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ABSTRAK
ANALISIS KEANDALAN 2 llPE AUXILIARY FEEDW A TER SYSTEM
UNTUK REAKTOR PWR. Makalah ini akan menyajikan aplikasi Metode Pohon
Kegagalan untuk menganalisis keandalan suatu sistem dengan mengambil contoh
Auxiliary Feedwater System (AFWS) dengan 2 konfigurasi berbeda dari PWR di
Amerika. Konfigurasi pertama terdiri dari 1 pompa motor dan 1 pompa disel mengacu
pada PLTN Braidwood(Desain A), sedangkan konfigurasi kedua terdiri dari 2 pompa
turbin dari PLTN Haddam Neck (Desain B). Berdasarkan P&ID dan kriteria
keberhasilan dibuat pohon kegagalan untuk mengetahui probabilitas kegagalan dari
kedua konfigurasi di atas dari hasil kuantifikasi menggunakan paket program PIRAS
1. O. Hasil perhitungan menunjukkan kombinasi dengan 2 pompa turbin (Desain B) lebih
rentan mengalami kegagalan dengan nitro pro babilitas 1, 06xl 0-2 dibandingkan desain A
dengan nilai 1, 09xl 0-3. Modifikasi terhadap kedua konfigurasi telah dicoba untuk
diterapkan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap probabilitas kegagalan. Secara
kualitatif, kemungkinan terjadinya kegagalan daTi 2 pompa turbin secara bersamaan
(common cause failure) menyebabkan tingginya fisiko kegagalan sistem. Kombinasi 1
pompa turbin dengan 1 pompa motor atau pompa disel akan meningkatkan keandalan
sistem sekitar 80% dan 50% tanpa mempertimbangkan apakah konfigurasi tersebut bisa
diterapkan pada instalasi yang ada.

ABSTRACJ:
RELIABILITY ANALYSIS OF 2 TYPES OF AUXlLIARYFEEDWATER SYSTEM
FOR PWR This paper will explain the application of Fault Tree Method for analyzing
the system reliability of Auxiliary Feedwater System with 2 different configurations
taken from PWR type nuclear power plant (NPP) in the USA. Thefirst configuration of
Braidwood NPP (Design A) basically consists of 1 motor driven pump and 1 diesel
driven pump. The second configuration of Haddam Neck NPP (Design B) consists of 2
turbine driven pumps. Based on the P&lD and success criteria the fault trees are
constructed to estimate the system failure probabilities quantified from software code
PlRAS 1.0. The result shows the second configuration (Design B) with 2 turbine driven
pumps have the higher failure probability of 1, 06x1 0-2 compared with design A of
1, 09xl 0-3. The modification of both systems are also tried to analyze its effect to the end
result. Qualitatively, the common cause failures of 2 turbine driven pumps contribute to
the highest risk of system failure probability. Combination with 1 turbine driven pump
and 1 motor driven pump or 1 diesel driven pump will increase the system reliability
about 80 % and 50 % without considering if this configuration is possible to realize in a
real plant.
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PENDAHULUAN

Makalah ini akan membahas analisis keandalan atas 2 tipe desain Auxiliary

Feedwater System (AFW) / Sistem Air Umpan Tambahan dengan mengevaluasi

perbedaan kedua konfigurasi sistem. Sistem AFW digunakan untuk merespon

kehilangan air umpan utama pada steam generator / pembangkit uap dengan asumsi

pengoperasian sistem selama 24 jam. Keandalan sistem dihitung berdasarkan data

kegagalan komponen sistem AFW daTi tahun 1987 sampai 1995 yang diintegrasikan

dalam pohon kegagalan untuk setiap desain. Konfigurasi daTi kedua sistem AFW

terdapat dalam Daftar Pustaka /1/. Sesuai referensi tersebut desain sistem AFW yang

terdapat dalam PL TN Braidwood akan disebut sebagai desain A, sedangkan daTi PL TN

Haddam Neck sebagai desain B. Alasan pemilihan kedua tipe desain ini adalah

kesamaan jurnlah pembangkit uap yang harus disuplai dan jurnlah train daTi sistem

AFW. Perbedaan dalam konfigurasi segmen pompa kemudian dianalisis dengan metode

pohon kegagalan untuk mengetahui konfigurasi yang lebih andal berdasarkan data

keandalan di atas dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kegagalan sistem.

Analisis tambahan juga dilakukan pada sistem dengan nilai keandalan yang lebih rendah

yang telah dimodifikasi. Makalah ini sekaligus juga menggambarkan kegunaan metode

pohon kegagalan dalam menganalisis keandalan suatu konfigurasi sistem terutama

dalam instalasi nuklir.

METODE ANALISIS

Metode analisis terdiri daTi identifikasi sistem AFW sesuai /1/. Setiap desain

memiliki konfigurasi sistem tersendiri seperti bagaimana air umpan daTi tangki

didistribusikan melalui konfigurasi segmen pompa menuju ke pembangkit uap.

Informasi ini mutlak diperlukan dalam pembuatan pohon kegagalan daTi penggambaran

diagram blok sederhana sesuai dengan skema P&ID (Piping and Instrumentation

Diagram). Berdasarkan basis data yang dikumpulkan daTi tahun 1984 sampai 1995,

ditentukan modus kegagalan dan nilai probabilitasnya untuk mendefinisikan basic

events I kejadian dasar dalam pohon kegagalan. Basic events akan meliputi independent

failures dan.common cause failures (CCF). Pohon kegagalan juga dibuat berdasarkan

kriteria sukses untuk masing-masing desain. Kuantifikasi pohon kegagalan dilakukan

dengan software PIlRAS 1.0 untuk menghitung nilai probabilitas kegagalan sistem, cut

sets, dan important measures terdiri daTi Fussel-Vesely dan risk increase. Estimasi
-,

Fussel-Vesely untuk mendapatkan basic event yang bisa menurunkan probabilitas
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kegagalan top event secara signifikan, sedangkan risk increase untuk mendapatkan

basic event yang menaikkan probabilitas kegagalan top event paling tinggi /2/. Hasil-

hasil perhitungan di atas kemudian saling dibandingkan dan dianalisis untuk

mendapatkan kesimpulan akhir.

DESKRIPSI KONFIGURASI SISTEM AFW

Sistem AFW dalam reaktor daya bertujuan untuk menyediakan air umpan ke

pembangkit uap agar tetap bisa memindahkan energi panas dalam kasus kehilangan air

umpan utama, trip reaktor, kehilangan suplai listrik, dan kecelakaan kehilangan

pendingin ukuran kecil. Dengan demikian fungsi keselarnatan sistem AFW adalah untuk

menjaga tersedianya air pendingin dalam pembangkit uap sebagai pemindah panas daTi

sistem primer ke sistem sekunder reaktor daya /2/. Deskripsi kedua sistem AFW yang

digunakan sebagai model analisis diterangkan sebagai berikut:

Desain A fBraidwood)

Desain A seperti terlihat dalam Gambar 1 merupakan penyederhanaan daTi P&ID,

sekaligus sebagai acuan dalam pembuatan pohon kegagalan dan masukan basic events.

Sistem AFW dibagi menjadi beberapa segrnen komponen sebagai berikut:

.Suction segment meliputi semua pipa dan katup mulai daTi tanki penyimpan

kondensat sarnpai ke isolasi masukan pompa.

.

Diesel-driven pump segment I segmen pompa disel meliputi mesin disel, komponen

pompa, dan perpipaan mulai daTi isolasi masukan pompa sampai ke katup isolasi

keluaran pompa.

Diesel driven pump feed control segment / segmen pengendali aliran meliputi semua

pipa dan katup mulai dari isolasi keluaran pompa.

Electric motor driven pump segment / segmen pompa motor meliputi motor dan

breaker serta komponen pompa dan perpipaan mulai dari isolasi masukan pompa

sampai ke katup isolasi keluaran pompa.

Electric motor driven pump feed control segment meliputi semua pip a dan katup

dari isolasi keluaran pompa sampai ke pembangkit uap.
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Gambar 1 menunjukkan bahwa desain A terdiri daTi masing-masing 1 motor-driven

train dan 1 diesel driven train, dimana setiap train bisa mensuplai air umpan ke semua

pembangkit uap. Feed control segment bertugas untuk mengendalikan aliran air umpan

ke setiap pembangkit uap yang terdiri daTi beberapa katup pengontrol aliran. Katup

tersebut dapat membuka atau menutup secara manual atau pun automatik. Kriteria
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dari 4keberhasilan untuk desain ini adalah 1 daTi 2 jalur pompa suplai air umpan ke

pembangkit uap dengan waktu operasi selama 24 jam.

Desain B (Haddam Neck)

Gambar 2 adalah diagram sederhana dari desain B yang dibagi d~am beberapa

segmen, seperti diterangkan di bawah ini:

.Suction segment yang identik dengan desain A.

.Turbine driven pump segment / segmen pompa turbin meliputi turbin, katup trip dan

throttle, dan komponen pengontrollainnya termasuk pompa dan perpipaan, mulai

dari katup isolasi masukan pompa sampai ke katup isolasi keluaran pompa.

.Turbine steam supply segment / segmen pensuplai uap turbin meliputi perpipaan dan

katup mulai dari masukan uap sampai ke (tidak termasuk) katup isolasi uap.

.Common feed control segment meliputi perpipaan dan katup mulai dari (tidak

termasuk) katup isolasi keluaran pompa sampai ke pembangkit uap.

Desain B terdiri dari 2 trains segmen pompa turbin yang bertemu di segmen

pengendali aliran untuk mensuplai pembangkit uap. Uap penggerak untuk setiap pompa

diambil dari jalur uap utama dari semua pembangkit uap yang dialirkan melalui 2 jalur

suplai uap. Setiap jalur suplai uap terdiri dari katup isolasi uap yang biasanya tertutup

(air operated steam isolation valve). Segmen pengendali aliran terdiri dari katup

pengendali aliran yang bergerak membuka atau menutup secara manual atau pun

automatik. Kriteria keberhasilan desain B adalah 1 dari 2 jalur pompa mensuplai air

umpan ke 3 dari 4 pembangkit uap atau 2 dari 2 jalur pompa ke 2 dari 4 pembangkit uap

dengan waktu operasi selama 24 jam.

DATA MASUKAN POHON KEGAGALAN

Pellellinall klasifikasi ke2a2alan koltllJonen.

Klasifikasi kegagalan komponen ditentukan berdasarkan kemampuan daTi segmen

untuk berfungsi sesuai desain, dimana sistem AFW diasumsikan harus berfungsi dengan

sukses selama 24 jam untuk memenuhi ketentuan keselamatan reaktor. Kegagalan

segmen atau komponen didefmisikan sebagai malfungsi atau ketidaktersediaan yang

menghalangi berfungsinya komponen atau sistem secara keseluruhan. Klasifikasi

kegagalan berikut berlaku untuk kedua desain di atas:
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.

Komponen dalam kondisi perawatan / maintenance out of service (MOOS);

diterapkan pada segmen pompa, penggerak / driver, katup, clan pipa-pipa yang

bersangkutan.
Failure to start (FTS); diterapkan pada segrnen pompa, penggerak, dan katup.

Failure to run (FTR); diterapkan pada segrnen pompa, penggerak, dan katup.

Failure to operate (FTO); diterapkan padafeed control valves segments.

Common cause failure (CCF); diterapkan pada segrnen yang dipasang secara

redundan.

.Failure to recover (FRec); diterapkan pada modus kegagalan FTS, FTR, MOOS,

FTO, dan CCF. Tindakan recovery adalah tindakan manual oleh operator yang tidak

melibatkan perbaikan atau pergantian segmen yang gagal sehingga kegagalan start

suatu pompa terdiri daTi FTS itu sendiri dan FRec setelah kegagalan start.

Berdasarkan klasifikasi di atas, modus kegagalan untuk sistem AFW diasumsikan

sebagai kegagalan jalur suction, FTS dan FTR komponen pompa dan katup,

ketidaktersediaan segmen pompa d.an katup karena dalam kondisi perawatan, FTO daTi

feed control valve segment. Modus kegagalan tersebut akan didefmisikan sebagai basic

events dalam pohon kegagalan.

Nilai Masukan Basic Events untuk Pohon Keeaealan.

Tabel 1 berisi nilai masukan independent basic events yang diambil daTi Ill.

Nilai tersebut pada dasarnya merupakan basil perhitungan statistik berupafailure rate I

laju kegagalan komponen yang ditampilkan dalam bentuk nilai mean dan 90%

confidence interval. Berhubung code yang digunakan dalam menghitung probabilitas

akhir pohon kegagalan hanya bisa menghitung point estimate dari data masukan, hanya

nilai mean daTi laju kegagalan yang ditampilkan sesuai dengan modus kegagalan.
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Laju kegagalan (J.) per samaIl waktu dalam tabel di atas untuk modus FTR

diasumsikan konstan. Probabilitas kegagalan komponen dengan laju kegagalan )., dan

waktu operasi t (24 jam) dihitung dengan persamaan /3/:

1-exp(-A.t) :::t A.t (J)

Untuk laju kegagalan per perrnintaan / failure rate per demand pada modus FTS, FrO,

Frec, dan MOOS, probabilitas kegagalan komponen dihitung berdasarkan persamaan

/3,

(2)d.p = jum/ah p_ermintaan (diasumsikan satu) x laju kegagalan per permintaan
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Penwdelan Common Cause Failures (CCFJ

Berdasarkan data dari tahun 1987 -1995 /1/, CCF basic events yang

diasumsikan bisa berlaku bagi desain di atas adalah:

8 daTi 8 feed segment flow control valves, gaga! beroperasi (desain B)

2 daTi 2 steam supply valves ke turbin, gaga! membuka (desain B)

.2 daTi 2 pompaturbin,fail to start (desain B)

.2 daTi 2 pompa turbin, fail to run (desain B)

.4 daTi 4 feed segment flow control valves, gagal beroperasi (desain A)

.Failure to recover pompaturbin FTR-CCF (desain B)

.Failure to recover feed segment control CCF untuk desain A dan B.

Data di atas menunjukkan CCF yang melibatkan semua komponen dalam satu

grup atau lethal CCF. Parameter CCF terdiri daTi alpha factor dan laju kegagalan total

komponen untuk modus kegagalan tertentu dimana produk daTi kedua parameter akan

menghasilkan probabilitas laju kegagalan CCF. Tabel 2 menunjukkan nilai-nilai

parameter di atas.

Tabel2. Parameter CCF berdasarkan estimasi dari tabun 1987 -1995

~~~:~r9~il!JJtl.:ggE:

Failure to recover Feed
~ment Contr~_GCF N/A 5,OE-OI N/A

N/A 7,5E-Ol N/A
Failure to recover
pompa turbin FTR-CCF! 
4 daTi 4 feed segment! 
flow control valves,: 
gaga! beroperasi
8 daTi 8 feed segment
flow control valves,
gaga! beroperasi
2 daTi 2 pompa turbin,
fail to start

,4E-O3 7.42E-O6 5,3E-O3

2,4E-O4 ,27E-O6 5,3E-O3

6,8E-O2 4,8E-O5 6,OE-O4
2 daTi 2 pompa turbin,
fail to run ,2E-O2 2,88E-O4 8~~
2 dari 2 steam supply
valves ke turbin, gaga!
membuka

8,5E-O2 , 19E-O4 1,4E-O3
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PENYUSUNANPOHONKEGAGALAN

Pohon Ke1!a1!alan AFW Desain A

Kriteria keberhasilan untuk AFW desain A adalah 1 daTi 2 jalur dapat mensuplai

air umpan ke 1 daTi 4 pembangkit uap. Asumsi untuk feed control segment adalah

semua segmen mengalami kegagalan daTi penyebab yang sarna. Kegagalan 1 feed

control segment terdiri dari 1 kegagalan terpisah / independent failure (FCS 1 sarnpai

FCS8) atau 1 CCF melibatkan semua 8 segmen (CCCF8). Kegagalan terpisah clan CCF

juga melibatkanfailure to recover. Modus kegagalan untuk jalur pompa motor terdiri

daTi failure to start (FTS-M), failure to run (FTR-M) clan ketidaktersediaan karena

dalarn kondisi perawatan (MOOS-M), termasukfailure to recover. Kombinasi modus

kegagalan yang sarna juga diterapkan pada jalur pompa disel. Struktur pohon kegagalan

untuk desain A terdapat pada Lampiran 1.

Pohon Keeaeala" AFW Desai" B

Kriteria keberhasilan desain B adalah 1 dari 2 jalur pompa dapat mensuplai 3

dari 4 pembangkit uap. Jalur pompa terdiri dari 2 redundan pompa turbin dimana satu

pompa beroperasi clan satu dalam kondisi standby. Setiap pompa turbin merniliki jalur

suplai uap. Modus kegagalan untuk setiap pompa adalah 1 kegagalan terpisah clan 1

CCF melibatkan 2 pompa. Keduajenis modus kegagalan berlaku untukfailure to start

danfailure to run termasukfailure to recover. CCF untukjlow control segment terdiri

dari 4 grup (CCCF4) seperti terlihat dalan Tabel 2. Lampiran 2 menunjukkan struktur

pohon kegagalan untuk desain B.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kuantifikasi minimal cut sets daTi paket program PIRAS 1.0 untuk desain

A dengan top event AFW7FailOpRec diberikan pada Tabel 3. Probabilitas kegagalan

desain A adalah sebesar 1. 09xl 0-3. Hasil estimasi Fussel-Vesely dan Risk Achievement

diberikan pada Tabel 4. Hasil kuantifikasi untuk desain B dengan top event

AFW9FailOpRec sebesar 1, 06xl 0-2 ditunjukkan pada Tabel5 clan importance measures

pacta Tabel 6. Hasil-hasil di atas hanya berupa kejadian dasar atau sekuen kejadian yang

tertinggi yang secara signifikan mempengaruhi nilai probabilitas top event clan fisiko.
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Tabel 3. Hasil Kuantifikasi Minimal Cut Sets Desain A

FTR-M * FTR-D *
FRecFTR-M * FRecFTR-D

1 51,8% 5,70E-O4

! SUCTIONFail * FRecSUCT31.8% 3,50E-O42

Tabel 4. Hasil Estimasi Importance Measures Desain A

Tabel 5. Hasil Kuantifikasi Minimal Cut Sets Desain B

FTR-WPtA * FRecFTR-TOPtA *
FTR- TOPtB * FRecFTR- TOP/B

62,5% 6,62E-O31

FTR-ffiP/A * FRecFTR-ffiP/A *
FTS- TDP/B * FRecFTR- ffiP/B

2 10,4% 1,lOE-O3

1,10E-03 FTR- TDP/B * FRecFTR- TDP/B *
FTS-TDP/A * FRecFTS-TDP/A

3 10,4%

Tabel 6. Hasil Estimasi Importance Measures Oesain A

Berdasarkan basil di atas, probabilitas kegagalan sistem AFW desain A untuk

merespon kasus kehilangan air umpan utama diperkirakan sebesar 1, 09xl 0-3.

Probabilitas kegagalan untuk desain B adalah 1,06xlO-2, lebih tinggi daTi desain A.

Sistem AFW desain A pada dasamya terdiri daTi 2 jenis pompa secara redundan, yaitu

pompa motor dan pompa disel. 51,8 % daTi minimal cut sets adalah kombinasi basic

events terdiri darifail to run danfail to recover dari~segmen pompa. Kombinasi tersebut

memberikan kontribusi dominan terhadap probabilitas kegagalan sistem AFW desain A.

Kontribusi berikutnya diberikan oleh kegagalan daTi suction segment (SUCTIONFail

dalam Tabel 3) dengan bagian 31,8% daTi total probabilitas kegagalan. Di sisi lain,

basil daTi estimasi pencapaian fisiko (risk achievement) menunjukkan dorninansi event
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CCF yang melibatkan 8 feed control segment. Estirnasi peningkatan fisiko merupakan

indikasi untuk tetap menjaga laju kegagalan daTi event bersangkutan pada kondisi aktua1

dan tidak membuatnya lebih tinggi. Estimasi Fussell-Vessely importance menunjukkan

basic event failure to run dan failure to recover daTi pompa disel sebagai event yang

perlu diberi perhatian untuk dicegah sehingga terjadi penurunan tertinggi daTi tingkat

probabilitas kegagalan sistem. Hal itu berarti kemungkinan perbaikan keandalan pompa.

Tingginya probabilitas kegagalan daTi sistem AFW desain B berasal daTi konfigurasi

segmen pompa turbin dengan kontribusi sekitar 62,5% daTi seluruh minimal cut sets.

Modus kegagalan yang terlibat juga failure to run danfailure to recover. Hal ini juga

terlihat daTi hasil estimasi Fussell-Vessely importance. Setelah kegagalan satu segmen

pompa untuk beroperasi / failure to run, kegagalan untuk mengaktitkan segmen pompa

yang lain juga memberikan kontribusi terbesar. Estimasi pencapaian fisiko

menunjukkan CCF daTi pompa turbin dan jalur suplai uap ke turbin sebagai basic event

yang harus diberi perhatian khusus. Semua komponen atau segmen yang disebutkan di

atas pada dasamya merupakan obyek perhatian untuk meningkatkan keandalan sistem

bersangkutan.

Desain B dicoba untuk dianalisis lebih lanjut karena nilai keandalannya yang

lebih rendah daTi desain A. Analisis tambahan menyangkut kegiatan modifikasi yang

perlu dilakukan sehingga dapat menaikkan keandalan sistem tanpa melihat apakah

perubahan tersebut dapat diterapkan pada instalasi sesungguhnya. Berdasarkan Gambar

2, beberapa modifikasi dapat dilakukan seperti:

.Segmen pompa terdiri dari 1 pompa turbin dan 1 pompa motor (Mod_B 1).

.Segmen pompa terdiri dari 1 pompa turbin dan 1 pompa disel (Mod_B2).

Segmen pompa terdiri dari 2 pompa turbin dengan konfigurasi feed control segment

seperti desain A (Mod_B3).

Hasilnwdifikasi di alas langsung dibahas sebagai berikut:

Mod_BI menghasilkan probabilitas kegagalan sistem sebesar 1,91xlO.3. atau sekitar 80

% daTi kondisi awal. Estimasi Fussel-Vesely menunjukkan modus kegagalan failure to

run daTi pompa motor sebagai dominan kontributor diikuti oleh pompa turbin.

Pencapaian fisiko tertinggi didominasi oleh modus kegagalan CCF daTi feed control

segments diikuti oleh suction failure. Mod_B2 menghasilkan probabilitas kegagalan

sistem sebesar 5,21xlO-3 atau sekitar 50% peningkatan daTi nilai awal. Pencapaian

fisiko tertinggi tetap daTi CCF darifeed control segments. Basic event probability daTi
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pompa disel dengan modus failure to run dari pompa disel tercatat lebih tinggi dari

pompa motor dan pompa turbin. Mod_B2 menunjukkan konfigurasi dengan pompa

disel menghasilkan keandalan sistem yang lebih baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh

lebih tingginya nilai keandalan pompa turbin yang mempengaruhi keandalan sistem

secara keseluruhan. Akan tetapi konfigurasi dengan 2 pompa turbin secara redundan

akan lebih rentan terhadap CCF dari kedua pompa tersebut yang pada akhimya

menurunkan keandalan sistem secara signifikan.

Oesain A:
1 MP, 10P, 8 FO, 4
SG

CCF dari 8 feed control
segments

1.10E-O3

Pompa motor fail
to run dan fail to
recover
Pompa disel fail to
run dan fail to
recover

-"

CCF dari 8 feed
control segments
CCF dari 2 pompa
turbin fail to start
CCF dari 2 jalur
suolai uap

Kedua pompa turbin
fail to run dan fail to
recover

Mod_B3:
2 TP, 8 FD, 4 SG 1,06E-02

Kedua pompa turbin
fail to run dan fail to
recover

Desain B:

2 TP. 4 FD, 4 SG 1,06E-02

CCF dari 2 pompa
turbin fail to start
CCF dari 2 jalur
suplai uap
CCF dari 4 feed
control seqmentsI-

CCF daTi 4 feed
control segments
Suction failure

1,91£-03

IMod 

HI:
TP, 1 MP, 4 FD, 4 SG

Pompa turbin fail to
run danfail to recover
Suction failure danfai;
to recover !
Pompa turbin fail tOI!

start dan fail to
recover
Pompa motor fail to
~n dan fail to r~~over
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Mod_B3 pada dasarnya identik dengan desain A dengan mengganti kedua

segmen pompa dengan 2 pompa turbin yang sarna. Hasil kuantifikasi dengan PIRAS 1.0

menunjukkan nilai probabilitas kegagalan sistem sebesar 1. 06x1 0-2. Dibandingkan

dengan basil awal desain A, nilai tersebut berarti penurunan keandalan sistem. Dengan

demikian kombinasi 2 pompa turbiIi merupakan penyebab utama rendahnya keandalan

sistem AFW berdasarkan data kegagalan daTi tahun 1984 sarnpai 1995. Tabel 7

menunjukkan basil analisis keandalan sistem berdasarkan konfigurasi awal dan

konfigurasi alternatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan basil kuantifikasi pabon kegagalan, keandalan desain A pada

umumnya lebih tinggi daripada desain B (nilai probabilitas kegagalan sistem 1,1 Oxl 0-3

berbanding dengan 1, 06xl 0-2). Perbedaan hasil tersebut terutarna karena adanya

kombinasi 2 pompa turbin secara redundan daTi desain B yang secara bersarnaan

menghasilkan probabilitas kegagalan yang tinggi. Peningkatan keandalan untuk desain

yang sarna dengan mengkombinasikan pompa turbin dengan pompa motor atau pompa

disel juga telah dicoba seperti terlihat pada desain Mod_BI clan Mod_B2 (nilai

probabilitas kegagalan sistem 1,91xlO.3 clan 5,21xlO.3). Analisis ini juga menunjukkan

pentingnya perhatian pada fisiko terjadinya common cause failure terhadap konfigurasi

yang redundan seperti juga terlihat pada desain Mod_B3 (nilai probabilitas kegagalan

sistem 1, 06xl 0.2). Selain itu terbuka kemungkinan analisis lain yang melibatkan

uncertainty atau ketidakpastian nilai kegagalan komponen clan konsekuensinya terhadap

keandalan sistem secara keseluruhan.
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Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Japan Nuclear
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DISKUSI:

PERTANY AAN I: (Dr. Hudi Hastowo -P2EN Batan)

1. Mohon informasi lebih rinci tentang desainer dari dua PWR yang berbeda PL TN

Braid Wood dan Hoddam Neck?

Dernikian pula dengan informasi penting dari reaktor tersebut, seperti rnisalkan daya

yang dibangkitkan?

2.

JAW ABAN I: (Andy Sofrany E.)

1. Perbedaan probabilitas kegagalan bisa dilihat dari nilai laju kegagalan masing-

masing basic events. Pada PLTN disain B terdapat kegagalan Failure to Run yang

cukup tinggi (under 0,1) yang diasumsikan menyebabkan nilai keandalan yang

sangat rendah dari desain B.

2. Daya rnasing-masing reaktor tidak diperhatikan dalam analisa ini tapi diasumsikan

kedua PWR memiliki daya yang sarna.

PERTANY AAN~ (Budi Rohman -Bapeten)

Mohon penjelasan mengapa pompa yang dipasang secara redundansi pada PL TN

Hoddam Neck (desain B) menyebabkan nitro kegagalan menjadi lebih tinggi,

sedangkan konsep redundansi sendiri ditujukan untuk meningkatkan keandalan

sistem

JAW ABAN II: (Andy Sofrany E.)

Hasil analisis tidak menunjukan redundansi pada PLTN disain B menyebabkan

nilai kegagalan lebih tinggi, akan tetapi redundansi akan sensitif terhadap

kemungkinan terjadinya Common Case Failure (CEF).
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