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ANALISIS TEGANGAN SISTEM PERPIPAAN SEKUNDER AP600

Hendro Tjahjono

ABSTRAK
ANALISIS TEGANGAN SISTEM PERPIPAAN SEKUNDER AP600. Telah

dilakukan analisis tegangan terhadap sistem perpipaan sekunder reaktor daya
AP600 dengan menggunakan perangkat lunak PS-CAEPIPE versi mainframe dan
CAEPIPE versi PC. Pembebanan yang dialami adalah pembebanan statis yang
terdiri dari beban gravitasi, tekanan dan ekspansi termal. Standard yang digunakan
dalam perhitungan adalah standar ASME / ANSI B31.1. Yang termasuk sistem
perpipaan adalah pipa dan komponen-komponen yang terkait, termasuk angkor,
katup, pompa, flen, dsb. Besaran yang dievaluasi untuk dibandingkan dengan
kriteria yang diacu adalah tegangan pipa (psi), pergeseran pipa (in) dan beban
gaya pada komponen pipa (lbs). Pemasangan penyangga secara optimal
diperlukan untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria batasan
tegangan yang digunakan adalah SH (15000 psi) pada kondisi dingin (gravitasi dan
tekanan) dan SA (22500 psi) untuk ekspansi termal. Untuk pergeseran pipa,
batasan yang digunakan adalah 0,125" pada kondisi dingin dan 2,5" pada kondisi
panas. Sedangkan untuk batasan gaya komponen, tergantung dari komponen
masing-masing. Tiga paket sistem perpipaan sekunder telah dianalis, yaitu sistem
HDS-310 dan CDS-080 di gedung turbin, dan sistem VYS-210 yang berada di
gedung bantu. Ketiga sistem perpipaan tersebut mengandung pipa-pipa berukuran
1", 8", 10" dan 16". Tekanan disain berkisar antara 50 psi dan 550 psi dan untuk
temperatur berkisar antara 185°F dan 320°F. Hasil analisis menunjukkan bahwa
sebelum dipasang penyangga, hanya sistem CDS-080 saja yang telah memenuhi
kriteria. Setelah kedua sistem yang lain dipasang penyangga, ketiga sistem
memenuhi kriteria yang diacu yaitu tegangan maksimum sebesar 6533 psi,
pergeseran maksimum pada kondisi dingin sebesar 0,069 in dan pada kondisi
panas 0,635 in.

ABSTRACT
PIPING STRESS ANALYSIS FOR AP600 SECONDARY SYSTEM. Piping

stress analysis for AP600 secondary system has been done using software PS-
CAEPIPE version mainframe and CAEPIPE version PC. The loading applied to the
system are statical loads consist of deadweigth, pressure load and thermal
expansion load. Standard used in this calculation is ASME / ANSI B31.1. A piping
system consists of pipes and appropriate components, such as achors, valves,
pumps, flanges, etc. The parameters to be evaluated are pipe stress (psi), pipe
displacements (in) and component loading (lbs). The use of support in the optimal
manner is to be considered to reach a favorable condition. The allowable stress for
sustained loads (death-weigth and pressure) is SH (15000 psi in these cases) and
for thermal load is SA (22500 psi in these cases). The allowable pipe displacement
within 0.125" for sustained load and 2.5" for total load. Therefore, the allowable load
of components depends on the component itself. Three piping analysis packages
for secondary system of AP600 have been done, those are HDS-310 (turbine
building), CDS-080 (turbine building) and VYS-210 (auxiliary building). These
systems contain pipes with the diameter of 1", 8", 10" and 16". The design
pressures are in the range of 50 to 550 psi and the design temperatures are in the
range of 185°F to 320°F. The result shows that for analysis without supports, only
CDS-080 is acceptable. After locating a variable support in HDS-310 and 3 rigid
supports in VYS-210, all system are acceptable with the maximum pipe stress of
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6533 psi, maximum displacement for sustained load of 0.069" and for total load of
0.635".

PENDAHULUAN

Kegiatan analisis tegangan sistem perpipaan AP600 di PPTKR Serpong

telah dilakukan dari tahun 1993 s/d 1997 dalam rangka kerja sama Batan -

Westinghouse. Kegiatan ini meliputi analisis tegangan sistem perpipaan dan disain

penyangga, baik untuk sistem primer dan pendukungnya (kelas keselamatan 1, 2

dan 3) maupun untuk sistem sekunder termasuk sistem bantu (non safety class).

Lebih dari 250 paket kegiatan analisis tegangan telah selesai dikerjakan oleh

personil Batan. Perangkat lunak yang digunakan dalam analisis ini adalah PS-

CAEPIPE milik Westinghouse Corporation yang harus dioperasikan dalam suatu

mainframe UNIX. Dalam disain penyangga juga digunakan paket program PIPSAN

yang juga milik Westinghouse.

Dengan posisi hanya sebagai pengguna paket program, tanpa mengetahui

bagaimana program tersebut disusun, tentunya daya serap personil Batan

terhadap teknologi tersebut sangatlah terbatas. Dalam penggunaannyapun banyak

ditemui kendala-kendala teknis yang dilatarbelakangi ketidaktahuan akan isi

program. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, secara paralel juga dilakukan

kegiatan litbang, atau lebih tepatnya kegiatan studi yang bertujuan untuk

memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap teknologi analisis tegangan sistem

perpipaan. Lingkup studi ini meliputi kegiatan kajian pustaka untuk mempelajari

teori-teori dasar analisis tegangan serta teknik-teknik perhitungan yang digunakan,

baik yang melalui pendekatan analitik maupun numerik serta kemudian mencoba

mengembangkan paket program perhitungan sendiri, walaupun masih dalam taraf

yang sederhana. Hasil kegiatan paralel tersebut belum terformulasi dengan baik

sehingga belum bisa ditampilkan pada makalah ini. Disamping itu, juga digunakan

sebuah paket program analisis tegangan CAEPIPE versi PC sebagai alat analisis

praktis yang membantu mempercepat pemahaman metode analisis. Dengan

program ini dapat dilakukan perubahan-perubahan konfigurasi pipa maupun data-

data masukan dengan cepat sehingga bisa dipelajari segera pengaruh berbagai

parameter yang terkait.

Tujuan dari analisis tegangan sistem perpipaan sangat erat kaitannya

dengan keselamatan instalasi keseluruhan, yaitu untuk menjaga integritas sistem

perpipaan terhadap pembebanan yang dialami maupun yang dipostulasikan terjadi

selama pengoperasian instalasi. Dalam analisis tegangan sistem perpipaan
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dilakukan verifikasi melalui perhitungan terhadap tegangan pipa, pergeseran dan

beban gaya pada komponen, untuk kemudian menemukan solusi yang optimal

agar ketiga parameter tersebut tidak melebihi batasan yang diijinkan. Solusi

tersebut antara lain berupa pemasangan penyangga pada pipa, memodifikasi

konfigurasi pipa, atau dengan cara meningkatkan kemampuan pipa/komponen

yang mengalami pembebanan lebih. Semua itu dikerjakan oleh analis tegangan

dengan berkonsultasi, jika diperlukan, dengan pendisain sistem perpipaan dan

pendisain penyangga. Konsultasi dengan pendesain sistem perpipaan diperlukan

jika konfigurasi pipa terpaksa hams dimodifikasi, sedangkan dengan pendisain

penyangga diperlukan untuk menentukan penempatan penyangga yang paling

optimal ditinjau dari kemudahan pemasangan.

Pembebanan pada sistem perpipaan bisa dikelompokkan dalam

pembebanan statis dan pembebanan dinamis. Yang termasuk pembebanan statis

adalah: beban gravitasi, tekanan internal/eksternal, beban akibat ekspansi termal

dan beban yang timbul akibat pergeseran angkor atau terminal. Sedangkan yang

termasuk pembebanan dinamis adalah: gaya hantam dari aliran (water hammer),

angin, gempa, vibrasi akibat aliran dan gaya yang timbul akibat peristiwa discharge

(misalkan pembukaan katup). Dalam makalah ini, analisis dibatasi pada sistem

perpipaan yang hanya mengalami pembebanan statis, yaitu gravitasi, tekanan,

ekspansi termal dan pergeseran angkor. Batasan ini berlaku untuk sebagian besar

sistem sekunder AP600 dan sistem bantunya (auxiliary system) yang dikategorikan

sebagai non safety class sehingga cukup digunakan code ANSI / ASME B31.1

sebagai standar yang diacu (diterapkan untuk non nuclear piping).

Perlu diinformasikan disini bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama dengan

Westinghouse, semua hasil analisis tegangan terhadap sistem perpipaan AP600

dengan menggunakan paket program PS-CAEPIPE adalah milik Westinghouse,

sehingga tidak boleh dipublikasikan dimanapun tanpa ijin Westinghouse. Oleh

karena itu, tanpa mengurangi tujuan dari studi ini, dalam makalah ini hanya

ditampiikan hasil analisis tegangan terhadap tiga sistem perpipaan di sekunder

yang berada di gedung turbin dan gedung bantu sebagai objek studi. Analisis

dilakukan baik dengan paket program CAEPIPE. Dengan paket program ini,

dipelajari juga pengaruh perubahan berbagai parameter terhadap suatu konfigurasi

sederhana yang dibuat dengan tujuan untuk mencoba membaca "jalan pikiran" dari

program tersebut, dan membandingkannya dengan teori-teori yang sedang dikaji.
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BEBERAPA PENGERTIAN DALAM ANALISIS TEGANGAN PIPA

Tegangan Pipa (Pipe Stress)

Tegangan pipa merupakan gaya per satuan luas yang dialami oleh material

pipa, sehingga satuan dari tegangan sama dengan satuan tekanan, yaitu N/m2 atau

psi. Setiap material pipa (umumnya logam) mempunyai batasan kemampuan dalam

menanggung tegangan. Batasan tersebut terkait dengan perubahan sifat logam

dari sifat elastis ke sifat plastis. Semakin tinggi suhu, semakin rendah batasan

tersebut. Dalam analisis tegangan, kriteria/batasan tegangan yang aman dari suatu

pipa juga dibedakan sesuai dengan kelas keselamatannya. Kondisi operasi yang

diterapkan, yaitu kondisi normal, anomali, darurat dan kecelakaan, juga

memberikan perbedaan pada batasan aman suatu pipa. Biasanya, semakin

menyimpang dari kondisi normal, semakin tinggi pula batasan aman yang

diterapkan mengingat semakin tinggi penyimpangan, semakin kecil kemungkinan

terjadinya.

Untuk sistem perpipaan dalam kategori ASME B31.1 (power piping),

perhitungan tegangan didasarkan formulasi berikut:

Tegangan akibat tekanan (P): SP = P.Dc/4t

Tegangan akibat gaya berat (DW): SDW=0.75 iMDW/Z

Tegangan akibat termal (TH): STH= iMTH/Z

Dimana, P = tekanan (psi)

D0=diameter luar pipa (ins)

t = tebal pipa (in)

i = Stress Intensification Factor (SIF, dijelaskan dalam 4)

MDW= momen akibat gaya berat. (Ib.in)

MTH= momen akibat ekspansi termal (Ib.in)

Z= modulus penampang (in3)

Sehingga, untuk sustained load (P+DW), tegangan dihitung sebagai

SL = SP + SDW (1)

dan untuk tegangan keseluruhan

STOTAL= S L + STH (2)

Batasan tegangan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

SL < SH (3)

dan STH < SA + f (SH-SL) atau cukup STH < SA saja mengingat SL tidak bisa

langsung dihitung serta untuk pertimbangan lebih konservatif. Jika yang terakhir ini

tidak dipenuhi, bisa digunakan kriteria
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STOTAL < S H + SA (4)

dimana:

SH= tegangan dasaryang diijinkan pada temperatur disain (psi).

SA=f (1.25 Sc+ 0,25 SH)

Sc = tegangan dasar yang diijinkan pada temperatur dingin (70°C).

f = faktor reduksi akibat banyaknya siklus pengoperasian, dalam kasus ini,

karena masih dalam tahap disain, diambil f=1.

Beban Gaya(Loads)

Seperti telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa sistem perpipaan terdiri

dari pipa dan komponen yang tergabung di dalamnya, seperti katup, nozzle,

pompa, flens, dsb. Jika untuk pipa, yang dievaluasi dan dibatasi adalah

tegangannya, maka untuk komponen-komponen tersebut, yang perlu dibatasi

adalah beban gaya yang ditanggungnya (dalam N, lbs). Misalkan, pada flens perlu

diketahui gaya yang bekerja untuk bisa mengevaluasi kemampuan baut-baut untuk

menanggungnya.

Pergeseran (Displacements)

Selain tegangan dan beban gaya, pergeseran pipa merupakan salah satu

parameter yang harus dievaluasi dalam analisis tegangan sistem perpipaan. Hal ini

dilakukan karena disamping pergeseran tersebut erat kaitannya dengan defleksi

pipa yang langsung mempengaruhi tegangannya, juga dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya interaksi yang merugikan dengan benda lain yang ada di

sekitarnya. Untuk reaktor daya AP600, batasan pergeseran pipa ditetapkan

maksimum 0,125" pada beban gravitasi dan maksimum 2,5" pada beban

keseluruhan (ekspansi, gravitasi, pergeseran angkor, dsb.).

Stress Intensification Factor (SIF)

Tegangan dalam suatu penampang pipa pada umumnya tidak merata,

padahal dalam perhitungan tegangan di setiap titik penampang pipa seringkali

hanya diwakili oleh satu harga tegangan saja. Untuk memperhitungkan faktor

tersebut, didefinisikan satu parameter yang disebut Stress Intensification Factor

sebagai perbandingan antara tegangan maksimum dengan tegangan yang dihitung

melalui analisis tegangan. Harga SIF ini selalu lebih besar atau sama dengan 1 dan

besarnya tergantung dari bentuk/lokasi penampang yang ditinjau. Dalam standard
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ASME III dan B31.1 diberikan beberapa rumusan untuk menentukan besarnya SIF

dari berbagai deskripsi pipa, seperti pencabangan, belokan, reducer, joint, dsb.

Kekakuan (stiffness) atau Kelenturan (flesibilitas)

Akibat suatu gaya (gravitasi, ekspansi termal, angin.dsb.), sistem perpipaan

akan berdefleksi/bergeser dari posisi tanpa beban. Besarnya pergeseran/defleksi

ini tergantung dari besarnya gaya dan fleksibilitas/kelenturan dari pipa. Semakin

lentur pipa, semakin besar pergeserannya akibat suatu gaya tertentu. Semakin

kaku suatu pipa, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mencapai pergeseran

tertentu. Hubungan antara gaya dan pergeseran ini dimmuskan sebagai [F] = [K].

[x], dimana [F] adalah matriks gaya, [K] adalah matrik kekakuan dan [x] adalah

defleksi.

Penyangga Pipa (Pipe Supports)

Penyangga mempunyai fungsi penting dalam analisis tegangan sistem

perpipaan karena komponen inilah yang berperan besar untuk mengkondisikan

sistem perpipaan agar memenuhi persyaratan tegangan, beban gaya dan

pergeseran sesuai batasan yang diijinkan bagi pipa maupun komponen.

Sesuai fungsinya penyangga bisa dikelompokkan dalam 3 tipe penyangga,

yaitu:

• Penyangga Rigid, yang berfungsi untuk menahan gerakan pipa dalam arah

tertentu, yaitu untuk 1 dimensi (X atau Y atau Z), 2 dimensi (XY, XZ, YZ, atau

penyangga arah lateral), 3 dimensi (XYZ), 6 dimensi (XYZ dan 3 arah rotasi,

berlaku untuk angkor).

• Penyangga Pegas. terbagi dalam Penjangga Pegas Variabel dan Penjangga

Konstan, digunakan biasanya untuk beban-beban yang memberikan

pergeseran tinggi, misalkan pada pipa dengan suhu operasi tinggi. Pada

penjangga pegas variabel, defleksi pegas akan memberikan tambahan beban

pada pipa, sedangkan pada penjangga konstant, beban pada pipa tidak

dipengaruhi oleh pergeseran pegasnya (cocok untuk pipa dengan kondisi

pembebanan yang kritis).

• Penyangga Berperedam (Snubers), merupakan penyangga yang secara

khusus digunakan untuk sistem perpipaan yang mengalami vibrasi tinggi,

misalkan vibrasi akibat gempa yang tinggi. Penyangga ini sangat jarang
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digunakan (hanya kalau terpaksa) mengingat perawatan yang dibutuhkan

cukup tinggi.

TATA KERJA ANALISIS TEGANGAN SISTEM PERPIPAAN

Bahan-bahan Yang Diperlukan

Bahan-bahan yang diperlukan seorang analisis tegangan sistem perpipaan dalam

melakukan tugasnya antara lain adalah:

• Dokumen Input sistem perpipaan (Piping input package), yaitu dokumen yang

disusun oleh pendisain sistem perpipaan yang berisi data kondisi operasi pipa,

beban-beban yang diberlakukan, persyaratan yang diinginkan, dsb.

• Gambar-gambar rancangan sistem pipa, meliputi gambar isometri, diagram

Proses dan Instrumentasi (P&ID), gambar situasi (terutama untuk disain

penjangga).

• Katalog-katalog yang terkait dengan spesifikasi pipa dan komponen-komponen

yang terkandung dalam sistem perpipaan (katup, flens, reducer, dsb.)

• Tabel sifat-sifat material, termasuk data tegangan yang diijinkan sebagai fungsi

suhu, sifat ekspansi material, dsb.

• Perangkat lunak analisis tegangan Qika analisis dilakukan secara numerik

dengan komputer), atau formulasi-formulasi dan tabel-tabel korelasi jika

analisis dilakukan dengan pendekatan analitik. Cara terakhir ini hanya mungkin

dilakukan jika konfigurasi sistem relatif sederhana dan ketelitian yang

diharapkan relatif rendah.

Tata Kerja (untuk analisis dengan software)

Setelah semua bahan dipersiapkan, dilakukan analisis dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

• Mempelajari dokumen masukan dan mengidentifikasi beban yang

diberlakukan, persyaratan yang diminta, kondisi operasi/disain sistem

perpipaan, dsb.

• Menentukan penomoran titik-titik simpul, dimulai dari unjung pipa/angkor ke

ujung yang lain. Titik-titik yang diberi nomor antara lain adalah titik-titik pada

belokan (bend/elbow), titik-titik dimana terdapat konsentrasi beban, titik-titik

cabang, titik-titik ujung, titik dimana terdapat perubahan sifat material, serta

titik-titik lain yang memang dianggap perlu untuk diketahui informasi

tegangannya.
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• Melakukan perhitungan khusus pada komponen-komponen sistem (valve,

flens, reducer, dsb.) yang diperlukan untuk bahan masukan program.

Perhitungan yang dimaksud misalkan massa, ketebalan, posisi titik berat

komponen, dsb.

• Menyusun data masukan (input file), antara lain terdiri dari: koordinat simpul,

data material, data sifat fisis, data komponen, data kondisi operasi/desain, dsb.

• Menjalankan program analisis tegangan, dalam hal ini jika tidak ada

persyaratan khusus dari pendisain sistem perpipaan tentang penempatan

penyangga, sebaiknya analisis dimulai dari kondisi sistem perpipaan tanpa

penyangga karena ini yang paling ekonomis. Jika kemudian dengan analisis ini

ketiga persyaratan (tegangan, beban gaya, pergeseran) tidak dipenuhi barulah

dilakukan optimalisasi dengan pemasangan penyangga. Penyangga yang

paling sederhana dan murah adalah tipe rigid, oleh karena itu untuk alasan

ekonomis, pemilihan penjangga dimulai dari penyangga tipe ini sebelum

menggunakan tipe lain. Untuk pipa-pipa besar (>8") yang beroperasi dengan

suhu relatif tinggi, penggunaan penjangga rigid biasanya cenderung

memberikan tegangan reaksi terhadap ekspansi yang tinggi sehingga untuk itu

disarankan menggunakan tipe pegas.

• Setelah seluruh persyaratan analisis dipenuhi, dilakukan perancangan

penyangga yang dikerjakan secara terpisah oleh pendesain penyangga. Bila

ditemui alternatif yang lebih baik sehubungan dengan teknis penempatannya,

bisa diinformasikan kembali ke penganalis tegangan untuk direevaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti telah diterangkan di bab terdahulu, bahwa dengan paket program

PS-CAEPIPE telah lebih dari 100 paket sistem perpipaan sekunder AP600 selesai

dianalisis selama kurun waktu ± 2 tahun. Seluruh paket tersebut telah memenuhi

persyaratan yang diminta dalam paket masukan analisis (PAIP). Namun mengingat

sifatnya yang terbatas, hasil-hasil tersebut tidak dapat diberikan di sini. Sebagai

gantinya, tanpa mengurangi tujuan dari penelitian ini, diberikan beberapa hasil

analisis dari 3 paket sistem perpipaan sekunder, yaitu HDS-310, VYS-210 dan

CDS-080 yang dilakukan dengan menggunakan paket program CAEPIPE versi PC.

Data karakteristik dari ketiga sistem perpipaan tersebut diberikan pada Tabel 1.
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Tabef 1. Karakteristik Sistem Perpipaan

Nama
Sistem

HDS-310

VYS-210

CDS-080

Letak / Posisi

Daerah drainase
turbin, di gedung

turbin.
Ruang katup pada
sistem bantu, di
gedung bantu

Sistem kondensat
turbin, di gedung

turbin

Diameter

1",8".10"&
16"

1"

1"dan 16"

Kondisi
Kerja/disain

T=225°F,
P=50 psi

T=320°F,
P=200 psi

T=185°F,
P=550 psi

Komponen
terkait

Katup non
aktif

tidak ada

tidak ada

Pergesera
n angkor

Ada

Tidak ada

Ada

Disamping itu juga diberikan beberapa kriteria batasan beban gaya dan

momen pada angkor untuk sistem perpipaan HDS-310 dan CDS-210.

Posisi ketiga sistem perpipaan tersebut terhadap gedung reaktor

diperlihatkan pada Gambar 1.

Utara

Gedung Turbin -»•
(turbine building)

VYS-210

Gedung Reaktor ->
(reactor building)

HDS-310&

CDS-080

«-Gedung Bantu
(auxiliary building)

Gambar 1. Posisi Sistem Perpipaan

Konfigurasi dari ketiga sistem perpipaan tersebut diberikan masing-masing

pada Gambar 2a, 2b dan 2c.
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Gambar2a. Sistem perpipaan HDS-310

Gambar 2b. Sistem perpipaan CDS-080
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Gambar2c. Sistem perpipaan VYS-210

Dari analisis tegangan tanpa menggunakan penjangga, diperoleh data

tegangan dan pergeseran maksimum yang bisa dilihat pada Tabel 2. Untuk

tegangan juga diberikan hasil perbandingan dengan harga yang diijinkan (ratio)

pada kondisi pembebanan termal. Sedangkan untuk pergeseran, mengingat

adanya kriteria berbeda antara pembebanan gravitasi+tekanan dan beban total,

maka kedua harga tersebut ditampilkan.

Tabel 2. Hasil Analisis Tegangan Tanpa Penyangga.

Sistem

HDS-
310

VYS-
210

CDS-
080

Tegangan maksimum (psi)
SH=15000 psi, SA=22500 psi

DW+P
Aktual

5625

72368

6533

Ratio
terhada

pSH
0.37

4.82

0.44

Termal
Aktual

703

= 0

1789

Ratio
terhad
apSA
0.02

= 0

0.06

Pergeseran
maksimum (in)

DW+P

0.2264
(z)

73.09
(z)

0.011
(z)

Total

0.1740
(y)

73.07
(z)

0.29 (y)

Pembahasan / Kesimpulan

Tegangan memenuhi
persyaratan pergeseran
berlebihan pada kondisi
dingin (>0.125") sehingga
perlu diberi penyangga.
Terjadi kelebihan tegangan
maupun pergeseran yang
sangat besar sehingga
perlu diberi beberapa
penyangga.
Tegangan dan pergeseran
telah memenuhi
persyaratan sehingga tidak
memerlukan penyangga.
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Dari hasil analisis tegangan tanpa penyangga tersebut, disimpulkan bahwa

untuk sistem perpipaan CDS-080 telah memenuhi persyaratan yang diminta

sehingga tidak memerlukan tambahan penyangga. Untuk sistem HDS-310 dan

VYS-210, dilakukan analisis ulang dengan menempatkan penyangga sesuai

dengan permasalahan yang ditemukan pada analisis tanpa penyangga. Posisi

penyangga juga disesuai dengan bagian sistem yang membutuhkan. Disamping

aspek keselamatan, aspek ekonomis juga harus diperhatikan, sehingga perlu

optimalisasi dalam pemilihan dan pemasangan penyangga inf. Pemahaman

masalah dan pengalaman sangat menentukan dalam optimalisasi pemasangan

penyangga ini. Konfigurasi final ketiga sistem perpipaan setelah disajikan pada

Gambar 3a, 3b dan 3c. Hasil analisis tegangan yang dianggap telah cukup optimal

disajikan pada Tabel 3.

Gambar 3a. Konfigurasi final HDS-310
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Gambar 3b. Konfigurasi final CDS-080

Penyongga Rigid Aroh YZ-

.50

Penyangga Rigid Arah XZ

Gambar 3c. Konfigurasi final VYS-210
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Tabel 3. Hasil Analisis Tegangan Dengan Penjangga.

Sistem

HDS-
3I0

VYS-
210

Tegangan maksimum (psi)
SH= 15000 psi, SA=22500 psi

DW+P

Aktual

2069

2294

Ratio
terhadap

SH
0.14

0.15

Termal

Aktual

738

1469

Ratio
terhadap

SA
0.02

0.04

Pergeseran
maksimum (in)
DW+P

0.0146
(z)

0.0693
(z)

Total

0.1990

(y)

0.6351

(y)

Pembahasan /
Kesimpulan

Penyangga yang diberikan
adalah sebuah pegas gantung
(hanger) type Grinnell
ukuran 12 dengan konstanta
pegas 900 Ib/in. Beban
maksimum yang ditanggung
penyangga adalah sebesar
2244 lbs dengan variabilitas
beban sebesar 2% (<25%
sesuai kriteria)

Penyangga yang diberikan
adalah 3 buah penyangga
tipe rigid , yaitu 2 dalam
arah YZ dan satu dalam arah
XZ. Beban maksimum yang
ditanggung masing-masing
penyangga tidak lebih dari
311b.

KESIMPULAN

Dari kegiatan analisis tegangan sistem perpipaan sekunder AP600 ini dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

Dalam analisis tegangan sistem perpipaan yang bertujuan untuk menjaga

keselamatan sistem tersebut, hasil yang diharapkan adalah sistem perpipaan yang

telah memenuhi standart keselamatan yang ditentukan, yang diperoleh baik

dengan cara menambahkan penyangga, memodifikasi konfigurasi pipa maupun

meningkatkan kualitas pipa. Untuk itu, kerja sama antara penganalis tegangan dan

pendesain sistem sangat diperlukan.

Dari 3 sistem perpipaan yang dianalis dengan paket program CAEPIPE,

yaitu HDS-310, CDS-080 dan VYS-210, yang terdiri dari pipa-pipa berukuran 1", 8",

10" dan 16" dengan tekanan dan temperatur desain mencapai 550 psi dan 320°F,

telah dicapai hasil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan

menambahkan 3 penyangga rigid untuk VYS-210 dan 1 penyangga variabel untuk

HDS-310. Tegangan maksimum pada ketiga sistem adalah sebesar 6533 psi dan

pergeseran maksimum sebesar 0.635 inci.

Penguasaan teknologi analisis tegangan sistem perpipaan belum cukup

memadai dengan hanya bertindak sebagai pengguna paket program. Untuk itu,

selain dengan mendalami penggunaan paket program yang ada, juga perlu
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didukung dengan pendalaman teori yang dilanjutkan, jika memungkinkan, dengan

mencoba menyusun paket program sendiri. Yang terakhir ini sudah dimulai tetapi

mengingat untuk itu sebenarnya dibutuhkan waktu dan personil yang cukup besar,

hasilnya masih belum memadai untuk ditampilkan.
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