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ABSTRAK

ANALISIS TEGANGAN SISTEM PERPIPAAN PRIMER PLTN AP-600.
Telah dilakukan analisis tegangan dengan paket program CAEPIPE dan PS-
CAEPIPE terhadap sistem perpipaan primer reaktor daya AP-600. Pembebanan
yang diperhitungkan adalah beban statis dan beban seismik. Lima paket sistem
perpipaan primer telah dianalis yang semuanya masuk kategori seismik I dan II
serta berada dalam gedung reaktor, yaitu sistem PXS-900, CVS-110, PCS-30,
CAS-700 dan CCS-50. Kelima sistem perpipaan tersebut mengandung pipa-pipa
berukuran 1",2",4"dan 8". Tekanan disain berkisar antara 150 psi hingga 2485 psi
dan untuk temperatur berkisar antara 150°F hingga 300°F. Masukan untuk
percepatan gempa pada PS-CAEPIPE didasarkan pada spektrum respon gempa
dari lantai dimana sistem perpipaan tersebut berada, sedangkan pada CAEPIPE
didasarkan pada harga percepatan maksimum pada setiap arah koordinat dikalikan
dengan faktor 1,7 sehingga diperoleh harga percepatan tidak lebih dari 0,36g. Hasil
analisis menunjukkan bahwa kelima sistem telah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan seteiah dilakukan penempatan penyangga-penyangga yang diperiukan
tanpa harus menggunakan Snubber untuk meredam gempa. Tegangan maksimum
yang dihasilkan di kelima sistem tersebut adalah 11210 psi untuk beban gravitasi
dan 35593 psi untuk beban total (maksimum yang diijinkan 15000 psi dan 45000
psi). Pergeseran maksimum pada kondisi dingin adalah 0,123 in, kondisi panas
1,474 in dan 0,261 untuk seismik (batasan yang diijinkan 0,125 in untuk kondisi
dingin dan 2,5 in untuk beban total). Perbedaan hasil dari kedua software tersebut
terutama terletak pada perhitungan dinamisnya, dimana dengan menggunakan PS-
CAEPIPE dimungkinkan untuk mengevaluasi lebih banyak parameter yang
dipengaruhi gempa termasuk evaluasi percepatan katup pada saat gempa.

ABSTRACT

PIPING STRESS ANALYSIS FOR PRIMARY SYSTEM OF NUCLEAR
POWER PLANT AP-600. Piping stress analysis for AP-600 primary system has
been done using software CAEPIPE and PS-CAEPIPE. The loading applied to the
system are static loads and seismic load. Five seismic category I & II piping in
reactor building of AP600 have been analysed, those are PXS-900, CVS-110, PCS-
030, CAS-700 and CCS-050. These systems contain pipes with the nominal
diameter of 1", 2", 4"and 8". The design pressures are in the range of 150 to 2485
psi and the design temperatures are in the range of 150°F to 300°F. The
acceleration taken as input in PS-CAEPIPE is based on seismic response spectra
of floor where the piping is located. In CAEPIPE, the acceleration is taken from the
peak of response spectra multiplied by 1.7. All of the acceleration in this case are
no more than 0.36g. The result shows that after locating some supports, all system
are acceptable without snubbers. The maximum stress are 11210 psi for
deadweight load and 35593 psi for total load (the allowable values are 15000 psi
and 45000 psi). The maximum displacement are 0.123 in for deadweight load,
1.474 in for hot load and 0.261 in for seismic load (the allowable values are 0.125 in
for deadweight and 2.5 in for total load). The difference results of the both software
is mainly in seismic calculation where more parameters can be evaluated by PS-
CAEPIPE including to evaluate valves acceleration in seismic condition.
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I. PENDAHULUAN

Westinghouse AP-600 (Advance Passive 600 MW) tnerupakan PLTN PWR

tipe modul berdaya menengah-rendah yang tergolong dalam reaktor maju dan

memiliki sistem keselamatan pasif terutama dalam sistem pendinginan pada

kondisi kecelakaan. Kegiatan disain dan sertifikasinya berlangsung hingga tahun

1997 dengan telah diberikannya sertifikasi disain oleh US-NRC. Analisis tegangan

sistem perpipaan AP-600 yang telah dilakukan di PPTKR-BATAN dalam periode

1993 s/d 1997 dengan menggunakan paket program PS-CAEPIPE versi mainframe

merupakan bagian dari kegiatan partisipasi disain tersebut yang bertujuan terutama

untuk meningkatkan kemampuan SDM Batan dan SDM Indonesia lainnya (PLN,

BBI, BPPT) dalam analisis mekanik.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam analisis tegangan tersebut,

sejak tahun anggaran 1997/1998 dilakukan analisis dengan menggunakan paket

program analisis tegangan CAEPIPE versi PC terhadap sistem perpipaan AP-600.

Pada tahun 1997/1998 dilakukan analisis terhadap sistem perpipaan sekunder AP-

600 yang tidak masuk dalam kategori seismik sehingga beban seismik tidak harus

diperhitungkan. Pada tahun 1998/1999 ini, kegiatan analisis ditekankan pada sisi

primer AP-600 yang masuk dalam kategori seismik I atau II sehingga beban

seismik harus diperhitungkan. Sistem perpipaan primer yang dipilih untuk dianalisis

meliputi 5 sistem perpipaan yang tergolong dalam kelas keselamatan 2 dan 3 yaitu:

CAS-700 (Service Air Piping From Containment Penetration to The Anchor Past

Valve CAS V205), PCS-030 (Passive Containment Cooling System, PCS Tank Fill

Up and Drain Lines), CCS-050 (Return Piping From Containment Penetration To

The Anchor Past Valve CCS V207), PXS-900 (Passive Core Cooling System, N2

Supply System From The Containment Penetration to The Anchor Past Valve PXS

V077), CVS-110 (CVCS Spent Resin Piping From the Containment Penetration to

The Anchor Past Valve CVS V077). Kelima sistem perpipaan tersebut mengandung

pipa-pipa berukuran 1",2",4"dan 8". Tekanan disain berkisar antara 150 psi hingga

2485 psi dan untuk temperatur berkisar antara 150°F hingga 300°F.

Pembebanan pada sistem perpipaan bisa dikelompokkan dalam beban statis

dan beban dinamis. Yang termasuk beban 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 (seismik), vibrasi

akibat aliran dan gaya yang timbul akibat peristiwa discharge (misalkan pembukaan
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katup). Dalam analisis ini, beban dinamis dibatasi pada seismik. Untuk perhitungan

beban tersebut, pada paket program PS-CAEPIPE digunakan data spektrum

respon gempa (percepatan fungsi frekuensi) pada lantai dimana sistem perpipaan

berada, sedangkan pada CAEPIPE versi PC cukup diambil (dari spektrum respon)

satu harga percepatan maksimum pada 3 arah koordinat sebagai data masukan

dan dikalikan dengan faktor keselamatan 1,7.

II. TEORI

2.1. Perhitungan Tegangan Statis.

Tegangan statis adalah tegangan akibat beban statis yang dihitung dari

penjumlahan aljabar dari tegangan yang disebabkan beban statis yaitu beban

gravitasi, tekanan dan ekspansi termal.

Untuk sistem perpipaan, perhitungan tegangan statis didasarkan formulasi

berikut:

Sstalis = Sp + S D W + ST H

Atau Sstatis = P.Do/4t + 0.75 iMDW/Z + iMTH/Z (1)

dimana

SP= Tegangan akibat tekanan (P)

SDw - Tegangan akibat gaya berat (DW)

STH =Tegangan akibat termal (TH)

P = tekanan (psi)

D0=diameter luar pipa (ins)

t = tebal pipa (in)

i = Stress Intensification Factor (SIF)

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

MTH= momen akibat ekspansi termal (Ib.in)

Z = modulus penampang (in3)

Penjumlahan tegangan akibat gravitasi dan tekanan disebut sebagai

sustained load (SL)

SL
 = SP + SDW (2)

Batasan tegangan untuk sustained load didasarkan pada kriteria sebagai

berikut:

SL < SH (3)

dan untuk tegangan statis total digunakan kriteria

STOTAL < S H + S A (4)
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dimana:

SH = tegangan dasar yang 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.

Jadi sebelum perhitungan tegangan terlebih dahulu harus dilakukan

perhitungan momen-momen pada setiap titik yang hendak dihitung. Metode yang

digunakan dalam PS-CAEPIPE maupun CAEPIPE untuk pembebanan statis pada

dasarnya tidak berbeda yaitu didasarkan hukum keseimbangan gaya-gaya (statika)

dilengkapi dengan persamaan-persamaan ekspansi pada kondisi beban termal.

2.2. Perhitungan Tegangan Seismik.

Seismik (gempa) merupakan gejala alam yang hingga kini belum bisa

diramalkan datangnya, manusia baru bisa memprediksi probabilitas besar maupun

frekuensi terjadinya yang didasarkan pada data statistik gempa dan data geologi

maupun vulkanologi dari daerah setempat. Karakteristik gempa bisa digambarkan

dari besarnya simpangan gerak permukaan bumi maupun percepatan gerak

sebagai fungsi waktu yang dikenal sebagai kurva histori (sejarah). Gerakan benda-

benda sebagai respon terhadap gelombang gempa tersebut sangat tergantung dari

berbagai parameter seperti fleksibilitasnya dan frekuensi diri dari benda/sistem

tersebut. Kurva yang menggambarkan hubungan antara gerakan

(percepatan/amplitudo) dari benda/sistem terhadap frekuensi disebut sebagai

spektrum respon.

Di gedung reaktor AP-600, spektrum respon dari setiap iantai pada beberapa

posisi telah dihitung tersendiri. Untuk menghitung respon dari sistem perpipaan

dalam gedung tersebut yang berupa simpangan gerak maupun tegangan yang

dialami, masukan perhitungan yang diambil adalah respon dari lantai dimana

sistem perpipaan tersebut ditempatkan/bertumpu

Perhitungan tegangan akibat seismik disejajarkan dengan perhitungan

tegangan akibat gravitasi, sehingga tegangan akibat seismik

SSSE=0.75iMSSE/Z (5)

Sedangkan batasan tegangan yang diijinkan (allowable stress) untuk

tegangan kombinasi diambil harga terkecil dari 3 SH dan 2 Sy.
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2.3. Pergeseran (Displacements)

Pergeseran pipa merupakan salah satu parameter yang hams dievaluasi

dalam analisis tegangan sistem perpipaan. 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

total (statis dan seismik).

III. TATA KERJA ANALISIS

3.1. Bahan-bahan Yang Diperlukan

Bahan-bahan yang diperlukan seorang penganalisis tegangan sistem

perpipaan 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, data spektrum

respon gempa dari lantai dimana sistem perpipaan berada, 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, flanges, reducer, dsb.)

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

suhu, sifat ekspansi material, dsb.

• Perangkat lunak untuk analisis tegangan (CAEPIPE dan PS-CAEPIPE)

3.2. Tata Kerja

Setelah semua bahan dipersiapkan, dilakukan analisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

• Identifikasi pembebanan yang diberlakukan, persyaratan yang diminta, kondisi

operasi/disain sistem perpipaan, dsb.

• Nodalisasi sistem perpipaan, 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,
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titik-titik ujung, titik dimana terdapat perubahan sifat material, serta titik-titik lain

yang memang dianggap perlu untuk diketahui informasi tegangannya.

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

dafa 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

persyaratan dan 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.

3.3. Karakteristik Sistem Perpipaan

Sistem perpipaan primer yang dianalisis terdiri dari 5 sistem yang semuanya

berada dalam gedung reaktor dan masuk kelas keselamatan 2 dan 3 serta kategori

seismik I dan II, yaitu : CAS-700 (Service Air Piping From Containment Penetration

to The Anchor Past Valve CAS V205), PCS-030 (Passive Containment Cooling

System, PCS Tank Fill Up and Drain Lines), CCS-050 (Return Piping From

Containment Penetration To The Anchor Past Valve CCS V207), PXS-900 (Passive

Core Cooling System, N2 Supply System From The Containment Penetration to

The Anchor Past Valve PXS V077) dan CVS-110 (CVCS Spent Resin Piping From

the Containment Penetration to The Anchor Past Valve CVS V077). Karakteristik

dari kelima sistem perpipaan tersebut diberikan pada tabel 1.
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Tabel 1. Karakteristik Sistem Perpipaan

Sistem

CAS-700

PCS-030

CCS-050

PXS-900

CVS-110

Nomor Pipa ! Estimasi
I Panjang
| (feets)

CAS-JBB-L204 I 10.8
CAS-JCE-L205 S
CAS-JBB-L219 | 3.1
CAS-JCE-L221 |
PCS-JAC-L004 ! 61,2
PCS-JBE-L010 !
PCS-JAC-L071 I
CCS-JCB-L207 i 25,4
CCS-JCD-L216 |
CCS-JCB-L209 | 4,2 _^
PXS-ECB-L042 ! 32.6
PXS-ECE-L044 !
dll. 7p ipa1" i
CVS-BBD-LOii ! 34,2
CVS-BBB-L026 !
CVS-BBD-L520 !

Dia.
Nomi
nal
2'
2"
1"
1"
4"
4"
4"
8"
8"
1"
1"
1"

2"
2"
2"

Kelas
Kesela-
matan

2
NNS

2
NNS

3
NNS

3

2
NNS

2
2 '

NNS

NNS
2

NNS

Kategori
seismik

1
II
1

1
II

|
II
1
1
II

II
j

II

Schedule
pipa

80S
80

80S
80
40
40
40
40
40
80
80
80

160
160
160

Kondisi Oisain
Tekanan Suhu
(psi)

150
150
150
150
230
230
230
150
150
150
800
800

2485
2485
2465

<°F)
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
300
300

150
150
150

Catatan:

Suhu operasi dari kelima sistem kurang dari 150°F. Karena pada PS-

CAEPIPE digunakan suhu operasi, maka perhitungan termal tidak dilakukan.

Sedangkan pada CAEPIPE, untuk alasan konservatif, yang digunakan adalah suhu

disain sehingga perhitungan termal tetap dilakukan.
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Gambar konfigurasi dari kelima sistem perpipaan diberikan pada gambar 1.

\

[

PXS-90O

/<f& CCS50

X

Gambar 1. Konfigurasi sistem perpipaan

3.4. Data Masukan Untuk Analisis Seismik

Untuk analisis seismik, data masukan pada PS-CAEPIPE adalah spektrum

respon gempa dari lantai dimana sistem perpipaan tersebut berada, sedangkan

pada CAEPIPE, diambilkan harga respon terbesar untuk masing-masing arah

koordinat yang kemudian dikalikan dengan faktor 1,7. Harga-harga percepatan

gempa yang diberikan pada analisis dengan CAEPIPE diberikan pada tabel 2.
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Tabel 2. Data masukan percepatan gempa (untuk CAEPIPE)

Sistem
Perpipaan
CAS-700
PCS-030
CCS-050
PXS-900
CVS-110

ArahX
0,09
0,29
0,08
0,08
0,07

Percepatan (g)
I Arah Y I
i 0,09 I
! 0,36 I
i 0,10 i
| 0,10 I
I 0,08 |

ArahZ
0,11
0,26
0,11
0,11
0,07

3.5. Data Katup

Karakteristik dari katup-katup yang menjadi bagian dalam kelima sistem

perpipaan diberikan pada tabel 3.

Tabel 3. Data Katup

Sistem
Perpipaan
CAS-700

PCS-030
CCS-050

PXS-900

CVS-110

Nomor Katup

CAS-V205
CAS-V279
CAS-V219
CAS-V221
PCS-V045
CCS-V207
CCS-V209
CCS-V216
PXS-V045
PXS-V050
PXS-V053

PXS-V052
PXS-V043
PXS-V044
CVS-V034
CVS-V037
CVS-V040

i Tipe Katup
I

Check Valve
Ball Valve

T-type Globe
T-type Globe

~1 Manual Gate Valve
I Motor Op-Butterfly

T-Globe Valve
Manual Op-Butterfly
Y-Globe Solenoid

i Y-Globe
I Y-Globe

Y-Globe
Nozzle Check Valve

Relief Valve
Ball Valve

i Ball Valve
I Ball Valve

Berat (lbs)

30
21.8
16
16

300
170
16
80
50
30
30

30
20
40
130
130
130

Letak titik berat (in)

! 0
2,34
5,75
5,75

9,1
5,75
6,9
8,25
5,95
5,95

5,95
0

1,25
1,5
1,5

! 1.5

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu diinformasikan disini bahwa pembahasan analisis lebih ditekankan

pada hasil yang diperoleh dengan CAEPIPE versi PC karena memang perangkat

tersebut yang digunakan dalam tahun kegiatan 1998/1999 ini. Peninjauan terhadap

hasil-hasil yang telah dicapai dengan PS-CAEPIPE dimaksudkan untuk menjadi

pembanding saja. Perbedaan hasil yang cukup signifikan diperkirakan terjadi pada

perhitungan seismik dimana dasar perhitungan yang digunakanpun berbeda,

termasuk masukan adanya gerakan angkor/penyangga pada waktu gempa yang

tidak diberikan di CAEPIPE. Pada perhitungan termal, suhu-suhu dibawah 150°F

tidak diperhitungkan di PS-CAEPIPE, sedangkan di CAEPIPE tetap diperhitungkan

sehingga sedikit banyak akan menghasilkan perbedaan hasil analisis. Mengingat

perbedaan-perbedaan tersebut, untuk mengusahakan agar batasan tegangan dan
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batasan lainnya tidak terlampaui, maka jumlah dan posisi penyangga juga sulit

untuk dipertahankan sama.

Dari analisis tegangan, diperoleh data tegangan dan pergeseran maksimum

yang bisa dilihat pada tabel 4a. Untuk tegangan juga diberikan hasil perbandingan

dengan harga yang diijinkan (ratio) pada kondisi pembebanan total. Sedangkan

untuk pergeseran, mengingat adanya kriteria berbeda antara pembebanan gravitasi

dan beban total, maka kedua harga tersebut ditampilkan ditambah dengan

pergeseran karena seismik secara terpisah.

Sistem

CAS-700

PCS-030
CCS-050
PXS-900
CVS-110

Tabel

Jumlah
Support

Tidak
ada
6
1
5
3

4a. Hasil Analisis Tegangan dengan CAEPIPE

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

DW+P

Aktual

3357

3520
2488
6342
11210

Ratio
terhadap

SH

0,23

0,23
0,17
0,42
0,78

DW+P+Th+SSE

Aktual

15119

23431
9733
18234
35593

Ratio
terhadap 3 SH

0,33

0,521
0,216
0,405
0,791

Pergeseran maksimum (in)

DW+P

0.0322

0,0587
0,0214

0,123

DW+P+ i Gempa
Th !

0.76 I 0,0132

!
0,76 ! 0,0794
1,474 | 0,0143
0,162 I 0,261
0,9462 | 0,022

Sebagai pembanding, pada Tabel 4b diberikan hasil analisis dengan

menggunakan PS-CAEPIPE. Hasil ini diambil dari laporan akhir yang aslinya telah

diserahkan ke Westinghouse. Dalam laporan ini, harga tegangan yang tercantum

hanya harga maksimumnya saja sedangkan untuk pergeseran tidak diberikan

harganya tetapi hanya dikatakan telah memenuhi persyaratan.

Tabel 4b. Hasil Analisis Tegangan dengan PS-CAEPIPE

Jumlah
Sistem ! Penyangga

CAS-700
PCS-030
CCS-050
PXS-900
CVS-110

Tidak ada
6
3
2
3

Tegangan maksimum (psi) | Pergeseran (in)
SH=15000psi,SA=22500psi i

DW+P
Aktual

1381
3298
2525

Ratio
terhadap SH

0,092
0,22

DW+P+SSE
Aktual

1186
41131

0,168 i 6153
11817 | 0,525
7759 | 0,494

26721
12107

Ratio
terhadap 3 SH

0,026
0,914
0,137
0,594
0,266

Seluruh
persyaratan
pergeseran
terpenuhi

Walaupun memang kedua hasil tersebut tidak sepenuhnya bisa

dibandingkan mengingat metode yang digunakan berbeda, tetapi beberapa sistem

masih menunjukkan hasil yang tidak berbeda dalam hal jumlah penyangga yang

diperlukan, misalkan pada CAS-700, PCS-030 dan CVS-110.
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Dalam suatu spektrum gempa dikenal adanya suatu frekuensi yang disebut

frekuensi cut-off yang merupakan batasan frekuensi dimana jika sistem perpipaan

mempunyai frekuensi diri lebih besar dari harga tersebut, maka respon yang

dihasilkan relatif kecil. Semakin fleksibel suatu pipa, frekuensi dirinya semakin

rendah sehingga responnya terhadap gempa semakin besar. Dari kelima sistem

yang dianalisis, PXS-900 adalah sistem yang paling fleksibel mengingat ukuran

pipanya yang kecil (1") dan relatif panjang. Hal ini menyebabkan pergeseran akibat

gempa relatif lebih menonjol dibanding pada sistem lain. Sebaliknya, pada sistem

CCS-050 yang relatif paling kaku (pipa 8"), respon pergeseran terhadap gempa

relatif kurang menonjol dibanding sistem yang lain.

Disamping pengaruh gempa, ekspansi termal yang tidak diperhitungkan

pada PS-CAEPIPE juga berpengaruh pada perbedaan hasil, apalagi jika karena

perbedaan lingkup perhitungan tersebut menyebabkan jumlah support yang

diperlukan juga berbeda.

Konfigurasi sistem perpipaan setelah dilengkapi penyangga diberikan pada

gambar2.
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V. KESIMPULAN

Dari kegiatan analisis tegangan sistem perpipaan primer AP600 ini dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam analisis tegangan statis dan dinamis terhadap 5 sistem perpipaan

primer, diperoleh hasil sesuai yang diharapkan yaitu sistem perpipaan yang
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telah memenuhi standart keselamatan yang ditentukan, yang diperoleh cukup

dengan cara menambahkan penyangga tipe rigid sebanyak 15 buah untuk

keseluruhan yang terdiri dari 9 restraints dan 6 guides, tanpa harus

memodifikasi konfigurasi pipa maupun menggunakan snubber yang memang

dihindarkan di AP-600. Tegangan maksimum yang dihasilkan di kelima sistem

tersebut adalah 11210 psi untuk beban gravitasi dan 35593 psi untuk beban

total, yang masih di bawah batas yang diijinkan yaitu 15000 psi dan 45000 psi.

Pergeseran maksimum pada kondisi dingin adalah 0,123 in dan kondisi panas

1,474 in yang berarti masih di bawah harga batas yang diijinkan yaitu 0,125 in

dan 2,5 in.

b. Hasil yang diperoleh dengan CAEPIPE tidak sepenuhnya bisa dibandingkan

dengan hasil PS-CAEPIPE terutama pada kondisi seismik mengingat adanya

perbedaan metode maupun data masukan yang digunakan. Pada beban

termalpun, mengingat adanya perbedaan dalam pengambilan temperatur

referensi yang berakibat pada tidak diperhitungkannya beban termal pada PS-

CAEPIPE (karena T<150°F) maka hasii yang diperolehnyapun akan berbeda.

c. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang timbul antara CAEPIPE dengan PS-

CAEPIPE, penggunaan paket program CAEPIPE masih sangat

menguntungkan dalam hal kemudahannya (versi PC) dan kecepatan

pengoperasiannya Hasil yang diperolehnyapun bisa cukup konservatif

walaupun informasi yang diperoleh tidak sebanyak PS-CAEPIPE.
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