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ABSTRAK

PEMODELAN KEANDALAN BEJANA TEKAN PWR SISI BELT-LINE.
Bejana tekan PWR merupakan bagian sistem pertahanan berlapis untuk
keselamatan reaktor. Integritas dan ketangguhan bahan mewakili keandalan bejana
sesuai beban yang diterima. Daerah belt-line merupakan daerah bejana yang
dipertimbangkan mempunyai beban termal-tekan dan irradiasi terbesar.
Penyusunan model dilakukan dengan pendekatan deterministik dan probabilitas
atau simulasi untuk mendapatkan probabilitas gagal. Skenario beban kejutan
termal-tekan (Pressure thermal shock) dipergunakan sebagai beban yang diterima
bahan bejana dan merupakan suatu peristiwa transient pendinginan mendadak.
Sedangkan parameter model keandalan bejana tekan adalah; keberadaan ukuran
cacat dan distribusi probabilitas, komposisi kimia bahan Cu dan Ni, temperatur
transisi acuan keuletan nol (RTNDT) serta fluence. Variasi atas parameter tersebut
dipergunakan sebagai bahan analisis sensitifitas model. Melalui model bejana
tekan yang diterapkan, hasil perhitungan beberapa nilai probabilitas gagal bejana
di sisi belt-line telah diperoleh. Agihan probabilitas ukuran cacat yang dipergunakan
adalah agihan Marshall dan agihan Octavia. Hasil perhitungan pemodelan
memberikan analisis bahwa probabilitas gagal per kejadian semakin kecil untuk
kandungan Cu, Ni, dan RTNDT awal serta neutron fluence semakin rendah. Namun
untuk kandungan Cu dan Ni rendah, sensitifitas terhadap perubahan probabilitas
gagal per kejadian menjadi semakin besar (lebih sensitif) untuk perubahan kecil
RTNDT maupun neutron fluence. Perbandingan antara dua agihan yang berbeda
telah menghasilkan nilai probabilitas gagal per kejadian yang berdekatan.

ABSTRACT

RELIABILITY MODELING OF PWR PRESSURE VESSEL ON THE BELT
LINE REGION. Pressure vessel of PWR is a part of defense in depht system for
reactor safety. Integrity and toughness of material of the pressure vessel,
appropriate with its stress load, is representing of pressure vessel reliability. Belt-
line is a region of reactor pressure vessel which is considered to having the highest
irradiation, pressure and thermal load. Modeling is done by deterministic and
probabilistic approaches or simulation to resulting failure probability. Pressure
thermal shock scenarios was used as stress load which received by material of
pressure vessel. This scenario is a transient event of fast cooling condition. Flaw
deep and its probability distribution, percent weight of Ni and Cu contains,
Reference of Nil Ductility Temperature Transition (RTNDT) and neutron fluence are
parameters of the reliability modeling. Variation of those parameters was used to
sensitivity analysis of the model. Calculation of failure probability values of the belt
line region of pressure vessel model are resulted. Flaw deep probabilistic
distributions of Marshall and Ocatvia are used. Analysis of the calculation result of
model that is a failure probabilistic per event would be decreasing if Cu and Ni
contains, initial RTNDT and neutron fluence are decreasing. But, for Cu and Ni
contains are low, the sensitivity on the changes of failure probability per event
would be hight appropriate with the small change of initial RTNDT and neutron
fluence. Comparation betwen two different distributions which used in the
calculation, was giving not far away value of failure probabilistic per event.
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PENDAHULUAN

Perkembangan reaktor daya nuklir telah menimbulkan beberapa

pertimbangan penting dalam analisis keselamatan reaktor. Perkembangan dalam

analisis keselamatan reaktor adalah munculnya metodologi kajian keselamatan

probabilistik. Salah satu hal penting dalam kajian tersebut adalah penguasaan

terhadap metoda statistik. Namun untuk beberapa komponen reaktor, jumlah

sumber data dan kesamaan parameter data menyebabkan kendala pada nilai data

tersebut. Seperti bejana reaktor, sebagai bagian dari fungsi pertahanan berlapis

untuk keselamatan reaktor mempunyai jumlah yang terbatas dan ketidak tentuan

parameter keandalan untuk tiap bejana yang ada sekarang. Dengan metoda

statistik untuk mencapai laju kegagalan 10"7 reaktor/tahun seperti yang

dipersyaratkan IAEA, menjadi kendala pada nilai data yang baik. Melihat kendala

seperti tersebut di atas, Perkembangan sekarang untuk analisis keselamatan

secara probabilistik bejana tekan adalah adanya metoda mekanika perpatahan

probabilistik (Probabilistic Fracture Mechanic).

Beberapa bagian dari bejana tekan dipertimbangkan mempunyai beban yang

berbeda-beda selama waktu pakainya. Pada sisi belt-line beban dipertimbangkan

paling besar karena di bagian tersebut mempunyai beban termal, tekan, radiasi dan

kemungkinan korosi. Keandalan pada bagian ini sangat tergantung pada beban

yang diterimanya dan sesuai kondisi cacat (ukuran kedalaman dan jumlah) sangat

menentukan probabilitas gagal termasuk kandungan kimia bahan terutama Ni dan

Cu,RTNDT serta neutron fluence . Nilai keandalan yang diwakili oleh probabilitas

gagal yang dipengaruhi oleh beban yang diterima dan frekuensi pembebanannya.

Sehingga penyelesaian untuk mendapatkan probabilitas gagal bejana sisi belt-line

merupakan probabilitas gagal perkejadian dari kejadian pembebanan yang

diskenariokan.

Penyelesaian masalah mendapatkan probabilitas gagal perkejadian dari

pembebanan yang dikenariokan perlu menyusun perangkat lunak atau pemodelan

untuk melakukan perhitungan dengan pendekatan mekanika perpatahan

probabilistik dan dengan tidak mempertimbangkan pengaruh korosi. Pertimbangan

pemodelan yang diperlukan dalam masalah ini adalah bahwa kondisi

thermohidolika perlu dipertimbangkan (koefisien perpindahan panas sebagai fungsi

suhu dan tekanan serta geometri) serta pengaruh parameter keandalan dan

distribusi probabilitas ukuran cacat yang dipakai. Hasil yang didapat diharapkan

memberikan gambaran hasil perhitungan probabilitas kegagalan sisi belt-line
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perkejadian dan pengaruh serta sensitivitas yang diberikan oleh parameter

keandalannya seperti pemakaian distribusi ukuran kedalaman cacat yang berbeda

dan kandungan Ni.Cu serta nilai RTNDT maupun neutron fluence yang diterimanya.

Diharapkan kecenderungan penurunan nilai parameter keandalan akan

menurunkan nilai probabilitas kegagalannya disamping perlu untuk melihat

seberapajauh sensitivitas dari nilai-nilai tersebut. ...

TEORI

Keandalan bejana tekan dipertimbangkan sebagai komponen struktural

dengan mempertimbangkan cacat yang berupa retak bahan. Pada prinsipnya

keadaan cacat dari bejana tekan dipakai untuk perhitungan probabilitas gagal

bejana dari jumlah total rerata cacat dalam bejana dan agihan probabilitasnya

dalam lokasi dan dalam bentuk serta ukurannya.

Setelah waktu pengoperasian komponen, probabilitas pertumbuhan retak

suatu pengawalan retak dapat membentuk pertumbuhan retak kecil. Probabilitas

pertumbuhan retak sampai dengan ukuran kritis dan terlampauinya panjang kritis

merupakan probabilitas gagal. Nilai probabilitas gagal bejana sisi belt-line diambil

sebagai fungsi agihan Poisson dan merupakan bagian dari fungsi keandalan

bejana tekan.

Model Mekanika Patahan

Analisis tegangan bejana tekan di bidang mekanika patahan menggunakan

teknologi elastik-linier (LEFM) yang didasari oleh analisis tegangan elastik disekitar

kerusakan. Parameter ketangguhan bahan diwakili oleh faktor intensitas tegangan

retak (K). Ketangguhan retak diukur dengan dimensi geometri kerusakan pada

komposisi bahan dan tegangan terpakai. Faktor intensitas tegangan untuk

pembukaan retak I secara umum diberikan sebagai;

Ki= aV^lif (i)

f adalah faktor yang berpengaruh dan merupakan fungsi geometri komponen dan

bentuk serta letak retak. o adalah tegangan terpakai dan a adalah ukuran

kedalaman retak.

Sesuai mekanika patahan, ketangguhan bahan diwakili oleh faktor intensitas

tegangan dengan pembukaan retak I yang dimiliki bahan. Peretakan akan tumbuh

dari pengawalan retak ke retakan berikutnya jika faktor intensitas tegangan yang
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diterima (K|) sama dengan faktor intensitas tegangan kritis (KJC) yang diijinkan.

Kegagalan bahan bejana tekan terjadi jika (K|)/(K[c) > 1.

Pada daerah rapuh bahan, retakan dapat bergerak secara cepat pada nilai

faktor intensitas tegangan tertentu yang disebut sebagai faktor intensitas tegangan

arrest. Hal ini menyangkut percepatan retak hasil kombinasi suhu tinggi, tegangan

rendah dan ketangguhan yang cukup tinggi. Jika terjadi percepatan retak yang

besar sehingga faktor intensitas tegangan dapat melewati faktor intensitas

tegangan arresfnya, kegagalan terjadi sebagai kegagalan karena arrest atau jika

Bahan struktur dari bejana tekan reaktor pada daerah belt-line serta

pelapisnya dapat mengalami pendinginan yang mendadak begitu pula tekanan

mengalami perubahan tertentu atau disebut kondisi transient. Pada kondisi

transient seperti ini, bahan bejana tekan merupakan subyek kejutan termal dan

tekanan dan merupakan kecelakaan yang paling parah untuk bejana tekan PWR[4).

Faktor intensitas tegangan yang diterima merupakan gabungan dari faktor

intensitas tegangan karena tegangan termal (KJJ) dan tegangan tekan (Kjp).

K|=K|T + 2K IP (2)

Evaluasi pada kejutan termal dan tekanan untuk bejana tekan reaktor

menggunakan faktor intensitas tegangan maksimal atau kritis. Faktor intensitas

tegangan kritis merupakan 'upper sfte/f yakni transisi proses pengawalan retak dari

rapuh ke ulet pada kenaikan suhu bahan.

Model perhitungan

Pada daerah belt-line merupakan daerah yang mempunyai akibat terbesar

dari pengaruh irradiasi yang lebih kuat (dekat teras). Pada daerah belt-line dari

bejana tekan diameter sisi sebelah luar dan sebelah dalam, tebal pelapis, dan

diameter luar "core barrel" merupakan bagian geometri bejana yang diperlukan

kaitannya dengan perhitungan tegangan termal maupun tekan.

Suhu pendingin dan tekanan skenario transient dalam bejana tekan

merupakan bahan acuan dalam model perhitungan. Lima nilai suhu dan tekanan

transient ditentukan sesuai skenario tersebut untuk waktu 0, 1/4, 1/2, 3/4 dan 1 kali

dari rentang waktu transient. Ke lima nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan

nilai-nilai suhu dan tekanan yang lain dalam rentang waktu transient dengan

metode polinomial derajat empat'11.
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Model Perhitungan Deterministik

Model perhitungan deterministik dilakukan pertama kali dengan model untuk

nilai koefisien perpindahan panas di permukaan sebelah dalam bejana. Perubahan

nilai parameter air pendingin pada suhu dan tekanan serta waktu transient ikut

dipertimbangkan. Koefisien perpindahan panas film (hf) diperoleh dengan

menggunakan parameter perpindahan panas seperti bilangan Nusselt untuk

silinder sesumbu'2' sebagai berikut:

N u = kf^L = 0.023(Re)°-8(Pr)a3(^-)0-53

k f ^2 (3)

Dn adalah diameter hidrolika, kf konduktivitas air pendingin. Re adalah

bilangan Reynold dan Pr bilangan Prandle. Laju aliran masa pendingiri, viskositas,

kapasitas panas, konduktivitas termal dari pendingin disesuaikan untuk suhu dan

tekanan pada saat transient. d-|adalah diameter sebelah dalam bejana dan 62

diameter penumpu teras (core barrel).

Keberadaan bahan pelapis dengan ketebalan tertentu (%|) dan konduktivitas

termal (kp) yang berbeda dengan konduktivitas termal (kkm) logam dasar

mempengaruhi keefektifan pertukaran panas. Koefisien pertukaran panas konvektif

yang efektif sebagai:

1
neff

1
hf U (4)

dengan demikian faktor transmisi panas sepanjang tebal logam dasar Xbm adalah,

(5)

Perhitungan suhu bahan bejana pada kedalaman retak tertentu ditentukan

dengan faktor tersebut sesuai dengan lima pembagian kedalaman retak (j) dalam

ketebalan bahan termasuk pelapis. Empat titik suhu (i) sebagai fungsi C, fj(C),

merupakan gradient suhu yang dipengaruhi oleh faktor transmisi C dalam bahan

retak dan digunakan untuk menentukan suhu logam tiap kedalaman retak ke j dan

interval waktu transient w, sebagai;
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Tq(aj,w)=Tair(w)-Zfi(C) (6)

dengan Tq(aj,w) sejumlah j digunakan secara polinomial derajat j untuk

menentukan suhu logam tiap kedalaman retak dari pembagian kedalaman retak

maksimum 35 bagian dalam interval waktu w.

Tegangan tertnal pada kedalaman retak ke j dengan CET(w)=E<x/(1-v)

sebagai fungsi suhu adalah :

aj=CET(w) Tq(aj.w) (7)

dengan E modulus elastisitas bahan, a koefisien ekspansi termal bahan dan v

adalah koefisien rasio Poisson . a; dari sejumlah j digunakan secara polinomial

derajat j untuk menentukan tegangan termal pada tiap kedalaman retak dari

pembagian kedalaman retak maksimum dalam interval waktu w. Parameter termal

yang dimodelkan adalah parameter termal dari bahan SS533CI1 dan SS508 CL3.

Faktor intensitas tegangan karena tegangan termal pada kedalaman retak ke j

sebagai:

il—-) Fb, (8)
dengan Fbi adalah faktor yang berpengaruh sebagai fungsi rasio ukuran

kedalaman retak ke j dengan ketebalan bahan serta sebagai fungsi faktor ukuran

geometri bejana.

Tegangan tekan berasal dari tekanan pada saat w, P(w) dan intensitas

tegangan karena beban tekanan pada kedalaman retak ke j adalah:

5 ._*= V"1 (9)
KIP = ^ n . a j (5P(w))Z Fbj

J- '^ A bm A

Ketiga faktor intensitas tersebut di atas merupakan faktor intensitas yang diterima

bahan berupa beban tegangan hasil kejutan termal-tekanan. Faktor intensitas

tegangan kritis dan arrest sesuai ASME III adalah:

K,c = 33,2+ 2,806 exp.(0,02((Ta-RTNDT)+100) (10)

dan

K|A = 26,78 + 1,223 exp.(0,0145((Ta-RTNDT)+160) (11)
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Ta merupakan suhu pada tip dari ukuran kedalaman cacat atau retak a dan RTNDT

merupakan suhu acuan pada saat awal ketangguhan retak ulet dimulai berkaitan

dengan adanya pengaruh irradiasi terhadap bahan bejana atau akibat pengaruh

fluence. Pertimbangan K,c maximum merupakan faktor intensitas tegangan kritis

maksimum 200 ksiVin seperti yang dipergunakan oleh staf NRC dalam

mengevaluasi kejutan tekan-termal bejana tekanl1-5) (ksi=10^ psia).

Hasil-hasil perhitungan deterministik digunakan untuk perhitungan dengan

model probabilitas.

Model Probabilitas

Probabilitas gagal bejana tekan merupakan hasil dari dua faktor yaitu

probabilitas gagal karena retakan yang ada di sisi belt-line dan probabilitas kejadian

transient.

Dasar probabilitas mekanika patahan adalah prinsip mekanika patahan

deterministik dan prosedur dengan mempertimbangkan satu atau lebih variable

masukan yang teragihkan acak. Variabel yang dapat mempunyai agihan acak

adalah: ukuran awal retak, amplitudo tegangan serta konsentrasi/kandungan

campuran tertentu, sifat-sifat bahan seperti ketangguhan patahan atau faktor

intensitas tegangan. Metode Monte Carlo dipergunakan yaitu probabilitas gagal

didefinisikan sebagai jumlah simulasi yang menghasilkan kegagalan dibagi dengan

jumlah total simulasi dengan kriteria gagal K| /K|C >1 jika non arrest dan K| /K,A >1

jika arrest. Pertimbangan terhadap probabilitas gagal dapat meliputi;

1) Ukuran kedalaman retak.a, dan agihan probabilitas ukuran kedalaman

cacat/retak.

2) Tekanan sistem pendingin dan suhu pendingin di down-comer serta koefisien

perpindahan panas fluida-film pada permukaan dalam bejana.

3) Kandungan unsur Ni dan Cu, serta parameter termal dan mekanik bahan.

4) Mekanika patahan probabilitas dengan informasi yang tersebut item 1,2 dan

3.

5) Melibatakan inservice inspection atau tidak ( probabilitas deteksi cacat).

Sejumlah simulasi bejana tekan ditentukan dengan satu cacat per bejana.

Densitas cacat atau retak yang rendah sehingga populasi terdistribusi Poisson'6'.

Model cacat atau retakan mempunyai ukuran kedalaman cacat dari agihan

probabilitas ukuran kedalaman cacat Marshall, Octavia dan Dufresne/luciaI1).
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Lokasi cacat dipertimbangkan terdapat pada bahan bejana. Nilai ambang

ukuran cacat ditentukan yaitu 0,25". Ukuran ambang ini merupakan ukuran

kedalaman cacat yang tidak akan menyebabkan gagal.

Kandungan Cu dan Ni, R T ^ Q J awal atau RT°|\JQJ dan neutron fluence yang

merupakan bahan masukan dari sejumlah simulasi dengan nilai acak.

Prosedur simulasi adalah pertama kali dengan memberikan skala kembali

agihan kedalaman retak atau cacat.F(a) dari Marshall. Dengan nilai ambang ukuran

kedalaman cacat Ag, maka penskalaan agihan kedalaman cacat sebagai:

jF(a) da
A« (12)

Perhi tungan agihan probabi l i tas yang dipert imbangkan untuk satu cacat t iap
bejana.

Simulasi dapat d i lakukan minimal 10000. Simulasi kandungan Cu sebagai

Ccu dan kandungan Ni sebagai C^j dimulai dengan mempertimbangkan bilangan

deviasi acak normal dari nilai rerata dan deviasi kandungannya. Selanjutnya diikuti

dengan simulasi neutron fluence,F\u, dan ART^DT (akibat pengaruh irradiasi).

Sesuai NRC penentuan RTjvjrjjtambahan sebagai;

ARTN D T= (-10+470.CCu+350.CCu. CNi)(Flu/1019)0-27 (13)

dan RT^Dj adalah;

R TNDT= RT°NDT + A R TNDT + koreksi (14)

Faktor intensitas tegangan kritis disimulasikan dengan deviasi acak normal dari

faktor intensitas tegangan kritis rerata seperti;

K|C = 36,2+49,4 exp[0,0104(Ta-RT|MDT)] dengan (Ta-RTNDT) < -50 (15)

K|C = 55,1+28 exp[0,0214(Ta-RTNDT)] dengan (Ta-RTNDT) > -50 (16)

dan demikian pula untuk faktor intensitas tegangan arrest sebagai;

K|A = 19,9+43,9 exp[0,0093(Ta-TNDT)] dengan (Ta-RTND j) < 50 (17)

K|A = 70,1+6,5 exp[0,0196(Ta-RTNDT)] dengan (Ta-RTNDT) >50 (18)
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Analisis Program

Model yang telah disusun dan dituangkan kedalam program dianalisis

dengan melakukan seri perhitungan. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengkaji

dan identifikasi parameter keandalan yang memberikan kontribusi terbesar pada

kegagalan'71 atau nilai probabilitas gagal per kejadian bejana tekan sisi belt-line.

Skenario yang dipergunakan adalah kejadian yang mewakili peristiwa kejutan

termal tekan. Seri perhitungan dengan memberikan masukan sebagai berikut;

BEJANA TEKANAN REAKTOR WATAK PERPINDAHAN PANAS
Tipe reaktor
Jenis Bahan Bejana
Diameter Luar Bejana (ft),d1
Diameter Dalam Bejana (ft),d2
Diameter Penumpu Teras(ft),d3
Tebal Pelapis Bejana (in)
Debit Masik Air (Ib/Jam)

PWR
SA508CL3 Konduktivitas Termal (Btu/ff FJam)

14.4533 Logam Pelapis Bejana = 10.1
13.0833 Logam Dasar Bejana = 22.07
11.4792 Diffus.Termal (ft2/Jam)= .3541
.22 Air Pendingin = fungsi suhu dan
7.33E+07 tekanan

Kejutan termal tekan meliputi kejadian transient reaktor PWR yang secara

khusus terjadi pendinginan berlebihan dan menyebabkan kejutan termal yang pada

saat itu pula tekanan sedang dipertahankan atau sistem sedang repressurization

selama transient. Tegangan termal terjadi karena pendinginan yang cepat pada

dinding bejana tekan dan berkombinasi dengan tegangan tekan dari penjagaan

tekanan sistem atau repressurization sistem. Kedua tegangan tersebut mampu

menghasilkan tegangan tensil yang besar dan maksimum pada permukaan dalam

bejana tekan.

Skenario pembebanan : Peristiwa Rancho Seco[3!

Wkt(Mnt) Suhu(F) Tekanan(MPa)

0.00 590. 10.3425

25.00 385 13.44525

50.00 300 14.4795

75.00 280 13. 79

100.00 310 13.1005

Peristiwa Rancho Seco terjadi pada tanggal 30 Maret 1978, laju pendinginan

sampai 300 °F per-jam dan tekanan sistem yang terjaga pada level yang cukup

tinggi antara 1500 psig dan 2100 psigpl. Temperatur bahan bejana dapat turun

sampai dibawah temperatur transisi keuletan nol (A//7 Ductility Temperatur
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Transition) dan dapat menyebabkan propagasi retakan kecil melalui dinding bejana.

Peristiwa realistik dalam skenario kejutan termal-tekan sebagai peristiwa transient

adalah peristiwa pendinginan berlebih tersebut.

Sedangkan parameter penting dari model keandalan bejana tekan adalah;

keberadaan ukuran cacat dan distribusi probabilitas, komposisi kimia bahan Cu dan

Ni, temperatur transisi acuan keuletan nol (RTNDT ) serta neutron fluence. Variasi

atas parameter tersebut dipergunakan sebagai bahan analisis sensitifitas model

yang telah dibuat. Data untuk analisis hasil perhitungan program dipergunakan

dengan seri perhitungan sebagai berikut;

RT (NDT awal) (°F) : [-60 s/d 40)

Kandungan CU(%) : [0.26 s/d 0.4]

Kandungan Nl(%) : [0.05 s/d 1.1]

Fluence (n/cmA2) : (1E19 s/d 1E20]

Dilakukan Inservice Inspection : Ya

Jumlah simulasi 1 (cacat/bejana) dalam 1 kasus : 10000 s/d 100000

Jenis Cacat : Sirkumferensial

Distribusi Probabilitas Ukuran Cacat : MARSHALL, dan

OCTAVIA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skenario kejutan termal dipertimbangkan untuk analisis dan kajian data

keandalan bejana tekan serta untuk mengetahui kombinasi tegangan tekan dan

tegangan termal yang berkaitan dengan penurunan fracture toughtness. Gambar 1

menunjukan hasil perhitungan secara polinomial derajat empat dari beban kejutan

termal-tekan sebagai fungsi waktu. Bahan mengalami beban tegangan termal pada

saat mana pendinginan mendadak terjadi sebagai kejutan termal. Pada saat itu

pula tekanan sistem yang tinggi juga memberikan beban dasar sebagai tegangan

tekan.
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Skenario Temperatur dan Tekanan Operasi

600

.T ('F)
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Waktu (Menit)

80 99,4

Gambar 1. Skenario kondisi operasi transient pada reaktor PWR untuk
pembebanan termai dan tekanan

Hasil perhitungan deterministik tegangan, faktor intensitas tegangan sebagai

fungsi waktu maupun fungsi ukuran kedalaman retak dapat dilihat langsung secara

interaktif dilayar monitor. Demikian pula karakteristik ketangguhan bahan sebagai

fungsi selisih suhu tip retakan dan RTNDT . Perhitungan simulasi probabilitas gagal

dilakukan setelah perhitungan deterministik dilakukan dan hasil terpampang

dimonitor. Lama waktu perhitungan simulasi tergantung jumlah simulasi yang

dikerjakan.

Melalui data model bejana tekan yang diterapkan, seri perhitungan

beberapa nilai probabilitas gagal bejana di sisi belt-line telah diperoleh. Perhitungan

probabilitas dan perbandingan dilakukan dengan variasi kandungan Cu, Ni, dan

RTNDT awal, serta neutron fluence. Agihan probabilitas ukuran cacat yang

dipergunakan adalah agihan Marshall dan agihan Octavia. Hasil perhitungan model

memberikan analisis bahwa semakin rendah kandungan Cu (dengan Ni, RTNDT

awal dan fluence konstan), probabilitas gagal semakin kecil. Hal ini dapat

diperlihatkan dalam Gambar 2. Sedangkan pada Gambar 3 menunjukan bahwa

semakin rendah kandungan Ni (dengan Cu, RTNDT awal dan fluence konstan),

probabilitas gagal per kejadian semakin kecil. Kandungan Ni dan Cu mempunyai

pengaruh yang berbeda terhadap sensitifitas. Probabilitas gagal per kejadian lebih

sensitif terhadap perubahan kandungan Cu dibanding terhadap perubahan

kandungan Ni. Hal ini mengartikan bahwa kandungan Cu sangat berarti terhadap

ketangguhan bahan bejana tekan sisi belt-line seiama umur pakai bejana tekan.

Perubahan kandungan Cu seiama pengoperasian bejana tekan perlu dipantau

secara kontinu dengan inservice-inspection begitu pula perubahan kandungan Ni.
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Melalui peletakan sampel uji didirtding bejana dengan bahan yang sama dapat

sebagai cara seperti yang telah diadopsi dalam analisis unjuk kerja bahan bejana

tekan berbagai rektor daya saat ini.

Kedua gambar (Gambar 2 dan Gambar 3) tersebut memperlihatkan bahwa

perbandingan dengan dua agihan yang berbeda (Marshall dan Octavia) telah

didapat hasil yang berdekatan. Kedua distribusi terlihat kadang hasil probabilitas

gagal perkejadian saling bersilangan pada nilai kandungan Ni dan CU. Hal ini

menunjukan bahwa probabilitas gagal perkejadian dapat berkisar diantara kedua

distribusi tersebut.

Cu (%bcrat)

0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4

1.00E+00

•J 1.00E-01 ..

1.00E-02 ..

$ 1.00E-03 ..
tA

2
I 1.00E-04 J
X!

o
1.00E-05 .

-i -i 1 h -i H

. D.Marshall

D.Octavia

Sensitifitas Pengaruh Cu
[RTNDT=20 ('F), Ni=0.5 (% brt), Fluence=2.1el9 (n/cm2)]

Gambar 2. Sensitifitas pengaruh Cu terhadap probabilitas gagal perkejadian
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••= 1.00E-03 ..

o

1.00E-04

. D.Marshall

D.Octavia

Scnsitifitas Pengaruh Ni
[RTNDT=20 ('F), Cu=035 (%brt), Fluence = 2.1el9 (n/cm2)l

Gambar 3. Sensitifitas pengaruh Ni terhadap probabilitas gagal perkejadian

Gambar 4 menunjukan bahwa semakin kecil RTNDT awal, probabilias gagal

semakin kecil dan ketajaman penurunan sesuai kandungan Ni. Terlihat pula bahwa

pengaruh RTNDT awal terhadap probabilitas gagal per kejadian lebih sensitif pada

kandungan Ni yang lebih rendah.

Hasil sensitifitas karena pengaruh neutron fluence ditunjukan dalam Gambar

5. Perbedaan neutron fluence pada Ni dan RTNDT awal konstan, menunjukan

bahwa neutron fluence dan kandungan Cu semakin rendah mempunyai probabilitas

gagal per kejadian juga semakin kecil. Terlihat pula bahwa pengaruh neutron

fluence terhadap probabilitas gagal per kejadian lebih sensitif pada kandungan Cu

yang lebih rendah.

Probabilitas kegagalan bejana tekan sisi belt-line akan semakin kecil jika

kandungan Cu dan Ni semakin rendah. Namun sensitifitas terhadap perubahan

probabilitas gagal per kejadian menjadi semakin besar (lebih sensitif) pada

perubahan kecil RTNDT maupun neutron fluence. Pemantauan perubahan RTNDT

maupun neutron fluence sangat penting untuk dilakukan secara kontinu.
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Gambar 4. Sensitifitas pengaruh RTNDT awal terhadap probabilitas gagal per
kejadian
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Gambar 5. Sensitifitas pengaruh RTNDT awal terhadap probabilitas gagal per
kejadian

KESIMPULAN

Keberadaan ukuran cacat dan distribusi probabilitas, komposisi kimia bahan

Cu dan Ni, temperatur transisi acuan keuletan nol (RTNDT ) serta fluence telah

dipakai sebagai parameter model keandalan bejana tekan. Variasi atas parameter

tersebut telah dipergunakan sebagai bahan analisis sensitifitas model untuk

mendapatkan probabilitas gagal per kejadian bejana tekan PWR sisi belt-line.

138



Prosiding Presentasillmiah Teknologi Keselamatan Reaktor- III ISSN No.: 1410-0533
Serpong, 13-14 Met 1998 PPTKR - BATAN

Agihan probabilitas ukuran cacat yang dipergunakan adalah agihan Marshall dan

agihan Octavia. Hasil perhitungan model memberikan analisis bahwa probabilitas

gagal per kejadian semakin kecil untuk kandungan Cu, Ni, dan RTNDT awal serta

neutron fluence semakin rendah. Namun untuk kandungan Cu dan Ni rendah,

sensitifitas terhadap perubahan probabilitas gagal per kejadian menjadi semakin

besar (lebih sensitif) pada perubahan kecil RTNDT maupun neutron fluence.

Perbandingan dengan dua agihan yang berbeda telah menghasilkan nilai

probabilitas gagal per kejadian yang berdekatan. Kesimpulan yang diperoleh

bahwa analisis hasil pemodelan untuk validasi awal model telah menunjukan

bahwa pemodelan telah dapat menunjukan hasil yang diharapkan yaitu

kecenderungan penurunan nilai parameter keandalan akan menurunkan nilai

probabilitas kegagalannya dan sensitivitas dari perubahan probabilitas gagal per

kejadian dari pemodelan diperoleh.
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