
BAB II
LANDASAN TEORI

Setiap perusahaan menginginkan suatu bentuk pengoperasian fasilitas

tanpa kecelakaan dan berupaya agar tidak ada yang terluka (zero accident and no

body gets hurt). Hal tersebut dapat dicapai apabila terjadi perpaduan yang baik

dan terintegrasi antara kegiatan operasi, inspeksi di lapangan, dan sistem

manajemen yang dimiliki oleh operator. Pada umumnya, metode inspeksi yang

selama ini dilakukan adalah inspeksi berdasarkan waktu. Metode lain yang bisa

digunakan adalah metode risk based inspection (RBI). Untuk penelitian ini

Equipment yang dilakukan RBI adalah pressure safety valve.

2.1 Pressure Relief Valve atau Pressure Safety Valve

Menurut API 520 Pressure Safety Valves adalah sebuah katup pelepas

tekanan yang digerakan oleh tekanan statis dari katup dan ditandai dengan

pembukaan yang cepat. Pressure safety valve ini biasa digunakan untuk fluida gas.

Relief Valve adalah anggota dari kelompok Pressure Relief Devices.

Pressure Relief Devices merupakan equipment mekanis yang berfungsi

melindungi equipment pabrik dari tekanan berlebih (overpressure). Pressure

Relief Devices dirancang untuk membuka pada saat kondisi darurat atau keadaan

abnormal untuk mencegah meningkatnya tekanan fluida melebihi batas yang

ditetapkan. Equipment ini juga dirancang untuk mencegah terjadinya kondisi

vakum yang berlebihan dalam suatu equipment proses. Tujuan pemasangan

Pressure Relief Devices tidak hanya untuk keamanan dan keselamatan kerja

namun juga untuk mencegah terjadinya kerusakan equipment, mencegah

kehilangan bahan baku atau produk, mengurangi jumlah down time, dan

sebagainya.( API 520)

Dalam API RP 520 dan API RP 521 terdapat beberapa definisi penting

yang dipakai yang berkaitan dengan Pressure Relief Devices yaitu sebagai

berikut:
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1. Relief Valve atau pressure reliefe valve, adalah suatu alat otomatik

pembuang tekanan yang digerakkan oleh static pressure upstream dari

valve dan yang membuka proposonil terhadap kenaikan tekanan di atas

tekanan bukaan. Relief valve digunakan terutama pada fluida cair seperti

air atau minyak. Kapasitas relief valves biasanya pada 10 atau 25 persen

dari nilai over pressure tergantung pada aplikasinya.

2. Safety valve atau Pressure safety valve, adalah suatu alat otomatik

pembuang tekanan yang cocok untuk dipergunakan baik sebagai safety

valve maupun sebagai relief valve tergantung pada penggunaannya.

Relief valve ini biasanya digunakan pada Fluida gas atau vapor.

Walaupun API Recommended Practice telah membuat definisi tersebut

di atas, namun banyak perusahaan minyak dan gas bumi yang mencampur

adukkan istilah tersebut di atas dan hanya memakai istilah reliefe valve saja.

2.2 Jenis-Jenis Reliefe Valve

Terdapat banyak jenis relief valve atau yang tersedia untuk memenuhi

aplikasi diberbagai industri yang berbeda. Meskipun beberapa standar baik

nasional maupun internasional memberikan klasifikasi relief valve yang berbeda-

beda, secara umum relief valve terbagi atas (Baskoro, 2010):

1. Spring-Loaded Pressure Relief Valves (relief valve dengan spring/spiral

tekan)

a. Non-Balanced (Conventional) Pressure Relief Valve

b. Balanced Pressure Reliefe Valve

2. Special Pressure Relief Valve

a. Pilot-Operated Valve

b. Rupture Disc

2.2.1 Spring-Loaded Pressure Relief Valves

Elemen dasar dari spring-loaded pressure relief valve meliputi inlet

nozzle yang terhubung ke vessel yang akan diproteksi, disc (cakram) yang dapat

bergerak yang mengontrol posisi dan cakram. Prinsip kerja dari relief valve tipe
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ini adalah tekanan inlet diarahkan langsung ke valve berlawanan arah dengan gaya

spiral. Tegangan spiral diset untuk menjaga agar valve manutup pada tekanan

normal. Pada set pressure, gaya pada cakram akan diimbangi dan cakram mulai

terangkat dan terangkat secara penuh pada saat tekanan vessel meningkat di atas

set pressure-nya.(Baskoro, 2010)

Spring-loaded PRV diklasifikasikan atas non-balanced (conventional)

PRV dan balanced PRV (Baskoro, 2010) :

1) Non-Balanced (Conventional) Pressure Relief Valve

Tipe ini banyak digunakan dalam Refinery Process Equipment yang

memerlukan proteksi terhadap overpressure. Conventional PRV

digunakan ketika outletnya menuju sebuah pipa pendek yang dibuang ke

atmosfir atau sistem perpipaan bertekanan rendah (low-pressure

manifold) yang membawa fluida buangan dari satu atau lebih PRV ke

sebuah lokasi pembuangan utama. Biasanya tekanan spiral berada

diantara tekanan yang diset (set pressure) dan tekanan atmosfir.

PRV tipe konvensional mempunyai beberapa kelemahan yaitu:

a. Tekanan balik (Back pressure) pada outlet yang berfluktuasi akan

mempengaruhi tekanan dimana valve mulai membuka sehingga valve

akan menutup bila tekanan balik terlalu tinggi karena tidak

seimbangnya tekanan pada valve atau harmonic resonance. Valve

akan mulai memperlihatkan flutter atau chatter. Flutter adalah karena

tidak normalnya gerak putar yang cepat (abnormal rapid

reciprocating motion) dari bagian yang bergerak dalam PRV dimana

cakram tidak ada kontak dengan seatnya. Chatter adalah gerakan yang

menyebabkan cakram kontak dengan seatnya dan merusak valve-nya

serta perpipaan terdekat. Untuk itu nilai tekanan balik yang bisa

membesar harus diperhitungkan untuk setiap kondisi overpressure

yang digunakan. PRV Konvensional sebaiknya tidak digunakan bila

tekanan balik lebih dari 10 persen dari set pressure. Tekanan balik

yang lebih besar dapat diperhitungkan bila overpressure-nya lebih dari
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10%. Tekanan balik memiliki pengaruh yang berbeda tegantung pada

desain dari bonnet pada valve.

b. Back pressure yang tinggi akan mengakibatkan kapasitas relieving

dari relief valve akan berkurang.

c. Untuk jenis fluida yang bersifat korosif atau menyebabkan fouling

maka endapan yang terjadi akan menempel pada disc guide yang akan

mengakibatkan valve tidak dapat membuka atau macet sehingga

memerlukan inspekasi yang lebih sering.

2) Balanced Pressure Relief Valve

Balanced Pressure Relief Valve (Balanced PRV) didesain untuk

mengurangi efek dari tekanan balik pada set pressure valve-nya dan

meminimalkan efek dari tekanan balik yang membesar dari karakteristik pada saat

membuka atau menutup, mengangkat (spring), dan kapasitas buangnya. Balanced

PRV digunakan bila kenaikkan tekanan (tekanan balik diakibatkan oleh aliran

yang melalui downstream dari piping setelah relief valve) terlalu tinggi untuk

PRV tipe konvensional atau bila tekanan balik bervariasi dari waktu ke waktu.

Balanced PRV dapat digunakan bila tekanan balik tidak melebihi 50% dari set

pressure. Ada 2 tipe balanced PRV yaitu tipe yang memakai piston dan tipe yang

memakai bellows. (Baskoro, 2010)

Untuk tipe piston, rumah dari piston dibuat ventilasi sehingga tekanan

balik dari muka yang berlawanan arah dengan disc valve tidak ada. Gas yang

diventilasi dari bonnets pada piston ini harus dibuang secara aman dengan

restriksi yang minimum. (Baskoro, 2010)

Untuk tipe bellows, pengaturan posisi bellows dari valve mencegah

tekanan balik bereaksi pada sisi atas dari cakram pada area efektif bellows-nya.

Area cakram yang berada dibelakang bellows pada arah yang berlawanan dengan

area nozzle seat akan menahan efek dari tekanan balik pada cakram sehingga tidak

ada tekanan yang tidak seimbang pada fluktuasi tekanan didownstream valve.

Bellows mengisolasi disc guide, spring, dan bagian atas lainnya dari fluida yang

mengalir. Fitur ini mungkin penting bila fluida yang mengalir bersifat korosif atau

akan merusak PRV. Pada beberapa ukuran dan desain tertentu, bellows tidak
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tersedia, karena terbatasnya ukuran fisik dari bellows yang dapat didesain serta

dibuat pada valve. Jika balanced bellows tidak tersedia maka unbalanced bellows

dapat dispesifikasi bila isolasi terhadap korosi lebih diutamakan. (Baskoro, 2010)

Balanced PRV membuat kemungkinan lebih besar tekanan yang dapat

dibuang pada perpipaan. Kedua jenis balanced PRV harus mempunyai ventilasi

bonnet yang cukup besar untuk memastikan tidak adanya tekanan balik yang

dapat terjadi pada aliran normal. Jika valve dilokasikan dengan ventilasi ke

atmosfir (dengan jumlah yang tidak terlampau besar) yang dapat membuat adanya

racun, vent harus dipipakan ke dalam lokasi yang aman dengan sistem dicharge

independen. (Baskoro, 2010)

2.2.2 Special Pressure Relief Valve

Konvensional dan balanced PRV kurang cocok untuk beberapa

pemakaian tertentu misalnya (Baskoro, 2010) :

1. Vessel yang dihadapkan pada internal explosion maka safety valve tidak

dapat memberikan proteksi yang cukup

2. Vessel dengan relief valve diset pada tekanan kurang dari 10 psig maka

safety valve tidak reliable.

3. Equipment yang memerlukan proteksi terhadap thermal expansion dapat

menggunakan equipment pelindung yang lebih sederhana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka special PRV diperlukan.

Beberapa tipe special PRV antara lain sebagai berikut (Baskoro, 2010):

1) Pilot-operated Pressure Relief Valve

Tipe ini banyak digunakan dalam Refinery Process Equipment yang

memerlukan proteksi terhadap overpressure. Conventional PRV

digunakan ketika outletnya menuju sebuah pipa pendek yang dibuang ke

atmosfir atau sistem perpipaan.

Pilot-operated PRV digunakan untuk mengatasi beberapa kelemahan

yang ada pada PRV tipe konvensional dan tipe non-konvensional. Pilot-

Operated PRV secara umum terbagi atas tipe piston dan tipe diafragma:
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a. Tipe Piston

Tipe piston terdiri atas bagian valve utama, yaitu floating piston, dan

pilot valve external. Piston didesain untuk mendapat area efektif yang

lebih luas pada bagian atas dan bawah. Sampai tercapainya set

pressure, area bagian atas dan bawah terekspose pada tekanan inlet

yang sama. Karena area efektif yang lebih besar pada sisi atas

pistonnya, maka gaya tekan membuat piston lebih kencang pada

valve seatnya. Semakin besar tekanan operasional yang terjadi, maka

gaya pada seat semakin besar dan membuat valve semakin kencang

(tighter). Pada set pointnya, pilot akan menventilasi tekanan pada sisi

atas piston yang membuat piston tidak menekan seat dan fluida

mengalir melewati valve utama. Setelah kondisi overpressure

terlewati, pilot akan menutup vent dari sisi atas piston dan

mengembalikan ke kondisi valve semula.

b. Tipe Diafragma

Sama dengan tipe piston hanya piston digantikan oleh diafragma

fleksibel dan disc atau cakram. Diafragma menyediakan fungsi

unbalance dari piston. Cakram, yang normalnya menutup inlet valve,

terintegrasi dengan diafragma. Pilot external bekerja mirip dengan

piston yaitu dengan memventilasi top diaphragm pada kondisi set

pressure dan mengembalikan diafragma pada kondisi normal. Seperti

halnya tipe piston, gaya tekan seat bertambah secara proporsional

seperti bertambahnya tekanan operasi karena perbedaan area yang

terekspose pada diafragma. Pilot valve yang mengoperasikan bagian

utama valve dapat secara ‘pop action’ atau ‘modulation action’. Pilot

ini juga dapat bertipe ‘non-flowing’ atau ‘flowing’ yang berarti fluida

proses dapat melewati pilot valve dan sebaliknya. Pencegahan aliran

balik diperlukan bila ada kemungkinan tekanan ada sisi outlet

bertambah melewati tekanan inletnya pada perpipaan yang ada.

Pilot-operated PRV lebih unggul dibandingkan tipe konvensional dan

tipe balanced pada rentang tekanan 1 – 15 psig dan suhu ambient.
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Pilot-operated PRV dapat digunakan pada kondisi fasa gas atau cair,

karena bagian valve utama dan pilot tidak mengandung komponen

non-metal, temperatur proses dan fluida sesuai serta terbatas

penggunaannya. Sebagai tambahan, karakteristik fluida seperti

kecenderungan pada terbentuknya polimer atau fouling, viscosity,

adanya padatan, dan sifat korosif dapat mempengaruhi kinerja pilot.

2) Rupture Disc

Rupture disc merupakan alat pengaman yang berbentuk diafragma tipis

yang ditempatkan diantara dua flange dan dimaksudkan untuk pecah

pada tekanan yang diinginkan. Rupture disc kadang-kadang digunakan

secara seri dengan safety valve untuk melindungi safety valve dari bahan

yang merusak atau mengganggu kelancaran operasi safety valve. Disc

didesain akan hancur dengan sendirinya pada tekanan tertentu yang

sudah ditetapkan sebelumnya.

Rupture disc memiliki keuntungan dibandingkan safety valve jika harus

melepaskan sejumlah besar gas atau liquid dalam waktu yang singkat.

Rupture disc tersedia secara komersial dan dibuat dari berbagai macam

logam atau bahan lain yang sesuai untuk fluida yang dibutuhkan.

Rupture disc merupakan elemen yang sensitif terhadap tekanan dan

temperatur. Rupture disc didesain untuk melindungi sistem bertekanan

dari tekanan berlebihan atau vakum dengan cara meledak pada perbedaan

tekanan disc yang telah ditentukan. Jika temperatur naik biasanya

tekanan ledakan berkurang. Karena efek dari temperatur tergantung pada

material disc dan jenis rupture disc-nya, maka konsultasi dengan pihak

manufaktur sangat diperlukan.

Rasio dari tekanan maksimum operasional versus tekanan aktual dari

ledakan adalah faktor utama untuk memilih jenis rupture disc. Tekanan

maksimum yang dipertimbangkan harus dibawah dari tekanan desain

equipment yang akan dipasang rupture disc guna mencegah kegagalan

premature dari rupture disc terhadap fatigue dan creep. Engineer harus
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memperhitungkan tekanan pada kedua sisi disc guna menentukan

tekanan ledak.

Rupture disc tidak dapat menutup kembali setelah meledak (not reclose)

sehingga keputusan untuk memasang rupture menjadi pertimbangan

yang sangat penting dari sisi ekonomi. Meskipun demikian, banyak

aplikasi dimana pemasangan rupture disc lebih baik dibandingkan

dengan pressure relief valves. Aplikasi tersebut meliputi:

a. Reaksi yang tidak terkontrol atau overpressure yang begitu cepat

dimana kelembaman dari sehingga pressure relief valve akan

menghambat kecepatan relief yang dibutuhkan.

b. Bila fluida sangat kental.

c. Bila fluida cenderung terdeposit pada sisi bawah disc dari pressure

relief valve disc sehingga valve menjadi tidak dapat bekerja.

d. Dan beberapa aplikasi lainnya

Ruture disc juga terbagi dari beberapa tipe, antara lain adalah:

a) Tipe Konvensional

b) Scored Tension-Loaded Rupture Disc

c) Tipe Disc Komposit

d) Reverse-Acting Rupture Disc

e) Graphite Rupture Disc

Rupture disc juga digunakan sebagai alat utama pada kondisi relief jika

penggunaan PRV tidak praktis. Relief sangat memerlukan area yang luas

karena jumlah aliran yang besar atau tekanan relief yang rendah,

menyebabkan area relief dengan PRV tidak praktis. Rupture disc dapat

juga digunakan pada pabrik pengolahan dengan gas, upstream, dan relief

valve, untuk mengurangi kebocoran yang kecil dan gangguan pada valve.

Tekanan pada rongga antara rupture disc dan valve harus dimonitor

untuk melihat kinerja rupture disc-nya.
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2.3 Desain Relief Valve

Dalam operasi keseharian dari kilang minyak dan gas bumi, overpressure

dapat terjadi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja dan kerusakan

equipment. Keadaan overpressure dapat di atasi dengan memasang equipment

pengaman yang disebut pressure relief system. Desain yang akurat dari pressure

relief system sangat diperlukan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan

akibat overpressure seperti kebakaran atau ledakan. Pressure relief system terdiri

dari pressure relief device, flare piping system, flare separation drum dan flare

system. Suatu pressure relief device didesain untuk membuka dan melepas

kelebihan tekanan dan kemudian menutup kembali pada kondisi tekanan normal

untuk mencegah aliran balik dari fluida yang dilepas/ dibuang (kecuali untuk

rupture disc) (Baskoro, 2010).

2.3.1 Analisa Penyebab Terjadinya Overpressure

Ada empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kelebihan

tekanan dalam suatu equipment proses (Tinambunan, 2013) yaitu:

1. Kenaikkan input bahan

2. Penurunan output bahan

3. Kenaikan input panas

4. Penurunan penghilangan panas

Contoh-contoh dari penyebab terjadinya kelebihan tekana antara lain

adalah:

1) Kenaikkan input bahan seperti;

 Kegagalan dan membukanya kontrol valve upstream suatu vessel

 Kekeliruan atau ketidaksengajaan sehingga membuka valve di bagian

upstream suatu vessel.

 Tube rupture dalam reboiler

2) Penurunan output bahan seperti;

 Kegagalan dan menutupnya control valve yang terletak dibagian

downstream sebuah vessel
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 Kekeliruan atau ketidaksengajaan menutup valve yang terletak

didownstream sebuah vessel

 Kegagalan kompresor yang terpasang dibagian downstream sebuah

vessel

 Kegagalan pompa yang terpasang didownstream, sebuah vessel

3) Kenaikkan input bahan seperti;

 Kegagalan suatu valve untuk menutup bahan bakar ke fired heater

 Kenaikkan pemindahan panas karena kenaikkan beda suhu di dalam

sebuah reboiler

 Kebakaran yang terjadi sekitar sebuah vessel

4) Penurunan penghilangan panas seperti;

 Kegagalan air pendingin

 Kegagalan condenser udara

 Kegagalan sirkulasi aliran penghilang panas

Empat kemungkinan di atas adalah kemungkinan penyebab kelebihan

tekanan yang tidak berkaitan (unrelated casualities). Dalam menganalisis suatu

sistem untuk pemasangan relief valve maka telah diterima sebagai panduan umum

(general practice) mengadakan asumsi bahwa satu atau lebih penyebab kelebihan

tekanan overpressure yang tidak berkaitan tidak akan terjadi secara bersamaan.

Sebagai contoh, tidak perlu berasumsi bahwa sebuah pompa akan mengalami

kegagalan pada saat terjadi tube rupture, dan pada saat yang sama operator

menutup valve yang salah secara tidak sengaja. Namun di dalam kejadian general

power failure maka dapat dengan mudah terjadi secara simultan kegagalan pompa

reflux, kegagalan air pendingin dan kegagalan condenser udara yang kesemuanya

penyebab terjadinya overpressure. Penyebab-penyebab semacam ini merupakan

penyebab yang berkaitan dan pengaruhnya secara simultan harus diperhitungkan.

2.3.2 Standar dan Rekomendasi

Di dalam mendesain suatu Relief Valve, harus mengikuti standar dan

rekomendasi yang berlaku. Standar dan rekomendasi merupakan referensi yang

dipakai untuk melakukan perhitungan-perhitungan desain suatu equipment
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termasuk juga perhitungan relief valve. untuk perhitungan relief valve dipakai

standar dan rekomendasi sebagai berikut:

a. ASME-Boiler and Pressure Vessel Code Section I, Power Boilers, and

Section V2I, Pressure Vessels.

Dalam standar ini telah dikembangkan untuk menetapkan aturan-aturan

tentang safety meliputi desain, fabrikasi, dan inspeksi selama konstruksi

boiler dan pressure vessel. Dalam standar tersebut termasuk juga section

mengenai pressure relief devices.

b. API Recommende Practice

API (American Petroleum Institute) telah menerbitkan standar dan

rekomendasi yang merupakan hasil pengalaman bertahun-tahun dari para insinyur

dalam bidang industri peminyakan. Penerbitan tersebut dimaksudkan untuk

melengkapi ASME boiler and pressure vessel code section VI tersebut di atas dan

bukan untuk mengganti ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah berlaku.

Meskipun API Recommended Practice tidak mengikat, namun rekomendasi-

rekomendasi yang terdapat di dalamnya merupakan sumber pengalaman

engineering yang sangat berharga sehingga perlu para engineer membiasakannya

untuk mengenal penerbitan tersebut. Khusus untuk perhitungan relief valve, API

mengeluarkan beberapa standard dan rekomendasi yaitu

 API Recommended Practice 520 Part 2 – Installation of pressure

relief systems in Refineries.

 API Recommended Practice 521 – Guide for Pressure-Relieving and

Depressuring Systems.

 API Recommended Practice 527 - Seat Tightness of Pressure Relief

Valves.

Dalam API RP 520 dan RP 521 terdapat beberapa definisi penting yang

dipakai yang berkaitan dengan pressure relief valve:

1. Maximum Allowable Working Pressure (MAWP)

Adalah tekanan maksimum yang diperkenankan dari suatu vessel untuk

suhu tertentu. Tekanan ini didasarkan pada perhitungan untuk tiap

elemen di dalam vessel dengan tebal dinding nominal tidak termasuk



II-12

tambahan ketebalan untuk korosi dan ketebalan yang diperlukan untuk

menahan beban selain tekanan. MAWP dipakai sebagai basis untuk

menentukan set pressure dari relief valve yang melindungi vessel tersebut.

Terkecuali untuk relief valve yang dipasang semata-mata hanya untuk

melindungi vessel terhadap external fire atau external heat, maka set

pressure suatu relief valve menurut ASME Section V2I tidak

diperkenankan melampaui MAWP dari vessel yang dilindunginya. Jika

relief valve yang disediakan terdiri lebih dari satu, hanya satu valve saja

yang perlu diset pada MAWP sedangkan yang lainnya boleh diset di atas

MAWP, namun tidak boleh melampaui 105% MAWP.

2. Tekanan Desain (Design pressure)

Adalah tekanan yang dipakai untuk mendesain suatu vessel dengan

tujuan untuk menentukan tebal minimum dinding vessel yang

diperkenankan atau karakteristik fisik minimum dari bagian-bagian yang

berbeda dalam vessel. Static head harus ditambahkan kepada tekanan

desain untuk menentukan ketebalan bagian tertentu dari vessel

3. Akumulasi (Accumulation)

Adalah kenaikan tekanan di atas maximum allowable working pressure

vessel selama pembuangan melalui relief valve dinyatakan dalam % dari

MAWP atau dalam psi. Perlu dicatat bahwa akumulasi adalah berkaitan

dengan MAWP.

4. Tekanan Berlebih (Overpressure)

Adalah kenaikan tekanan di atas set pressure dari relief valve. Jadi

overpressure berkaitan dengan set pressure suatu relief valve

2.4 Tinjauan Risk Based Inspection (RBI)

Risk Based Inspection adalah suatu perencanaan inspeksi yang berbasis

pada analisa resiko equipment. Analisa resiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi

skenario kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan equipment, mekanisme

penurunan kualitas (Degradation) suatu material atau equipment, peluang

terjadinya likelihood of failure (LoF) yang berpotensi menurunkan kinerja
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equipment, menilai consequence of failure (CoF) yang mungkin timbul,

menetapkan resiko dan menyusun tingkatan serta kategori resiko (risk ranking

ang categorization) (API 581, 2002).

Penerapan risk based inspection secara benar dan konsisten telah terbukti

mampu meningkatkan keandalan equipment pabrik dengan cara meminimalkan

resiko (API 581,2002).

Menurut API Recommended Practice 580, Risk Based Inspection adalah

Risk Assessment dan manajemen proses yang terfokus pada kegagalan equipment

karena kerusakan material. Dengan RBI, dapat dibuat inspection program

berdasarkan risk yang terjadi. Risk Based Inspection (RBI) adalah metode untuk

menentukan rencana inspeksi (equipment mana saja yang perlu diinspeksi, kapan

diinspeksi, dan metode inspeksi apa yang sesuai) berdasarkan resiko kegagalan

suatu equipment.

Definisi RBI menurut API 581 adalah suatu metode untuk menggunakan

resiko sebagai dasar memeringkatkan dan mengelola aktifitas-aktifitas di dalam

sebuah program inspeksi. Metode RBI menyediakan dasar untuk mengelola resiko

dengan menyediakan informasi pengambilan keputusan atas frekuensi inspeksi,

tingkat kedetailan, dan tipe metode NDT (Non Destructive Test) yang dipakai.

RBI memberikan kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya inspeksi dan

perawatan yang lebih besar untuk equipment yang beresiko tinggi dan

penghematan pemakaian sumber daya tersebut untuk equipment dengan resiko

rendah.

Konsep RBI API 581 mempertimbangkan resiko yang bersumber dari

hal-hal sebagai berikut :

1. Resiko terhadap personel di dalam lokasi pabrik (on-site risk to

employee)

2. Resiko terhadap masyarakat disekitar lokasi pabrik (off-site risk to

community)

3. Resiko finansial (business interruption risk)

4. Resiko kerusakan lingkungan (environmental damage risk)
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Jenis resiko tersebut dalam konsep RBI API 581 dikombinasikan ke

dalam faktor-faktor yang menghasilkan keputusan mengenai kapan, dibagian

mana dari equipment dan bagaimana inspeksi dilakukan. Manfaat pelaksanaan

RBI yaitu tercapainya program inspeksi yang lebih terarah sehingga menambah

waktu operasi equipment (berkurangnya waktu unplanned shutdown akibat

kegagalan equipment) dan secara jangka panjang meningkatkan efisiensi

perusahaan.

Namun demikian ada hal-hal yang berkontribusi terhadap resiko suatu

equipment yang tidak dapat dikurangi oleh aktifitas inspeksi. Faktor-faktor

tersebut paling tidak meliputi hal-hal berikut (API 581, 2002):

1. Kesalahan manusia

2. Bencana alam

3. Peristiwa eksternal (misal, tumbukan dengan benda jatuh)

4. Efek sekunder dari unit yang berdekatan

5. Tindakan yang disengaja seperti sabotase

6. Keterbatasan yang dimiliki oleh metode inspeksi itu sendiri

7. Kesalahan desain

8. Mekanisme kerusakan yang tidak diketahui

Dokumen API 581 secara spesifik ditujukan untuk aplikasi RBI di

Industri hidrokarbon dan kimia. Metode RBI API 581 juga membatasi equipment

yang masuk ke dalam jangkauan RBI API 580 pada equipment-equipment

bertekanan dan tidak bergerak atau komponen bertekanan dan tidak bergerak dari

sebuah rotating equipment. Selengkapnya equipment yang termasuk ke dalam

jangkauan RBI adalah sebagai berikut :

1. Bejana tekan : semua equipment yang mewadahi tekanan

2. perpipaan proses: pipa dan komponen pipa

3. Tangki penyimpanan: atmospheric dan pressurized

4. Rotating Equipment: komponen bertekanan

5. Boiler dan Heater: komponen bertekanan

6. Penukar kalor

7. Pressure Relief Devices
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2.5 Metode Pendekatan RBI

Penelitian RBI dapat dibagi menjadi tiga, yaitu metode RBI Kualitatif,

Semi-Kuantitaf, dan kuantitatif. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing

pendekatan tersebut (Roberge, 1986)

2.5.1 Metode RBI Kualitatif

Pendekatan dengan cara kualitatif tidak membutuhkan data secara

lengkap dan terperinci seperti pada pendekatan kuantitatif. Waktu yang diperlukan

pun tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan kuantitatif. Pendekatan kualitatif

menggunakan engineering judgment dan pengalaman, sebagai dasar dari analisa

kemungkinan dan konsekuensi dari kegagalan yang terjadi. Masukan yang

diberikan umumnya tidak dalam bentuk data yang pasti, tetapi dalam bentuk

range data, sehingga memberikan nilai yang berbeda. Hasil yang diberikan pada

umumnya dalam bentuk kualitatif, seperti tinggi, sedang, dan rendah, namun

demikian nilai atau angka dapat diikutkan dalam kategori tersebut. Kelebihan dari

analisis dengan tipe ini adalah kemampuan untuk memberikan assessment resiko

untuk hal yang tidak memiliki data kuantitatif secara terperinci. Ketepatan hasil

dari analisa kualitatif sangat tergantung dari latar belakang eskpertis dan analisnya

(API RP 580).

Pada dasarnya faktor-faktor yang diperhitungkan dalam metode kualitatif

sama dengan metode kuantitatif. Akan tetapi tingkat kerinciannya berbeda. Di

dalam metode kualitatif, data-data masukan banyak yang berupa data kualitatif

hasil penilaian (judgement). Pada API 581 di dalam Appendix A untuk

memudahkan pelaksanaannya terdapat buku kerja yang berbentuk kuisioner.

Kuisioner ini berisi jawaban “Ya” dan “Tidak” atau berupa pilihan berganda.

Masing-masing jawaban akan memiliki nilai dan nilai ini nantinya dijumlahkan

untuk memperoleh nilai total. Nilai total ini akan dikonversi menjadi kategori LoF

dan CoF.
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2.5.1.1 Likelihood

Likelihood adalah ukuran kemungkinan terjadinya bahaya yang

menyertai suatu kejadian atau peristiwa. Cara ukur likelihood dapat dilakukan

dengan observasi, wawancara, data sekunder, dan kriteria resiko. Hasil ukur

Likelihood seperti likeli, occasional, seldom, unlikely, remote, dan rare (Ramli,

2010).

Skor komposit untuk failure likelihood (FL) ditentukan dari mengurangi

total score untuk mitigation effectiveness (ME) ditentukan dari total score untuk

unmitigated failure likelihood (UFL) yang ditentukan (Ramli, 2010). Untuk

mengetahui Composite Score pada likelihood dapat dilihat pada Tabel 2.1.

FL = UFL – MFE

Tabel 2.1 Determine Failure Likelihood
Composite

Score
Corrosion Likelihood Index

≥ 20 1 = Likely: Corrosion failure possible in less than 2 years

16 – 20 2 = Occasional: Corrosion failure possible in 2 - 5 years

12 – 16 3 = Seldom: Corrosion failure possible in 6 - 10 years

8 – 12 4 = Unlikely: Corrosion failure possible in 11 - 15 years

4 – 8 5 = Remote: Corrosion failure possible in 16 - 20 years

0 – 4 6 = Rare: Corrosion failure possible in > 20 years

2.5.1.2 Consequence

Consequence adalah akibat yang mungkin ditimbulkan dari suatu

kejadian atau peristiwa. Cara ukur Consequence dapat dilakukan dengan observasi,

wawancara, data sekunder, dan kriteria resiko. Hasil ukur Consequence seperti

catastrophic, severe, major, moderate, minor dan incidental (Roberge, 1986).

2.5.2 Metode RBI Semi-Kuantitatif

Semi-kuantitatif adalah istilah yang menggambarkan suatu pendekatan

yang memiliki aspek yang diturunkan dari pendekatan kualitatif dan pendekatan

kuantitaif. Hal ini membantu untuk mencapai keuntungan utama dari kedua
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pendekatan (sebagai contoh kecepatan dalam pendekatan kualitatif dan ketepatan

kuantitatif). Secara umum sebagian besar data digunakan dalam pendekatan

kuantitatif. Hasil yang diberikan biasanya lebih berupa kategori untuk

memungkinkan aplikasi kalkulasi resiko untuk memperoleh kriteria penerimaan

resiko yang sesuai (API RP 580).

2.5.3 Metode RBI Kuantitatif

Analisa resiko secara kuantitaf terintegrasi dalam metodologi yang

seragam dengan informasi yang berhubungan tentang desain fasilitas, pelaksanaan

operasi, sejarah operasi, reliabilitas komponen, tindakan manusia, peningkatan

perbaikan fisik dari kecelakaan, dan efek potensial terhadap kesehatan dan

lingkungan. Analisa resiko kuantitatif menggunakan model logika yang

menggambarkan kombinasi dari kejadian yang dapat menyebabkan kecelakaan

merugikan dan model fisik yang menggambarkan perbaikan dari kecelakaan dan

perpindahan material yang berbahaya bagi lingkungan. Model akan dievaluasi

untuk memperoleh pandangan secara kualitatif dan kuantitatif dari suatu tingkat

resiko. Hasil dari evaluasi tersebut juga dapat mengidentifikasi karakter desain

atau operasional yang paling berpengaruh pada resiko. Sesuatu yang membedakan

analisa resiko kuantitatif dari pendekatan kualitatif yaitu kedalaman analisis dan

integritas dari assessment yang detail (API RP 580).

Model logis dari analisa resiko kuantitatif secara umum terdiri dari pohon

kejadian (event tress) dan pohon kesalahan (fault trees). Pohon kejadian akan

memberikan inisiasi kejadian dan kombinasi dari sistem yang sukses dan yang

gagal, sedangkan pohon kesalahan menggambarkan jalur kegagalan dari sistem

yang dapat terjadi sesuai dengan pohon kejadian. Model tersebut dianalisa untuk

memperkirakan kemungkinan dari setiap rangkaian kecelakaan. Hasil ini dapat

digunakan sebagai pendekatan umum yang disajikan dalam nilai resiko, misalnya

biaya pertahun (API RP 580).
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2.6 Analisa Resiko

Resiko merupakan kombinasi dari kemungkinan terjadinya suatu

kegagalan dalam rentang waktu tertentu (probabilitas) dan konsekuensi negatif

dari kejadian tersebut, sehingga dapat dirumuskan dalam persamaan matematika

sebagai berikut (API RP 580):

Resiko = Probabilitas (PoF) x Konsekuensi (CoF)

Resiko tersebut akan diukur dalam terminologi-terminologi konsekuensi

kegagalan (Consequences of Failure, CoF) dan kemungkinan kegagalan

Probability of Failure, PoF), (API 581,2002).

Konsekuensi kegagalan merupakan besaran yang mewakili efek yang

ditimbulkan oleh terjadinya kegagalan. Biasanya di dalam analisis resiko

kuantitatif, besaran ini dinyatakan dalam satuan.

Gambar 2.1 Matrix RiskMan2 6x6

Gambar 2.1 tersebut menunjukkan tingkat likelihood terendah pada

angka enam sumbu Y atau sering disebut sangat jarang, sampai tingkat tertinggi

angka satu atau sering disebut sangat tinggi. Demikian pada sumbu X menunjukan

1 Likely 6 5 4 3 2 1

2 Occasional 7 6 5 4 3 2

3 Seldom 8 7 6 5 4 3

4 Unlikely 9 8 7 6 5 4

5 Remote 10 9 8 7 6 5

6 Rare 10 10 9 8 7 6

6 5 4 3 2 1

Incidental Minor Moderate Major Severe Catastrophic

Decreasing Consequence/Impact
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tingkat konsekuensi terendah pada angka enam sampai tingkat tertinggi pada

angka satu. Menurut API 581 BRD, pada area yang berada didaerah merah (VH-

VH) terhadap equipment-equipment wajib dilakukan inspeksi dengan frekuensi

yang sesering mungkin dan bahkan beberapa perusahaan tidak menizinkan

fasilitasnya beroperasi selama tingkat resikonya ada pada daerah merah tersebut.

Dan sebaliknya, pada area yang hijau (VL-VL) kegiatan inspeksi tidak perlu

dilakukan dengan frekuensi yang tinggi oleh karena resiko sangat rendah. Untuk

mengetahui risk ranking menggunakan riskman2 dapat menggunakan formula

berikut:

PoF + CoF - 1

2.6.1 Penyebab Kegagalan Secara Umum

Menurut API RP 571, secara garis besar kegagalan equipment atau

fasilitas dapat dibagi menjadi empat kategori:

1. Kegagalan mekanik dan metalurgi (mechanical and metallurgical

failure), beberapa contoh penyebab kegagalan ini adalah gempa bumi,

cacat pengelasan, dan lain-lain

2. Pengurangan ketebalan secara merata atau lokal (uniform or localized

loss of thickness), hal ini adalah yang umum terjadi pada setiap

equipment dan fasilitas yang akan menjadi fokus pada tulisan ini

3. Korosi temperatur tinggi (high temperature corrosion)

4. Retak akibat pengaruh lingkungan (environmental assisted cracking).

Contohnya adalah retak tegang akibat H2S.

Semua kategori kegagalan tersebut di atas dapat di atasi dengan disain

dan kualitas kontrol yang baik, kecuali pada poin kedua. Semua material pasti

akan mengalami pengurangan ketebalan material karena reaksi natural, maka dari

itu biasanya seorang engineer memberikan toleransi ketebalan pada setiap

equipment sesuai dengan disain umur pemakaian (API RP 571).

Faktor-faktor yang menyebabnya suatu kegagalan atau damage

mechanism yaitu (API RP 571):
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1. Korosi. Terjadinya korosi tergantung pada desain operasi praktek, jenis

amina, konsentrasi amina, kontaminasi, suhu dan kecepatan.

2. Amina korosi sangat erat terkait dengan pengoperasian unit. Sebagian

besar komponen yang dirancang dan dioperasikan dengan menggunakan

baja karbon. Masalah yang sering terjadi dikarenakan desain yang rusak

dan praktek operasi yang tidak berjalan dengan baik.

3. Kecepatan aliran proses yang mempengaruhi laju korosi.

4. korosi meningkat dengan meningkatnya suhu, suhu di atas 1040c akan

mengakibatkan terjadinya korosi yang parah.

5. Amonia, H2S dan HCN yang terkandung dapat mempercepat proses

korosi dalam generator dan saluran pipa.

2.6.2 Analisa Probabilitas Kegagalan – PoF

Probabilitas kegagalan suatu equipment atau fasilitas biasanya diukur

dengan satuan jumlah per waktu tertentu atau frekuensi (jumlah kejadian per

satuan waktu). Sebagai contoh kebocoran pipa bawah laut mempunyai

probabilitas kegagalan satu kali dalam setahun atau 0,5 kali dalam setahun.

Faktor-faktor untuk menentukan nilai probabilitas dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Faktor-Faktor yang menetukan nilai probabilitas (API 581)

Analisa probabilitas kegagalan dalam program RBI dilakukan untuk

memperkirakan probabilitas dari kejadian merugikan secara spesifik yang

merupakan konsekuensi yang dihasilkan dari sebuah kehilangan kemampuan

penahanan yang terjadi karena suatu mekanisme kerusakan (API RP 580). Analisa

probabilitas kegagalan harus ditujukan kepada semua mekanisme kerusakan yang

rentan terjadi pada equipment yang dianalisa. Analisa yang dilakukan harus dapat

dipercaya, dapat diulangi dan terdokumentasi dengan baik.

Menurut API 581, probabilitas kegagalan ditentukan oleh tiga faktor

utama yaitu generic failure frequency, equipment modification dan management

systems evaluation faktor. Ketiga faktor utama tersebut saling menentukan nilai

probabilitas kegagalan dan digambarkan pada gambar 2.2. Diagram penetuan nilai

krobabilitas kegagalan ditentukan berdasarkan tiga faktor utama yaitu generic

failure frequency, equipment modification factor dan management evaluation

faktor.

Generic failure frequency adalah kumpulan data frekuensi kegagalan

yang terjadi pada industri umum. Sumber data tersebut didapat dari berbagai jenis
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perusahaan, literatur, dan komersial dan lainnya. Nilai ini diperlukan untuk

memulai perkiraan awal probabilitas kegagalan suatu equipment (API 581).

Equipment Modification Factor adalah faktor yang mempengaruhi

kegagalan suatu alat yang beroperasi pada suatu lingkungan tertentu. EMF terdiri

dari beberapa sub-faktor dan beberapa elemen seperti terlihat pada gambar 2.3.

nilai dari setiap elemen dapat berupa angka positif jika hal tersebut akan

menambah tingkat kegagalan atau dapat berupa angka negatif jika hal tersebut

akan mengurangi tingkat kegagalan.

Management System Evaluation Factor adalah suatu penilaian terhadap

kinerja sistem manajemen perusahaan dalam melakukan proses keselamatan dan

pengawasan fasilitas yang dapat berpengaruh terhadat integritas suatu fasilitas dan

equipmentnya. Penilaian terhadap sistem ini dilakukan dengan cara

mewawancarai petugas keselamatan, perawatan, proses, dan inspektor yang

berpedoman pada standar API seperti RP750, Std.570, dan lainnya.

2.6.3 Analisa Konsekuensi Kegagalan – CoF

Menurut API 581, analisa konsekuensi kegagalan dapat ditentukan

dengan tujuh langkah berikut:

1. Mengidentifikasi jenis fluida yang terkandung dalam alat untuk

menetukan tingkat bahaya dan beracun fluida tersebut

2. Menetukan besar lubang yang mungkin terjadi untuk memperkirakan

jangkauan persebaran kebocoran

3. Menghitung jumlah fluida yang dapat terlepas jika terjadi kebocoran

4. Menghitung laju kebocoran

5. Memperkirakan tipe kebocoran sehingga dapat ditentukan model

disperse dan konsekuensinya.

6. Menentukan fasa akhir fluida terlepas

7. Menghitung luas daerah yang terpengaruh sehingga dapat diperkirakan

jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan dan atau pembersihan

lingkungan.
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Tingkat racun dan bahaya dari fluida yang tertampung dalam suatu

equipment dapat menentukan tingkat resiko equipment tersebut. Agar dapat

memprediksi konsekuensi kebocoran suatu equipment maka perlu dibuat asumsi

besar lubang kebocoran yang terbentuk. Jumlah total yang terkandung di dalam

equipment perlu diperhitungan untuk memperkirakan jumlah fluida yang

berpotensi terlepas. Dari besar lubang kebocoran dan tekanan operasi equipment

tersebut maka dapat diperkirakan laju kebocoran yang mungkin terjadi. Untuk

mengetahui proses konsekuensi kegagalan dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3 Proses Analisa Konsekuensi Kegagalan

Hasil dari analisa berupa jenis fluida berbahaya dan atau beracun yang

terlepas, luas daerah yang terpengaruh fluida terlepas, dan tipe kebocoran atau
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terlepasnya fluida tersebut kemudian dapat dikonversikan pada beberapa kategori

umum berikut:

1. Kemungkinan jumlah karyawan maupun masyarakat yang terkena

dampak, baik segi keselamatan maupun kesehatan

2. Waktu dan dana ekstrak yang hilang untuk perbaikan

3. Kerugian akibat produksi yang hilang

4. Pencitraan buruk oleh media massa, dapat oleh media lokal, nasional,

bahkan international

5. Kerugian keuangan akibat penalti oleh hukum.

2.7 Penyebab Kerja yang tidak Tepat

2.7.1 Korosi

Korosi adalah salah satu penyebab kerusakan bagian-bagian dari safety

valve, yang menimbulkan pitting, patah atau rusaknya part, terjadinya deposit

atau endapan yang akan menganggu bagian-bagian yang bergerak atau secara

keseluruhan merusak material dari safety valve (API 210).

Korosi dapat dikurangi dengan pemilihan material yang tepat. Perawatan

yang tepat juga bisa mempertimbangkan kemungkinan bocornya valve sehingga

fluida beredar dibagian atas valve, yang bisa berkontribusi terhadap korosi pada

bagian yang bergerak (API 210).

Dalam aplikasi tertentu, sebuah rupture disc yang diinstal pada inlet atau

outlet dari sebuah pressure-relief valve yang bisa memberikan perlindungan

terhadap valve yang korosi (API 210). Kerusakan yang terjadi akibat korosi dapat

dilihat pada Gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4 Kerusakan Akibat Korosi
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2.7.2 Kegagalan Springs

Kegagalan spring terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah

melemahnya spring, yang menyebabkan penurunan pada setting pressure dan

kemungkinan membuka yang tidak sempurna. Yang kedua adalah kegagalan

mekanis pada spring, yang menyebabkan pembukaan valve tidak terkendali (API

210).

Pelemahan dan gagalnya spring karena penggunaan material yang tidak

tepat dalam suhu yang tinggi, gagalnya spring hampir selalu disebabkan oleh

korosi. Surface corrosion and stress corrosion adalah jenis yang paling umum

terjadinya kegagalan pada spring (API 210). Kegagalan pada spring dapat dilihat

pada Gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5 Kegagalan Spring

2.7.3 Penyumbatan (Plugging and Sticking)

Dalam refinery dan petrochemical ada kemungkinan bagian-bagian

safety valve atau bahkan pipingnya tersumbat oleh coke atau pengendapan produk

lainnya, atau terjadi fouling yang dapat mempengaruhi operasi dari katup tersebut

(API 210).

Sebab-sebab lain tidak berfungsinya katup pengaman adalah

kemungkinan sticking disc atau disc holder dengan disc guide atau juga macetnya

piston pada drumnya yang disebabkan oleh korosi atau benda-benda asing (API

210). Akibat penyumbatan yang terjadi pada bagian dapat dilihat pada Gambar

2.6 berikut:
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Gambar 2.6 Penyumbatan Pada Bagian PSV

2.7.4 Perlakuan Kasar (Rough Handling)

Handling yang kasar terhadap katup pengaman pada saat shipment,

maintenance dan pemasangan dapat mengakibatkan katup pengaman kehilangan

kekuatannya dan bocor pada saat dipergunakan (API 210). Akibat Rough

Handling dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut:

Gambar 2.7 Akibat Rough Handling

2.8 Analisa Kegagalan Pada Fasilitas Produksi Migas

Kegiatan produksi migas merupakan salah satu kegiatan penting bagi

perekonomian Indonesia. Setiap kegagalan yang terjadi pada fasilitas migas akan

berarti banyak lagi perekonomian Indonesia. Kegagalan pada fasilitas migas dapat

disebabkan banyak hal (Baskoro, 2010).
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2.8.1 Korosi Sebagai Penyebab Utama

Dari banyak kemungkinan kegagalan terjadi pada suatu equipment atau

fasilitas, penyebab terbesar dan paling berpengaruh terhadap kegagalan adalah

korosi. Bentuk-bentuk korosi yang dapat terjadi adalah sebagai berikut (Baskoro,

2010):

2.8.1.1 Korosi Merata/Uniform Corrosion

Bentuk korosi dimana terjadi secara merata pada seluruh permukaan

logam atau pada sebagian besar permukaan logam. Korosi merata dapat dengan

mudah ditemukan, diukur dan diprediksi. Secara visual, korosi merata dapat

ditemukan karena korosi merata akan memberikan warna yang berbeda dengan

logam induknya. Umumnya warna produk korosi merata adalah merah kecoklatan.

Korosi merata jarang mengakibatkan kerusakan/akibat yang fatal pada suatu area

kerja/operasi, tetapi bukan berarti kita bisa meremehkan korosi merata ini, karena

korosi merata bisa menjadi asal mula terjadinya korosi lain yang cukup

membahayakan. Penanggulangan korosi merata umumnya dilakukan dengan

metode proteksi katodik, coating/painting, atau menambahkan ketebalan sebagai

ambang batas korosi (corrosion allowance) pada logam yang digunakan (Baskoro,

2010).

2.8.1.2 Korosi Sumuran/Pitting Corrosion

Bentuk korosi lokal dimana ditandai dengan adanya lubang-

lubang/sumur-sumur kecil pada permukaan logam. Korosi sumuran sejauh ini

diyakini lebih berbahaya dibandingkan dengan korosi merata karena lebih susah

dideteksi, diprediksi, bahkan ditanggulangi. Jenis korosi sumuran sulit dideteksi

karena biasanya produk korosi sumuran sering menutupi permukaan lubang

sumurannya. Kegagalan seluruh sistem operasi bisa terjadi hanya karena adanya

korosi sumuran berukuran kecil (Roberge, 1986).

Korosi sumuran bisa terjadi karena (Roberge, 1986):

1. Kerusakan yang terlokalisasi pada lapisan pelindung, atau performa

lapisan pelindung yang buruk
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2. Kehadiran material lain (pengotor non-logam) pada struktur logam dari

suatu komponen.

Rusaknya lapisan pasif/pelindung yang bisa diakibatkan oleh kandungan

klorida yang tinggi seperti pada air laut, kerusakan mekanis, faktor kimiawi air

yang bisa bersifat seperti asam, konsentrasi oksigen terlarut yang rendah yang

dapat mengakibatkan lapisan oksida pelindung menjadi tidak stabil, atau bisa juga

karena senyawa kimia yang terlokalisir pada bagian permukaan (Roberge, 1986).

2.8.1.3 Korosi Mikroba/Microbial Induced Corrosion

Salah satu bentuk korosi yang biasa disebut juga dengan Microbial

Induced Corrosion (MIC). Sesuai dengan namanya, maka korosi jenis ini

melibatkan mikroorganisme mikroba. Mikroba hidup luas dialam dan membentuk

koloni-koloni. Biasanya korosi mikroba menyerang sistem pendingin, saluran

penyalur air, tangki-tangki penyimpanan, sistem pengolahan air buangan, sistem

filtrasi, pipa-pipa, membran reverse osmosis, dan jaringan penyalur air (Roberge,

1986).

Ketika mikroorganisme terlibat, maka sebenarnya kondisinya menjadi

cukup rumit dari korosi pada umumnya, karena di lingkungan abiotik,

mikroorganisme tidak hanya melakukan modifikasi pada kimia lingkungan dekat

permukaan logam saja melalui metabolisme mikroba, tetapi juga bisa

mempengaruhi dengan proses-proses elektrokimia pada lingkungan antarmuka

pada logam yang terkait (Roberge, 1986).

Korosi anaerob pada logam besi pertama kali diketahui pada abad ke-19

dan banyak teori diberikan unatuk menjelaskan mekanisme yang ada. Beberapa

dekade kemudian banyak penelitian yang dilakukan untuk menginvestigasi dan

menjelaskan pengaruh yang kompleks dari mikroba-mikroba yang ada di daratan.

Mekanisme korosi mikroba umumnya terjadi sebagai berikut (Roberge, 1986):

1. Depolarisasi katodik, yaitu suatu tahapan dimana laju pelambatan reaksi

katodik mengalami percepatan karena aksi dari mikroba-mikroba yang

ada
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2. Tahap selanjutnya adalah pembentukkan sel-sel yang menutupi

permukaan logam. Dimana mikroba-mikroba yang ada membentuk

koloni-koloni. Lapisan polimer yang lengket yang dihasilkan oleh koloni

mikroba akan menarik perhatian makhluk biologi dan non-biologi ke

permukaan logam, sehingga menghasilkan celah-celah dan sel-sel

konsentrat yang merupakan cikal bakal meningkatnya serangan korosi.

3. Tahapan selanjutnya adalah tahapan memperbaiki reaksi anodik, dimana

koloni permukaan mikroba yang ada mengakibatkan pembentukan

sumuran-sumuran pada lokasi dimana koloni mikroba berada sebagai

akibat dari aktivitas mikroba

4. Kemudian terjadi serangan asam pada daerah di bawah deposit koloni,

dimana serangan korosi semakin meningkat karena adanya produk akhir

yang bersifat asam dari metabolisme koloni mikroba yang ada.

Beberapa mikroorganisme berkembang dengan baik pada kondisi aerob

selain di lingkungan anaerob. Nutrisi yang terkandung dan juga kondisi pH

banyak berpengaruh dalam menentukan tipe mikroorganisme yang tumbuh subur

di lingkungan tanah tertentu.

Jenis-jenis mikroba yang biasanya terlibat dalam korosi mikroba antara

lain (Roberge, 1986):

1. Bakteri Anaerob

Bakteri yang sangat korosif sebagai bagian dari metabolisme mereka

2. Bakteri Aerob

Bakteri yang menghasilkan asam yang sangat korosif

3. Jamur

Produk hasil metabolismenya sangat korosif karena bersifat asam. Selain

dapat menyerang logam dan juga paduannya, jamur juga dapat

menyerang kayu dan organic coating.

4. Slime

Menghasilkan sel-sel konsentrat yang bersifat korosif pada permukaan-

permukaan logam.
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2.8.2 Cacat Material

Selain korosi, kemungkinan penyebab kegagalan yang lain adalah cacat

material. Defect (cacat) pada material itu dapat terjadi pada saat proses

manufaktur, akibat pengaruh lingkungan, kerusakan akibat faktor eksternal dan

pabrikasi, transportasi dan pada saat instalasi. Untuk memastikan suatu sistem

layak dan aman untuk dioperasikan, maka para pemilik sistem harus dapat

menjamin bahwa equipment-equipment pada fasilitas tersebut dimanufaktur,

dipabrikasi, dikonstruksi, dioperasikan sesuai dengan ketentuan standar dan

perundangan yang berlaku. Menurut E.W. McAllister dalam “Pipeline Rules Of

Thumb” Handbook menyatakan bahwa ada beberapa jenis cacat (defect) yang

terdapat pada sistem pipa penyalur, yaitu dikategorikan menjadi sebagai berikut

(Baskoro, 2010):

1. Cacat Sewaktu Proses Pembuatan

Cacat yang tegrdapat pada proses pembuatan pipa dan hal ini terjadi

selama proses manufaktur yaitu adanya laminasi

2. Cacat Akibat Kegiatan Transportasi

Cacat yang dapat terjadi sewaktu pipa ditransportasikan adalah fatique

cracking

3. Cacat Akibat Pengaruh Lingkungan

Biasanya cacat yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan adalah korosi.

Sementara itu korosi terdapat beberapa jenis bila dilihat dari geometri,

bentuk penyebabnya, serta jenis korosinya

4. Cacat Pada Waktu Pipa Difabrikasi

Cacat pada saat fabrikasi umumnya adalah akibat adanya parameter yang

ada kurang tepat pada saat proses pengelasan, sehingga sewaktu dianalisa

hasil pengelasan kurang baik. Hal yang biasanya terjadi cacat pada

bagian pengelasan antara lain undercut, lack of fusion, dan lack of

penetration
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5. Cacat Pada Saat Instalasi

Cacat pada saat pipa diinstalasi atau pada saat proses pengerjaan pipa

diletakkan atau ditempatkan dapat mengakibatkan cacat pada pipa,

misalnya adalah dent.

6. Cacat Pada Saat Operasional

Cacat yang terjadi akibat perubahan parameter operasional, adanya

kesalahan operasional dan pengaruh pihak luar.

2.8.3 Metode Monitoring dan Inspeksi Equipment

Dalam rangka mengetahui kinerja suatu fasilitas migas tetap pada kondisi

yang baik, berbagai kegiatan pengawasan dan kontrol dilakukan oleh perusahaan.

Secara umum, kegiatan pengawasan dan kontrol itu dibagi menjadi dua cara, yaitu

monitoring dan inspeksi. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan

pada satu waktu tertentu. Kegiatan inspeksi lebih rumit dan mahal serta

menghasilkan data yang lebih lengkap dibandingkan dengan kegiatan monitoring.

Berikut adalah beberapa contoh tipe monitoring khusus untuk pengawasan

fenomena korosi (Baskoro, 2010).

2.8.3.1 Corrosion Monitoring

Karena korosi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan suatu

fasilitas migas maka perlu dilakukan pengawasan atau monitoring korosi. Metode-

metode tersebut digunakan secara spesifik sesuai dengan mekanisme korosi yang

terjadi. Metode monitoring tersebut dapat digunakan secara bersamaan karena

sering dalam satu fasilitas lebih dari satu jenis korosi berlangsung sehingga dapat

saling melengkapi. Berikut adalah penjelasan beberapa metode monitoring korosi

(Baskoro, 2010).

Kupon korosi. Kelebihan metode ini adalah pemakaiannya mudah, murah

dan berbagai jenis korosi dapat dimonitor jika ter-exposure dengan baik pada

permukaan kupon. Kekurangan metod eini adalah erosi dan efek transfer panas

tidak mudah tersimulasikan melalui kupon, selain itu membutuhkan waktu yang

relatif lama untuk memperoleh data hilang berat yang terukur dan berarti. Perlu
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hati-hati ketika memindahkan dan membersihkan kupon, karena dapat

mempengaruhi kondisi aktual kupon. Jika terdapat retak pada kupon, maka akan

sangat sulit mengetahui kapan retak awal terjadi dan penyebabnya (Baskoro,

2010).

Electrical Resistance. Kelebihan metode ini adalah hasil bacaannya

sangat mudah dianalisa. Probe ER lebih sensitif dibandingkan dengan probe

kupon dan memiliki beberapa pilihan sesuai aplikasi dan data laju korosinya bisa

langsung diperoleh tanpa perlu melakukan perhitungan/konversi manual.

Pengukuran berkurangnya ketebalan material akibat korosi dan erosi pun juga

dapat dilakukan. Kekurangan metode ini adalah probe ER lebih cocok untuk

pengukuran korosi merat dibandingkan dengan korosi lokal. Sangat tidak cocok

untuk menentukan pengukuran korosi secara real-time dikarenakan tidak

terdeteksinya durasi singkat dari transient. Kerja probe tidak akan baik jika hadir

produk korosi yang bersifat konduktif (Baskoro, 2010).

Inductive Resistance. Kelebihan metode ini adalah memiliki probe yang

lebih sensitif dibandingkan metode ER, selain itu prinsip kerja sensor jika ada

perubahan ketebalan tidaklah rumit. Tanda sensornya lebih mudah terpengaruh

oleh penurunan temperatur dari pada perubahan ketahanan listriknya. Selain itu,

bagian sensornya. Kekurangan metode ini adalah metode ini tergolong baru

ditemukan dan hanya digunakan cukup luas untuk mengukur korosi merata saja

(Baskoro, 2010).

Linear Polarization Resistance (LPR). Kelebihan metode ini adalah data

laju korosi bisa langsung diperoleh. Selain itu monitoring secara on-line di

lingkungan yang tepat sangat dimungkinkan karena memiliki kesensitifitasnya

yang sangat tinggi dan pengukuran metode ini adalah hanya dapat digunakan pada

korosi merata saja. Untuk mendapatkan hasil yang sangat akurat maka dibutuhkan

lingkungan yang memiliki kandungan konduktifitas ion yang sangat tinggi.

Ketidakstabilan potensial korosi dapat mempengaruhi data yang dihasilkan.

Kerusakan sampel uji dan perubahan warna dapat terjadi pada daerah sampel yang

terkena sensor jika pengujian dilakukan berulang-ulang dan dalam waktu yang

lama (Baskoro, 2010).
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Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Kelebihan metode ini

adalah sangat baik diterapkan di lingkungan yang memiliki konduktifitas yang

rendah dan tetap dapat memberikan data yang baik walau menganalisa kondisi

coating organik. Memperoleh data karakteristik yang mendetail dari permukaan

yang terkorosi secara teori sangat memungkinkan. Kekurangan metode ini  adalah

baik digunakan untuk korosi merata saja, jika digunakan untuk korosi sumuran,

maka baru dapat pada sistem-sistem tertentu saja. Untuk mendapatkan hasil yang

menyeluruh, maka alat ini tergolong rumit baik secara instrumentasi maupun data

yang dihasilkan, sehingga analisa dengan menggunakan spektrum frekuensi yang

menyeluruh sangat jarang digunakan pada praktiknya di lapangan. Pada

penggunaan yang berulang-berulang dan dalam waktu yang lama dapat

mempengaruhi kinerja sensornya (Baskoro, 2010).

Hormonic Analysis. Kelebihan metode ini adalah secara teori sangat

memungkinkan untuk memiliki determinasi yang tinggi pada semua parameter

kinetik yang penting. Kekurangan metode ini adalah secara aplikasi kelayakannya

belum terbukti. Alat yang digunakan dan teori yang mendasarinya sangatlah rumit

dan membutuhkan pengetahuan elektronik yang khusus (Baskoro, 2010).

Electrochemical Noise (EN). Kelebihan metode ini adalah memiliki

kesensitifitasan yang sangat tinggi dan tetap memiliki performa yang baik

dikondisi sampel yang memiliki konduktifitas yang rendah/terbatas, contohnya

menganalisa korosi yang terjadi pada thin-film. Termasuk dalam sedikit alat yang

dapat menganalisa korosi sumuran dan beberapa  jenis korosi retak tegang.

Kekurangan metode ini adalah membutuhkan data analisa yang rumit dan

membutuhkan operator yang sangat ahli dalam mengintepretasi data suara yang

ada (Baskoro, 2010).

Zero Resistance Ammetry (ZRA). Kelebihan metode ini adalah hasil

pengukurannya menampilkan sebuah metode sederhana dari monitoring korosi

galvanik dan perlakuan-perlakuan apa saja yang dibutuhkan untuk mencegahnya.

Kekurangan metode ini adalah hasil pengukuran arusnya tidak bisa dijadikan

representasi aktual dari laju korosi galvanik. Hal itu disebabkan karena korosi

galvanik sangat bergantung pada rasio area anoda-anoda. Setiap kenaikan arus
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yang terbaca tidak dapat diartikan sebagai kenaikan aktual dari laju korosi

(Baskoro, 2010).

Polarisasi Potensiodinamik. Kelebihan metode ini adalah dibandingkan

dengan metode kupon, maka informasi kinetika dan gambaran dari semua sifat

korosi material yang terjadi relatif sangat cepat diperoleh. Kekurangan metode ini

adalah biasanya terbatas digunakan untuk skala laboratorium saja dikarenakan

membutuhkan keahlian yang khusus dalam menerjemahkan data yang dihasilkan.

Pengukuran jenis ini secara umum hanya dapat diterapkan pada prode yang

seluruhnya terendam dalam larutan yang bersifat konduktif. Tingkatan polarisasi

yang diberikan dapat mengubah permukaan sensor secara terbalik dalam putaran

anodik, terutama jika digunakan untuk menganalisa korosi sumuran (Baskoro,

2010).

Thin Layer Activation (TLA). Keunggulan metode ini adalah dapat

digunakan untuk mengukur area yang kecil seperti daerah pengelasan. Metode ini

juga dapat digunakan untuk memperlajari efek dari erosi. Prinsip pengukuran dari

metode ini relatif sederhana dan pengukuran langsung pada komponen aktual

dapat dilakukan. Kekurangan metode ini adalah hanya dapat digunakan untuk

komponen-komponen kecil saja. Metode ini menggunakan sumber radioaktif,

sehingga belum digunakan secara luas. Kesensitifitasan metode ini tergolong

rendah (Baskoro, 2010).

Electrical Field Signature (EFSM). Keunggulan metode ini adalah

memerlukan perawatan yang minim, dan sekali terpasang, maka dapat digunakan

selama beberapa tahun. Korosi yang dapat teramati pun dalam skala yang besar

dari aktual bangunan/struktur yang ada. Kelemahan metode ini adalah tidak dapat

membedakan kerusakan yang terjadi di dalam atau di luar. Kesensitifitasan

metode ini pun tergolong rendah. Selain itu tergolong terbatas auntuk melakukan

analis korosi pada area yang tergolong kecil. Penerjemahan tanda dari korosi lokal

yang dianalisa pun tidak bisa langsung diperoleh (Baskoro, 2010).

Acoustic Emission (AE). Keunggulan metode ini adalah dapat digunakan

untuk menganalisa berbagai jenis material termasuk yang tidak mamiliki sifat

konduktifitas. Bahkan dapat digunakan untuk menganalisa sebuah vessel tanpa
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harus mengeringkannya terlebih dahulu. Analisa juga dapat dilakukan pada

area/struktur yang relatif besar. Kelemahan metode ini adalah hanya dapat

menganalisa cacat yang ada dan juga masih terus terjadi. Untuk cacat yang sudah

terjadi dan tidak mengalami pertumbuhan, maka tidak dapat dianalisa. Metode ini

memerlukan operator yang terlatih untuk menggunakannya dan juga untuk

menerjemahkan data yang dihasilkan. Metode ini juga tidak memberikan ukuran

cacat secara kuantitatif (Baskoro, 2010).

2.9 Fishbone Diagram

Diagram Fishbone sering juga disebut dengan istilah Diagram Ishikawa.

Penyebutan diagram ini sebagai Diagram Ishikawa karena yang mengembangkan

model diagram ini adalah Dr. Kaoru Ishikawa pada sekitar Tahun 1960-an.

Mengapa diagram ini dinamai diagram fishbone? Penyebutan diagram ini sebagai

diagram fishbone karena diagram ini bentuknya menyerupai kerangka tulang ikan

yang bagian-bagiannya meliputi kepala, sirip, dan duri.

Diagram fishbone merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi,

mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab

yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Menurut Scarvada (2004), konsep

dasar dari diagram fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada

bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya.

Penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan durinya. Kategori penyebab

permasalahan yang sering digunakan sebagai start awal meliputi materials (bahan

baku), machines and equipment (mesin dan equipment), manpower (sumber daya

manusia), methods (metode), Mother Nature/environment (lingkungan), dan

measurement (pengukuran). Keenam penyebab munculnya masalah ini sering

disingkat dengan 6M. Penyebab lain dari masalah selain 6M tersebut dapat dipilih

jika diperlukan. Untuk mencari penyebab dari permasalahan, baik yang berasal

dari 6M seperti dijelaskan di atas maupun penyebab yang mungkin lainnya dapat

digunakan teknik brainstorming (Pande &Holpp, 2001 dalam Scarvada, 2004).

Diagram fishbone ini umumnya digunakan pada tahap mengidentifikasi

permasalahan dan menentukan penyebab dari munculnya permasalahan tersebut.
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Selain digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan penyebabnya,

diagram fishbone ini juga dapat digunakan pada proses perubahan. Scarvada

(2004) menyatakan Diagram fishbone ini dapat diperluas menjadi diagram sebab

dan akibat (cause and effect diagram). Perluasan (extension) terhadap Diagram

Fishbone dapat dilakukan dengan teknik menanyakan “Mengapa sampai lima kali

(five whys)” (Pande & Holpp, 2001 dalam Scarvada, 2004).

2.9.1 Manfaat Diagram Fishbone

Diagram Fishbone dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan

baik pada level individu, tim, maupun organisasi. Terdapat banyak kegunaan atau

manfaat dari pemakaian Diagram Fishbone ini dalam analisis masalah. Manfaat

penggunaan diagram fishbone tersebut antara lain:

1. Memfokuskan individu, tim, atau organisasi pada permasalahan utama.

Penggunaan Diagram Fishbone dalam tim/organisasi untuk menganalisis

permasalahan akan membantu anggota tim dalam menfokuskan

permasalahan pada masalah prioritas.

2. Memudahkan dalam mengilustrasikan gambaran singkat permasalahan

tim atau organisasi. Diagram Fishbone dapat mengilustrasikan

permasalahan utama secara ringkas sehingga tim akan mudah menangkap

permasalahan utama.

3. Menentukan kesepakatan mengenai penyebab suatu masalah. Dengan

menggunakan teknik brainstorming para anggota tim akan memberikan

sumbang saran mengenai penyebab munculnya masalah. Berbagai

sumbang saran ini akan didiskusikan untuk menentukan mana dari

penyebab tersebut yang berhubungan dengan masalah utama termasuk

menentukan penyebab yang dominan.

4. Membangun dukungan anggota tim untuk menghasilkan solusi. Setelah

ditentukan penyebab dari masalah, langkah untuk menghasilkan solusi

akan lebih mudah mendapat dukungan dari anggota tim.
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5. Memfokuskan tim pada penyebab masalah. Diagram Fishbone akan

memudahkan anggota tim pada penyebab masalah. Juga dapat

dikembangkan lebih lanjut dari setiap penyebab yang telah ditentukan.

6. Memudahkan visualisasi hubungan antara penyebab dengan masalah.

Hubungan ini akan terlihat dengan mudah pada Diagram Fishbone yang

telah dibuat.

7. Memudahkan tim beserta anggota tim untuk melakukan diskusi dan

menjadikan diskusi lebih terarah pada masalah dan penyebabnya.

2.9.2 Langkah-langkah dalam Penyusunan Diagram Fishbone

Langkah-langkah dalam penyusunan Diagram Fishbone dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Membuat kerangka Diagram Fishbone. Kerangka Diagram Fishbone

meliputi kepala ikan yang diletakkan pada bagian kanan diagram. Kepala

ikan ini nantinya akan digunakan untuk menyatakan masalah utama.

Bagian kedua merupakan sirip, yang akan digunakan untuk menuliskan

kelompok penyebab permasalahan. Bagian ketiga merupakan duri yang

akan digunakan untuk menyatakan penyebab masalah.

2. Merumuskan masalah utama. Masalah merupakan perbedaan antara

kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan (W. Pounds, 1969

dalam Robbins dan Coulter, 2012). Masalah juga dapat didefinisikan

sebagai adanya kesenjangan atau gap antara kinerja sekarang dengan

kinerja yang ditargetkan. Masalah utama ini akan ditempatkan pada

bagian kanan dari Diagram Fishbone atau ditempatkan pada kepala ikan.

3. Langkah berikutnya adalah mencari faktor-faktor utama yang

berpengaruh atau berakibat pada permasalahan. Langkah ini dapat

dilakukan dengan teknik Masalah

4. Menemukan penyebab untuk masing-masing kelompok penyebab

masalah. Penyebab ini ditempatkan pada duri ikan.

5. Langkah selanjutnya setelah masalah dan penyebab masalah diketahui,

kita dapat menggambarkannya dalam Diagram Fishbone.


