
Prosiding Presentasi llrniah Teknologi Keselamatan Reaktor- III ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13 - 14 Mei 1998 ._. __ PPTKR-BATAN

ID0000026

PERHITUNGAN NUMERIK DALAM PROBABILITAS FRACTURE
MECHANIC PADA PIPA

D.T Sony T, Demon Handoyo, Amin S Zarkasi,
Dwijo Mulyanto, Slamet Kusmono

ABSTRAK
PERHITUNGAN NUMERIK DALAM PROBABILITAS FRACTURE

MECHANIC PADA PIPA. Sistem pemipaan merupakan salah satu komponen kritis
di dalam sistem primer, karena kegagalan sistem tersebut akan menimbulkan
kecelakaan kehilangan pendingin (LOCA). Salah satu penyebab kegagalan pipa
karena fracture mechanic yang dapat dianalisis secara deterministik dan
probabilistik. Analisis probabilistik dilakukan dengan menggunakan variabel secara
random yang dapat didekati dengan persamaan Monte-Carlo. Persamaan Monte-
Carlo dapat diselesaikan secara numerik dengan beberapa metoda, misalnya :
integrasi numerik, Crude Monte-Carlo, Stratified Sampling, and Importance
Sampling. Telah dilakukan perhitungan sederhana dengan ke-4 metoda tersebut
untuk 10.000 sampling. Didapatkan hasil probabilitas kegagalan pipa seperti berikut
: integrasi numerik 1,242.10^ ; Crude Monte-Carlo 1,170.1V4 (standard error =
0,170.1CT4); Stratified Sampling 1,239. W4 (standard error = 0,007.10~4); Importance
Sampling 1,249.1V4 (standard error = 0,015.104).

ABSTRACT
NUMERICAL CALCULATION OF PROBABILISTIC FRACTURE

MECHANIC IN THE PIPING SYSTEM. Piping system is one of the critical
components in the primary system because failure of those systems will cause loss
of coolant accident (LOCA). One of the piping failure cause is fracture mechanic
which could be analyzed by deterministic and probabilistic analysis. Probabilistc
analysis could be done by using random variables that could be approached by
Monte-Carlo Equation. This equation could be solved by several methods of
numerical calculation e.g. : numerical integration, crude monte-caho, stratified
sampling and importance sampling, etc. Simple calculation has been done by those
methods for 10,000 samplings. The result is that the probability of piping failure is
1.242 x W4 for numerical integration; 1.170 x W4 for crude monte-caho ( standard
error = 0.170 x W4 ) ; 1.239 x W4 for stratified sampling ( standard error = 0.007
xW4); 1.249 x W4 for importance sampling ( standard error = 0.015 x 10~4).

PENDAHULUAN

Berdasarkan kriteria keselamatan semua struktur, sistem dan komponen

yang berhubungan dengan sistem keselamatan dalam PLTN harus didisain tahan

terhadap segala kombinasi beban yang ada. Salah satu komponen dalam sistem

primer yang termasuk komponen kritis adalah sistem pemipaan, karena kegagalan

sistem ini akan menimbulkan terjadinya kecelakaan kehilangan pendingin (LOCA).

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan kegagalan pipa adalah fracture

mechanic. Analisis terhadap fracture mechanic dapat dilakukan dengan 2 metoda,

yaitu secara deterministik dan probabilistik. Analisis deterministik dapat dilakukan
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dengan baik bila data yang diperlukan dalam analisis relatif tepat, sedangkan

analisis secara probabilistik adalah untuk melihat batas (interval) keandalan suatu

komponen karena terdapat data yang tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Salah satu metoda yang banyak dipergunakan saat ini untuk melihat

keandalan sistem pemipaan adalah dengan pengembangan model probabilistic

fracture mechanic. Karena analisis yang dipergunakan berdasarkan probabilistik

maka terdapat unsur randomitas fenomena fisik yang terjadi dalam pipa. Analisis

randomitas dapat dilakukan dengan salah satu jenis konsep yaitu konsep Monte

Carlo.

Prinsip metoda analisis probabilitas (PFM ; Probabilistic Fracture Mechanic)

adalah berdasarkan prosedur dan prinsip dari analisis deterministik dengan

memasukkan faktor statistik yaitu memasukkan beberapa variabel yang

terdistribusi secara random yang bertujuan untuk memperkecil faktor konservatif.

Prosedur dari analisis probabilistik adalah variabel (data) ditentukan secara

random (berdasarkan simulasi Monte Carlo). Konsep ini adalah untuk menentukan

atau memperkirakan waktu CDF (Critical Defect Failure) yang merupakan

kegagalan pertama pada pipa dimana kejadian awal ini akan dipengaruhi kondisi

operasi, transien dan kejadian eksternal, sehingga kegagalan pertama tersebut

akan menimbulkan kejadian yang diasumsikan. Asumsi kegagalan dapat terjadi bila

beban melebihi beberapa harga kritis, misalnya kekuatan bahan (material strength)

atau ketangguhan (toughness) terlalu kecil dari pada beban yang bekerja. Dapat

juga bila material mengandung retak (crack) atau konsentrasi stress yang

merupakan sebagai beban lokal. Jadi secara praktis kegunaan dari PFM adalah

untuk memperkirakan laju kegagalan rata-rata. Dengan ruang lingkup Probabilistic

Fracture Mechanic adalah sebagai berikut : Probabilitas ukuran cacat (defect)

tertentu yang akan memberikan kegagalan, probabilitas keberhasilan inspeksi

untuk cacat yang signifikan dan probabilitas terdapatnya pengotor (flaw) di dalam

material atau komponen dalam inspeksi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah diperolehnya penentuan perhitungan numerik

pada probabilitas kegagalan pipa berdasarkan faktor fracture mechanic.

TEORI

Konsep Monte-Carlo dapat diterapkan pada kondisi pipa yaitu untuk

mengetahui karakteristik (kondisi) retak dengan mengasumsikan parameter a/h

(dalamnya retak yang ternormalisasi dengan ketebalan dinding pipa ; berharga 0
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dan 1) dan parameter a/b yang merupakan invers ratio dari aspect ratio (a =

dalamnya retak dan b = 1/2 panjang retakj.

Penentuan model ukuran retak berdasarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi secara numerik dapat ditentukan melalui data inspeksi dan

eksperimen numerik. Dengan ditentukannya data inspeksi yag terkumpul,

kemudian dianalisis berdasarkan distribusi statistik pada umumnya, misalnya

normal, log-normal, eksponensial, weibull dan lain-lainnya. Kelemahan dari metoda

ini adalah bila parameter yang digunakan berbeda, maka hasil dari distribusi-

distribusi tersebut tersebut mempunyai perbedaan yang sangat besar.

Salah satu metoda numerik lainnya adalah berdasarkan eksperimen numerik

yang dikenal sebagai metoda Monte-Carlo yaitu menentukan ukuran retak dengan

membangkitkan secara random berdasarkan simulasi Monte-Carlo. Bila retak yang

ada pada suatu komponen mempunyai sifat saling tidak tergantung, maka

kebolehjadian gagal berdasarkan persamaan :

Q = 1-exp(-MQ1) (1)

dimana : M = jumlah rata-rata retak tiap komponen

Q, = kebolehjadian gagal untuk retak ke-1 yang merupakan persamaan

sebagai berikut:

« 0 0 /

0 = / / ( * , ) - //(**) \f(fl)dadA...dxX (2)

dimana:

x,, ... xk .= merupakan input dari kondisi yang mempengaruhi misalnya fracture

tougness, flow stress dan lain-lainnya.

ac = dalamnya retak sebagai kriteria kegagalan.

a = dalamnya retak

t = tebal pipa

f (x,) = kerapatan atau fungsi kebolehjadian yang digunakan.

Perhitungan Monte-Carlo mengasumsikan bahwa ukuran retak yang

berdasarkan kerapatan probabilitas F (a) dibandingkan dengan dalamnya retak

yang diasumsikan. Bila a lebih kecil dari ac , maka perhitungan tidak diteruskan

karena tidak akan menimbulkan kegagalan komponen, sedangkan bila a lebih

besar dari ac dihitung sebagai kegagalan. Setelah dilakukan n simulasi, maka

kebolehjadian gagal suatu komponen diperkirakan sebagai:

Jumlah Gagal

Jumlah Percobaan n
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dengan standard error sebagai berikut :

o

n

Permasalahan yang penting dalam PFM {Probabilistic Fracture Mechanic) adalah

menyelesaikan persamaan 2 secara numerik sebagai berikut:

Ql = )f(Klc)\f(a)dadKlc (5)
0 ac

dan disederhanakan menjadi:

Qi = ]f(a)]f{Ku)dKc)da (6)
o o

dengan :

a = dalamnya retak

K1c = fracture toughness

t = tebal pipa

K = faktor intensitas stress

(.)= kerapatan kebolehjadian.

Secara analitik persamaan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut:

Qx=-)f(a).h(a)da (7)
o

dengan h(a) = F (K(a)) merupakan step function apabila K1c konstant, maka h (a )

dapat didefinisikan sebagai 1 untuk K(a) > K1c dan berharga 0 untuk K(a) < K1c.

Asumsi ini berdasarkan kondisi bahwa terjadinya awal retak bila K (intensitas stress

yang bekerja) >K,C (ketangguhan bahan).

Persamaan 7 tersebut dapat diselesaikan dengan metoda numerik pada

umumnya. Selain itu dapat juga diselesaikan dari harga h(a) yang berhubungan

langsung dengan distribusi f(a) yaitu secara Crude Monte-Carlo dengan

penjumlahan sebagai berikut:

~ 1 ^

dengan standard error adalah sebagai berikut:

(9)
n

dimana : Sc = varian ; n = jumlah sampling.
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Persamaan dasar 7 tersebut dapat juga diselesaikan secara stratified sampling

yaitu membagi daerah integrasi kedalam beberapa segmen (disebut sebagai a^ <

a < a ;) dimana 0 = a0 < a, < ... < ak = t dan Monte-Carlo sampling diterapkan dalam

setiap segmen tersebut, sehingga persamaan tersebut mempunyai penyelesaian :

J J x [ i f j ) (10)

Dengan fj adalah kerapatan kebolehjadian ternormalisir sebagai berikut:

/ (a)= ^ ^ untuk a = [ aH , a]
J A F ( a ) F ( a ) ) 1 JJ

= 0 untuk harga lainnya

sehingga penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Qs=fJ(F(aj)-F(aj_x))QCJ (11)

dengan Q,=—

sedangkan untuk standard error nya diberikan persamaan seperti berikut:

(12)

varian dalam perhitungan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah varian untuk

setiap interval (a^, a,).

Metoda berikutnya sebagai penyelesaian persamaan 7 adalah dengan

importance sampling yang merupakan simulasi bias dengan menggunakan

distribusi lainnya sehingga sebagian dari persamaan 7 yang merupakan kontribusi

terpenting dimasukkan sebagai sampling yang mempunyai persamaan :

dengan f, (a) disebut sebagai importance density dan a i ; , ... a1n randomitas dari f,

sehingga penyelesaian estimasi dari persamaan tersebut adalah :

dengan varian :
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1 «

V1 n-li

dan standard error adalah :

77

bila f, (a) merupakan fungsi random sebagai f, (a) = Xx exp

persamaan 14 menjadi:

a), maka

dengan a^ adalah pengamatan secara random dari f,.

Selain kedua metoda di atas dapat juga digunakan metoda aproksimasi yaitu

menentukan kebolehjadian gagal dengan tanpa menggunakan simulasi Monte-

Carlo. Untuk menggunakan metoda ini, maka persamaan kebolehjadian gagal

dapat ditulis sebagai berikut:

Q{= {... \fx(Xl)...fn,{xm)dxnr..dxx (18)
Six xm)<0

dimana : m = k + 1

g = batas kegagalan dengan g < 0 berarti gagal dan g > 0 artinya aman,

sehingga fungsi g dapat ditulis sebagai:

g = ac(x1 l...,xm.1)-a (19)

Dari fungsi g tersebut dapat diselesaikan secara linear atau non linear

dengan distribusi normal maupun distribusi non normal (misal: ujung dari distribusi

normal).

PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai model perhitungan digunakan data perhitungan sebagai berikut:

f (a) = exp (-Xa); A. = 0,161 m"1

F (K|C) = 1 - exp [ - ( K,c/b )m ] ; m =10; b = 3500 Nm"3'2

K=G yfrzlz ; a = 200 Nmm"2; t = 200 mm; n =10000

dari data tersebut dilakukan perhitungan secara numerik dengan metoda integrasi

numerik, Crude Monte-Carlo, Stratified Sampling, dan Importance Sampling

dengan hasil seperti dalam Tabel 1.
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Ketelitian dalam metoda perhitungan tersebut dari variabel randomitas yang

dipergunakan, karena efek dari variabel tersebut adalah pengurangan varian dan

varian dari importantance sampling lebih kecil dari varian stratified sampling dan

paling kecil adalah varian dari importance sampling.

Untuk perhitungan secara sederhana dan cepat dapat digunakan integrasi

numerik biasa (persamaan 7), karena hasil yang didapat relatif mendekati kedua

metoda lainnya yaitu masih di dalam batas ( stratified sampling 1.232.10"4 -

1,246.10"4 ; Importance sampling 1,234. i 0"4 -1,262.10"4).

Di dalam perhitungan ini digunakan istilah sampling, tetapi dalam praktek

dapat diganti menjadi waktu hidup (life time) komponen baik dalam satuan jam

ataupun tahun (tergantung asumsi awal). Dapat juga sampling sebagai jumlah

frekuensi inspeksi yang dilakukan dalam komponen, sedangkan probabilitasnya

merupakan peluang diketemukan adanya retak yang signifikan. Di dalam analisis

perhitungan sebagai indikator tidak hanya dalamnya retak kritis (ac) tetapi dapat

juga dirubah menjadi tegangan kritis (CTC) yang menimbulkan retak.

Permasalahan dalam perhitungan numerik ini tergantung dengan fungsi

jumlah simulasi (n), karena dalam perhitungan numerik, ketelitian perhitungan

ditentukan oleh jenis metoda yang dipergunakan dan pemilihan jumlah simulasi

atau perhitungan. Apabila jumlah simulasi tidak sampai pada batas minimal, maka

akan mengeluarkan hasil yang salah (0). Misalnya bila metoda yang digunakan

simulasi langsung sampai dengan simulasi ke 10000 tetap berharga nol. Batas

jumlah minimal simulasi dilihat bila selisih setiap simulasi semakin kecil.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Dengan Berbagai Metoda Numerik

Metoda

Integrasi Numerik

Crude Monte Carlo

Stratified Sampling

Importance Sampling

Probabilitas, QixiO"4

1,242

1,170

1,239

1,249

Standard error, x 10"4

-

0,170

0,007

0,015

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan bahwa dengan

perhitungan numerik dapat ditentukan secara probabilitas kegagalan pipa yang

harganya bervariasi tergantung dari metoda numerik yang dipergunakan. Didalam

model perhitungan yang dipergunakan didapatkan harga probabilitas kegagalan
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pipa bervariasi antara 1,17.10 s/d 1.249.10"4 dengan standard error bervariasi

antara 0,007.10"4 s/d 0,17.1c"4 untuk 10000 sampling.
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