpangan gerak maupun tegangan yang

dialami, masukan perhitungan yang diambil adalah respon dari lantai dimana

sistem perpipaan tersebut ditempatkan/bertumpu

Perhitungan tegangan akibat seismik disejajarkan dengan perhitungan

tegangan akibat gravitasi, sehingga tegangan akibat seismik

SSSE=0.75iMSSE/Z (5)

Sedangkan batasan tegangan yang diijinkan (allowable stress) untuk

tegangan kombinasi diambil harga terkecil dari 3 SH dan 2 Sy.
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2.3. Pergeseran (Displacements)

Pergeseran pipa merupakan salah satu parameter yang hams dievaluasi

dalam analisis tegangan sistem perpipaan. 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

total (statis dan seismik).

III. TATA KERJA ANALISIS

3.1. Bahan-bahan Yang Diperlukan

Bahan-bahan yang diperlukan seorang penganalisis tegangan sistem

perpipaan 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, data spektrum

respon gempa dari lantai dimana sistem perpipaan berada, 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, flanges, reducer, dsb.)

• Tabel sifat-sifat material, termasuk data tegangan yang diijinkan sebagai fungsi

suhu, sifat ekspansi material, dsb.

• Perangkat lunak untuk analisis tegangan (CAEPIPE dan PS-CAEPIPE)

3.2. Tata Kerja

Setelah semua bahan dipersiapkan, dilakukan analisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

• Identifikasi pembebanan yang diberlakukan, persyaratan yang diminta, kondisi

operasi/disain sistem perpipaan, dsb.

• Nodalisasi sistem perpipaan, 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,
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titik-titik ujung, titik dimana terdapat perubahan sifat material, serta titik-titik lain

yang memang dianggap perlu untuk diketahui informasi tegangannya.

• Menyusun data masukan (input file), antara lain terdiri dari: koordinat simpul,

dafa 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

persyaratan dan 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.

3.3. Karakteristik Sistem Perpipaan

Sistem perpipaan primer yang dianalisis terdiri dari 5 sistem yang semuanya

berada dalam gedung reaktor dan masuk kelas keselamatan 2 dan 3 serta kategori

seismik I dan II, yaitu : CAS-700 (Service Air Piping From Containment Penetration

to The Anchor Past Valve CAS V205), PCS-030 (Passive Containment Cooling

System, PCS Tank Fill Up and Drain Lines), CCS-050 (Return Piping From

Containment Penetration To The Anchor Past Valve CCS V207), PXS-900 (Passive

Core Cooling System, N2 Supply System From The Containment Penetration to

The Anchor Past Valve PXS V077) dan CVS-110 (CVCS Spent Resin Piping From

the Containment Penetration to The Anchor Past Valve CVS V077). Karakteristik

dari kelima sistem perpipaan tersebut diberikan pada tabel 1.
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Tabel 1. Karakteristik Sistem Perpipaan

Sistem

CAS-700

PCS-030

CCS-050

PXS-900

CVS-110

Nomor Pipa ! Estimasi
I Panjang
| (feets)

CAS-JBB-L204 I 10.8
CAS-JCE-L205 S
CAS-JBB-L219 | 3.1
CAS-JCE-L221 |
PCS-JAC-L004 ! 61,2
PCS-JBE-L010 !
PCS-JAC-L071 I
CCS-JCB-L207 i 25,4
CCS-JCD-L216 |
CCS-JCB-L209 | 4,2 _^
PXS-ECB-L042 ! 32.6
PXS-ECE-L044 !
dll. 7p ipa1" i
CVS-BBD-LOii ! 34,2
CVS-BBB-L026 !
CVS-BBD-L520 !

Dia.
Nomi
nal
2'
2"
1"
1"
4"
4"
4"
8"
8"
1"
1"
1"

2"
2"
2"

Kelas
Kesela-
matan

2
NNS

2
NNS

3
NNS

3

2
NNS

2
2 '

NNS

NNS
2

NNS

Kategori
seismik

1
II
1

1
II

|
II
1
1
II

II
j

II

Schedule
pipa

80S
80

80S
80
40
40
40
40
40
80
80
80

160
160
160

Kondisi Oisain
Tekanan Suhu
(psi)

150
150
150
150
230
230
230
150
150
150
800
800

2485
2485
2465

<°F)
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
300
300

150
150
150

Catatan:

Suhu operasi dari kelima sistem kurang dari 150°F. Karena pada PS-

CAEPIPE digunakan suhu operasi, maka perhitungan termal tidak dilakukan.

Sedangkan pada CAEPIPE, untuk alasan konservatif, yang digunakan adalah suhu

disain sehingga perhitungan termal tetap dilakukan.
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Gambar konfigurasi dari kelima sistem perpipaan diberikan pada gambar 1.

\

[

PXS-90O

/<f& CCS50

X

Gambar 1. Konfigurasi sistem perpipaan

3.4. Data Masukan Untuk Analisis Seismik

Untuk analisis seismik, data masukan pada PS-CAEPIPE adalah spektrum

respon gempa dari lantai dimana sistem perpipaan tersebut berada, sedangkan

pada CAEPIPE, diambilkan harga respon terbesar untuk masing-masing arah

koordinat yang kemudian dikalikan dengan faktor 1,7. Harga-harga percepatan

gempa yang diberikan pada analisis dengan CAEPIPE diberikan pada tabel 2.
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Tabel 2. Data masukan percepatan gempa (untuk CAEPIPE)

Sistem
Perpipaan
CAS-700
PCS-030
CCS-050
PXS-900
CVS-110

ArahX
0,09
0,29
0,08
0,08
0,07

Percepatan (g)
I Arah Y I
i 0,09 I
! 0,36 I
i 0,10 i
| 0,10 I
I 0,08 |

ArahZ
0,11
0,26
0,11
0,11
0,07

3.5. Data Katup

Karakteristik dari katup-katup yang menjadi bagian dalam kelima sistem

perpipaan diberikan pada tabel 3.

Tabel 3. Data Katup

Sistem
Perpipaan
CAS-700

PCS-030
CCS-050

PXS-900

CVS-110

Nomor Katup

CAS-V205
CAS-V279
CAS-V219
CAS-V221
PCS-V045
CCS-V207
CCS-V209
CCS-V216
PXS-V045
PXS-V050
PXS-V053

PXS-V052
PXS-V043
PXS-V044
CVS-V034
CVS-V037
CVS-V040

i Tipe Katup
I

Check Valve
Ball Valve

T-type Globe
T-type Globe

~1 Manual Gate Valve
I Motor Op-Butterfly

T-Globe Valve
Manual Op-Butterfly
Y-Globe Solenoid

i Y-Globe
I Y-Globe

Y-Globe
Nozzle Check Valve

Relief Valve
Ball Valve

i Ball Valve
I Ball Valve

Berat (lbs)

30
21.8
16
16

300
170
16
80
50
30
30

30
20
40
130
130
130

Letak titik berat (in)

! 0
2,34
5,75
5,75

9,1
5,75
6,9
8,25
5,95
5,95

5,95
0

1,25
1,5
1,5

! 1.5

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu diinformasikan disini bahwa pembahasan analisis lebih ditekankan

pada hasil yang diperoleh dengan CAEPIPE versi PC karena memang perangkat

tersebut yang digunakan dalam tahun kegiatan 1998/1999 ini. Peninjauan terhadap

hasil-hasil yang telah dicapai dengan PS-CAEPIPE dimaksudkan untuk menjadi

pembanding saja. Perbedaan hasil yang cukup signifikan diperkirakan terjadi pada

perhitungan seismik dimana dasar perhitungan yang digunakanpun berbeda,

termasuk masukan adanya gerakan angkor/penyangga pada waktu gempa yang

tidak diberikan di CAEPIPE. Pada perhitungan termal, suhu-suhu dibawah 150°F

tidak diperhitungkan di PS-CAEPIPE, sedangkan di CAEPIPE tetap diperhitungkan

sehingga sedikit banyak akan menghasilkan perbedaan hasil analisis. Mengingat

perbedaan-perbedaan tersebut, untuk mengusahakan agar batasan tegangan dan
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batasan lainnya tidak terlampaui, maka jumlah dan posisi penyangga juga sulit

untuk dipertahankan sama.

Dari analisis tegangan, diperoleh data tegangan dan pergeseran maksimum

yang bisa dilihat pada tabel 4a. Untuk tegangan juga diberikan hasil perbandingan

dengan harga yang diijinkan (ratio) pada kondisi pembebanan total. Sedangkan

untuk pergeseran, mengingat adanya kriteria berbeda antara pembebanan gravitasi

dan beban total, maka kedua harga tersebut ditampilkan ditambah dengan

pergeseran karena seismik secara terpisah.

Sistem

CAS-700

PCS-030
CCS-050
PXS-900
CVS-110

Tabel

Jumlah
Support

Tidak
ada
6
1
5
3

4a. Hasil Analisis Tegangan dengan CAEPIPE

Tegangan maksimum (psi)
SH=15000 psi, SA=22500 psi

DW+P

Aktual

3357

3520
2488
6342
11210

Ratio
terhadap

SH

0,23

0,23
0,17
0,42
0,78

DW+P+Th+SSE

Aktual

15119

23431
9733
18234
35593

Ratio
terhadap 3 SH

0,33

0,521
0,216
0,405
0,791

Pergeseran maksimum (in)

DW+P

0.0322

0,0587
0,0214

0,123

DW+P+ i Gempa
Th !

0.76 I 0,0132

!
0,76 ! 0,0794
1,474 | 0,0143
0,162 I 0,261
0,9462 | 0,022

Sebagai pembanding, pada Tabel 4b diberikan hasil analisis dengan

menggunakan PS-CAEPIPE. Hasil ini diambil dari laporan akhir yang aslinya telah

diserahkan ke Westinghouse. Dalam laporan ini, harga tegangan yang tercantum

hanya harga maksimumnya saja sedangkan untuk pergeseran tidak diberikan

harganya tetapi hanya dikatakan telah memenuhi persyaratan.

Tabel 4b. Hasil Analisis Tegangan dengan PS-CAEPIPE

Jumlah
Sistem ! Penyangga

CAS-700
PCS-030
CCS-050
PXS-900
CVS-110

Tidak ada
6
3
2
3

Tegangan maksimum (psi) | Pergeseran (in)
SH=15000psi,SA=22500psi i

DW+P
Aktual

1381
3298
2525

Ratio
terhadap SH

0,092
0,22

DW+P+SSE
Aktual

1186
41131

0,168 i 6153
11817 | 0,525
7759 | 0,494

26721
12107

Ratio
terhadap 3 SH

0,026
0,914
0,137
0,594
0,266

Seluruh
persyaratan
pergeseran
terpenuhi

Walaupun memang kedua hasil tersebut tidak sepenuhnya bisa

dibandingkan mengingat metode yang digunakan berbeda, tetapi beberapa sistem

masih menunjukkan hasil yang tidak berbeda dalam hal jumlah penyangga yang

diperlukan, misalkan pada CAS-700, PCS-030 dan CVS-110.
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Dalam suatu spektrum gempa dikenal adanya suatu frekuensi yang disebut

frekuensi cut-off yang merupakan batasan frekuensi dimana jika sistem perpipaan

mempunyai frekuensi diri lebih besar dari harga tersebut, maka respon yang

dihasilkan relatif kecil. Semakin fleksibel suatu pipa, frekuensi dirinya semakin

rendah sehingga responnya terhadap gempa semakin besar. Dari kelima sistem

yang dianalisis, PXS-900 adalah sistem yang paling fleksibel mengingat ukuran

pipanya yang kecil (1") dan relatif panjang. Hal ini menyebabkan pergeseran akibat

gempa relatif lebih menonjol dibanding pada sistem lain. Sebaliknya, pada sistem

CCS-050 yang relatif paling kaku (pipa 8"), respon pergeseran terhadap gempa

relatif kurang menonjol dibanding sistem yang lain.

Disamping pengaruh gempa, ekspansi termal yang tidak diperhitungkan

pada PS-CAEPIPE juga berpengaruh pada perbedaan hasil, apalagi jika karena

perbedaan lingkup perhitungan tersebut menyebabkan jumlah support yang

diperlukan juga berbeda.

Konfigurasi sistem perpipaan setelah dilengkapi penyangga diberikan pada

gambar2.
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Gontoor B. Kon^igurosi Hosil

V. KESIMPULAN

Dari kegiatan analisis tegangan sistem perpipaan primer AP600 ini dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam analisis tegangan statis dan dinamis terhadap 5 sistem perpipaan

primer, diperoleh hasil sesuai yang diharapkan yaitu sistem perpipaan yang
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telah memenuhi standart keselamatan yang ditentukan, yang diperoleh cukup

dengan cara menambahkan penyangga tipe rigid sebanyak 15 buah untuk

keseluruhan yang terdiri dari 9 restraints dan 6 guides, tanpa harus

memodifikasi konfigurasi pipa maupun menggunakan snubber yang memang

dihindarkan di AP-600. Tegangan maksimum yang dihasilkan di kelima sistem

tersebut adalah 11210 psi untuk beban gravitasi dan 35593 psi untuk beban

total, yang masih di bawah batas yang diijinkan yaitu 15000 psi dan 45000 psi.

Pergeseran maksimum pada kondisi dingin adalah 0,123 in dan kondisi panas

1,474 in yang berarti masih di bawah harga batas yang diijinkan yaitu 0,125 in

dan 2,5 in.

b. Hasil yang diperoleh dengan CAEPIPE tidak sepenuhnya bisa dibandingkan

dengan hasil PS-CAEPIPE terutama pada kondisi seismik mengingat adanya

perbedaan metode maupun data masukan yang digunakan. Pada beban

termalpun, mengingat adanya perbedaan dalam pengambilan temperatur

referensi yang berakibat pada tidak diperhitungkannya beban termal pada PS-

CAEPIPE (karena T<150°F) maka hasii yang diperolehnyapun akan berbeda.

c. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang timbul antara CAEPIPE dengan PS-

CAEPIPE, penggunaan paket program CAEPIPE masih sangat

menguntungkan dalam hal kemudahannya (versi PC) dan kecepatan

pengoperasiannya Hasil yang diperolehnyapun bisa cukup konservatif

walaupun informasi yang diperoleh tidak sebanyak PS-CAEPIPE.
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DAYA:

SISTEM KONTROL TEKANAN DAN VOLUME PENDINGIN
PRIMER REAKTOR CANDU

Pelaksana : Tjipta Suhaemi, Djen Djen Djainal, Nina Kusumah, Riswan
Jambiar, Bang Rozali, Kiswanto

ABSTRAK

SIMULASI SISTEM PROTEKSI DAN PENGENDALIAN REAKTOR DAYA.
Telah dilakukan kajian simulasi sistem pengendalian dan proteksi reaktor daya
jenis CANDU, khususnya sistem kontrol tekanan dan volume pendingin primer.
Simulasi dilakukan dengan menggunakan program simulasi reaktor daya jenis
CANDU-9. Sistem kontrol tekanan dan volume pendingin merupakan salah satu
sistem dari reaktor CANDU yang berfungsi untuk mengontrol tekanan dan volume
pendingin pada sistem transport panas dan memproteksi reaktor terhadap tekanan
lebih. Kondisi pendingin yang mencakup tekanan, volume maupun suhu pendingin
sangat mempengaruhi unjuk kerja pengoperasian reaktor daya. Olehkarenanya
keandalan sistem kontrol tekanan dan volume pendingin sangat berperan penting.
Sistem yang terkait dengan pendingin primer adalah sistem transport panas yang
berfungsi untuk memindahkan panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi di dalam
bahan bakar. Panas yang dibawa oleh pendingin reaktor menuju pembangkit uap.
Pembangkit uap memindahkan panas dari pendingin air berat ke air untuk
selanjutnya digunakan untuk membangkitkan uap yang akan menggerakkan turbin.
Sistem kontrol tekanan dan volume pendingin primer terdiri dari pressurizer, pompa
umpan, katup pengisi (feed), katup pengosong (bleed), tangki penyimpan. Dalam
simulasi ini diambil kasus gangguan berupa tak berfungsinya salah satu katup
pengosong, katup pengisi, katup relief dan katup pengosong uap dari sistem
transport panas. Dengan simulasi ini dapat dipahami desain dan pengoperasian
sistem kontrol tekanan dan volume pendingin. dan sistem pendukung lain yang
terkait. Parameter yang diperlukan antara lain adalah tekanan pada header reaktor,
tekanan dan tinggi permukaan pada pressurizer, tekanan dan tinggi permukaan
pada bleed condenser, aliran air umpan, aliran pelepasan. Untuk menjamin
pengoperasian reaktor yang aman dan selamat, diperlukan beberapa peralatan
tambahan, beberapa kontrol, trip reaktor maupun katup-katup pengaman.

ABSTRACT

SIMULATION OF CONTROL AND PROTECTION SYSTEM OF NUCLEAR
POWER PLANT. Simulation of control and protection system of CANDU nuclear
power plant was studied., especially for heat transport pressure and inventory
control system. The simulation software of nuclear power plant type of CANDU-9
was applied in this simulation Heat transport pressure and inventory control system
is a system to provide a reliable means of controlling inventory and pressure in the
heat transaport system. The condition of heavy water coolant which covered
pressure, inventory and temperature of coolant has implicated to performance of
plant operation. Therefore the pressure and inventory control of heat transport
system is important. Heat transport system circulates pressurized heavy water
coolant through the fuel channels to remove heat produced by fission of natural
uranium fuel. The heat is carried by the reactor coolant to steam generators where
it is transferred to light water to produce steam, which subsequently drives the
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turbine-generator. The inventory and pressure control system consists of a
pressurizer, feed and bleed valves and a storage tank.. In this case the malfunction
of PHT bleed valve (CV5) PHT feed valve (CV12) , PHT LRV (CV20) and PHT
steam bleed valve (CV22) are selected. Reactor parameters observed are heat
transport pressure, pressurize pressure and level, bleed condenser pressure and
level, feed flow, bleed flow. From this simulation the reactor parameter affected by
malfunction is known. It is also considered that the trip, controls, safety valve are
needed to maintain safety of nuclear power plant.

PENDAHULUAN

Salah satu sistem pengendalian dan proteksi yang penting pada reaktor

daya adalah sistem kendali tekanan dan volume pendingin. Sistem kontrol tekanan

dan volume pendingin ini berfungsi untuk mengendalikan agar tekanan dalam

rangkaian utama sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melakukan pengaturan

inventory (volume) pendingin ke dalam maupun keluardari sistem.

Untuk reaktor daya jenis CANDU yang menggunakan air berat sebagai

moderator maupun sebagai pendingin, sistem transport panas (HTS) berperanan

penting untuk 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. Panas yang dibawa oleh pendingin

reaktor masih bersuhu tinggi dan dipindahkan ke sistem transport panas.

Olehkarenanya pengendalian tekanan dan volume pendingin dari sistem HTS

merupakan salah satu sistem yang penting.

Komponen-komponen utama sistem kontrol tekanan dan volume pendingin

pada sistem perpindahan panas tersebut terdiri dari pressurizer, pompa umpan

(feed pump), katup pengisi dan katup pengosong (feed and bleed valves) , dan

tangki penyimpanan air berat (D2O storage tank). Kontrol tekanan dan

volume/inventory mencakup massa alir, tinggi permukaan, tekanan, dan suhu

pendingin.

Tekanan pada rangkaian sistem transport panas utama dijaga sedemikian

agar tidak terjadi pendidihan. Pada header outlet reaktor bertekanan 10 MPa

diketahui suhu saturasi 310°C. Tekanan sistem transport panas secara normal

diatur oleh pressurizer yang mengatur kondisi saturasi dengan kombinasi heater,

kondensasi uap dan steam relief. Tekanan HTS bisa juga dikontrol dengan cara

memberi umpan cairan yang lebih banyak ke dalam sistem dengan pompa tekanan

yang tinggi atau dengan memindahkan cairan dari sistem lewat katup pelepasan.
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Tekanan pada sistem transport panas utama dikontrol dengan uap

terkondensasi atau tambahan panas pada pressurizer dengan menggunakan

semburan pressurizer atau heater . Airberat di dalam pressurizer dipanaskan

dengan pemanas listrik bila suhu cairan menurun sampai di bawah

harga/parameter yang telah ditetapkan. Pengukuran tekanan dilakukan dengan set

pengukuran triplikasi yang diambil dari header outlet reaktor. Katup digunakan

untuk mengisolir pressurizer dari sistem transport panas bila dilakukan perawatan

atau shutdown. Jika tekanan naik melebihi batas setpoint, airberat dingin

disemburkan ke dalam ruang di dalam pressurizer untuk menurunkan tekanan

dengan cara mengkondensasikan uap. Jika tekanan masih naik, maka 2 buah

katup relief uap melepaskan uap dari pressurizer hingga tekanan turun menuju

batas normal kembali. Permukaan dalam pressurizer dikontrol melalui rangkaian

utama katup pengisi dan katup pengosong.

Selama daya reaktor naik, maka tekanan header outlet akan naik juga.

Setpoint tinggi permukaan dalam presurizer naik secara otomatis sehingga

pengembangan yang dihasilkan dari pertambahan daya disimpan di dalam

pressurizer. Berkurangnya volume pendingin sistem transport panas bisa

disebabkan oleh transient tekanan lebih (overperssure) sistem HTS yang

menyebabkan katup kontrol pengisian uap pressurizer terbuka. Jika katup tersebut

gagal untuk menutup kembali akan terjadi penurunan tekanan secara perlahan. Ini

menyebabkan airberat dari sistem HTS akan dilepaskan ke pressurizer, dan katup

pengisian terbuka untuk menjaga tinggi permukaan (level) pressurizer.

Telah dilakukan simulasi menggunakan perangkat lunak simulasi CANDU

untuk mengetahui unjuk kerja sistem yang berkaitan dengan sistem kontrol tekanan

dan volume pendingin pada sistem transport panas reaktor CANDU. Dalam

pelaksanaan simulasi ditinjau beberapa parameter yang berkaitan dengan kontrol

tekanan dan volume pendingin. Dengan mengambil masing-masing katup pengisi

dan katup pengosong gagal membuka, telah diperoleh beberapa data parameter

reaktor yang ingin diketahui seperti daya reaktor, tekanan header outlet, tekanan

pressurizer, tinggi permukaan pressurizer, massa aliran pengisi, massa aliran

pengosong, tinggi permukan tangki penyimpan airberat.

Dengan membuat simulasi komputer sistem kontrol tekanan dan volume

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

reaktor nuklir yang sesungguhnya amat kritis ditinjau dari aspek keselamatan,

sehingga tidak leluasa dipergunakan untuk tujuan penelitian, pengembangan

sistem dan diklat.
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TEORI

Sistem kontrol tekanan dan volume pendingin transport panas

Sistem kontrol tekanan dan volume pendingin transport panas berfungsi

sebagai berikut:

• Mengontrol volume (inventory) dan tekanan di dalam sistem transport panas

untuk semua kondisi pengoperasian normal., yaitu

Membatasi kenaikan dan penurunan di dalam sistem transport panas

yang disebabkan oleh berbagai transient pengoperasian pada harga yang

telah ditetapkan.

Mengakomodasi pengembangan dan penyusutan pendingin sistem HTS

yang disertai oleh pemanasan, pendinginan, manuver daya dan

perubahan lainnya.

Menyiapkan kembali tekanan sistem HTS setelah terjadinya penurunan

secara tiba- tiba tekanan yang disebabkan oleh pengurangan daya,

seperti adanya trip maupun stepback.

- Membatasi pengurangan tekanan di dalam sistem HTS sebagai akibat

dari depresurasi pada sisi sekunder dan pembangkit uap.

Menyediakan proteksi tekanan lebih untuk sistem HTS untuk semua moda

operasi dan suatu peralatan yang mengandung salah satu bagian dari

sistem HTS dalam jangka pendek.

• Menyediakan head suction positip yang cukup untuk pompa umpan air berat

transport panas selama operasi reaktor normal.

• Menyediakan glands pompa transport panas dan fueling machines dengan

aliran suplai air berat yang dingin dan murni.

• Meminimalkan outflow pendingin transport panas yang disebabkan oleh

kegagalan katup yang berkaitan.

• Menyediakan sistem purifikasi transport panas dengan aliran air berat yang

dingin.

• Memindahkan air berat dari sistem HTS ke tangki penyimpanan suplai air berat

melalui tangki penyimpanan air berat bila dilakukan perawatan peralatan sistem

HTS, yang membutuhkan pengurasan sistem HTS.

• Menyediakan make-up air ringan untuk mengkompensasi terjadinya LOCA, jika

make-up air berat berkurang atau tak tersedia.

• Menyediakan peralatan degassing pendingin sistem HTS.
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Diagram sistem transport panas reaktor CANDU dapat dilihat pada gambar

1, sedangkan diagram sistem kendali volume dan tekanan pendingin sistem HTS

dapat dilihat dari gambar 2. Pressurizer dihubungkan ke sistem transport panas

utama pada salah satu sisi inlet pembangkit uap. Suatu katup disediakan untuk

mengisolirpresst/r/zerdari sistem HTS selama dilakukan shutdown perawatan.

Tangki penyimpanan air berat yang dihubungkan ke sisi suction pompa

umpan air berat, berperanan sebagai head tank untuk pompa. Selama pemanasan

awal sampai suhu 100 °C, air berat akan mengembang dari sistem HTS yang

diakomodasikan di dalam tangki penyimpan air berat. Volume air berat ini bisa

melakukan aliran umpan selama lebih dari 30 menit, untuk pendinginan pompa

transport panas dalam hal kejadian kehilangan aliran pelepasan (bleed). Aliran

balik pendinginan seal pompa transport panas dan aliran resirkulasi pompa umpan

disirkulasikan melalui tangki penyimpanan air berat sebelum kembali ke suction

pompa umpan air berat. Gas helium digunakan sebagai gas penutup pada tangki

penyimpanan air berat.

Tangki penyimpanan air berat dihubungkan ke sistem transfer air berat lewat

suatu katup yang tertutup secara normal. Hubungan katup ini digunakan untuk

mentrasnsfer air berat ke dan dari tangki penyimpanan air berat. Transfer

dibutuhkan khususnya selama shutdown perawatan., bila diperlukan untuk

mengucurkan (drain) sebagian air berat sistem HTS untuk melayani pembangkit

uap dan /atau pompa transport panas.

Bila terjadi kebocoran kecil di dalam sistem HTS tindakan operator dapat

dilakukan untuk menyuplai make-up ke sistem HTS. Air make-up diambil dari

cadangan inventory air berat di instalasi (termasuk air berat yang berkurang

kadarnya) dan ditransfer ke tangki penyimpanan air berat. Jika kebocoran tidak

dapat dihentikan sebelum cadangan air berat dilepaskan, air ringan make-up dari

tangki air cadangan dapat dikatupkan.

Pada kondisi tekanan tinggi baik di dalam pressurizer maupun di dalam

rangkaian sistem HTS, maka relief tekanan dilakukan melalui aliran di dalam bleed

condenser (dikenal sebagai degasser condenser). Tekanan di dalam bleed

condenser diatur dengan pengkondensasian uap air berat dengan mendinginkan

aliran melalui bundel tabung (reflux tube bundle) dan aliran sembur (spray flow).

Aliran bundel reflux dan aliran sembur diatur dengan katup kontrol seperti yang

diinginkan oleh pengendali tekanan. Secara normal suatu aliran pelepasan konstan

mengalir ke bleed condenser. Tinggi permukaan dikontrol oleh katup yang

mengatur outflow dari Weed condenser melalui bleed cooler.
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TATA KERJA

1. Dilakukan kajian tentang sistem pengoperasian reaktor daya CANDU,

khususnya yang berkaitan dengan sistem kontrol tekanan dan volume

pendingin pada sistem transport panas.

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, pornpa

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, aliran 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 tekanan dan volume pendingin pada sistem

transport panas, dilakukan gangguan pada katup pelepasan PHT (CV5), dan

ditinjau parameter pada keadaan awal, 2 menit, 5 menit, 10 menit dan 20 rnenit

, dengan meninjau data parameter berikut: daya neutron/daya reaktor; tekanan

ROH; tekanan, suhu dan tinggi permukaan pada pressurizer, tekanan, suhu

dan tinggi permukaan pada bleed condenser, aliran umpan dan aliran

pelepasan, tinggi permukaan pada tangki penyimpan.

4. Kemudian dilakukan gangguan pada umpan PHT (CV22), katup PHT LRV

(CV20) dan katup pelepasan uap (CV22). Ditinjau data parameter seperti pada

langkah 3.

HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN

Rangkaian simulasi sistem kontrol tekanan dan volume pendingin pada

sistem transport panas dapat dilihat dari gambar 3. Parameter awal reaktor CANDU

dapat dilihat dari tabel 1. Dengan mengambil peristiwa malfungsi dari kejadian

gagal membukanya katup pelepasan PHT (CV5), diperoleh data seperti terlihat

pada tabel 2 dan gambar 4. Begitu pula dari kejadian gagal membukanya katup

umpan PHT (CV12), katup PHT LRV (CV20), katup pelepasan uap (CV22) masing-

masing dapat dilihat dari tabel 2, 3 dan 4 dan gambar , 5 , 6 dan 7.

Dengan gagal terbukanya katup pelepasan CV5 mengakibatkan massa alir

pelepasan bertambah, tinggi permukaan bleed condenser sedikit naik, begitu pula
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tinggi permukaan tangki penyimpanan air berat. Massa alir umpan pun naik sampai

mencapai 27,2 kg/s.

Pada kasus gagai terbukanya katup umpan PHT CV12 terlihat bahwa tinggi

permukaan bleed condenser naik, tinggi tangki penyimpanan air berat agak

berkurang, massa alir pelepasan naik sampai mencapai 36,75 kg/s , sedangkan

massa air umpan naik secara drastis pada menit-menit awal kejadian.

Untuk kasus gagal terbukanya katupPHT LRV CV20), diperoleh bahwa daya

reaktor tetap, tekanan pada header outlet reaktor dan tekanan pressurizer

menurun. Massa alir umpan naik sedangkan massa alir pelepasan menrun.

Untuk kejadian gagal membukanya katup pelepasan uap PHT (CV22)

diperoleh bahwa daya reaktor menurun, tekanan pada header outlet reaktor dan

tekanan pressurizer nenurun, tinggi permukaan bleed condenser menaik kemudian

menurun, tekanan bleed condenser naik. Massa lair umpan menurun , massa alir

pelepasan menaik kemudian menurun.

Dari kejadian di atas terlihat tekanan pada header outlet reaktor tidak

menunjukkan penurunan yang berarti, sehingga kejadian tersebut belum

memerlukan trip reaktor. Sistem kontrol tekanan dan volume pendingin merupakan

sistem kendali untuk pengoperasian normal.

Bila ditinjau keandalan sistem kontrol tekanan dan volume pendingin reaktor

Candu menunjukkan keandalan yang cukup. Sebagai perbandingan dari pustaka 3

dapat diketahui probabilitas kegagalan sistem kontol tekanan dan volume pendingin

sebesar5,2x10"8.

Sistem yang menunjang sistem kontrol tekanan dan volume pendingin

adalah tersedianya daya kelas IV dan tersedianya injeksi pendinginan teras darurat

(HP ECC). HP ECC merupakan salah satu komponen sistem keselamatan khusus

yang mutlak ada untuk memitigasi/mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh

kegagalan sistem proses. Injeksi HP ECC berfungsi untuk menyuplai air

pendinginan teras darurat yang disalurkan ke sistem transport panas teras reaktor.

Sinyal HP ECC dipicu bila tekanan pada sistem transport panas turun dari 10 MPa

sampai 5,5 MPa. Daya kelas IV adalah daya yang diperlukan oleh peralatan dan

komponen sistem yang mentoleransi tak tersedianya / terputusnya daya dalam

waktu yang agak panjang, tanpa memebrikan dampak bahaya terhadap operator

maupun peralatan itu sendiri. Dengan kegagalan daya kelas IV, tekanan header

outlet akan naik yang mengakibatkan katup relief sistem transport terbuka. Trip

sistem shutdown SDS-1 akan mengurangi transient tekanan sistem transport panas

(HTS) yang memadai untuk mencegah terbukanya katup relief degasser
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condenser. Katup relief HTS diharapkan mula-mula terbuka kemudian setelah

beberapa detik tertutup. Jika salah satu katup relief gagal untuk menutup kembali,

degasser condenser akan terus menerima air berat yang lebih tinggi suhunya. Hal

ini menyebabkan naiknya tekanan degasser condenser. Degasser condenser akan

mencapai tekanan yang sesuai dengan tekanan sistem HTS dengan katup relief

degasser condenser tertutup dan diisolasinya aliran degasser condenser yang lebih

dingin ke tangki penyimpan air berat. Isolasi aliran ini terjadi disebabkan adanya

penutupan kontrol level degasser condenser.

Katup degasser condenser akan terbuka jika SDS1 gagal berfungsi.

Kegagalan katup HTS dan kegagalan katup relief degasser condenser untuk

menutup kembali serta kegagalan isolasi aliran dari degasser condenser ke tangki

penyimpan air berat. Bila kejadian kehilangan pendingin terjadi dengan katup relief

transport panas terbuka penuh maka sistem makeup air berat tidak dapat

mengkompensasi kebocoran karena kecepatan pelepasan melebihi kemampuan

kapasitas pompa umpan air berat.

Berkurangnya volume pendingin sistem HTS mungkin juga disebabkan

tekanan lebih sistem tranport panas yang menyebabkan kontrol pengisian uap

pressurizer terbuka. Jika katup tersebut gagal untuk menutup kembali akan terjadi

penurunan tekanan secara perlahan. Ini menyebabkan air berat dari HTS akan

dilepaskan ke pressurizer, dan katup kontrol pengisian terbuka untuk menjaga

tinngi permukaan presssurizer. Kejadian tersebut berakhir bila loop HTS terisolasi

secara otomatis untuk mengurangi tekanan HTS sampai 800 psia.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diketahui desain dan pengoperasian sistem kendali

tekanan dan volume pendingin pada sistem transpor panas reaktor CANDU yang

berfungsi untuk mengontrol tekanan dan volume pendingin dan memproteksi

reaktor terhadap tekanan lebih. Kondisi pendingin yang mencakup tekanan, volume

maupun suhu pendingin sangat mempengaruhi unjuk kerja pengoperasian reaktor

daya CANDU.

Dalam pengoperasian normal, sistem kontrol tekanan dan volume pendingin

cukup berfungsi sehingga tidak diperlukan sistem proteksi dan sistek keselamatan

khusus. Telah diketahui pula fungsi, komponen dan unjuk kerja dari sistem kontrol

tekanan dan volume pendingin.

Kontrol tekanan sistem transport panas dalam moda pengoperasian normal

dilakukan melalui pressurizer. Tekanan pressurizer dijaga oleh heater dalam hal

159



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-IV ISSN No.: 1.410-0533
Serpong, 05 Mei 1999 P2TKN-BATAN

tekanan masih rendah dan dengan katup CV 22/CV 23 jika tekanan terialu tinggi.

Aliran umpan dari pompa utama sistem transport panas mengalir melalui katup

kontrol pelepasan CV5 / CV6.
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Tabel 1. Paramerter awal Reaktor CANDU

PARAMETER
Header Inlet Reaktor
Header Outlet Reaktor
Pembangkit Uap
Exhayst Turbin Tekanan Tinggi
Inlet Turbin Tekanan Rendah
Kondenser
Outlet Header Tekanan Rendah
Deaerator
Inlet Pompa Unpan Boiler
Outlet Header Tekanan Tinggi
Outlet Preheater

TEKANAN (kPa)
11.397
10.000
4701,2

900
900
5

700
517,6
781,23

5626,91
4700

SUHU (OQ
265,74
310,28
260,33

170
230
35
100
130
130

175,15
130

Tabel 2. Katup Pelepasan PHT (CMS) Gagal Membuka

PARAMETER
Daya Neutron Reaktor (%)
Tekanan ROH (kPa)
Tekanan Pressurizer (kPa)
Suhu Pressurizer (0°C)
Tinggi Permukaan Pressurizer (m)
Tekanan Bleed Condenser (kPa)
Suhu Bleed Condenser (0°C)
Ketinggian Bleed Condenser (m)
Aliran Umpan (kg/s)
Aliran Bleed (kg/s)
Tinggi Tangki Penyimpan (m)
Daya Termal Reaktor (%)

I Awal
100,01
10.000
10.000
310,28
8,05
1.710
200
2,92
8,92
8,68
1,96
100,01

2 menit
100,20
9.986
9.986
310,18
7,91
1.753
200
3,01
13,57
29,31
2,03
100,15

5 menit
100,28
9.978
9.978
310,12
7,82
1.710
200
3,00
16,50
28,793 J
2,12
100,27

10 menit
100,10
9.964
9.064
310,02
7,66
1.710
200
3,00
21,56
28,77
2,22
100,00

Akhir
100,02

|_9.954
9.954
309,94
7,49
1.710
200
3,00
27,23
28,793
2,31
100,01

Tabel 3. Katup Umpan PHT (CV12) Gagal Membuka

PARAMETER
Daya Neutron Reaktor (%)
Tekanan ROH (kPa)
Tekanan Pressurizer (kPa)
Suhu Pressurizer (0°C)
Tinggi Permukaan Pressurizer (m)
Tekanan Bleed Condenser (kPa)
Suhu Bleed Condenser (0°C)
Ketinggian Bleed Condenser (m)
Aliran Umpan (kg/s)
Aliran Bleed (kg/s)

Awal
100,01
10.000
10.000
310,28
8,05
1.710
200
2,92
8,92
8,68

Tinggi Tangki Penyimpan (m) | 1,96
Daya Termal Reaktor (%) 100,01

2 menit
100,04
10.013
10.013
310,37
8,18
1.721
200,6
2,94
39,62
15,10
1,85
99,97

5 menit
99,68
1.034
10.034

10 menit
99,98
10.041
10.041

310,53 ! 310,58
8,30 | 8,44
1.912
210,9
2,99
35,44

1.926

Akhir
100,182
10.036
10.036
310,54
8,61
1.928

211,1 211,2
3,04
35,23

3,08
35,28

21,89 | 28,35 I 35,75
1,74 | 1,70 I 1,76
99,68 I 99,95 100,17
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Tabel 4. Katup PHT LRV (CV20) Gagal Membuka

PARAMETER
Daya Neutron Reaktor (%)
Tekanan ROH (kPa)
Tekanan Pressurizer (kPa)
Suhu Pressurizer (0°C)
Tinggi Permukaan Pressurizer (m)
Tekanan Bleed Condenser (kPa)
Suhu Bleed Condenser (0°C)
Ketinggian Bleed Condenser (m)
Aliran Umpan (kg/s)
Aliran Bleed (kg/s)
Tinggi Tangki Penyimpan (m)
Daya Termal Reaktor (%)

Awal
100,01
10.000
10.000
310,28
8,05
1.710
200
2,92

J3.92
8,68
1,96
100,01

2 menit
100,67
9.863
9.868
310,18
6,78
4.165
200
8,12
37,36
0,04
2,01
100,15

5 menit
101,78
9.978
9.847
310,12
6,41
8.615
200
8,12
37,66
0,04
2,02
100,27

10 menit
100,01
9.767
9.768
310,02
5,43
8.481
200
8,12
38,61
0,04
2,04
100,00

Akhir
100,02
9.954
9.954
309,94
7,49
8.710
200
3,00
27,23
0.04
2,31
100,01

Tabel 5 . Katup Pelepasan Uap PHT (CV22) Gagal Membuka

PARAMETER
Daya Neutron Reaktor (%)
Tekanan ROH (kPa)
Telcanan Pressurizer (kPa)
Tinggi Pennukaan Pressurizer (m)
Tekanan Bleed Condenser (kPa)
Suhu Bleed Condenser (0°C)
Ketinggian Bleed Condenser (m)
Aliran Umpan (kg/s)
Aliran Bleed (kg/s)
Tinggi Tangki Penyimpan (m)
Daya Termal Reaktor (%)

Awal
100,01
10.000
10.000
8,05
1.710
200
2,92
8,92
8,68

T,96~
100,01

2 menit
100,85
9.884
9.876
8,37
1.954
200
3,09
0,70
22,94
2,01
100,52

5 menit
99,36
9.208
9.206
9,61
2.993
200
4,49
0,77
28,18
2,02
94,14

10 menit
85,72
8.897
8.896
8,87
8.494
200

""5,47
0,84
25,93
2,04
86,75

Akhir
82,30
8.657

1.657
7,76
8.621
200
2,95
0,80
15,44
2,31
82,30
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CANDU _ = : ^ J

(£ H

Gambar 1 Sistem Transfort Panas Reaktor Candu

Gambar 2 Sistem Control Tekanan dan Volume Pendingin Reaktor Candu
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Gambar 4 Wlassa Alir Versus Waktu Daiam Kasus Wlalfungsi Katup CV5
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Gambar 5 Massa Versus Waktu Dalam Malfungsi Katup CV12
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Gambar. 7 Massa Alir Versus Waktu Dalam Malfungsi Katup CV22
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PENILAIAN FAKTOR KEANDALAN PERALATAN DAN
INSTRUMENTASI RKU REAKTOR DAYA

Pelaksana : Piping Supriatna, Itjeu Karliana, Suharyo Widagdo, Kussigit
Santosa, Darlis, Bambang Sudiyono, Sasongko Yuniyanta, Sudarmin

ABSTRAK

PENILAIAN FAKTOR KEANDALAN PERALATAN DAN INSTRUMENTASI
RKU REAKTOR DAYA. Keandalan Peralatan dan Instrumentasi pada RKU Reaktor
Daya jenis BWR, ditentukan oleh pola dan desainnya. Prinsip ergonomi yang
diterapkan pada pengaturan pola tataletak dari sistem peralatan dan instrumentasi
yang ada pada RKU ABWR ini adalah pola geometri yang mengikuti prinsip
ekonomi gerakan, data antropometri operator rata-rata yang digunakan terutama
dalam hal jangkauan tangan operator, jarak pandang, sudu 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. Selain itu juga faktor parameter fisik lingkungan kerja
pada RKU ini didisain harus memenuhi kriteria standar kondisi ergonomik
berdasarkan NUREG-0800. Penilaian keandalan untuk sistem peralatan dan
instrumentasi ini juga ditinjau dari unsur Interaksi Manusia Mesin yang terjadi
antara operatordengan peralatan dan instrumentasi yang ada pada RKU reaktor
daya jenis ABWR. Dari analisis IMM ini akan dapat diketahui kemungkinan
kesalahan kerja yang dapat ditimbulkan oleh operator. Hasil penilaian dari segi
keandalan peralatan dan instrumentasi untuk RKU reaktor daya jenis ABWR ini
menunjukkan bahwa disain dari RKU ABWR ini sudah baik dan memenuhi kriteria
standar ergonomi yang telah ditentukan.

PENDAHULUAN

RKU pada reaktor daya merupakan lokasi kerja yang sangat penting, karena

dari ruang ini semua proses yang terjadi di dalam reaktor dipantau dan

dikendalikan. Keandalan sistem peralatan dan instrumentasi di dalam RKU atau

keandalan operatornya saja belum bisa menjamin keselamatan dalam

pengoperasian reaktor, melainkan diantara keduanya (sistem peralatan dan

instrumentasi dengan operatornya) harus terdapat keserasian dan kesesuaian agar

dapat berinteraksi secara optimal. Faktor kecelakaan dalam pengoperasian reaktor

sebagian besar disebabkan oleh faktor kesalahan manusia {human error).

Ketidaksempurnaan dalam membuat disain RKU reaktor daya, akan menyebabkan

sistem kerja yang ada dapat menimbulkan kelelahan dan kejenuhan pada operator

sewaktu bekerja, yang pada gilirannya akan mengakibatkan menurunya tingkat

kewaspadaan bagi operator yang bekerja di RKU. Dalam keadaan seperti ini

operator cenderung mempunyai peluang tinggi untuk melakukan suatu tindakan

yang salah.
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Proses kerja merupakan interaksi antara manusia dengan peralatan di dalam

ruang kerja. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya, baik sebagai

beban fisik, kimia, bialogis, fisiologis dan mental fisiologis. Faktor-faktor tersebut

dalam kuantitas tertentu dapat mengganggu daya kerja dari operator. Sebaliknya

jika faktor-faktor tersebut diatur kondisinya dapat menciptakan suasana kerja yang

lebih nyaman dan serasi, seperti misalnya penerangan yang diatur intensitas dan

penyebarannya, warna yang diatur cara dekorasinya, pengaturan temperatur dan

kelembaban ruang kerja dan perencanaan interaksi manusia mesin yang lebih

serasi. Pengaturan dan perencanaan ruang kerja seperti di atas dapat mengurangi

beban kerja yang dirasakan oleh operator.

Desain Konsol Kendali RKU dari reaktor daya dari generasi pertama (tahun

1970) sampai generasi ke-4, saat ini telah mengalami banyak perubahan. Pada

generasi pertama sistem pengkabelan konvensional belum disusun secara teratur

dan belum diterapkan teknologi CRT monitor. Konsol Kendali didesain untuk

operator cara berdiri, banyak tombol kendali letaknya terlalu tinggi. Banyaknya alat

kendali yang tidak tersusun secara hierarki, dan kadang-kadang letaknya

tersembunyi dan bisa membingungkan operator. Pada generasi kedua (tahun

1980), desain RKU telah menerapkan ukuran antropometri manusia, pengaturan

dekorasi warna dan penggunaan teknologi CRT monitor. Perkembangan sistem

kecerdasan buatan pada tahun 1990 telah mendorong penerapan sistem otomasi

dan penerapan informasi grafis untuk memonitor parameter instalasi pada RKU

generasi ke-3. Selain itu juga telah diterapkan prinsip ekonomi gerakan pada pola

tata letak RKU dan pengaturan parameter fisik lingkungan. Pengembangan expert

system, artificial neutral network dan fuzzy logic pada tahun 1994, telah merubah

peran operator yang semula hanya menjalankan alat beralih menjadi 'system

manager", hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya otomasi sistem seperti start-

up, shut down maupun manuver daya dapat dilakukan secara otomatis.

Penggunaan flat display dan sistem layar sentuh ikut mewarnai disain dari RKU

reaktur daya generasi ke-4.

Perkembangan disain pada ruang kendalu utama reaktor daya akhir-akhir ini

lebih difokuskan pada pengembangan penerapan teknologi sistem kecerdasan

buatan tingkat tinggi pada desain sistem peralatan dan instrumentasi yang kompak,

ringkas dan nyaman diopeasikan, yang secara keseluruhan akan membantu

meningkatkan unjuk kerja baik untuk operatornya maupun instalasinya.
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TINJAUAN TEORI

Ruang Kendali Utama dari suatu reaktor daya merupakan tempat

pengendalian dan pemantauan parameter fisik unjuk kerja dari reaktor daya

tersebut. Pelaksanaan desain dari RKU ini harus dilakukan secara seksama, yang

mana proses disain dari RKU untuk reaktor daya ini meliputi 5 tahap, yaitu :

1. Inventarisasi peralatan yang dioperasikan melalui RKU.

2. Penyusunan dan pengelompokan fungsi-fungsi dari peralatan.

3. Alokasi fungsi dan penentuan SDM yang dipersyaratkan.

4. Pembuatan konsep desain dari Konsol Kendali dan Panel Display.

5. Penyesuaian desain :

- Konsol Kendali dan Panel Display terhadap stasiun kerja

- Stasiun kerja terhadap jutnlah SDM.

- Jumlah SDM terhadap tata letak dari RKU.

Dalam preses realisasi pembangunan RKU Reaktor Daya ini juga harus

diperhatikan lokasi dari RKU harus merupakan daerah beradiasi rendah, karena

hampir sebagian besar perangkat elektronik dan mekanik sistem instrumentasi dan

kendali sangat peka terhadap radiasi. Peralatan, instrumentasi dan Iain-Iain di

dalam RKU tata letaknya harus diatur sedemikian rupa agar memenuhi ketentuan

ergonomis, yang diatur berdasarkan dokumen EPRI NP-3659, seperti misalnya

daerah lintasan antar meja dengan Konsol Kendali harus lebih besar dari 61 cm,

tinggi antara lantai dengan plafon harus lebih besar dari 203 cm, ketinggian meja

Konsol Kendali harus cukup untuk bekerja dengan nyaman yaitu max. 80 cm,

ketinggian kursi harus dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan, dan dapat

berputar ke arah yang dikehendaki. Ketinggian tempat duduk dapat diatur antara

39-51 cm (tanpa footrest), dll. Untuk panel display, NUREG-0700 memberikan

persyaratan rancangan sistem pemberitahuan untuk peringatan secara umum sbb :

• Memberikan adanya tanda penyimpangan pada sistem dan proses pada

operator.

• Menginformasikan arti dan sifat penyimpangan yang penting kepada operator.

• Memberitahukan/menegaskan apakah tanggapan operator telah

menindaklanjuti penyimpangan tersebut atau belum.
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Penempatan dan disain kendali, display dan indikator pada konsol kendali

dan panel display didasarkan pada kriteria sbb:

• Alat kendali yang sering digunakan hams berada pada tempat yang mudah

dijangkau oleh operator. Disain dari alat kendali hams dapat meminimalkan

terjadinya kesalahan kerja oleh operator. Bentuk, ukuran, warna, kode dan

susunan kelompok dari alat kendali hams tetap dijaga konsistensinya untuk

memudahkan operator dalam pemahaman dan penguasaan alat kendali

tersebut.

• Sistim display harus dapat dilihat dan dibaca dari stasiun kerja operator dan

supervisor. Sistem display berfungsi untuk memberikan informasi kondisi

operasi instalasi, baik kondisi normal maupun kondisi abnormal. Tipe display

(CRT, LCD, touch screen display) harus disesuaikan dengan fungsi dan tujuan

pemakaiannya.

• Indikator alarm dan indikator sejenis lainnya yang terletak pada wide panel

display, hams dapat diindra dari semua bagian daerah pengoperasian pada

RKU. Indikator ini berfungsi untuk memberitahukan kondisi abnormal dari

pengoperasian instalasi dan memberikan petunjuk penanganan kondisi

abnormal.

Kemiripan bentuk dan tata letak dari alat kendali, display dan indikator pada

konsol kendali dan panel display harus dihindari, untuk mencegah terjadinya

kekeliruan dalam pengoperasian. Secara teknis display dan kendali dibedakan atas

enam kelompok berdasarkan :

1. Fungsi dan keterkaitannya.

2. Hierarki dan urutan pengoperasian alat.

3. Frekuensi penggunaan.

4. Prioritas keselamatan sistem.

5. Jenis prosedur pengoperasian (normal atau darurat).

6. Tampiian untuk simulasi proses.

Prinsip-prinsip yang diterapkan pada pengaturan pola tata letak dari sistem

dan peralatan 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,
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NUREG-0700 dan NUREG/CR-3331. Konsol kendali status instalasi, didisain harus

memenuhi kriteria standar ergonomik berdasarkan NUREG-0800. Penilaian

keandalan untuk sistem peralatan dan instrumentasi ini juga ditinjau dari unsur

Interaksi Manusia Mesin yang terjadi antara operator RKU dengan peralatan yang

ada pada RKU reaktor daya jenis ABWR.

METODOLOG! YANG DIGUNAKAN

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi pengumpulan data dari sistem

peralatan dan instrumentasi dari RKU ABWR, diskripsi dan cara kerjanya.

Selanjutnya dilakukan analisis sistem peralatan dan instrumentasi termasuk

diskripsi, tata letak dan sistem hirearkinya yang dibandingkan dengan standar

ergonomi dari EPRI dan NUREG. Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi

sistem kerja untuk sistem peralatan dan instrumentasi pada RKU ABWR, yang

meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian tata letak dan disain dari konsol kendali dan panel display pada RKU

ABWR.

2. Penilaian fungsi kendali, display dan indikator pada RKU ABWR.

3. Penilaian persyaratan Interaksi Manusi Mesin yang harus dipenuhi.

PEMBAHASAN

Desain dari ABWR (Advanced Boiling Water Reactor = Reaktor Air Didih

Tingkat Maju) tujuan utamanya secara global adalah penyederhanaan rancang

bangun, peningkatan keamanan dan keandalan, penghematan waktu konstruksi

serta penghematan biaya operasi dan bahan bakarnya. Program rancangan ini

dititikberatkan pada kepastian pengoperasian reaktor melalui RKU agar dapat

dilakukan dengan mudah dan bebas dari kesalahan (error-free execution). Unit

pertama reaktor ini dioperasikan TEPCO pada tahun 1996 sedangkan unit

keduanya dioperasikan tahun 1997. Pada RKU generasi baru ini peran operator

yang semula hanya menjalankan alat beralih menjadi 'system manager", hal ini

dapat dilihat dengan meningkatkan otomasi sistem seperti Star-up, shut down

maupun manuver daya dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini dapat dilakukan

berkat diterapkannya sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence) khususnya

expert sistem. Penggunaan CRT (Cathode Ray Tube) dan flat display (LCD) serta

penerapan kecerdasan buatan merupakan salah satu contoh perkembangan

implementasi interaksi manusia mesin pada RKU ABWR. Tujuan dari

pengembangan ini adalah untuk memudahkan pengoperasian, perawatan dan
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meningkatkan tingkat keselamatan operasi. Operator hanya melihat kapan ia harus

men-starup maupun men-shutdown sistem-sistem keselamatan. Dengan demikian

beban kerja operator akan semakin berkurang.

Tata letak dan disain Konsol Kendali dan Panel Display RKU ABWR.

RKU reaktor daya jenis ABWR berukuran 62,0 feet x 37,4 feet memiliki

beberapa stasiun kerja, diantaranya dua buah stasiun kerja berbentuk setengah

lingkaran dengan diameter dalam 7,5 feet dan diameter luar 18 feet, ditempati oleh

dua orang operator. Sebuah stasiun kerja terletak 4,3 feet di belakang stasiun kerja

operator, untuk supervisor pembantu atau safety engineer yang untuk memonitor

saja.

Desain dari RKU ABWR ini adalah sudah mengimplementasikan prinsip-

prinsip human factor dengan baik, yang mana hal ini dapat dilihat pada bentuk

konsol kendali utamanya yang kompak, merupakan tempat utama pemantauan dan

pengendalian, serta papan peraga lebar yang menyajikan ringkasan status dari

jalannya operasi reaktor (lihat gambar-1). Layar lebar terletak tepat di depan

operator dan apa yang disajikan pada layar lebar dapat dilihat semua orang yang

ada di dalam RKU tersebut. Selain RKU ABWR juga dilengkapi dengan konsol

supervisor yang terletak di belakang operator sehingga supervisor dapat

mengamati dengan jelas semua peristiwa jalannya operasi reaktor (lihar gambar-2).

Instrumentasi dari sistem kendali dan penampil ikut menunjang kinerja dari RKU.

Pada sistem ini diterapkan sistem redundansi dengan tujuan untuk meningkatkan

kesiapan operasi.

Konsol kendali utama yang ada di RKU ini merupakan primary interface

antara operator dengan sistem reaktor yang dioperasikannya, dengan bentuknya

yang kompak dan berbentuk huruf V terpancung. Desain seperti ini

memungkinkan operator menjalankan semua tugasnya hanya dari 1 posisi tempat

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 CRT ini dikendalikan oleh beberapa komputer

proses yang bersifat redundans 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 yang ada pada konsol kendali

utama ini merupakan sarana utana dalam melaksanakan pekerjaannya. Fungsi
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pemantauan dan pengendalian instalasi pada keadaan normal dilakukan oleh CRT

yang ada di bagian tengah konsol, dan sistem BOP (Balance Of Plant) dilakukan

dari bagian sayap kanan konsol. Panel display lebar (Wide Display Panels) terletak

kira-kira 3 meter dari depan konsol kendali utama, yang fungsinya membantu

operator memantau 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 ke 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 mengoperasikan, sedangkan pada kondisi

normal cukup seorang operator untuk memonitor dan mengendalikan reaktor

ABWR ini.

Penilaian fungsi kendali, display dan indikator pada RKU ABWR.

Konsol kendali utama yang berbentuk huruf 'V terpancung, telah

menerapkan otomasi, optimalisasi dan hierarki fungsi untuk mengurangi jumlah alat

kendali sehingga diperoleh suatu bentuk konsol kendali yang kompak (lihat

gambar-3). Alat-alat kendali pada konsol kendali ini terdiri dari:

• Saklar untuk membangkitkan dan mereset Sistem Pendingin Reaktor Darurat

(ECCS), saklar trip untuk modus otomatis.

• Saklar Master Sekuensial, termasuk saklar kekritisan, star-up turbin dan

sinkronisasi turbin, berfungsi untuk mengoperasikan instalasi secara kontinyu

dan pengoperasian pengendalian sistem secara otomatis. Konfigurasi alat

kendali ini memudahkan operator untuk mengingat lokasinya untuk setiap

tahap proses operasinya.

• Alat kendali dalam bentuk CRT touch screen digunakan sebagai sistem

pemantauan dan pengendalian terdapat pada konsol kendali utama.

Fixed mimic display berbentuk setengah lingkaran berjarak 3,1 feet dari

stasiun kerja operator. Tata letak RKU seperti ini memudahkan operator untuk

bekerja dengan nyaman dan leluasa, serta memudahkan komunikasi antara
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operator dengan supervisor. Jumlah alat kendali manual dikyrangi dan digantikan

dengan sistem otomasi dan mengoptimalkan fungsi-fungsi kendali, sehingga

diperoleh konsol kendali yang kompak.

Untuk sistem display, iayar atau monitor pada sistem instrumentasi RKU

ABWR terdiri dari 4 level, dimana tampilannya disesuaikan dengan kondisi operasi

dari instalasi (lihat Gambar-4.a dan Gambar-4.b):

a. Level-0, merupakan tampilan layar lebar untuk plant level summary yang

dilengkapi dengan switch on/off otomatis, untuk modus operasi start-up,

manuver daya dan shutdown.

b. Level-1, merupakan tampilan CRT monitor untuk sistem level summary

(cooling system, feedwater pump, dll), yang dilengkapi dengan switch on/off

otomatis, dengan pilihan modus otomasi instalasi.

c. Level-2, merupakan tampilan CRT monitor untuk sistem level khusus, yang

dioperasikan secara manual untuk mengetahui kondisi sistem secara cepat,

misalnya tekanan reaktor, level air reaktor sistem gland seal, sistem gas

treatment, dll.

d. Level-3, layar pemantauan dan pengendalian sistem non safety related, yang

dioperasikan secara manual untuk memantau dan mengendalikan komponen

tertentu, misalnya katup-katup tertentu, motor pompa, dll. Pengoperasian

dilakukan memlalui sistem layar sentuh {touch screen, lihat Gambar 5).

Penilaian persyaratan Interaksi Manusia Mesin yang hams dipenuhi.

Penerapan MM I pada RKU ABWR bertujuan untuk meningkatkan

kemudahan dan kenyamanan dalam pengoperasian, meminimalkan beban kerja

yang dialami oleh operator sehingga peluang terjadinya kesalahan kerja dapat

dihindari. Adapun karakterisasi MMI yang diterapkan pada RKU ABWR ini adalah

sbb :

• Teknologi kecerdasan buatan tingkat tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan

akurasi, kecepatan proses dan kehandalan sistem.

• Desain peralatan dan instrumentasi yang menunjang MMI lebih ditekankan

untuk meningkatkan fungsi kendali dan fungsi informasi display.

• Prosedur diagnosis, perumusan rencana dan prosedur perawatan rutin

tambahan merupakan sistem penunjang operasi yang memudahkan bagi

operator.
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• Teknologi Sistem Pakar yang diterapkan menghasilkan otomasi sistem,

menggantikan sistem sebelumnya yang bersifat manual ataupun semi

otomatis.

• Konfigurasi konsol kendali yang meliputi fungsi, hierarki dan distribusi,

konfigurasi panel display yang berfungsi menampilkan variable operasi secara

realtime, sangat membantu operator dalam pengambilan keputusan pada

kondisi operasi normal maupun abnormal.

Penerapan teknologi archificial intelligence tingkat tinggi yang meliputi expert

system, Artificial Neural Network dan Fuzzy Logic pada RKU ABWR, merupakan

ciri khas dari RKU reaktor generasi ke-4 yang sangat memudahkan prosedur

pengoperasian reaktor bagi operator. Sebagai contoh misalnya pengenalan suara

manusia (voice) dalam bentuk kata-kata maupun paduan kata, full graphic CRT, flat

display, touch screen monitor, large screen monitor dan advance technology I/

device lainnya, ikut memudahkan operator dalam mengoperasikan reaktor daya

ABWR secara aman, selamat, handal dan berhasil guna. Dengan demikian

keuntungan yang diperoleh dari desain RKU ABWR ini adalah :

• Mengurangi beban kerja operator, mengurangi peluang terjadinya kesalahan

operasi serta meningkatkan kualitas interaksi manusia mesin antara operator

dengan peralatan dan instrumentasi yang ada pada RKU ABWR.

• Mengoptimalkan implementasi 'Human Factor Egineering' pada semua aspek

disain dari konsol kendali, display dan pengaturan konfigurasi RKU, sehingga

pengoperasian reaktor ABWR dapat lebih ditingkatkan kemudahan dan

kenyamanan dalam pengoperasiannya.

KESIMPULAN

Program ekstensif pengembangan dan evaluasi RKU ABWR telah

menghasilkan disain yang dapat mengatasi banyak permasalahan yang dihadapi

operator pada saat bekerja. Sistem redundansi dan diversifikasi telah diterapkan

pada arsitektur peralatan dan instrumentasi RKU telah meningkatkan keberhasilan

dalam pengoperasian. Keberhasilan dari desain RKU ini adalah pada konsol

kendali utamanya yang kompak, merupakan tempat utama pemantauan dan

pengendalian, serta panel display lebar yang menyajikan ringkasan status instalasi.

Pola dan disain dari RKU reaktor daya jenis ABWR menunjukkan bahwa desainnya

bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi 'human factor engineering'.
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Sistem peralatan dan instrumentasinya, dengan diimplementasikannya

teknologi Artificial Inteligence tingkat tinggi khususnya 'expert system', maka unjuk

kerja dari sistem kendali dan penampil pada RKU reaktor daya Jens ABWR ini lebih

dapat ditingkatkan lagi, antara lain dapat dioperasikannya sistem layar sentuh,

sistem otomasi, remote shutdown system, dll, sehingga pengoperasian reaktor

melalui RKU lebih memudahkan bagi operatornya, mengurangi beban kerja

operator, mengurangi peluang terjadinya kesalahan operasi serta meningkatkan

kualitas Interaksi Manusia Mesin di dalam RKU.

Pengaturan kondisi parameter fisik lingkungan kerja telah dilakukan untuk

mengurangi beban kerja dan stress operator akibat kerja di RKU ABWR, sehingga

faktor kesalahan manusia dapat ditekan serendah mungkin dan kegagalan operasi

dapat dihindari. Dengan demikian dari segi keandalan peralatan dan instrumentasi

untuk RKU reaktor daya jenis ABWR ini menunjukkan bahwa disain dari RKU

ABWR ini sudah baik dan memenuhi kriteria standar ergonomi yang telah

ditentukan.
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PENILAIAN FAKTOR KEANDALAN OPERATOR REAKTOR DAYA

Oleh : Itjeu Karliana, Piping Supriatna, Suharyo W, Kussigit Santosa, Darlis,
Bambang S, Sasongko Y.

Abstrak

PENILAIAN FAKTOR KEANDALAN OPERATOR REAKTOR DAYA.
Kecanggihan teknologi suatu sistem belum menjamin keandalan dari sistem itu
sendiri, karena dari sistem tersebut selalu ada bagian yang hams dioperasikan oleh
manusai. Keandalan operasi reaktor dapat dilihat dari unjuk kerjanya pada waktu
menjalankan tugas. Unjuk kerja operator sangat menentukan tingkat keberhasilan
jalannya pengoperasian reaktor, apakah dapat berjalan dengan lancar dan selamat
atau terjadi kemacetan operasi yang selanjutnya dapat meninbulkan kegagalan
operasi reaktor tersebut, yang akhirnya dapat menimbulkan suatu kecelakaan.
Telah dilakukan penilaian faktor keandalan operator reaktor daya jenis ABWR yang
meliputi kriteria keahlian (skill) dan tingkat beban kerja (workload) operator
berdasarkan NUREG/CR-2254, NUREG/CR-4016, NUREG-0835. Keandalan
operasi reaktor jika ditinjau dari segi operatornya merupakan sinergi antara
keahlian (skill) dan beban kerja (workload) operator yang bersangkutan. Keahlian
yang dimiliki oleh seseorang pekerja akan menentukan jenis dan tingkat pekerjaan
bagi pekerja tersebut. Tingkat keahliah dari seseorang operator sangat ditentukan
oleh unsur Pendidikan dan pengalaman kerja, Jabatan atau tanggung jawab
pekerjaan, kondisi jasmani (usia, tidak cacat fisik/mental, kesehatan, dll) dan
Dedikasi (unsur pembinaan, disiplin, dll). Beban kerja adalah perasaan fisik, mental
dan psikologis seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun unsur unsur
yang menentukan tingginya tingkat beban kerja seorang operator adalah beban
waktu (time load), beban usaha mental (mental effort load) dan beban tekanan
psikologis (psychological stress load). Rancangan ukuran RKU, Pendidikan dan
training operator suatu reaktor daya jenis ABWR, tingkat otomatisasi, ukuran
fasilitas kontrol dan display akan mempengaruhi tingkat keselamatan reaktor dan
keandalan operator. Secara keseluruhan faktor keandalan operator jenis ABWR
berdasrkan kriteria keahlian (skill), tingkat beban kerja (workload) dan rancangan
RKU reaktor daya menunjukan tingkat yang sangat baik sesuai kriteria standar
ergonomi untuk masalan tugas-tugas operator ruang kendali berdasarkan
NUREG/CR-2254, NUREG/CR-4016 dan NUREG-0835.

Abstract

The Evaluation of Operator Reliability Factors on Power Reactor. The
Sophisticated technology system was not assured the reliabilitysystem itself
becouse it has contained a part of human dependence. The operator rliability
performance shown during taking their tasks. The operator performance affected
successfully of reaktor operation either how their work smoothly and safe or failue
accured and then accident appears promptly. The evaluation of operator reliability
factor on ABWR power reactor has been carried out whicch consist of criterion skill
and worklood according to NUREG/CR-2254, NUREG/CR-4016 dan NUREG-0835.
The reactor operator reliability emphasize to the operator are synergic between skill
and workload themselves. The employee's skill will affect to the type and level of
their tasks. The operator's skill depend on education and experiences, position or
responsibility of tasks, physical conditions (age, uninvalid of physic/mental

179



Prosiding Preseniasi llmiah Teknologi Keselamatari Nuklir-IV ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 05 Mei 1999 '_ P2TKN-BATAN

Pendahuluan

Keandalan pengoperasian suatu reaktor daya akan tergantung pada

keandalan operator dan disain sistem peralatan. Untuk itu diperlukan suatu tatanan,

manajemen, antaramuka, pendidikan, pelatihan diharapkan dapat memelihara dan

meningkatkan kinerja operator. Reaktor secara umum merupakan tempat

terjadinya interaksi antar reaktor dalam kondisi tertentu yang dikendalikan oleh

manusia/operator. Kegagalan dan keberhasilan pengoperasian reaktor atau

instalasi operasi selain diakibatkan oleh faktor rangcangan instalasi/reaktor

tersebut juga oleh peranan manusia sebagai pelaksana operasi. Keandalan

manusia sebagai pelaksana operasi atau operator sangat berkaitan dengan

keandalan peralatannya sendiri. Oleh karena itu kedua faktor tersebut merupakan

parameter mutlak dalam sistem operasi reaktor.

Keandalan pengoperasian reaktor jika ditinjau dari segi operator merupakan

sinergi antara keahlian (skill) dan beban kerja mental (mental Workload) operator.

Kedua parameter ini sangat spesipik dan menentukan unjuk kerja operasi reaktor

disamping itu parameter ini dapat diukur.

Operator dapat meningkatkan upaya kerjanya sesuai dengan tugas yang

dibebankan tetapi tetap menjaga kinerjanya yang tinggi. Beberapa kajian

menyatakan terdapat hubungan erat antara beban mental, perilaku dan

pengukuran subyektif. Kenaikan volume kinerja akan mengisi porsi kegiatan mental

antara lain proses informasi, pengambilan keputusan dan sistem pemantauan.

Dalam hal ini kenaikan beban kerja mental berarti juga meningkatnya kegiatan fisik.

Jika seorang operator mempunyai cadangan kapasitas mental yang kecil dalam

kondisi beban kerja yang tinggi cenderung akan memberikan keputusan yang sulit

dan tidak terkendali. Diduga ada keterkaitan antara beban mental operator dengan

disain prosedur pelaksanaan kerja dan evaluator. Tetapi dengan berkembangnya

teknologi komputer dan sensor maka sebagaian besar peralatan yang dikendalikan

oleh operator bersifat otomatis sehingga yang diterima oelh operator berupa displai.

Beban kerja mental akan meningkat karena operator sistem informasi menjadi lebih

sibuk, tombol yang sama dapat berfungsi ganda, selain menerima informasi

operator juga harus memikirkan informasi apa yang diperlukan dan dimana harus

ditampilkan. Seandainya terjadi kecelakaan maka akan tertuju kepada kesalahan

manusia oleh karena itu dibutuhkan metoda yang andal efektif untuk mengukur

beban kerja.
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Teori

Keahlian dan Beban Kerja

Faktor keandalan operator terdiri dari keahlian (skill) dan beban kerja

(workload). Keahlian (skill) meliputi : pendidikan (formal dan non formal), jabatan

(tanggung jawab pekerjaan), kondisi jasmani (usia, tidak cacad fisik/mental,

kesehatan dll), dedikasi (unsur pembinaan, disiplin dll) beban kerja (workload)

meliputi : Beban waktu (jam kerja, jam istirahat, shift kerja, jenis pekerjaan, jumlah

pekerjaan dll), beban usaha mental (mental effort load) : tingkat kesulitan

pekerjaan, tingkat resiko pekerjaan, keragaman kerja, frekwensi pekerjaan dll.

Beban tekanan psikologi (psychological stress load) : keharmonisan manajemen

organisasi, keharmonisan lingkungan kerja, kesesuaian tugas (the right man on the

right place), unsur keamanan kerja, unsur keselamatan kerja dll.

Perancangan Training Operator ABWR

Perancangan training operator ABWR merupakan upaya meningkatkan

keahlian operator agar mampu mengoprasikan reaktor daya sesuai dengan

prosedur. Training (pelatihan) dapat dilakukan secara berjenjang maupun

berlangsung sesuai kebutuhan. Jenis pelatihan antara lain :

a Kursus Pelatihan Pemula

Ditujukan untuk semua keahlian (overall skill) dalam mengoperasikan RKU

dengan materi kursus terdiri dari pelatihan simulator, kuliah-kuliah, observasi dan

ujian. Kursus ini merupakan memperoleh kenaikan jabatan menjadi operator senior

b Kursus Penyelenggara

Ditujukan untuk memelihara keahlian (skill) operator senior dengan materi

kursus terdiri dari : pelatihan simulator, kuliah-kuliah. Pelatihan ini merupakan

peluang kenaikan pangkat menjadi Shift Supervisor

c Kursus individu jangka panjang

Ditujukan untuk peserta pemula menjadi Shift Supervisor

Jabatan
Peserta
Pemula
Operator alat Penunjang
Asisten Operator Senior

Operator Senior

Asisten Shift Supervisor

Shift Supervisor

Standar Pengalaman Kerja
1 Tahun

10-13 Tahun
Tergantung
kemampuan
Tergantung
kemampuan
Tergantung
kemampuan
Tergantung
kemampuan

pengalaman

pengalaman

pengalaman

pengalaman

dan

dan

dan

dan

Training BTC
Pengantar Training untuk pekerja pemula

Kursus Training untuk pemula
Kursus Penyelengara

Kursus Penyelengara

Kursus untuk operator senior

Kursus untuk operator senior

BTC (BWR Training Course)
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Lingkup training operator meliputi : pemula konstruksi, uji pra-operasi pada

insatalasi yang sebenarnya, opearsi secara komersial pada instalasi yang

sebenarnya. Sebagai sasarannya adalah operator senior denga tujuan untuk

meningkatkan keahlian (skill) manajemen operasi.

Materi yang diberikan berupa training simulator yang terdiri dari:

• Reaktor start-up dan shut down

• Training daur kecelakaan (accident recovery training) : kegagalan sistem

komponen, kegagalan sistem kendali dan prosedur post scram

Interaksi Manusia Mesin

Mekanisme interaksi manusai dengan mesia dimulai dari mesin yang

menyampaikan isyarat baik dalam keadaan diam, bekerja baik maupun bekerja

buruk akan tertangkap oleh operator dengan inderanya. isyarat tadi selanjutnya

dilaksanakan sebagai keputusan disalurkan melalui tindakan-tindakan oleh anggota

badan operator yang diarahkan pada mesin diteruskan ke pusat syaraf untuk

ditafsirkan dan diputuskan, tindakan apa yang harus diambil. Tindakan ini

selanjutnya diharapkan akan memberikan perubahan yang dipantau oieh indera

melalui isyarat-isyarat yang mewakili perubahan tadi dan disiarkan oleh mesin

kemudian ditangkap oleh indera. Demikian seterunya berlangsung siklus interaksi

antara operator dengan mesin (Gb.1)

Dari sini terlihat sejumlah kemungkinan ditnana kesalahan manusia

bersumber dari ketidakmampuan :

• Mesin menyampaikan atau menampilkan isyarat dengan baik

• Indera menangkap isyarat dengan baik

• Operator menafsirkan dengan baik

• Operator memutuskan dengan baik

• Anggota badan meiaksanakan gerakan-gerakan kerja (pengendalian) sesuai

dengan keputusan

• Mesin menerima gerakan-gerakan pengarahan (pengendalian) dari anggota

badan operator

Pada rantai interaksi manusia mesin diatas, terlihat faktor kesalahan

manusia tidak hanya disebabkan oleh manusia itu sendiri tetapi juga berasal dari

mesinnya. Mesin yang tidak dirancang dengan baik akan memiliki sifat-sifat seperti

yang dinyatakan pada nomor I (sistem penampil/display) dan nomor 6 (sistem

kendali atau kontroi) diatas dapat meninnbulkan kesalahan manusia yang bukan
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karena faktor manusianya melainkan kesalahan rancangan mesin (kesalahan

manusia karena disain).

Interaksi manusia mesin (MMI) adalah antar muka antara staf operasi dan

sistem instrumentasi serta sistem kontrol yang berhubungan dengan instalasi.

Antar muka tersebut meliputi sistem display, kontrol dan antar muka sistem

penunjang operator.

Sistem Alarm sebagai salah satu bentuk display harus memenuhi

persyaratan antara lain:

• Mampu memberi tanda pada operator atas suatu kejadian abnormal.

• Mampu memberi petunjuk tindakan untuk mengantisipasi keadaan abnormal.

Kontrol adalah alat yang digunakan operator untuk mengirim sinyal yang di

butuhkan pada pengendalian sistem dan instalasi. Sistem kontrol MMI harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

• Untuk meminimalkan kesalahan operator, pemindahan kontrol sebaiknya

disesuaikan dengan populasi stereotype.

• Konsistensi/ketetapan harus dijaga untuk ketetapan warna, bentuk dan ukuran

pengkodean, pengoprasian kontrol, serta susunan kelompok yang sama untuk

kontrol-kontrol tersebut.

Sistem penunjang operator sebagai suatu sistem penunjang tugas

pengolahan informasi mental operator berderajat tinggi, khususnya untuk operator

di RKU. Sistem penunjang operator harus memenuhi persyaratan antara lain:

• Untuk menambah tingkat keselamatan instalasi dan keandalan pengoperasian,

maka diperlukan fungsi penunjang operator seperti display, parameter

keselamatan, dan fungsi diagnosis instalasi.

• Semua fungsi tersebut harus dirancang secara mudah, untuk digunakan dan

terpadu terhadap peralatan reaktor lainnya pada RKU.

Tata kerja

Dalan melakukan penilaian keandalan operator reaktor daya jenis ABWR

telah dilaksanakan dengan mengkaji berbagai sumber informasi antara lain yang

berasal dari NUREG/CR-2254, NUREG/CR-0700, NUREG-0835 seperti yang

tercantum dalam acuan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian terhadap penilaian faktor keandalan operator jenis

ABWR terdapat tiga hal yang dominan yaitu:
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• Keahlian

• Beban kerja

• Rancangan RKU
(NUREG/CR. - 2254, NUREG/CR 4016, NUREG-0835)

Keahlian (skill) merupakan kualifikasi yang sangat penting dalam menilai

keandalan operator reaktor. Keahlian meliputi: pendidikan (formal dan non formal),

jabatan (tanggung jawab pekejaan), kondisi jasmani (usia, tidak cacat fisik/mental,

kesehatan dll) dedikasi (unsur pembinaan.disiplin dll)

Beban kerja (workload) merupakan tugas dan tanggung jawab secara moral.

Beban kerja meliputi : beban waktu (jam kerja, jam istirahat, shift kerja, jenis

pekerjaan, jumlah pekerjaan dll), beban usaha mental (mental effort load] : tingkat

kesulitan pekerjaan, tingkat resiko pekerjaan, keragaman kerja, frekuensi pekerjaan

dll, beban tekanan psikologis (psychological stress load) : keharmonisan

manajemen organisasi, keharmonisan lingkungan kerja, kesesuaian tugas (the right

man on the right place), unsur keamanan kerja, unsur keselamatan kerja dll.

Peningkatan keahlian operator ABWR dapat dilakukan melalui pelatihan

(training) yang mencakup pada :

• permulaan konstruksi

• uji pra-operasi pada instalasi yang sebenarnya, yaitu :

- Reaktor Start-up dan Shut-down

- Training daur kecelakaan (accident recovery training)

- Kegagalan sistem komponen

- Kegagalan sistem kendali

- Prosedur post scram

• Operasi secara komersial pada instalasi yang sebenarnya.

Rancangan ukuran RKU, pendidikan dan training operator suatu reaktor

daya, tingkat otomasi, ukuran fasilitas kontro! dan display akan mempengaruhi

tingkat krselamatan reaktor dan keandalan operator. Kecakapan dari staf operator

harus diverifikasi salama proses desain, melalui maket dan simulasi dinamik.

Selama startup, shutdown, transien dan kondisi darurat RKU akan memerlukan

jumlah personil yang lebih banyak. Jumlah maksimum operatind staff dan

pengamat (tidak termasuk untuk maintenance) yang terdiri dari 1 orang Shift

Supervisor (SRO), 1 orang Senior reactor operator, 3 orang reactor operator (RO),

1 orang technical advisor, 1 orang NRC observer, 1 orang plant owner

management observer dan 1 orang communicator.
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Kebutuhan operator dalam pengoiperasian reaktor daya jenis ABWR antara

lain :

• Tata letak panel kontrol pada RKU reaktor daya jenis ABWR memberikan unjuk

kerja yang cukup baik bagi operator karena ruang kontrol utama tlah dirancang

secara ergonomis, sehingga memperkecil faktor kesalahan manusia. Pada

rancang tata letak panel kontrol dan ruang kontrol perlu diperhatikan masalah

kebutuhan operator per unit pada operasi normal, per unit pada operasi

cadangan, kebutuhan ruang bebas dalam pusat ruang kontrol dan ukuran

ruang kontrol utama.

• Sistem Didplay

Persyaratan umum sistem display dipenuhi oleh ABWR, antara lain :

- Sistem displaynya konsisten dalam menganalisis keselamatan reaktor

dan dengan memberikan informasi kondisi instalasi pada operasi

normal, maupun pada kondisi kecelakaan.

- Display dilengkapi dengan penunjukan secara langsung dari kondisi

operasi suatu instalasi dan perlengkapannya

- Tipe display dipilih berdasarkan tujuan masing-masing fungsi tertentu

Persyaratan rancangan sistem penberitahuan suatu peringatan secara

umum (NUREG-0700) antara lain : memberikan tanda adanya deviasi pada sistem

dan proses kepada operator, menginformasikan arti dan sifat deviasi yang penting

kepada operator, memberikan petunjuk langkah dini untuk menanggulangi deviasi

kepada operator. Menegaskan apakah tanggapan operator telah mengeliminast

deviasi atau belum.

Persyaratan di atas diterapkan pada reaktor tipe ABWR yang dilengkapi

dengan Otomasi Pengoperasi Instalasi sebagai perangkat pemberitahuan secara

dini kepada operator dan tindaklanjut yang dilakukan oleh operator, antara lain :

1. Operator dapat memulai/menghentikan operasi secara otomatis setiap waktu.

2. Pengoperasian secara otomatis ke manual pada kejadian major plant upset

(misalnya scram). Pemilihan operasi pasca scram rutin digerakkan secara

otomatis pada sistem untuk mengurangi operator burden

3. Status pengoperasian setiap sistem monitor ada pada fungsi otomatisasi

instalasi dan beralih ke manual jika terdeteksi ada kegiatan.
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Kesimpulan

Faktor keandalan berdasarkan kriteria keahlian (skil) dan tingkat beban kerja

yang dimiliki oleh operator daya jenis ABWR menunjukkan tingkat yang sangat

baik.

Rancangan ukuran RKU, pendidikan dan training operator suatu reaktor

daya, tingkat otomatisasi, ukuran fasilitas kontrol dan display akan mempengaruhi

tingkat keselamatan r dan keandalan operator. Faktor-faktor di atas ditunjang oleh

kondisi lingkungan kerja yang ergonomis seperti tekanan, vibrasi, kelembaban,

suhu, suara, cahaya dan warna.
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Mesin Manusia

Isyarat

(6

Tindakan

Alat Indera
(2) Penginderaan

Pusat syaraf/otak

- (3) Penafsiran
- (4) Pengambilan Keputusan

Otot Anggota Tubuh

(5) Gerakan

Gambar I. Interaksi Masnusia Mesin
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PENILAIAN SISTEM PROTEKSI DAN PENGENDALIAN (LEVEL
PENDINGIN DAN TEKANAN) REAKTOR DAYA TIPE BWR PADA

KEJADIAN KEHILANGAN PENDINGIN

Pelaksana : Djen Djen Djainal •. •

ABSTRACT

EVALUATION OF BWR CONTROL AND PROTECTION SYSTEM
(COOLANT LEVEL AND PRESSURE) IN LOST OF COOLANT EVENT. Nuclear
power generation has proved to be reliable and economic source of energy, like
any other large-scale energy technology, however, it involves risk for life and
health, because radioactive substances are formed in the fuel during operation. In
other hand many people believe that nuclear power generation is too difficult to
understand. This paper should described about safety system that applied on a
BWR type of power reactor, the targets of the research can evaluate, how the
performance of control and protection system (as a safety system) if accident
happen, and how far the level of hazardous as consecuences. Then also
described the research result data from performance some safety system to
counter a postulated accident, there is loss of coolant accident (LOCA) couse leak
of below part of reactor tank. The analysis made for system protection of high
containment pressure at normal condition and failure condition. The result of
analysis indicated that the assumption accident in this research could controlled
with good and safe by available of multiples protection system.

ABSTRAK

PENILAIAN SISTEM PROTEKSI DAN PENGENDALIAN (LEVEL
PENDINGIN DAN TEKANAN) REAKTOR DAYA TIPE BWR PADA KEJADIAN
KEHILANGAN PENDINGIN. Pembangkit daya nuklir telah diakui sebagai sumber
tenaga yang handal dan ekonomis sebagaimana teknologi energi berskala besar
lainnya, namun demikian, ia mengandung resiko untuk kehidupan dan kesehatan,
karena terbentuknya bahan radioaktif dalam bahan bakar ketika operasi. Di lain hal
banyak orang menganggap bahwa pembangkit daya nuklir sangat sukar untuk
dimengerti. Kertas kerja ini akan membahas sistem keselamatan yang terpasang
pada suatu reaktor jenis BWR, maksud penelitian untuk dapat memberikan
penilaian bagaimana unjuk kerja sistem proteksi dan pengendalian (yang
merupakan sistem keselamatan) jika terjadi kecelakaan dan sejauh mana tingkat
bahaya yang diakibatkannya. Kemudian juga dijelaskan data hasil penelitian dari
respon unjuk kerja beberapa sistem keselamatan dalam menghadapi suatu
kecelakaan parah yang dipostulasikan, yaitu hilangnya air pendingin {LOCA)
dikarenakan adanya kebocoran pada bagian bawah bejana reaktor. Analisis dibuat
untuk sistem proteksi tekanan tinggi sungkup pada kondisi normal dan pada kondisi
gagal. Hasil analisis menunjukan bahwa dengan adanya sistem proteksi yang
berlapis, kecelakaan yang diasumsikan pada penelitian ini dapat dikuasai dengan
baikdanaman.

PENDAHULUAN

Banyak orang beranggapan bahwa pembangkit daya nuklir itu adalah suatu

hal yang tidak mudah untuk dimengerti. Pada prinsipnya pembangkit daya nuklir

sangat mirip dengan pembangkit daya konvensional, yaitu air dirubah menjadi uap,
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lalu uap ini digunakan untuk memutar turbin guna membangkitkan daya.

Pembangkit daya konvensional membangkitkan panas dengan membakar minyak

atau batu bara di dalam suatu boiler, tetapi pembangkit daya nuklir menghasilkan

energi panas dari uranium yang prosesnya berlangsung di dalam suatu reaktor. Di

lain hal sebagian masyarakat maupun mass media sangat kritis terhadap sistem

keselamatan instalasi pembangkit nuklir dikarenakan kandungan produk fissi-nya

yang berbahaya jika tak terkendalikan, meskipun pada operasi normalnya ramah

lingkungan.

Gambar.1 : Skema Pembangkit daya nuklir tipe BWR

Keselamatan instalasi pembangkit nuklir terus dikembangkan oleh pembuat,

pengguna maupun oleh badan pengawas dan peneliti, dalam rangka menekan

sekecil mungkin tingkat bahaya yang dimungkinkan dapat terjadi dengan modifikasi

dan improvisasi instalasi dengan latar belakang pengalaman operasi dan tinjauan

keselamatan. Maka kini munculah tipe-tipe reaktor nuklir generasi terbaru seperti

ABWR dan AP-600 yang memiliki tingkat keselamatan lebih tinggi, lebih ekonomis

dari generasi sebelumnya dan lebih stabil dalam menghasilkan daya yang diminta.

Kertas kerja ini akan membahas sistem keselamatan yang terpasang pada

suatu reaktor daya, dengan maksud memberikan wawasan bagaimana unjuk kerja

sistem proteksi dan pengendalian yang merupakan sistem keselamatan pada

reaktor daya jika terjadi kecelakaan dan sejauh mana tingkat bahaya yang

diakibatkannya. Kemudian dijelaskan data hasil penelitian dari respon unjuk kerja
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beberapa sistem keselamatan dalam menghadapi suatu kecelakaan parah yang

dipostulasikan, yaitu hilangnya air pendingin (LOCA) dikarenakan adanya

kebocoran pada bagian bawah bejana reaktor.

Secara umum ada dua model tindakan yang hams dilakukan dalam rangka

menjaga keselamatan instalasi reaktor nuklir ketika terjadi kondasi abnormal, yang

pertama yaitu mengisolasi reaktor dari masyarakat umum dan yang kedua adalah

mengurung bahan radioaktif dengan pertahanan yang berlapis, hal ini lebih jelas

dilihat pada gambar 2. Kejadian abnormal dapat disebabkan oleh adanya

kegagalan mekanis, kesalahan pengoperasian dan lain sebagainya saat reaktor

beroperasi normal.

Tindakan
menjaga
keselamatan

Isolasi
reaktor
dari
masyarakat
umum

Menjaga jarak
tertentu antara
reaktor dan
masyarakat

Menurunkan pelepasan
bahan radioaktif ke
lingkungan selama
operasi normal

Mengurung
bahan
radioaktif
dengan
pertahanan
berlapis

Pemblokiran t i t ik
pusat abnormal

Pencegahan melajunya
kondisi abnormal
menjadi kecelakaan
yang lebih parah

Pencegahan pelepasan
abnormal bahan
radioaktif ke luar

Evaluasi
keselamta
n reakto

Gambar 2:Langkah tindakan keselamatan reaktor (garis tebal adalah model

pada penelitian ini)
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Kejadian abnormal jika dibiarkan akan berkembang menjadi kecelakaan,

yaitu suatu kondisi buruk dimana bahan-bahan radioaktif dapat terlepas dari

sungkup reaktor dan menyebar ke lingkungan. Secara ekstrim kecelakaan ini

jarang terjadi pada suatu instalasi reaktor nuklir sebab sistem keselamatannya

dirancang ketat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan terjadi pelelehan

pada kelongsong bahan bakar. Instalasi pembangkit daya nuklir dibuat dengan

dilengkapi sistem keselamatan. Misalkan jika terjadi suatu abnormalitas, perangkat

ini akan bekerja secara otomatis. Sistem keselamatan dalam suatu reaktor nuklir

termasuk sistem pengendalian dan sistem proteksi. Untuk pengendalian

pengklasifikasiannya adalah pengendalian daya, pengendalian volume,

pengendalian tinggi permukaan, pengendalian tekanan dan pengendalian katup

bypass turbin. Fungsi pengendalian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Fungsi umum beberapa sistem pengendalian reaktor daya

Jenis Sistem Pengendalian
Batang kendali
Reaktivitas/sifat kimia pendingin
katup bypass turbin

Tujuan
Mengendalikan perubahan daya yang cepat
Mengendalikan perubahan daya perlahan
Antisifasi penolakan daya besar,
memperkecil efek transient pendingin

Tekanan | Mengendalikan suhu dan flowrate pendingin
Volume/Tinggi permukaan pendingin | Mengendalikan suhu dan flowrate pendingin

Sedangkan sistem Proteksi dapat diklasifikasikan sebagai (1) Sistem trip

reaktor, yang berfungsi untuk menggerakan secara otomatis sistem pengendali

reaktivitas setelah mendapat sinyal dengan memakai drive penyisip seluruh batang

kendali, agar spesifikasi bahan bakar tidak terlampaui. (2) Sistem ESFAS

(Engineered Safety Feature Actuation) yang mencakup dan mengontrol sinyal-

sinyal kondisi abnormal. Sinyal kondisi abnormal untuk reaktor jenis PWR dapat

dilihat pada tabel 2, sedangkan untuk sinyal kondisi abnormal reaktor jenis BWR

dapat dilihat pada gambar 3.

Tabel 2. Pemicu sinyal kondisi abnormal reaktor jenis PWR

1.
2.
3.

Tekanan reaktor naik
Tinggi permukaan reaktor turun
Jumlah Neutron naik

4. ! Sistem monitoring Neutron mati
5. i Tekanan bejana sungkup naik
6.
7.
0 .

g
10
11
12

katup isolasi uap utama menutup
Katup blok uap utama turbin menutup
Katup pengontrol turbin menutup cepat
Radioaktivitas pada pipa uap utama tinggi
Tinggi permukaan air reaktor naik
Percepatan seismic naik
Reaktor shutdown manual atau otomatis
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Secara garis besarnya sistem proteksi keselamatan ini akan men-"shut

down" "mendinginkan" dan "mengurung" reaktor sehingga kondisi operasi abnormal

instalasi tidak "liar", tetapi dapat terkendali dan terkuasai dengan baik. jika suatu

kondisi abnormal ini terjadi dan terus berkelanjutan, hal ini sangat berpotensi untuk

merusak sistem pendingin reaktor dan melelehkan wadah/kelongsong bahan

bakar, untuk mencegah rial tersebut maka akan men-"shut down" reaktor dengan

cara menyisipkan seluruh batang kendali ke dalam teras reaktor. "Mendinginkan"

artinya: mengalirkan air ke dalam bejana teras reaktor dengan sistem pendingin

teras darurat (ECCS). Hal ini dilakukan apabila terjadi adanya pecah atau

kebocoran pada loop sistem pendingin reaktor, air pendingin reaktor akan

berkurang dengan cepat, kelongsong bahan bakar tidak terendam air sehingga

mengancam wadah/ kelongsong tersebut meleleh dan hancur. "Mengurung":

dilakukan jika bahan bakar rusak karena pendingin reaktor tidak cukup, sehingga

bahan radioaktif bersama dengan uap air terlepas masuk dalam sistem sungkup

reaktor.

Dikarenakan demikian pentingnya keberadaan sistem proteksi, maka sistem

ini harus didesain secara redundansi, independensi, mudah dites, dan lain

sebagainya. Sumber-sumber sinyal untuk memicu bekerjanya sistem proteksi pada

reaktor BWR dapat dilihat pada Gambar. 3.

Perangkat penelitian ini adalah Software aplikasi Pctran/b versi 3.0 yang

dikembangkan oleh Micro-Simulation Technology USA dan software ini dapat

digunakan untuk mensimulasikan beberapa kondisi kecelakaan dan kondisi

abnormal dari suatu reaktor tipe BWR. Dibandingkan dengan simulator-simulator

reaktor nuklir yang telah ada, software ini relatif murah dan relatif sederhana,

karena tidak memerlukan main frame yang besar dan tidak perlu menyusun deck

data yang komplek, dapat dioperasikan pada komputer PC, namun kekurangannya

tidak mampu mensimulasikan reaktor star up maupun reaktor shut down, selain itu

data hasil simulasi terbatas dan tidak menampilkan hal yang mendalam. Penelitian

ini juga didukung oleh sistem numerical software Matlab untuk membantu

menyimpan dan menampilkan data keluarannya.

Skenario kecelakaan diterangkan di bagian Teori dan Kondisi Analisis,

sedangkan data-data hasilnya dibahas pada bagian hasil Analisis dan

pembahasan.
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TEORI

Kejadian kecelakaan hilangnya air pendingin reaktor tipe BWR dapat

disebabkan oleh beberapa hal seperti LOCA, pecahnya pipa resirkulasi utama

dan pecahnya saluran uap utama. Pada kejadian LOCA jika ditinjau besar

bocorannya, maka dapat diklasifikasikan menjadi LOCA besar, LOCA menengah

dan LOCA kecil. Pada kejadian LOCA kecil, air yang bocor keluar dapat diimbangi

oleh sistem make-up pengendalian air umpan reaktor agar permukaan pendingin

dalam reaktor tetap terjaga pada batas yang telah ditetapkan. Di lain hal kejadian

LOCA besar biasanya ditandai dengan cepatnya penurunan tekanan reaktor,

sehingga mempercepat antisipasi sistem injeksi tekanan rendah dan tinggi (ECCS)

dalam menyaiurkan air pendingin dalam reaktor. Sistem trip reaktor untuk

mengantisipasi kondisi abnormal ini akan mendapat sinyal dari setting parameter

(yang harga setting parameternya terlampaui) berbagai sensor, lihat gambar 3.

Pada kejadian kecelakaan yang dipostulasikan disini sensor tekanan tinggi

sungkup (kasus I) dan setting parameter tinggi permukaan pendingin bejana

(kasus II) akan bekerja untuk mentrip reaktor.

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis keceiakaan LOCA besar pada

suatu reaktor jenis BWR, dimana karena sesuatu hal terjadi kebocoran dibagian

bawah bejana reaktor. Air pendingin yang relatif bersuhu tinggi tumpah masuk ke

ruang sungkup sehingga menaikkan tekanan ruang sungkup. Pada saat yang

bersamaan permukaan air pendingin dalam bejana reaktor secara cepat akan

menurun. Pada kasus pertama, segera setelah aliran bocoran memasuki ruang

sungkup, reaktor akan trip karena setting tekanan sungkup terlampaui. Selanjutnya

pompa bantu air umpan segera bekerja yang diikuti pompa spray teras (ECCS),

sehingga pendingin dalam bejana reaktor cukup untuk menjaga teras terendam dan

terdinginkan.

Untuk kasus kedua, sensor parameter setting tekanan tinggi sungkup tidak

dijalankan, dianggap bahwa sensor tekanan tinggi untuk sungkup gagal/tidak

bekerja, sehingga trip reaktor akan dilakukan oleh sensor setting parameter tinggi

permukaan air pendingin dalam bejana reaktor. Ketika setelah pendingin reaktor

bocor selanjutnya pompa bantu air umpan segera bekerja untuk menjaga tinggi

permukaan pendingin dalam bejana reaktor, namun karena sistem ini tidak mampu

mengimbangi besarnya bocoran, tinggi permukaan pendingin bejana reaktor tetap

menurun, hingga mencapai setting tinggi permukaan trip reaktor. Reaktor segera

193



Prosiding Presentasi llmiah Teknologi Keselamatan Nuklir-IV
Serpong, 05 Mei 1999

ISSN No.: 1410-0533
P2TKN-BATAN

trip, diikuti pompa spray teras (ECCS) bekerja, sehingga pendingin dalam bejana

reaktor cukup untuk menjaga teras terdinginkan. Lihat Gambar3.

Parameter sinyal kondisi abnormal Tindakan

Tekanan Reaktor Naik

Tinggi permukaaan air reaktor turun.

Jumlah neutron naik

Sistem monitoring neutron mati

Tekanan Bejana Sungkup Naik. / :

Katup Isolasi Uap Utama Menutup

Katup Blok Uap Utama Turbin Menutup

Katup Pengontrol Turbin Menutup Cepat

Radioaktivitas pada pipa uap utama
tinggi

Tinggi Permukaan Air Reaktor Naik

Percepatan Seismic Bertambah

Reaktor Shut Down Secara Manual

SCRAM

Sinyal Penggerak Sistem
reaktor Shut Down di berikan

Drive Penyisip Seluruh Batang
(Cendali Bekerja

Seluruh Batang Kendali Masuk
Dalam Teras

Batang Kendali Menyerap
Neutron, Daya Reaktor

Menurun Tajam

Reaksi Berantai Dalam Teras
Berhenti

Gambar3: Sumbersinyai dari sistem proteksi dalam mengantisipasi kondisi

abnormal

Pada perangkat lunak yang dipakai dalam penelitian ini merupakan program

yang sudah didesain dengan menggunakan gratis interface. Yang penting disini

adalah program-program persamaannya, seperti persamaan kinetis daya teras

(yang mampu mensimulasikan daya, suhu distribusi neutron dll.), penggunaan

peramaan prinsip thermo hidrolik (yang dapat mensimulasikan sejumlah model

pengendalian volume loop pendingin, penomena daerah dua fasa pada separator,

daerah bagian atas teras, steam dome dll.), model source term (mensimulasikan

product fissi inventory, model dosis radiasi dll). Untuk contort, disini akan dikutip,

beberapa persamaan yang menerangkan tentang tekanan pada sungkup reaktor.
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Pada reaktor BWR, tinggi permukaan air dalam bejana reaktor dipakai sebagai

parameter untuk memicu beroperasinya sistem pengontrol darurat (HPCS-ECCS),

dengan perubahan tinggi permukaan air ini dirumuskan dalam persamaan :

dimana A2 merupakan keliling tampang lintang bejana reaktor dan a

berkaitan dengan kualitas uap X. Pada PCTran titik nol ukuran tinggi permukaan air

adalah ujung atas batang bahan bakar. Dinamika pendingin dalam bejana reaktor

dimodelkan dalam dua volume yang saling berhubungan. Volume pertama (bagian

atas) disebut V2, berisikan cairan dan uap dengan fraksi a dari keseluruhan V2,

dalam volume ini spesifik entalpi dan volume cairan dan uap masing-masing adalah

hf, hg, vg dan vf. Kualitas X dan entalpi campuran rata-rata (hm) dirumuskan

dengan:

~

(3)

Laju alir keluar dari V2 ditunjukan dengan W22 dengan entalpi h22, sedang

laju alir masukan dari volume dibawahnya ditunjukan dengan W12 dengan entalpi

h12. Maka konversi massa dari bejana reaktor dirumuskan dengan :

= ̂ 12-^22
dt

Model untuk panas teras reaktor yang dibangkitkan menjadi:

— = W\2h\2-W22h\2
dt (5)

dimana U adalah total internal energi yang ada dalam bejana, hal ini dapat

dituliskan dalam rumus:

U = M2 (hm - P vm ) (6)
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Dimana M2 adalah massa total dalam bejana reaktor. P tekanan reakto, dan

vm adalah volume spesifik volume rata-rata. Dengan mensubstitusikan persamaan

(6) dan (4) pada (5) dan dengan meninjau persamaan (3), persamaan menjadi:

dM2 „„ . dX l
= M2vfg

M2vfg+ M2\X + ( l X ) \ ( 7 )
dt dt [ dP dPjdt K)

= ( W 22 - W 12) [ X vg +'(-X) vf] (8)

Tekanan total pada sungkup, dapat ditulis dalam rumus:

P=Pa + Pw (9)

pa = Ma* Ra*(T+459.67) ( 1 0 )

V-A*Lw

Pw = Psat(T) (11)

Lw adalah tinggi permukaan air pada sungkup, Ma adalah massa udara, Ra

adalah konstanta gas untuk udara, volume sungkup, A keliling tampang lintang

sungkup, Tsuhu ruangan.

KONDISI ANALISIS

Ketika suatu reaktor tipe BWR sedang beroperasi pada daya penuh pada

detik ke 100 diasumsikan bejananya bocor pada bagian bawahnya (ketinggian

917 cm dibawah titik ujung atas bahan bakar), dikarenakan suatu sebab, luasan

bocoran dikatagorikan pada bocoran besar (LOCA besar) yaitu dengan diameter

kurang lebih 11 cm persegi.

Pada penelitian ini dilakukan dua simulasi, yaitu:

• Pertama tumpahan pendingin reaktor yang relatif panas memasuki drywell

dalam sungkup sehingga ketika sinyal sistem proteksi dalam kondisi normal,

sinyal tekanan tinggi drywell (tekanan tertinggi diset pada 1.023 bar ) akan

memicu sistem sungkup diisolasi dan reaktor akan segera trip, selanjutnya

katup uap utama akan menutup . Ketika bejana reaktor mulai bocor dua

pompa pembantu air umpan kemudian secara otomatis akan mulai bekerja.

• Pada kasus yang yang kedua: sensor sumber sinyal tekanan tinggi drywell

karena suatu hal dalam kondisi tidak jalan/gagal, maka sumber sinyal sistem

proteksi yang lain yaitu sensor ketinggian permukaan air pendingin reaktor
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akan memberikan sinyal pada sistem proteksi ketika tinggi permukaannya

mencapai ketinggian dibawah normal yaitu 310 cm, kemudian 'akan memicu

sistem sungkup diisolasi dan reaktor akan segera trip. Pompa sistem

pendinginan teras darurat (ECCS) akan mulai bekerja pada setting tinggi

permukaan pendingin dalam bejana reaktor terlampaui. Lihatgambar4.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada kecelakaan yang diasumsikan ini yaitu, kejadian LOCA, bocornya

bagian bawah bejana reaktor dimulai pada detik ke 100 ketika reaktor beroperasi

pada daya penuh, dan analisis dilakukan hingga 1200 detik. Hasil sketsa grafik

untuk parameter-parameter penting, disajikan pada gambar5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

dan 13.

Bejana Reaktor Bocor Pada Posisi-917 cm dari permukaan Atas
Bahan Bakar

Air Pendingin Primer Mengalir ke Luar Bejana
Reaktor dan Masuk ke Sungkup

Tinggi Permukaan Air dalam
Reaktor Turun

Tekanan dalam Sungkup
Reaktor Naik

Katup isolasi Uap Utama
Menutup

Sinyal bekerja Sistem Shut
Down Reaktor bekerja

Sistem Pendingin Teras
Darurat (ECCS) Bekerja

Daya Reaktor Turun

Suhu Kelongsong Bahan Bakar
Turun, Tinggi Permukaan Air

Reaktor Naik

Reaktor terkendali

Gambar. 4 : Urutan analisis kejadian LOCA
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Pada gambar 5 adalah grafik daya reaktor ditandai dengan garis penuh,

I '0 0 0

GOO
Mu (del >l(

Gambar 5 : Daya reaktor, tinggi permukaan pendingin dan Laju bocor kasus I

Tinggi permukaan pendingin dalam bejana dengan, garis noktah, dan laju

bocoran berupa garis terputus, pada reaktor dengan sistem proteksi dengan

sumber sinyal dari tekanan tinggi sungkup. Terlihat laju bocor pendingin pada

permulaan meningkat tajam hingga daya reaktor trip karena pengaruh tekanan

dalam bejana reaktor, pada saat ini permukaan pendingin tidak berubah karena

sistem kendali air umpan mengimbangi. Ketika setelah reaktor trip laju bocor

pendingin turun beberapa saat karena penurunan tekanan bejana reaktor, diikuti

sistem pengendali air umpan tidak berfungsi sehingga tinggi permukaan pendingin

turun, namun beberapa saat laju bocoran meningkat lagi dengan adanya aliran air

dari sistem darurat (high pressure cooling system-HPCS). Laju bocoran ini pada

gambar 5. Kemudian terlihat grafiknya menurun sesuai dengan menurunnya

tekanan dalam bejana reaktor. Pada posisi kurang lebih 300 detik, tinggi

permukaan bejana reaktor kembali naik, air masuk dari HPCS lebih besar daripada

laju bocor, dan meningkat dengan jelas setelah detik ke 600, karena pengaruh

tekanan reaktor yang relatif rendah. Kondisi pendingin pada ketinggian aman

dicapai pada detik ke 700 dan seterusnya menuju pada kestabilan. Berikutnya

pada gambar 6 grafik tekanan reaktor
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Gambar 6. Tekanan Kasus 1
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Gambar 7. Suhu Bahan Bakar Kasus I
G00

200 1000 1200400 G00 000
waklu fdcJik)

Gambar 8. Suhu Tertinggi Kelongsong pada Kasus I

Melonjak saat sebelum reaktor trip dikarenakan katup uap utama segera

menutup setelah terjadi bocor pada bagian bawah bejana reaktor, diikuti sistem

HPCS sudah beroperasi sebelum reaktor trip, tekanan paling rendah dicapai

setelah 700 detik setelah itu tekanan stabil dibawah 10 bar. Pada gambar 8,
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diperlihatkan suhu bahan bakar terkendali dengan baik dikarenakan pendingin

reaktor terus menjaga agar perangkat bahan bakar terendam dan terdinginkan.

Gambar 9, memperlihatkan suhu kelongsong bahan bakar saat reaktor belum trip

ada kenaikan sedikit, hal ini merupakan pengaruh dari tekanan dalam bejana

reaktor yang melonjak saat sebelum reaktor trip.

Gambar 9: Daya reaktor, Tinggi permukaan pendingin dan Laju bocor kasus II

Pada gambar 9 adalah tampilan hasil simulasi, pada reaktor dengan sistem

proteksi menggunakan sumber sinyal tinggi permukaan pendingin dalam bejana

reaktor. Grafik daya reaktor ditunjukkan dengan garis penuh, tinggi permukaan

pendingin dalam bejana reaktor diwakili oleh garis noktah, dan laju bocoran

pendingin ditunjukkan dengan garis terputus. Saat bocoran dimulai, sebelum

terjadi reaktor trip, terlihat laju bocoran pendingin meningkat tajam dan mencapai

nilai relatif konstan dikarenakan laju bocoran telah sesuai dengan tekanan dalam

bejana reaktor. Dilain hal saat itu sistem pengendali air umpan tidak mampu

mengimbangi laju bocoran, sehingga terlihat tinggi permukaan pendingin dalam

bejana reaktor menurun beberapa detik setelah kebocoran, hal ini memberikan

efek "goyangan" pada daya reaktor. Saat tinggi permukaan pendingin reaktor

mencapai 310 cm (tinggi permukaan pendingin reaktor yang normal adalah 390

cm), reaktor trip, laju bocor menurun karena tekanan berkurang, namum meningkat

lagi setelah sistem HPCS-ECCS beroperasi. Pada kira-kira detik ke 300, laju bocor

menurun sesuai dengan penurunan tekanan dalam bejana reaktor. Setelah air yang

masuk dari sistem HPCS-ECCS lebih besar dari pada laju bocoran maka tinggi
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permukaan pendingin dalam bejana reaktor kembali naik. dan menuju kestabilan

setelah detik ke 700.

°0 200 400 600 000 1000 1200
waktu (uutiX)

Gambar 10. Tekanan Reaktor Kasus II

000

o

200 /]00 G00 800 1000 1200
waklu (detik)

Gambar 11. Suhu Bakar Kasus II

Gambar 10. grafik tekanan reaktor menurun saat setelah reaktor trip,

tekanan paling rendah dicapai setelah 700 detik, setelah itu tekanan stabil dibawah

10 bar. gambar 11, diperlihatkan suhu bahan bakar terkendali dengan baik

dekarenakan pendingin reaktor terus menjaga agar perangkat bahan bakar

terendam. Gambar 12, memperlihatkan suhu kelongsong bahan bakar saat reaktor

trip menurun perlahan hingga mencapai kestabilan pada suhu kurang lebih 150 C,

hal ini merupakan pengaruh kemampuan pendingin dalam merendam perangkat

bahan bakar reaktor.
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Gambar 12: Suhu tertinggi kelongsong bahan bakar untuk kasus II

KESIMPULAN

a Jika terjadi LOCA pada reaktor tipe BWR selama sistem proteksi berfungsi

normal maka suhu kelongsong bahan bakar akan terjaga pada posisi aman,

sehingga tidak akan terjadi pelelehan pada kelongsong bahan bakar dan tidak

akan menyebarkan bahan radioaktif ke lingkungan.

b Reaksi sistem proteksi yang dipicu oleh sinyal dari tinggi permukaan air bejana

reaktor lebih lambat dibandingkan dengan reaksi sistem proteksi yang dipicu

oleh sinyal dari tekanan tinggi sungkup, namun respon sistem proteksi tekanan

tinggi sungkup lebih memberikan kejutan tekanan dan suhu dalam bejana

reaktor.

c Simulasi suatu reaktor bermanfaat untuk operator dan engineer untuk

memahami karakter transient dan kecelakaan suatu reaktor sebagai bahan

pengembangan petunjuk operasi dan pelatihan pada keadaan darurat.

d Sistem pengendalian dan sistem proteksi reaktor nuklir adalah sistem penting

yang dipakai pada operasi normal untuk menjaga dan mengatur kondisi operasi

instalasi dalam batas yang telah ditetapkan, dan untuk membatasi kondisi

abnormal serta mencegah menyebarnya bahan radioaktif ke lingkungan.
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