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TUJUAN: 

 

Setelah mempelajari bab ini, Anda dapat: 

� Mengevaluasi Pump Discharge Load 

� Membuat Model yang Akurat 

� Re-desain Sistem  
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EQUIPMENT  CHECK  DAN  RE-DESAIN  

SISTEM  PIPA  REFINERY   

 

� Mengevaluasi Pump Discharge Load 

� Membuat Model yang Akurat 

� Membuat Model Sistem Pipa Refinery 

� Analisa Statis 

 

 

Mengevaluasi Pump Discharge Load 
Mengumpulkan informasi pompa dan load adalah langkah pertama yang dilakukan dalam 

mereview pump load. API 610 (edisi ke 10) menguji pump load pada 2 level – pertama 

individual nozzel load dan kemudian combined nozzel load pada pump housing. Suction dan 

discharge nozzel memiliki satu set allowable load limit berdasarkan pada orientasi dan ukuran 

nozzel; baik komponen X,Y dan Z secara individual maupun resultan gaya dan momen, juga 

dicheck. Sebagai tambahan, untuk menyakinkan maintenance aligment pompa/motor yang 

baik, seluruh load pada pompa ditentukan dari base poin dan juga dibandingkan dengan nilai 

allowable nya. Caesar II API 610 prosessor membutuhkan ukuran, posisi orientasi serta load 

pada suction dan discharge nozzel. Prosessor menyediakan load limitnya. Untuk evaluasi ini, 

hanya load discharge nozzel yang dikalkulasikan. Sehingga hanya discharge nozzel yang 

dicheck. 

 

Meskipun seluruh load tidak diketahui, seluruh deskripsi pompa akan dikumpulkan untuk API 

610 prosessor pada Caesar II. Dimensi isometrik pada gambar berikut mengambarkan 

orientasi pompa dengan end suction dan top discharge nozzelnya. Kedua nozzel diukur 

jaraknya dari base poin- yaitu perpotongan antara shaft axis dan support line pompa. Drive 

shaft pompa ini segaris dengan sumbu X. 

 

Discharge load nozzel bisa didapat dari hasil analisa statis yang sudah dilakukan. Karena 

discharge nozzel bertindak sebagai kondisi batas untuk analisa ini, maka nozzel load dapat 

ditemukan dalam restrain report. Gaya dan momen pada restrain di node 5 adalah piping load 

yang terjadi pada discharge nozzel. Tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Operating 

load dan installation load keduanya pasti di bawah limit yang ditentukan. Pemeriksaan 

terhadap restrain summary untuk operating dan sustained case, memperlihatkan bahwa 

operating load sebagai controlling case. Load operation case akan dipergunakan  untuk 

analisa discharge nozzel. 
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Tugas Pelaksanaan 
1. Mengevaluasi 

Pump Discharge 
Load 

 

a. Buka API 610 prosessor dengan cara klik Analysis-
API 610 dari menu utama. 

 

 
 
Tuliskan nama file, misalnya tutorpump, klik open 
 

 
 
Pilih Yes, akan muncul display seperti berikut. 
Masukkan comment. 
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Tugas Pelaksanaan 
b. Klik tab Input Data dan lakukan input seperti 

terlihat pada tampilan berikut.  
 

 
 
c. Selanjutnya klik tab Suction Nozzel dan input data 

yang diketahui. Jarak dari base poin ke suction 
nozzel (bukan dari nozzel ke base poin) dan nozzel 
load. Karena saat ini nozzel load tidak diketahui, 
maka tidak ada gaya dan momen yang kita input. 
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Tugas Pelaksanaan 
d. Selanjutnya klik tab Discharge Nozzel. Nozzel 

orientation diambil dari piping isometric. 
 

 
 
e. Selanjutnya klik Get Loads From Out File. 
 

 
 
Pilih output file, untuk kasus ini TUTOR.C2. 
 
f. Pada dispay berikutnya pilih operating load case, 

klik OK.  
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Tugas Pelaksanaan 

 
 
g. Prosessor akan memasukkan data gaya dan 

momen yang dibutuhkan.  
 

 
 

h. Klik tombol  pada toolbar. Hasil pengecekan 
akan ditampilkan di bawah tab Equipment Report . 
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Tugas Pelaksanaan 

 
 

Tanpa data suction nozzel, suction nozzel tidak 
dapat dievaluasi. Tetapi report ini menampilkan 
beberapa nilai untuk suction nozzel. Report untuk 
discharge nozzel menampilkan nilai yang lengkap 
mengenai perbandingan antara operating load pada 
nozzel dengan batasan yang didefinisikan. Jika 
komponen load nozzel lebih kecil dari batas Table 
4, maka tidak diperlukan pengecekan tambahan. 
Jika lebih besar dari nilai Tabel 4 tetapi lebih kecil 
dari 2 kali nilai Table 4, mungkin masih boleh asal 
hasil pengecekan lainnya masuk dalam nilai 
allowablenya. Report Caesar II pertama-tama 
membandingkan load ini dengan limit Table 4. Jika 
rasio-rasio dalam report (lihat gambar di atas) lebih 
kecil dari 1.0, maka pompa dikatakan OK; jika 
semua rasio lebih kecil dari 2.0, pompa masih harus 
melewati pengecekan tambahan. Momen-momen 
pada sumbu X dan Z lebih besar dari 2 kali API 610 
standar, maka hasil pengecekannya tidak fail. 
Momen pada sumbu X adalah 10173 ft-lbf dan limit 
(kondisional) adalah 5200 ft-lbf. Momen pada 
sumbu Z adalah 5905 ft-lbf dan limitnya adalah 
2600 ft-lbf. Load pada disharge nozzel harus 
dikurangi. 
 
Jika discharge nozzel load lebih kecil dari 2 kali nilai 
Table 4, pengecekan yang terlihat pada bagian 
berikutnya dari report akan digunakan untuk menilai 
pump load. Resultan dari gaya dan momen pada 
masing-masing nozzel dibandingkan dengan limit 
Table 4 (Condition F.1.2.2). Baik suction maupun 
discharge load ditentukan dari base poin pompa 
dan kembali di bandingkan dengan limit Table 4 
(Condition F.1.2.3). Untuk analisa ini, data-data ini 
tidak berarti karena komponen discharge load lebih 
besar dari 2 kali nilai Table 4.        
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Tugas Pelaksanaan 
 
i. Setelah semua report direview, report ini dapat 

disimpan dalam format MS Word dengan cara 

menklik tombol  untuk direview lagi setelah 
sistem ini di re-desain untuk mengurangi discharge 
nozzel load.  

 
 

Membuat Model yang Akurat 
Operating momen (X dan Z) pada nozzel pompa terlalu besar. Sistem harus dimodifikasi 

untuk mengurangi load tersebut. Untuk membuat perubahan yang paling efektif pada sistem, 

penyebab dari load yang besar ini harus ditemukan terlebih dahulu. Kembali ke output analisa 

statis untuk operating load case, terdapat dua indikasi utama yang menyebabkan load yang 

berlebih ini. 

1. Bandingkan operating load pada pompa dengan installed loadnya – jika terdapat 

perbedaan yang sangat besar, maka pengaruh thermal adalah penyebab overload; jika 

nilainya tidak jauh berbeda, pengaruh sustained menjadi penyebabnya. Pada kasus ini 

hanya operating load yang nilainya besar, maka sistem ini memiliki masalah thermal 

expansion. Dengan nilai muai panas yang ada, gaya dan momen karena thermal akan 

dikurangi dengan menambahkan fleksibilitas pada sistem (F=KX; untuk X nilai muai 

panas antara 2 titik – F atau M dapat dikurangi dengan menurunkan nilai K). Jika sistem 

overload pada pump karena pengaruh sustained, pressure dan deadweight sistem 

adalah penyebabnya. Sistem yang memiliki problem pressure biasanya diatasi dengan 

menggunakan expansion joint bebas; masalah deadweight biasanya karena support yang 

tidak baik, baik spring pre-load atau lokasi support. 

2. Tinjau kembali gambar sistem yang terdefleksi pada saat operating load untuk mencari 

momen yang tinggi. Banyak engineer/ analist yang menggap bahwa lebih mudah untuk 

mengerti respon sistem terhadap load dalam kerangka displacement sistem dari pada 

gaya dan momen internal. Displacement plot sangat berguna untuk mengidentifikasi 

bagian mana dari pipa yang menghasilkan thermal strain dan bagian mana yang 

merubah thermal strain tersebut menjadi gaya dan momen yang besar pada pompa. 

 

Gambar berikut ini akan memperjelas bahwa momen yang besar pada sumbu Z pada pompa 

disebabkan oleh pemuaian dari “B” melawan kekakuan dari leg “A” dan “C” . Momen yang 

besar pada sumbu X dikarenakan pemuaian pada “A” melawan kekakuan dari leg “B” dan “C” 

(pemuaian pada vessel juga turut memberikan kontribusi pada terciptanya load yang tinggi 

ini).  
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Bagaimana caranya load berlebih ini dapat dikurangi? Atau lebih tepatnya bagaimana 

penambahan fleksibilitas dapat diterapkan pada sistem sehingga load akan turun? 2 solusi 

yang mungkin adalah pembuatan expansion loop dan penggunaan expansion joint pada 

sistem. Sebelum kedua pilihan ini diterapkan, sebuah solusi yang jauh lebih sederhana dan 

murah akan diteliti -  perbaikan pada sistem untuk menyesuaikan dengan fleksibilitas inherent 

yang ada pada pertemuan vessel/nozzel. Jelasnya load pada pompa karena ekspansi akan 

turun jika pemuaian pada ketiga leg A,B dan C dapat  mendefleksi vessel nozzel. Fleksibilitas 

nozzel tersebut didefinisikan dalam Welding Research Council (WRC) Bulletin 297 – Local 

Stress in Cylindrical Shell Due to External Loading on Nozzel – A Supplement dan WRC 

Bulletin No. 107. WRC 297 memberikan kurva  dimana OD dan thickness dari vessel dan 

nozzel dipergunakan untuk menentukan fleksibilitas lokal nozzel. Kurva ini dibatasi pada rasio 

tertentu  konsidi vessel dan nozzel, sebagai berikut: 

 

d/OD < 0.5 

d/t > 20 

20 < D/T > 2500 

d/T > 5 

A 

B 

C 
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Dimana : 

d = OD nozzel (=8.625 inci) 

t = nozzel thickness (= 0.322 inci) 

D = OD Vessel (= 60 inci) 

T = Vessel thickness (= 7/16 inci) 

 

Dalam sistem ini dimana vessel adalah vertikal dan nozzel pada arah sumbu Z, fleksibilitas 

ditentukan pada node 40 untuk diterjemahkan dalam arah Z dan rotasi pada sumbu X dan Y. 

Ketiga derajat kebebasan lainnya dibiarkan rigid seperti model originalnya dimana nozzel ini 

dimodelkan sebagai koneksi rigid dengan thernal defleksinya. Perhatikan bahwa 

wallthickness dari vessel adalah 3/16 inci, tetapi nozzel memiliki thickness pad ¼ inci   untuk 

memperkuat koneksi; hal ini menghasilkan dinding vessel efektif = 7/16 inci. 

 
 

Sebelum diterapkan modifikasi yang mahal, model ini akan diperbaiki untuk menyesuaikan 

dengan fleksibilitas nozzel WRC 297 ini. Sangat mungkin bahwa sebuah model sistem yang 

akurat dan menyeluruh akan memperlihatkan bahwa re-desain tidak diperlukan. Untuk 

membantu update model ini, Caesar II menyediakan sebuah prosessor yang akan 

menghitung dan memasukkan fleksibilitas ini ke dalam sistem. Perubahan ini akan menjadi 

setup analisa kedua.  
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Buka kembali input prosessor untuk job TUTOR. Buka spreadsheet node 40, double klik 

check box Nozzel masukkan data pada Auxiliary Data Area seperti terdapat dalam gambar 

berikut. 

Ukuran pipa nozzel diimport dari sreadsheet. Jika koneksi dengan vessel ini tidak mempunyai 

korelasi dengan thermal growth, nomor node vessel tidak perlu diinput. Karena ada, maka 

nomor nodenya harus ditentukan dan displacement karena thermal yang sebelumnya diset 

untuk node 40, harus di set ulang untuk nomor node baru ini. Input nomor 6000 sebagi node 

vessel. Fleksibilitas nozzel hasil perhitungan akan dipakai pada node 40 dan 6000. Ukuran 

pada vessel yang diinput disini meliputi OD, wall thickness dan thickness dari reinforce pad. 

Fleksibiltas WRC 297 juga sensitif dengan  kedekatan antara stiffner dengan nozzel. Disini, 

sebuah tray pada vessel adalah yang terdekat dengan nozzel, 4 ft di atasnya. Disisi lain dari 

nozzle, bottom head tangent dan skirt connection berada 6 ft di bawahnya. Orientasi vessel 

berdasarkan arah sebuah vektor akan diinput kemudian. Masukkan 1 pada Y direction untuk 

mengindikasikan ini adalah sebuah vessel vertikal. Nozzel Z dan Vessel Y ini akan 

mengidentifikasikan orientasi dari local stiffness yang dipergunakan mengikuti WRC 297. 

dengan demikian selesai lah proses pendefinisian nozzel. Tidak ada elemen piping yang 

akan didefinisakan antar node 40 dan 6000. Sekarang displacement pada node 40 dialihkan 

ke node 6000. mudah saja, klik displacement dan ganti node 40 dengan 6000. 
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Mengakhiri Perhitungan WRC 297 dengan Error Checking 
 
Dengan spesifikasi nozzle dan perubahan nomor node umtuk defleksi vessel, Job siap untuk 
dianalisa. Klik Start Run untuk menjalankan error checker. Error checker sekali lagi akan 
menghasilkan 2 note untuk hanger sizing. Ditambah sebuah warning yang dibuat berkenaan 
dengan dibuatnya nomor node vessel di input WRC 297 sedangkan nomor node tersebut 
tidak terkait dengan elemen pipa apapun. Warning ini (75) seperti terlihat pada gambar 
berikut. 
 
Tidak ada masalah dengan job ini, karena displacement dari vessel (node 6000) sudah 
didefinisaikan. Report di bawah ini mereview kalkulasi fleksibiliti nozzel yang dilakukan oleh 
prosessor error Caesar II. 
 

 
 

 
 
Report di atas menampilkan fleksibiliti yang diambil dari WRC 297 – sebuah axial stiffness 
sebesar 319226 lb/in., longitudinal bending stiffness sebesar 291036 lb/deg, circumferential 
bending stiffness = 58665 lb/deg. Ketiga angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
angka default rigid stiffness sebesar 10E12. Sistem kordinat lokal ditentukan oleh orientasi 
vessel/nozzel. Dengan  nozzel pada arah Z dan vessel dalam arah Y, axial stiffness ini ada 
pada arah Z global (nozzel centerline) dan circumferential bending pada sumbu Y global 
(vessel centerline). 
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Setelah menampilkan kalkulasi WRC 297, Caesar II error prosessor diakhiri dengan summary 
dari tipe dan nomor message. Dengan tidak adanya fatal error yang terjadi, model ini sudah 

siap untuk dianalisa yang kedua kalinya, klik tombol  .  
 
Dengan perubahan minor pada input, tidak diperlukan mengecekan yang menyeluruh. Hanya 
diperlukan pengecekan sustained dan expasion stress untuk mengkonfirmasi bahwa nilai-nya 
masih dibawah limit. Check hanger selection, dan kemudian summary restrain dari operating 
dan sustained harus di tampilkan untuk memeriksa load di nozzel pompa node 5. 
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Sustained stress tertinggi adalah 1281.9 psi dan expansion stress tertinggi adalah 14103.9 
psi, jauh dibawah allowable limit. Program memilih spring yang lebih ringan untuk diinstall di 
node 28. Sebelumnya ukuran 10 yang dipilih, sekarang 9 yang direkomendasikan. Dalam 
analisa pertama spring membawa 1209 lb dalam kondisi panas, sekarang hanya 904 lb. 
Sistem masih dibebani berat yang sama, tetapi mengapa spring loadnya lebih kecil? 
Pengurangan longitudinal bending stiffness pada nozzel dapat menjelaskan hal ini. Terakhir, 
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untuk investigasi lebih lanjut pengaruh dari fleksibilitas nozzel, memperlihatkan displaced 
position dari sistem dalam kondisi operating nya. 
 

   
 
 
Load pada discharge nozzel pompa menunjukkan pengaruh dari perubahan fleksibilitas di 
node 40. Momen operating pada sumbu Z menunjukkan penurunan yang paling banyak 
menjadi 336.5 ft.lb. dari 5905.4 ft.lb. Shear force pada arah X juga berkurang sekitar 50 %. 
Gaya axial pada arah Y, naik tipis dari 1556lb menjadi 1809 lb. Pump load yang tinggi ini 
terkait langsung dengan pemilihan hanger, yang juga terpengaruh dengan fleksibilitas nozzel 
WRC 297. Spring support di node 28 akan diperlihatkan kemudian. Jika pada analisa 
sebelumnya spring membawa load 1209 lb pada kondisi operating, sekarang Cuma 
membawa 904 lb, pengurangan sebesar 300 lb ini pada spring load berubah menjadi 
penambahan load sebesar 300 lb pada nozzel pompa. Dengan spring yang terpasang tepat 
di atas pompa, secara sederhana kenaikan load yang dibawa spring akan mengurangi load 
pada nozzel. Jika analisa lain diperlukan, prosedur pemilihan ukuran hanger harus di 
sesuaikan sehingga hanger dapat membawa load yang lebih besar dan load pada pompa 
akan turun.  Perhatikan +Y support pada node 35, menunjukkan mengapa hanger load 
berubah begitu banyak. Dalam analisa pertama, support tersebut tidak berfungsi dalam 
operating case; pipa yang bersandar pada support saat posisi installed, tetapi kemudian 
terangkat pada saat operasi. 
 
Algoritma pemilihan ukuran hanger menyesuaikan spring load sehingga hanger akan 
membawa bagiannya dalam sistem yang tidak lagi bersandar pada node 35. Dalam analisa 
kedua ini, restrain pada node 35 tetap berfungsi dalam posisi operating, dengan demikian 
hanger pada node 28 tidak membawa beban tambahan dari node 35. Support pada node 40 
menunjukkan perubahan inherent dalam kalkulasi fleksibilitas nozzel WRC297. Fleksibilitas di 
tambahkan pada arah axial dan bending (Z,RX dan RY) sementara shear tetap rigid (X, Y 
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dan RZ). Penambahan fleksibilitas ini mengurangi secara signifikan momen bending pad 
sumbu X dan Y pada node 40. Sekali lagi, penurunan load ini bukan lah merupakan hasil 
modifikasi desain tetapi merupakan hasil dari model yang diperbaiki. Jika koneksi Nozzel 
vessel memenuhi requirement dari WRC 297, berarti banyak sekali yang dapat dicapai dari 
fleksibilitas nozzel.  
 
CAESAR II Ver.5.10.01,  (Build 080207)   Date: FEB 12, 2009    Time: 9:49 
Job: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DODY I. FAHMIADY\MY DOCU...\TUTOR2 
Licensed To: DEALR/EVAL COPY   --  ID #4369 
 
DISPLACEMENTS REPORT: Nodal Movements 
CASE 3 (OPE) W+D1+T1+P1+H 

NODE DX in. DY in. DZ in. RX deg. RY deg. RZ deg. 
    5 0.0000 0.0770 0.0460 -0.0000 -0.0000 -0.0000 

   10 0.0003 0.1688 0.0304 -0.0706 -0.0294 0.0005 
   15 0.0003 0.1956 0.0206 -0.0880 -0.0372 0.0006 
   20 0.0000 0.3019 -0.0226 -0.0903 -0.0384 0.0008 
   25 -0.0002 0.3287 -0.0345 -0.1036 -0.0462 0.0030 
   28 -0.0826 0.7500 -0.3546 -0.1877 -0.1809 0.1052 
   29 -0.1191 0.7718 -0.3931 -0.1796 -0.1934 0.2108 
   30 -0.1667 0.7460 -0.4356 -0.1822 -0.2300 0.3094 
   33 -0.6263 0.0406 -0.9074 -0.0927 -0.1708 0.3187 
   34 -0.6644 0.0027 -0.9109 -0.0970 -0.0483 0.2750 
   35 -0.6751 -0.0000 -0.8788 -0.0853 0.0783 0.2622 
   40 -0.0000 0.2800 -0.0977 -0.0693 0.2264 0.0000 
  603 -0.0572 0.1679 0.0223 -0.0781 -0.0318 0.0039 
  604 -0.0817 0.1775 0.0147 -0.0842 -0.0379 0.0035 
  605 -0.0920 0.2018 0.0029 -0.0957 -0.0417 0.0001 
  610 -0.0920 0.2021 0.0027 -0.0957 -0.0417 0.0000 
  615 -0.0920 0.2701 -0.0270 -0.0959 -0.0418 0.0000 
  618 -0.0920 0.2931 -0.0371 -0.0969 -0.0421 -0.0000 
  619 -0.0820 0.3176 -0.0462 -0.1014 -0.0415 0.0011 
  620 -0.0577 0.3279 -0.0462 -0.1019 -0.0438 0.0029 

 6000 -0.0000 0.2800 -0.1000 -0.0000 0.0000 0.0000 

           
Report terakhir dari analisa ini menunjukkan displecement pada node 40. Thermal growth 
yang telah ditentukan pada nozzel dihilangkan dan didefinisikan ulang pada node 6000. 
Output di atas menunjukkan posisi operating dari node 6000 ( 0, 0.28, 0.1;0,0,0) [berturut 
turut untuk  (X,Y,Z;RX,RY,RZ). Membandingkan nilai ini dengan node 40, sekali lagi dapat 
dilihat pengaruh dari fleksibilitas nozzel. Perbedaan terbesar pada fleksibilitas circumferential 
bending (RY) tetapi fleksibilitas longitudinal bendingl ah (RX) yang memegang peranan 
penting dalam distribusi berat dari sistem. 
 
Apakah load pompa yang baru memenuhi allowble limit dalam API 610? 

 
 

Memeriksa Load Nozzel  
Pada model awal, momen operating (X dan Z) pada nozzel pompa terlalu besar. Jalankan 
kembali API 610 prosessor. Karena dalam input hanya load discharge saja yang diubah, 
maka klik tab Discharge Nozzel, kemudian klik Get Load From Output File untuk 
menganbil data load yang baru. 
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Ikuti langkah-langkah seperti yang dipernah dijelaskan sebelumnya. Berikut report API 610. 
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Keadaannya sekarang sudah membaik, tetapi belum cukup bagus. Momen Z pada discharge 
nozzel berada di bawah limit. Momen X  nilainya tetap lebih dari 2 kali nilai allowable. 
Melebihi 2 kali nilai allowable sebenarnya bisa diterima jika Condition F.1.2.2  memuaskan, 
tetapi ternyata tidak. Condition F.1.2.2 menyatakan bahwa walaupun komponen load 
individual mungkin lebih besar dari 2 kali dari pada limit individualnya, load tersebut dapat 
diterima jika gaya yang didapat dibagi limitnya ditambah momen yang didapat dibagi limitnya 
bernilai kurang dari 2. Jumlah rasio untuk discharge nozzel adalah 2.822, jadi load pompa 
masih terlalu tinggi.  
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There is a quick “what if” check that may prove the pump loads may be brought within their 
allowable values. The discussion of the restraint loads mentioned that the set load directly 
controls the vertical load on the discharge nozzle on the spring at node 28. This spring pre-
load could be ideally set so that when the pump is in operation, there is no pump load in the Y 
direction. At this point the hanger carries 914 lb. in the operating position while the pump 
carries 1815 lb. If the spring load carried 2729 lb. it stands to reason that the load on the 
pump would be zero in Y. Wouldthat satisfy Condition F.1.2.2? Rerunning the API 610 
processor with the Y load set to zero will show the Condition F.1.2.2 reduced to 2.313, which 
still remains above the limit. Spring load adjustment is useful but system redesign is indicated. 
 
    

Re-desain  Sistem 
Kemungkinan penyebab momen X yang besar pada node 5 telah diselesaikan. Kelebihan 
load ini disebabkan oleh thermal expansion dari leg dari node 35 ke 40 (leg “A”) melawan 
stiffness dari leg “B dan “C”. Asumsikan bahwa thermal strain dari leg “A” adalah tetap, hanya 
stiffness sistem saja yang dapat diubah untuk mengurangi operating load pada node 5. 
Penurunan stiffness ini dapat direalisasikan dengan penambahan expansion loop atau 
expansion joint . Untuk sistem ini dipilih expansion loop. 
 
Dimana seharusnya expansion loop ditambahkan?  Sesuai dengan aturan ibu jari, lokasi 
terbaik untuk sebuah expansion loop ditentukan oleh orientasi dari leg yang menghasilkan 
thermal strain yang menyebabkan masalah. Disini leg “A” menentukan orientasi dari loop. 
Pipa yang ditambahkan untuk membentuk expansion loop akan terpasang tegak lurus  
dengan leg “A” yang berada pada arah Z. Hal ini berarti bahwa sistem pipa ini akan di tambah 
pada arah X maupun Y.  Penambahan pipa ini secara efektif akan menaikkan panjang 
penyangga yang digantikan oleh leb “A”. Dengan penambahan panjang ini, stiffness akan 
berkurang dan load akan turun. Adalah sangat baik menambah loop pada run “A” pipa 35 – 
40 dengan penambahan pipa pada arah X.  
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Sekarang kembali ke menu utama Caesar II. Buka input prosessor untuk job TUTOR. Pilih 
FILE-SAVE AS dari menu utama. Buat nama baru misalnya TUTOR2. Hal ini akan sangat 
berguna dalam percobaan modifikasi seperti ini. Jika tidak diperoleh hasil yang baik, maka 
model originalnya masih dapat dipanggil lagi. 
 
Ada beberapa cara untuk menambahkan loop, tutorial inimenggunakan cara sebagai berikut. 
 
1. Ubah panjang node 30-35 dari 12 ft menjadi 20 ft. 

Klik tombol , masukkan node 30 dan 35. Klik OK, maka spreadsheet node ini akan 
terbuka. 
 

2. Klik Restrain, pada Auxiliary Data Area disebelah kanan ubah node 35 menjadi 33. 
Jarak maksimum antar support yang direkomendaikan adalah 19 ft, jika support 
diletakkan pada node 35, maka jarak support dari hanger adalah 21 ft, jadi support +Y 
dipindahkan ke node 33 untuk mendekati.   

3. “Break” node 30-35 dengan menambahkan node 32. Klik , input sebagai berikut. 
 

 
 

Jarak maksimum antar support seperti yang diatur dalam ASME B31.1 dan MSS SP-69 
menjamin sustained stress yang sangat rendah pada sistem. Karena Caesar II 
menhitung sustained stress ini, hasilnya akan menegaskan bahwa jarak antara support 
yang lebih besar adalah aman. Jarak yang direkomendasikan juga membatasi lendutan 
pipa antar support sebesar 0.1 inci. Jarak rekomendasi ini konservatif, tetapi cukup 
berguna pada kasus ini.   

 
4. Break 35 -40 dengan menambahkan node 135 yang berjarak 8 ft dari node 35. 

5. Masih di node 35 -135, kilk tombol  , pada dialog box yang muncul, pilih tombol 
after. 
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Akan muncul spreadsheet baru, masukkan 235 pada node To, input panjang nya pada 
DX  8ft  (8-). Double klik Bend untuk menyatakan bend pada node 235.   

 
6. Pindah ke node 135 – 40, ubah 135 menjadi 235. 
7. Tambahkan support pada elemen 135-235. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya baik ASME B31.1 dan MSS SP-69 menyediakan 
batas jarak antar support. Petunjuk ini digunakan untuk menentukan ukuran dari 
expansion loop ini. (jarak maksimum antar support untuk low steel pipa ukuran 8 inci 
adalah 19 ft.) Petunjuk ini juga menyatakan bahwa maksimum run pipa dimana terdapat 
bending adalah ¾ nya dari limit run pipa lurus. Disini, limit tersebut adalah 15 ft. Panjang 
pipa antara no 35 ke 40 adalah lebih dari 26 ft, sehingga sebuah sopprt harus 
ditambahkan. Support ini akan ditambahkan disekitar pertengahan antara no 35 dan 40 
13 ft dari node 40 atau 3 ft dari node 235.  Buka spreadsheet elemen 135 – 235, klik 
perintah Break, buat node 140 yang berjarak 5 ft dari node 135. Input 33 pada bagian 
pertanyaan Get Support condition from?. Dengan perintah ini Caesar akan membuat 
duplikat support + Y yang ada pada node 33 pada node 140. 
 

 
   

8. Masih ada sebuah modifikasi terakhir untuk sistem ini. Sebuah vertikal load yang besar 
masih terdapat pada nozzel pompa setelah hanger di node 28 ditentukan ukurannya 
dan dipasang oleh Caesar II. Spring yang dipilih dari tabel hanger ANVIL harus 
membawa lebih banyak deadweight sistem pipa dan valve. Algoritma penentuan ukuran 
harus di adjust sehingga pada nozzel pompa tersebut, tidak terjadi load pada saat 
program menghitung load yang harus dibawa oleh spring. Perubahan ini akan 
mengurangi secara signifikan final nozzel load dengan cara menentukan ukuran spring 
yang lebih besar pada node 28.  
 
Untuk merubahnya, buka sreadsheet elemen 25-30. Pada Hanger Auxiliary Data Area 
di sebelah kanan, input 5 pada bagian  Free Ancor at Node; kemudian ke bagian  Free 
Code dan pilih Y. Dengan perubahan ini, Caesar Ii akan memutus koneksi Y restrain 
pada node 5 pada saat ia menghitung deadweight load yang dibawa oleh spring di node 
28.  
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9. Jalankan analisa statik,  
 
Seperti direkomendasikan sebelumnya bahwa yang pertama kali dicheck adalah 
sustained dan expansion stress untuk meyakinkan apakah nilai-nilainya berada di 
bawah allowablenya. Pemilihan hanger, operating dan sustained restrain summary 
kemudian ditampilkan untuka melihat pengaruh modifikasi model ini pada load nozzel 
pompa di node 5. Stress sustain dan expansion tertinggi masing-masing adalah 2017.2 
dan 5419.5, jauh dibawah alowwable limit nya. Sustaines stress agak sedikit meningkat 
dikarenakan jarak antar support yang lebih panjang, sedangkan expansion stress 
menunjukkan penurunan yang signifikan. Penambahan fleksibilitas sistem 
menyebabkan penurunan tersebut; sebuah indikasi yang baik bahwa load pada nozzel 
juga turun. Kemudian pilih  Hanger Table with Text pad kolom  General Computed 
Results. Program memilih spring yang lebih berat untuk dipasang pada node 28. Jika 
analisa sebelumnya memilih spring berukuran 9, sekarang 12. Spring sekarang 
menbawa 2202 lb dalam kondisi panas. Hal ini merupakan hasil dari modifikasi kriteria  
pemilihan spring hanger dimana koneksi pompa “diputus” pada saat hot load spring 
dihitung. Dengan harapan, penambahan kemampuan spring mengangkat beban akan 
mengurangi load vertikal pada nozzel pompa. Perhatikan bahwa spring load tersebut 
dapat dimanupulasi lebih jauh lagi jika load nozzel membutuhkan penyesuaian 
tambahan. Pilih operating dan sustained load case serta restrain summary untuk 
menampilkan report restrain summary. Terakhir check pengaruh loop pada 
displacement secara keseluruhan, tampilkan bentuk terdefleksi dari sistem dalam 
kondisi operatingnya. Berikut ini beberapa gambar yang menampilkan report-report 
yang tadi dijelaskan di atas. 
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Load pada discharge nozzel pompa terlihat jauh lebih baik, memperlihatkan pengaruh 
dari fleksibilitas di node 40. Loop menambah fleksibilitas pada arah Z, Gaya arah sumbu 
Z pada pompa turun dari 747 lb menjadi 235 lb. Momen operating di sumbu X dan 
merupakan target dari proses re-desain ini turun dari hampir 10000 lb menjadi 2755.3 
lb. Load pompa pada arah Y menunjukkan adjustment pada pemilihan hanger. Hot load 
pada pompa adalah – 206 lb dan cold load nya +337 lb. Nilai absolut pembesaran load 
pompa tidak bisa lebiih kecil lagi. Jika diperlukan, load hanger dapat diatur untuk 
membuat installation load pompa menjadi nol atau operating load pompa menjadi nol. 
Sring support pada node 26 sekarang menunjukkan hot dan cold load masing-masing  
2202 lb dan 2540 lb. Dengan melepaskan anchor pada initial analisis, spring membawa 
peningkatan load. Pada analisa sebelumnya load tersebut hanya sebesar 976 lb. 
Fleksibilitas extra juga merubah load pada support di node 33. Sebelumnya load 
tersebut turun pada saat pipa menjadi panas; sekarang load meningkat seiring dengan 
peningkatan suhu pipa. Load pada nozzel vessel di node 40 memperlihatkan pola 
perubahan yang sama seperti nozzel pompa. Hampir semua laod turun, kecuali momen 
X yang meningkat. 
 
Apakan load pada nozzel OK? 
 
API 610 prosessor perlu di gunakan untuk meyakinkan bahwa load pada discharge 
nozzel berada di bawah nilai allowable nya. Lihat kembali analisa sebelumnya untuk 
mencari limit individualnya dan bandingkan dengan operating load yang baru pada node 
5. 
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___Arah_______   ______API Limit____    ____Model Result____ 
 
 X (lb)  1700     136 
 Y (lb)  2200    -206 
 Z (lb)  1400    -235 
RX (ft.lb)  5200    -2755.3 
RY (ft.lb)  3800    -1539.8 
RZ (ft.lb)  2600    -1519.8 
 
Karena keenam komponen load pad discharge nozzel pompa di bawah limitnya, 
pengecekan tambahan lainnya (Condition F.1.2.2 & F.1.2.3) tidak dibutuhkan. Discharge 
nozzel tidak lagi mengalami overload.  

 
 

Kesimpulan 
 

Load pada discharge nozzel pompa sekarang berada dibawah allowable limitnya. Load 
pada vessel nozzel di node 40 juga harus diperiksa untuk meyakinkan bahwa nilainya tidak 
terlalu tinggi. Load-load ini tidak bisa dibandingkan dengan nilai limit load yang telah 
ditentukan seperti pada pompa. Load- ini harus dikoversikan menjadi local stress pada 
vessel dan stress ini dibandingkan dengan limitnya seperti yang diatur oleh ASME Section 
VIII, Division 2. Sebagai tuntunan dasar untuk mengevaluasi local stress vessel. Jika stress 
ini dibawah 6000 psi, vessel stress OK. Lihat pada operating, sustained dan expansion 
stress pada node 40, maksimum stressnya kurang dari 2500 psi. Load vessel sepertinya 
terlihat baik. Jika stress akan dicheck, WRC 107 dapat digunakan untuk mengkonversi gaya 
dan momen yang ada menjadi local stress. Caesar II menyedian sebuah prosessor untuk 
mengkonversikan load ini menjadi WRC 107 stress dan sebuah prosessor lagi untuk 
menggabungkan berbagai macam katagori stress (general atau local primary membrane 
stress intensity, primary membrane plus primary bending stress intensity, and primary plus 
secondary stress intensity) untuk perbandingan dengan limit desainnya. 
 
Sekarang dapat dibuat final report untuk mendokumentasikan perubahan desain ini. Seperti 
telah diperlihatkan dalam tutorial ini, list input didapat dari input atau output prosessor. 
Sebaiknya kondisi status setting default dari program ini juga disertakan dalam input echo 
ini. Sebuah copy dari beberapa input plot juga akan sangat berguna. Hasil analisa struktural 
dan stress dari output prosessor juga akan mendukung desain terbaru ini. Output struktural 
terdiri dari displacement sistem pipa dan restrain load baik operating maupun installed case. 
Code-defined pipe stress dibuat untuk case sustained dan expasion, dan jangan lupa 
hanger report juga disertakan. File data untuk dan hasil analisa ini juga sebaiknya 
diarsipkan dalam sebuah hard copy. Copy file Tutor2.C2 dan caesar.cfg ke CD. Perlu 
diperhatikan untuk setiap release baru Caesar II, file-file tadi harus dikonversikan dalam 
versi baru dan di analisa ulang. Hal ini sangat penting mengingat seringnya perubahan pada 
caesar seiring dengan penambahan feature.     


