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BAB III

DATA PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN

3.1. Diagram Alir Perancangan

Pada gambar di bawah ini ditunjukkan diagram alir utama dalam perancangan

sistem pipa sebagai berikut:

Gambar 3.1 Diagram alir perancangan desain hidrolik sistem pipa
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Gambar 3.1 Diagram alir perancangan desain hidrolik sistem pipa (lanjutan)

3.2. Jalur Pipa

Jalur pipa yang akan dirancang adalah dari PT. Pertamina Balongan, Indramayu

menuju PT. Pertamina Plumpang, Jakarta. Dalam pemilihan jalur pipa ini ada beberapa

hal penting yang menjadi pertimbangan perancang yaitu:

1. Jalur yang dibuat sependek mungkin dengan dasar penekanan biaya

pembangunan jalur pipa. Semakin panjang jalur yang tidak ekonomis maka

akan menurunkan nilai kelayakan proyek.

2. Akses yang mudah agar segala peralatan konstruksi dapat dibawa melalui

laut.

3. Elevasi ketinggian tanah yang tidak terlalu ekstrim.

Menghitung kerugian totalpada sistem pipa
A

Menentukan jumlah danlokasi stasiun pompa
Menentukan spesifikasipompa
Perencanaan instalasisistem pipa

Selesai
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4. Jalur yang dilalui sebisa mungkin memiliki aktivitas yang rendah untuk

mencegah timbulnya kerusakan terhadap pipa dikarenakan aktifitas.

5. Mudah dalam melakukan perawatan agar tidak mengganggu lingkungan.

Pada Gambar 3.2 di bawah ini menunjukkan jalur yang akan menyelusuri daerah

dekat tepi pantai. Panjang keseluruhan jalur pipa ini adalah 171,9795 km.

Gambar 3.2 Skema jalur perancangan pipa dari terminal Balongan ke

Plumpang (Google Earth 7.0.1.8244 beta)

Keterangan:

: Jalur pipa yang direncanakan.

Jalur pipa tersebut difungsikan untuk mentransmisikan bahan bakar minyak jenis

solar. Dari PT. Pertamina Balongan jalur pipa sebagian besar menyusuri daerah dekat

pantai melihat dari faktor keamanan dan akses transportasi. Kemudian untuk

mengetahui elevasi topografi tanah jalur yang dilewati digunakan software bantu dari

Google Earth 7.0.1.8244 beta. Dimana dari data yang diperoleh dapat disajikan pada

Gambar 3.3 untuk elevasi di tiap titik.
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Gambar 3.3 Grafik elevasi tanah dengan menggunakan Google Earth

7.0.1.8244 beta (http://www.gpsvisualizer.com/)

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Panjang pipa total : 171,9795 km

Elevasi inlet : 4,1 m (pada 0 km)

Elevasi outlet : 6,1 m (pada 171,9795 km)

Elevasi tertinggi : 12,6 m (pada 42,6237 km)

Elevasi terendah : -6,2 m (pada 153,5294 km)

Untuk data keseluruhan titik elevasi dapat dilihat di lampiran.

Karena perbedaan ketinggian yang tidak terlalu ekstrim sehingga dipilih jalur ini

sebagai jalur perencanaan sistem pipa sehingga head sistem menjadi minimum untuk

pemilihan pompa. Beberapa titik di bawah permukaan air laut dikarenakan adanya

kontour tanah yang berupa dataran-dataran lebih rendah yang dalam perhitungan sistem

tidak terlalu berpengaruh.
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3.3. Parameter Perancangan

Parameter-parameter ini diperoleh dari PT. Pertamina Plumpang (Tahun 2011)

untuk membantu dalam perancangan sistem pipa. Dimana parameter tersebut ialah

sebagai berikut:

3.3.1 Laju Aliran Minyak Solar

Berdasarkan realisasi penjualan BBM Tahun 2011 PT. Pertamina (Persero)

jumlah total BBM untuk minyak solar yang masuk ke PT. Pertamina (Persero) Terminal

BBM Jakarta Group adalah 6286,33 meter kubik per hari (6286,33 m /cd). Faktor

beban diasumsikan 92 % agar sistem berjalan dengan baik [9].

3.3.2 Karakteristik Minyak Solar

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam suatu

pembakaran untuk mendapatkan energi atau pembakaran. Bahan bakar minyak ini

merupakan hasil dari proses destilasi minyak bumi (crude oil) menjadi fraksi-fraksi

yang diinginkan.

Minyak solar adalah bahan bakar jenis distilat berwarna kuning kecoklatan yang

jernih. Penggunaan minyak solar pada umumnya adalah untuk bahan bakar pada semua

jenis mesin diesel dengan putaran tinggi (diatas 1.000 rpm). Minyak solar ini biasa

disebut juga Gas Oil, Automotive Diesel Oil, High Speed Diesel [9].

Berdasarkan keputusan Dirjen Migas 3674 K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret

2006 yang dapat berubah sewaktu-waktu. Karakteristik bahan bakar solar dapat dilihat

pada Tabel 3.1 di bawah ini.
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Tabel 3.1 Data fisik dan kimiawi solar [9]

No. KARAKTERISTIK SATUAN BATASAN METODE

MIN MAKS ASTM IP

1. Bilangan Cetana

Angka Setana atau

Indeks Setana

-

-

48

45

-

-
D 613-95

D 4737-96a

2. Berat Jenis pada 150C Kg/m3 815 870 D1298/D4052-96

3. Viscositas (pada suhu 150C) mm2/sec 2.0 5.0 D 445-97

4. Kandungan Sulfur %m/m - 0.35 1) D 2622-98

5. Distilasi

Temp. 95 ºC - 370

6. Titik Nyala ºC 60 - D 93-99c

7. Titik Tuang ºC - 18 D 97

8. Residu Karbon % m/m - 0.1 D 4530-93

9. Kandungan Air mg/kg - 500 D 1744-92

10. Biological Growth*) - Nihil

11. Kandungan FAME*) % v/v - 10

12. Kandungan metanol dan Etanol % v/v Tak terdeteksi D 4815

13. Korosi Lempeng Tembaga merit - Kelas 1 D 130-94

14. Kandungan Abu % v/v - 0.01 D 482-95

15. Kandungan Sedimen % m/m - 0.01 D 473

16. Bilangan Asam Kuat mg KOH/g - 0 D 664

17. Bilangan Asam Total mg KOH/g - 0.6 D 664

18. Partikulat mg/l - - D 2276-99

19. Penampilan Visual Jernih & Terang

20. Warna No.ASTM 3.0 D 1500


