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PPeellaajjaarraann::   44  
AANNAALLIISSAA  SSTTAATTIISS  SSIISSTTEEMM  PPIIPPAA  RREEFFIINNEERRYY    

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN: 

 

Setelah mempelajari bab ini, Anda dapat: 

� Mempersiapkan gambar sebagai alat bantu input 

� Membuat model sebuah sistem pipa refinery 

� Melakukan analisa statis  
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ANALISA  STATIS  SISTEM  PIPA  REFINERY   

 

� Pernyataan Masalah 

� Persiapan Gambar 

� Membuat Model Sistem Pipa Refinery 

� Analisa Statis 

 

 

Pernyataan Masalah 
Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Diketahui sebuah sistem pipa dalam 

proses refining, mengalirkan crude tower bottoms dari bottom pump ke steam 

stripper unit. Pada end suction, top discharge pump memiliki suction nozzle 

berukuran 10 inci dan sebuah discharge nozzle berukuran 8 inci. Line berukuran 8 

inci dengan sebuah check valve dan bypass berukuran 6 inci terpasang ke arah 

sumbu + y, disupport oleh sebuah spring hanger. Belok kearah sumbu –x, melalui 

sebuah support, kemudian belok ke arah sumbu +z sebelum masuk ke vertical 

vessel.    
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Batasan pada sistem ini adalah mulai dari discharge nozzle pompa sampai ke 

vessel nozzle. Pilihan lainnya adalah pump support (atau base) point dan pondasi 

vessel. Tetapi dalam kasus ini batasan yang paling baik adalah : 

- Nozzle pompa, sebab pergerakan pada titik tersebut (yang disebabkan oleh 

pemanasan pompa pada saat operasi) lebih jelas dan lebih mudah 

dikalkulasikan dari thermal strain antara nozzle pompa dengan base point. 

- Vessel nozzle, sebab pemuaian karena panas yang dialami vessel lebih mudah 

diketahui dan kekakuan  yang lebih baik antara vessel dan pipa 8 inci. 

 

Check valve terpasang tepat di atas weldingg tee yang terhubung dengan bypass 

piping berukuran 6 inci. Line 6 inci mengalir melalui sebuat gate valve sebelum 

akhirnya masuk kembali ke line 8 inci melewati welding tee kedua di atas check 

valve. Berat dan panjang total sistem valve tersebut saat ini belum diketahui, 

sehingga data tersebut diambil dari database Caesar II. Perlu diperhatikan disini 

bahwa spring hanger yang terpasang di atas sistem valve sangat sensitif terhadap 

berat yang dipergunakan disini. Perbedaan antara berat aktual valve terpasang 

dengan berat yang dimodelkan, harus dipergunakan untuk mengatur besarnya 

pre-load spring. Sebaiknya hot load spring berada dikisaran tengah nilai working 

range dari spring yang direkomendasikan oleh manufakturnya.  

 

Hanger dipasang pada bagian atas vertikal run untuk mengakomodasi berat mati 

dan menyerap pemuaian karena panas. Hanger terpasang pada elbow dan 

segaris dengan vertikal line. Bagian lain dari hanger terpasang pada struktur di 

atasnya. Karena adanya pemuaian pada titik hanger attachment, sebuah rod 

hanger sederhana tidak bisa dipergunakan pada sistem ini. Analisa ini akan di set 

agar Caesar II memilih sebuah hanger support variabel atau konstan. Program ini 

kemungkinan akan memilih sebuah variabel spring support, karena itu tabel Anvil 

yang dipergunakan. 

 

Sistem pipa horisontal, bertumpu pada sebuah support di sekitar elbow berikutnya. 

Support ini dimodelkan sebagai rigid, nonlinear restrain beraksi pada garis tengah 

pipa, memungkinkan pergerakan ke arah atas, tetapi menahan pergerakan ke 

arah bawah.  

 

Persiapan Gambar 
Gambar berikut ini adalah drawing yang sudah dimodifikasi yang akan 

dipergunakan untuk membuat model. Terlihat bahwa ada penambahan angka 

node. Node ini dipergunakan dimana nanti kita akan mengadakan perubahan 

geometri (diameter pipa, ketebalan dinding pipa, perubahan arah), perubahan 

material, kondisi operasi (temperatur, tekanan) atau penerapan kondisi batas 

(restrain, point loads, displacement, dll). Pada tutorial ini angka node bertambah 

dengan kelipatan 5, dimulai dengan node 5 pada nozzel pompa. Pada sistem 

bypass, juga dipakai kelipatan 5, tetapi dipergunakan angka pada seri 600-an. 
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Informasi lainnya yang diperlukan dikumpulkan pada gambar ini sebelum program 

dijalankan. Hampir semua data sudah siap, kecuali beberapa hal penting yang 

harus dicari terlebih dahulu, seperti defleksi pada nozzel pompa dan data valve. 

Hal ini kemungkinan besar akan menghambat sesi input jika tidak dimasukkan 

pada gambar terlebih dahulu. Detilnya seperti gambar berikut. 
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Membuat Model Sistem Pipa Refinery 
1. Memulai Cesar II 

2. Membuat job baru 

3. Membuat Model Sistem Pipa 8 Inci 

4. Membuat Model Bypass Piping 6 Inci 

5. Mereview Model 

    

Sebelum memulai sesi input, ada baiknya kita merubah angka penambahan node 

menjadi 5, seperti yang telah dibicarakan di atas. Nilai defaultnya dalah 10. Dari 

Main Menu , pilih TOOLS-CONFIGURATION SETUP dan window seperti di bawah 

ini akan muncul. Pilih tab Geometry Directives , pada Auto Node Number 

Increment , pilih 5. Berikutnya klik Exit w/Save  untuk menyimpan dan kembali ke 

Main Menu. 

 
 

Tugas Pelaksanaan 
1. Memulai CAESAR 

II  
 

Klik 2x Icon Caesar II pada desktop.  
Akan muncul windowCaesar II seperti berikut 
 

 



©CCIT  Caesar II – Analisa Statis Sistem Pipa Refinery  4 - 7 

Tugas Pelaksanaan 
2. Membuat Job baru 
 

Membuat sebuah Job baru dapat dilakukan dengan 
beberapa cara: 

- Klik icon New   
- Klik File , kemudian pilih New 
- Tekan tombol ctrl + N pada keyboard 
 
Window berikut akan muncul 

 
 
Ketik nama Job, misalnya tutor pada bagian Enter the 
name for NEW job file: 
 
Pastikan Piping Input yang terpilih, pilih direktori tempat 
job akan disimpan dengan men- klik tombol Browse..  
 
Window review satuan yang dipergunakan akan muncul 
seperti berikut. 
 

   
 
Jika setuju, klik OK dan proses dilanjutkan. Jika tidak klik 
Cancel, lalu ubah satuan seperti yang dijelsakan pada 
bagian Merubah Satuan . 
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Tugas Pelaksanaan 
3. Membuat Model 

Sistem Pipa 8 inci 
a. Elemen-elemen sistem pipa akan di input pada 

spreadsheet seperti berikut. 
 

 
 
b. Karena telah diatur sebelumnya bahwa peningkatan 

nomor node adalah kelipatan 5, maka elemen 
pertama sudah terisi angka node seperti berikut. 
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Tugas Pelaksanaan 
 
c. Panjang elemen pertama adalah 2 ft ke arah atas   

(+ y), pindahkan kursor ke bagian DY, masukkan 2-. 
Tanda ‘-‘ menandakan feet. 

  
d. Pada blok berikutnya input 8 pada bagian Diameter , 

kemudian tekan tombol tab. Kursur akan berpindah 
ke bagian Wt/Sch . Bagian Diameter akan langsung 
terisi dengan ukuran OD sebenarnya. Wallthickness 
yang dipergunakan adalah standar, isikan bagian ini 
dengan s, tekan tab atau enter.   

 
e. Input nilai Corossion Allowance dan Insulation 

Thickness.  
 
f. Selanjutnya input nilai temperatur operasi (6000F) 

dan pressure (30 psi). 
 
g. Pada kolom berikutnya, double klik checkbox 

Displacement , untuk membuka area Displacement 
Auxiliary Data . Masukkan nilai displacement untuk 
node 5 arah sumbu Y =  0.077 inci dan sumbu Z = 
0.046 inci. Kedua angka ini adalah hasil kalkulasi 
dari pemuaian  discharge nozzel pompa dihitung dari 
titik base support. Perhatikan empat derajat 
kebebasan lainnya di isi dengan nilai 0 (nol), jika 
tidak, program akan menganggap node 5 akan 
bebas bergerak pada empat arah ini.  

 

   
h. Berikutnya pada bagian Material pilih LOW 

CARBON. Nilai Elastic Modulus, Possion Ratio dan 
Pipe Density akan otomatis terisi.   
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Tugas Pelaksanaan 

 
 

Pada area Allowable Stress Auxiliaty Data 
disebelah kanan, pilih CODE B31.3.  
 

 
 

Perhatikan bahwa 21 jenis material pertama dalam 
daftar material adalah generik dan tidak memiliki 
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Tugas Pelaksanaan 
nilai allowable stress di database. Material yang 
lainnya akan memunculkan nilai cold dan hot 
allowable stress (SC dan SH) secara otomatis 
begitu sebuah code dipilih. Untuk kasus ini 
masukkan nilai SC 20000 psi dan 17300 untuk SH. 

   
i. Node 10 adalah titik pertemuan antara line 8 inci 

dengan 6 inci, menggunakan welding tee  8X6. 
Piping codes mengenali penurunan kekuatan pada 
komponen piping ini dengan cara menaikkan hasil 
perhitungan stress di titik ini dalam sistem. Bagi 
Caesar II untuk menyertakan stress intensification 
factor ini dalam perhitungan, node ini harus 
diidentifikasi sebagai sebuah welding tee. Double 
klik  checkbox SIFs and Tees  untuk mengaktifkan 
area SIFs and Tees data.  

 

 
 

Isikan 10 pada Node dan pilih 3-Welding pada type.  
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Tugas Pelaksanaan 
Masukkan nilai 11.5/1728 pada Insulation Density . 
Nilai Fluid Density  adalah 80 % dari air, sehingga 
masukkan 0.8sg.  

 

 
 

  j. Untuk membuat elemen kedua klik icon continue 
pada Navigation toolbar . Atau tekan ALT+C pada 
keyboard.  

 
 
k. Sebuah spreadsheet baru akan muncul dengan 

nomor node 10 to 15. Bila tidak dirubah, maka nilai 
yang telah dimasukkan pada elemen pertama 
seperti material, diameter pipa, temperatur, pressure 
dll adalah sama pada elemen ini. Meskipun check 
box Allowable Stress tidak aktif, nilainya juga tetap 
sama (jangan mengaktifkannya, kecuali nilainya 
akan dirubah).  

 
l. Elemen kedua mempunyai panjang 7 inci ke arah + 

y, masukkan 7in pada bagian DY. Lanjutkan dengan 
elemen berikutnya. 

 
m. Elemen ke tiga (15-20) adalah sebuah check valve 

dengan flange. Jika nilai panjang dan berat valve 
diketahui, maka nilai-nilai tersebut dapat langsung 
dipergunakan. Masukkan nilai panjang di bagian DY, 
aktifkan Rigid  box dan kemudian masukkan nilai 
berat rigid pada Rigid Auxiliary Data  disebelah 
kanan. Tetapi dalam latihan ini, nilai-nilai tersebut 
diambil dari database Caesar II.  Pilih Model – 
Valve  pada menu, window berikut akan muncul. 

 

 



©CCIT  Caesar II – Analisa Statis Sistem Pipa Refinery  4 - 13 

Tugas Pelaksanaan 
 

Pilih CHECK pada Rigid Type , FLG pada End 
Type  dan 150 pada Class , klik OK. 
 
Caesar II akan otomatis mengadakan 3 perubahan 
pada spreadsheet elemen ini yaitu : panjang 
elemen 2ft 3.75 inci pada bagian DY, Rigid  check 
box akan aktif dan nilai berat elemen pada Rigid 
Auxiliary Data  sebesar 470 pounds. 

 
n. Input elemen berikutnya, 20-25. adalah seperti 

berikut  : 

 
 

 
 

 
 

o. Elemen 25-30, input pada DY 10 ft 2 inci. Aktifkan 
checkbox Bend, karena dari node 30, line terhubung 
dengan pipa horisontal. Secara otomatis besarnya 
radius sebesar 1,5 kali diameter pipa akan 
ditambahkan pada Bend Auxiliary Data  di sebelah 
kanan.     
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Tugas Pelaksanaan 
 

 
 

 
 

Hanger terpasang pada elbow ini di node 28, 
aktifkan  Hanger checkbox, pada Hanger Auxiliary 
Data input nilai sebagai berikut: 
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Tugas Pelaksanaan 
 
p. Elemen ke enam mempunyai panjang 12 ft kearah 

sumbu – X di akhiri dengan elbow pada node 35. 
Input pada DX -12-, aktifkan Bend  checkbox. 
Terdapat sebuah support bertipe +Y pada node 35. 
Suporrt jenis ini akan menahan semua pergerakan 
ke arah bawah (- Y). Aktifkan Restrains  checkbox. 
Pada Restrains  Auxiliary Data disebelah kanan, 
isikan 35 pada bagian Node , dan pilih +Y pada 
bagian Type . 

 

 
 

 
 

 
 

q. Dari elbow ke dua, pipa memanjang kearah sumbu  
+ Z sejauh 18 ft dan berakhir pada node 40 di 
vessel. Pemuaian pada vessel telah dikalkulasi dan 
digunakan sebagai input nilai displacement pada 
node 40. Jangan lupa untuk mengaktifkan 
Displacement checkbox terlebih dahulu.        
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Tugas Pelaksanaan 
 

 
4. Membuat Model 

Bypass Piping 6 
inci 

a. Setelah icon Continue  pada Navigation Toll B ar di 
klik, sebuah spreadsheet dengan nomor node 40- 
45. Ganti nomor node From  menjadi 10 dan To 
menjadi 605. (ingat bahwa percabangan dengan 
line 6 inci terdapat pada node 10 dan nomor node 
nya menggunakan seri 600). Panjang elemen ini 
adalah 2 ft arah sumbu –X. Aktifkan Bend 
checkbox, input diameter pipa = 6 dan S untuk 
Wt/Sch . 
Elbow ini mempunyai flange pada satu sisinya, 
yang berfungsi seperti stifning ring dan mengurangi 
bending flexibility pada elbow. Untuk itu pada 
Bending Auxiliary  Data  pilih Single Flange  pada 
bagian Type . 

  

 
 

 
 
 



©CCIT  Caesar II – Analisa Statis Sistem Pipa Refinery  4 - 17 

Tugas Pelaksanaan 
b. Selanjutnya elemen 605-610. Node 610 adalah titik 

awal dari gate valve. Jarak antara horizontal 
centerline (node 10-605) dengan dasar valve 
adalah 9 inci. Hal ini berarti bahwa node 605 dan 
610 berhimpit. Untuk mencegah terjadinya zero 
lenght elemen, Caesar II membuat panjang elemen 
605-610 menjadi 5% dari radius elbow yaitu 0.45 
inci. 

 
   
c. Elemen berikutnya adalah sebuah gate valve 

dengan flange dan class 150, nomor node 610-615. 
Modelkan elemen ini dengan model valve yang 
terdapat dalam database. Caesar II akan otomatis 
mengisi panjang elemen 17.625 inci ke arah sumbu 
+ Y dengan berat 225 pounds. 

 

 
 

 
 
   
d. Panjang elemen 615-620 adalah jarak yang 

dibutuhkan agar tinggi pipa tersebut sejajar dengan 
percabangan di node 25. Jarak ini dengan mudah 
dapat dicari dengan perintah Distance  yang dapat 
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Tugas Pelaksanaan 
diakses dengan memilih EDIT – DISTANCE pada 
menu utama.  

 

 
 

Input node 615 dan 25, klik OK. Caesar II akan 
menampilkan informasi sebagai berikut. 
 

 
 

Nilai Y kita pergunakan sebagai input DY pada 
elemen 615-620. 

 

 
 
   
e. Elemen terakhir dapat dibuat dengan menggunakan 

perintah Close Loop . Pertama buat elemen baru, 
masukkan angka 25 pada bagian To node. Dari 
Menu pilih EDIT-CLOSE LOOP. Perintah ini akan 
otomatis mengisi nilai DX, DY dan DZ.  
 

5. Merivew Model a. Secara default model 3D dari sistem yang dibuat di 
display pada sebelah kanan spreadsheet. Display 
dapat diperbesar dengan cara menutup 
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Tugas Pelaksanaan 

spreadsheet, klik tombol  pada kanan atas 
spreadsheet. Untuk mengembalikan display seperti 
semula, buka Classic Piping Input dan klik 2x 

tombol . 

 
 
Nomor node dapat dimunculkan dengan men-klik 

tombol  pada tool bar. Dengan Tool Bar 
Standar Views, kita dapat merubah tampilan model. 
 

 
 

b. Sesi input dengan menjalankan Error Checker , klik 

tombol  pada tool bar. Error, Warning atau 
Note ditampilkan dalam bentuk tabel. Jika tidak 
terdapat error, maka proses dapat dilanjutkan 
dengan menjalankan analisa statik.  
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Analisa Statis 
1. Edit Load Case 

2. Mereview Hasil Analisa Statis  

3. Kesimpulan 

 

1. Edit Load Case  

Buka Load Case Editor dengan cara men klik tombol , atau dari menu, Pilih Edit – Edit 
Stsic Load Cases . Akan muncul window seperti berikut. 
 

 
 

Untuk kasus ini hanger yang terpasang harus dianalisa terlebih dahulu sebelum 3 case 

analisa standar dilaksanakan. Untuk 3 standar case tersebut, berikut penjelasannya. Caesar 

II membuat load set untuk menganalisa operating condition dan installed condition dari sistem 

pipa. Operating condition untuk analisa ini terdiri dari deadweight pipa, isi pipa dan insulation, 

temperatur serta pressure desain dan pre-load dari hanger yang terpasang di node 28. 

Installed condition terdiri dari deadweight dan hanger pre-load. Sebagai tambahan pada 

analisa struktural ini, kondisi stress tertentu harus dianalisa. Untuk piping code yang sekarang 

kita pergunakan, sustained dan expansion stress harus dikalkulasikan. Sustained stress 

terdiri dari deadweight, pre-load dan pressure. Sustained stress dapat diambil dari analisa 

installed condition jika pressure load juga disertakan. Caesar II akan mengikutsertakan 

pressure dalam installed case, karena dalam banyak kasus pressure tidak memiliki pengaruh 

pada struktural load dari sistem pipa. Dengan installed case ini, struktural analisa juga 

berperan sebagai analisa sustained case stress, tidak diperlukan load case tambahan lainnya 
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untuk mengkalkulasi sustained stress. Expansion stress menggambarkan perubahan posisi 

sistem dari posisi terinstall menjadi posisi operatingnya. Karena ketidaklinearan sistem, 

perubahan posisi ini tidak dapat ditentukan berdasarkan analisa thermal semata. Secara 

default, Caesar II akan membuat load case ke tiga untuk menghitung expansion stress. Case 

ketiga ini bukanlah sebuah analisa komplit dari sistem, tetapi semata-mata hasil dari 

operating dan installed structural analysis yang telah dilakukan. Perbedaan pada system 

displacement antara kedua case tersebut adalah displacement stress range dimana 

expansion stress dihitung. Stress ke tiga dari sistem pipa, occassional case, tidak diikut 

sertakan dalam analisa yang direkomendasikan oleh Caesar II dan harus dinyatakan sendiri 

oleh user. Seperti juga fatigue stress disediakan hanya jika secara spesifik dibutuhkan oleh 

piping code yang dipergunakan (contohnya TD/12). 

 

Untuk sebagian besar sistem pipa, load case yang direkomendasikan sama dengan apa yang 

ingin dianalisa oleh user. Case # 1 menghitung deadweight spring yang terpasang pada node 

28. Case # 2 juga hanya mengkalkulasi satu perhitungan, pergerakan vertikal dari spring. 

Seluruh kategori load, yang membentuk operating load case dipergunakan untuk analisa ini – 

deadweight, displacement, thermal set 1 dan pressure set 1. Dengan dua hasil ini – load yang 

dimiliki hanger dan nilai pergerakan vertikal yang yang harus diakomodasi, Caesar II akan 

menggunakan katalog ANVIL  untuk memilih spring yang cocok.  Spring ini dan preloadnya 

yang sesuai dipasang pada model untuk menyelesaikan analisa lainnya. 

 

Case # 3 adalah operating hanger load case. Hampir sama dengan case # 2, tetapi angka 

hanger pre-load disertakan dalam kategori (H). Analisa ini akan menghasilkan gaya dan 

momen oprasional pada support dan defleksi seluruh titik dalam sistem. Case # 3 adalah 

struktural analisa, bukan analisa stress berdasarkan code B31.3. Piping code refinery tidak 

mengenal pipe stress dalam operating condition sebagai sebuah test kegagalan sistem dan 

tidak membuat batasan untuk kondisi stress ini. Case # 4 adalah struktural dan juga stress 

case.  Dengan menghilangkan pengaruh thermal (yang diasumsikan) (D1+T1), analisa ini 

adalah untuk sistem dalam kondisi dingin. Dengan mengikutsertakan pressure (P1), case ini 

juga memiliki komponen penting yang digunakan untuk melaporkan sustained stress dari 

sistem. Case # 5 (L3-L4) adalah sebuah kombinasi aljabar dari dua load case dasar. 

Displacement dari Case # 4 diambil dari displacement case # 3 untuk menghasilkan hasil ini. 

Case ini menghasilkan range displacement dari sistem dalam pemuaiannya dari posisi 

terpasang ke posisi operating. Range displacement ini dipergunakan untuk menghitung 

expansion stress sistem. 

 

Untuk meneruskan dengan analisa, klik File-Analize  atau klik tombol  . 

 

2. Mereview Hasil Analisa Statis  

Output window analisa statis akan muncul sebagai berikut. 
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Biasanya yang pertama kali dilakukan adalah melihat apakah model piping memberikan 

merespon seperti yang diharapkan. Memeriksa defleksi dan restrain load dalam operating 

dan installed case secara cepat dapat menemukan ada atau tidaknya masalah yang besar 

pada sistem layout atau input. Jika ditemukan hasil yang tidak biasa, input harus diperiksa 

ulang untuk perbaikan. Jika output memverifikasi model hasilnya dapat dipergunakan untuk 

mengumpulkan pipe stress, support, equipment load dan data lainnya yang berguna. 

Informasi ini sangat berguna dalam pendokumentasian piping desain yang baik atau 

troubleshooting yang sesuai. 

 

Operating displacement dari sistem ini dapat dilihat dengan cara memilih (OPE) load case, 

kemudian klik tombol  . Akan muncul display seperti berikut. 

 

 
 

Dari Menu pilih SHOW-DISPLACEMENT-DEFLECTED SHAPE. Akan muncul display yang 

memperlihatkan sistem dan bentuk sistem yang terdefleksi dalam kondisi operating. 
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Ubah case menjadi sustained, pilih SHOW-STRESS-OVERSTRESS, perhatikan bahwa tidak 

yang mengalami overstress pada sistem ini. Sekarang pilih SHOW-STRESS-MAXIMUM, 

maka akan muncul display seperti berikut. 

 

 
Akan terlihat bahwa pada node 40 terjadi stress paling tinggi sebesar 1591.19 psi. Untuk 

melihat stress, displacement dan restrain load dapat digunakan Element Viewer  dengan cara 

klik tom bol  , maka akan muncul tabel seperti berikut di bagian bawah display. 
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Untuk melihat data hanger yang dipilih, pada output processor pilih Hanger Table with Text  

dari kolom  General Computed Result. Kemudian klik tombol  (View Reports).  

 

 
 

Program akan menampilkan data ANVIl spring fig B-268, size 10 seperti di atas.  Hot load 

1209 lbf diperhitungkan dalam initial weight run (load case #1) dgn sebuah rigid Y restrain 

yang terpasang di node 28. Load pada restrain tersebut 1209 lbf. Sebuah +Y load sebesar 

1209 lbf menggantikan rigid Y restrain pada node 28 dan kemudian operating case dianalisa 

(load case # 2). Dalam analisa ini node 28 bergerak sejauh 0.75 inci ke arah + Y. 

 

Caesar II masuk ke table Anvil hanger dengan 2 nilai ini dan memilih sebuah mid-range 

spring yang sesuai. Spring berukuran 10 memiliki hot load sebesar 1209 lbf dalam work 

range nya. Mid-range spring ini memiliki spring rate sebesasr 260 lbf/in. Asumsikan bahwa 

node 28 bergerak sejauh 0.75 inci dari posisi pada kondisi dingin ke posisi pada kondisi 

panas, hal ini menaikkan spring load sebesar (0.75)(260) atau 195 lbf. Cold load pada spring 

berukuran 10 adalah 1209+195 = 1404 lbf. Cold load ini juga masih di dalam working range 

dari spring berukuran 10, jadi Caesar II memilih spring ini. 
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Selanjutnya pilih (OPE) dari kolom Load Case Analized  , klik tombol view reports.  

 
Catatan: defleksi pada node 5 dan 40 adalah hasil input. Node 28 bergerak ke arah 0.75 inci 

dengan spring terpasang. 

 

Berikut ini adalah report Sustained Displacement 
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Selanjutnya Restrain Summary untuk Operating dan Sustain case 
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Report restrain ini menampilkan daftar gaya dan momen pada restrain; bukan restrain 

load pada piping. Load pada node 5 adalah nozzel load dan dapat dipergunakan tanpa 

sign check untuk memeriksa API 610 allowable load. Load untuk node 40 bisa 

digunakan untuk memeriksa vessel stress karena nozzel load. 

 

Load pada node 28 memperlihatkan operating load dan installation load aktual untuk 

spring yang dipilih. Perhatikan bagaimana spring membawa desain load 1209 pounds 

dalam operation condition. 

 

+Y restrain pada node 35 memperlihatkan sifat nonlinearnya. Dalam kondisi dingin, 

restrain tersebut aktif. Begitu pipa bergerak ke posisi dalam kondisi panas, pipa 

tersebut terlepas dari support. Lihat kembali displacement report untuk meyakinkan 

bahwa Y displacement adalah 0.0 dalam kondisi sustained dan +Y dalam kondisi 

operating. 

 

Dibawah ini adalah summary report dari  sustained case stress. 
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Diperlihatkan di sini bahwa sustained stress seluruh sistem berada di bawah nilai 

allowable nya. Yang paling mendekati limitnya adalah pada node 40. 

 

Di bawah ini adalah report detil dari Sustained Stress. Perhatikan penerapan stress 

intensification factor pada tee dan bend. Pada tee di node 25, terdapat SIFs lain selain 

1.00 ; 25 to 28, 20 – 25, 25 -625. SIFs bend diaplikasikan hanya pada sisi bend dari 

node. Bandingkan node 28 pada 25-28 dan 28-29. 

 

Idak ada stress yang ditampilkan di sini untuk rigid elemen, karena tidak ada momen 

inersia yang valid yang tersediauntuk lemen-elemen ini. 
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Pada summary report dari Expasion Stress, terlihat bahwa expansion stress diseluruh 

sistem berada di bawah allowable nya. Yang paling mendekati limitnya adalah 

disekitar header pada tee node 10.  
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Pada report detail Expansion Stress di bawah ini, bandingkan anatar sisi bend node 30 

dengan sisi lurusnya; SIF nya menggandakan hasil kalkulasi stressnya. Juga 

perhatikan perubahan allowable stressnya.  

 
 
 

3. Kesimpulan  

Hasil review terhadap piping stress menunjukkan bahwa sistem pipa memiliki wall thickness 

dan support yang baik sehingga sistem berada di dalam sustained allowable stress dan juga 

cukup fleksibel untuk tetap berada di dalam batas expansion allowable strss. Review 

terhadap displacement sistem tidak menemukan masalah tabrakan antar elemen yang 

disebabkan oleh ekpansi pipa. Equipment load masih harus diperiksa untuk memastikan 

keamanan dan efektifitas desain. Pump load pada node 5 harus di bandingkan dengan API 

Standard 610 (American Petroleum Institute- Seventh Edition, February 1989 – Centrifugal 

Pump for General Refinery Service). Nozzel load juga dapat dibandingkan dengan maksimum 

batas allowablenya. Nozzel load dapat diterjemahkan menjadi local stress dengan 

menggunakan WRC 107 atau supplementnya WRC 297 (Welding Research Council Bulletins 

107 or 297 - Local Stresses in Cylindrical Shells Due to External Loadings on Nozzles). Local 
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stress ini kemudian dapat dibandingkan dengan nilai allowable stress yang dibuat oleh ASME 

Section VIII Division 2 Appendix 4 – Mandatory Design Based on Stress Analysis. Karena 

load pada kondisi batasan ini berhubungan dengan layout sistem pipa, sistem ini belum dapat 

disetujui dahulu sampai batasan load-load tadi di verifikasi. Verifikasi ini akan dijelaskan pada 

bab berikutnya. 

  

 


