
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, dunia industri memegang peranan vital dalam perekonomian, oleh 

karena itu perancangan plan industri yang efisien sangat penting. Dari bermacam-macam 

subsistem yang terdapat pada sebuah plan industri, terdapat komponen yang berfungsi 

menangani fluida bertekanan, salah satu komponen yang penting adalah bejana tekan, yang 

fungsinya sebagai wadah fluida bertekanan. Bejana tekan memiliki spesifikasi khusus, 

sebab harus mampu bertahan dari tekanan fluida yang ditampungnya ditambah beban 

akibat berat bejana itu sendiri dan berbagai beban eksternal lainnya. 

Tegangan yang timbul akibat beban-beban tadi menjadi sebuah pertimbangan yang 

penting pada saat merancang bejana tekan. Pemilihan ketebalan dinding misalnya, harus 

mampu menahan beban tetapi juga harus murah biayanya. Sebab kompleksitas perancangan 

bejana tekan, badan standarisasi internasional juga mengeluarkan standar-standar yang 

diharapkan menjadi patokan perancang saat merancang bejana tekan. 

Bejana tekan pun memiliki bentuk yang beragam, yang umum antara lain bejana 

tekan horizontal, vertikal dan spherical. Lain bentuk lain pula beban-beban yang harus 

dipertimbangkan. Pemilihan bentuk terserah kepada perancang namun diikuti konsekuensi-

konsekuensi yang harus dihadapi karena bentuk yang dipilihnya, misal bejana tekan 

vertikal terkena beban akibat angin sehingga mengakibatkan momen. 

Sebagai mana diketahui bahwa pemanfaatan bejana tekan akhir-akhir ini telah 

berkembang pesat di berbagai proses industri. Bejana tekan merupakan peralatan teknik 

yang mengandung resiko bahaya tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan 

atau peledakan. Oleh karena berbagai tantangan tersebut,penulis merancang sebuah bejana 

tekan spherical dengan bantuan software CAD dan FEM untuk memudahkan dan 

memahami fenomena yang terjadi pada sebuah bejana tekan, sehingga penulis dapat 

merancang sebuah bejana tekan yang sesuai dengan kebutuhan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Sebuah permintaan perancangan bejana tekan spherical untuk wadah LPG cair pada dengan 

volume 61.023.744,095 in3 dan tekanan operasi 210 psi. 

Kode standar yang dikeluarkan oleh ASME BPV-VIII-1 tentang bejana tekan yang penulis 

gunakan sebagai acuan dalam merancang bejana tekan tersebut. Kemudian hasil 

rancangan awal di simulasikan dengan bantuan software yang berbasis metode 

elemen hingga agar dapat dinilai desain sudah baik atau masih terjadi kelebihan 

tegangan pada bagian-bagian tertentu yang kemudian dilakukan perbaikan pada 

bagian tersebut sehingga mencapai desain yang optimal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Merancang bejana tekan spherical yang sesuai dengan kode dan mengalisa 

kelayakan dari desain tersebut. 

2. Menentukan ketebalan dinding yang sesuai berdasar tekanan operasi dan 

tekanan desain. 

3. Memperkirakan dimensi optimal bejana tekan. 

4. Mampu menentukan desain sadel yang optimal pada bejana tekan spherical. 

5. Memutuskan apakah penguatan (reinforcement) diperlukan atau tidak. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat pembatasan masalah, yaitu: 

1. Merancang bejana tekan tipe spherical. 

2. Analisa tegangan menggunakan metode elemn hingga dengan bantuan software. 

3. Struktur bejana tekan dianggap hanya terkena beban statis. 

4. Beban seismik akibat gempa diabaikan. 

5. Menggunakan ASME BPV-VII-1 sebagai kode acuan dalam merancang bejana 

tekan. 
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1.5 Metode Penelitian 

1 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah yang 

dilakukan dengan membaca dan mengolah data yang diperoleh dari model 

dalam literatur. 

2 Studi Simulasi  

Metode simulasi dilakukan dengan cara mensimulasikan kasus yang dihadapi ke 

dalam pemodelan sesuai dengan program yang digunakan, selanjutnya hasil dari 

pemodelan dianalisa dengan teori-teori yang sudah ada dan dibandingkan 

dengan data pustaka. 

3 Bimbingan 

Bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan saran dari dosen 

pembimbing serta koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas sarjana ini tersusun atas 5 bab. Bab I pendahuluan berisi tentang latar 

belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian yang dilakukan dan 

sistematika penulisan laporan. Bab II mengenai dasar teori yang mendasari penulisan 

laporan ini. Teori tersebut mengenai proses perancangan, definisi bejana tekan, komponen 

bejana tekan, tegangan pada bejana tekan, beban-beban pada bejana tekan, teori kegagalan 

dan metode elemen hingga. Bab III berisi proses perancangan bejana tekan yang 

menjelaskan langkah-langkah dalam merancang bejana tekan. Proses merancang bejana 

tekan meliputi penentuan geometri bejana tekan beserta komponen-komponen yang 

melekat pada bejana tekan, pemodelan bejana tekan dan seluruh komponen-komponennya, 

simulasi pembebanan yang terjadi pada bejana tekan yang dilakukan pada software analisa. 

Bab IV menjadi bagian yang sangat penting karena berisi tentang hasil analisa dari proses 

simulasi yang dilakukan. Pada bagian ini pula diterangkan bagaimana mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dialami saat merancang bejana tekan. Selain itu terdapat pembahasan dari 



4 
 

 
 

hasil simulasi dan analisa yang dilakukan. Bab V menerangkan secara keseluruhan laporan 

dan dari hasil penelitian. Pada bagian ini pula berisi tentang suatu kesimpulan dan saran 

sebagai tindak lanjut untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian tugas 

sarjana ini. Bagian yang terakhir berupa lampiran daftar pustaka merupakan sumber yang 

mendasari penulisan laporan ini serta terdapat lampiran-lampiran yang menunjang 

penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Konsep Perancangan Produk 

Perancangan adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian kegiatan dalam proses 

pembuatan produk. Dalam tahap perancangan dibuat keputusan-keputusan penting yang 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain yang menyusul. Di antara keputusan penting tersebut 

termasuk keputusan yang membawa akibat apakah industri dalam negeri dapat berpartisipai 

atau tidak dalam pembangunan proyek. Dalam melaksanakan tugas merancangnya, 

perancang memakai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, ilmu dasar teknik, pengetahuan 

empiris, hasil-hasil penelitian, informasi dan teknologi, yang semuanya dalam versi 

perkembangan dan kemajuan mutakhir.  

Perancangan produk merupakan awal mula sebuah produk sebelum akhirnya dapat 

digunakan oleh yang membutuhkan produk tersebut. Perancangan produk sendiri 

merupakan proses panjang yang melibatkan banyak orang dan berbagai kemampuan 

khusus. Merancang merupakan proses iteratif dan seorang perancang memiliki banyak 

konsep untuk membantunya merancang. 

Proses dalam perancangan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilewati begitu saja, 

sebab berpengaruh besar kepada hasil akhir perancangan tersebut. Merancang diawali 

dengan adanya ketidakpuasan terhadap sesuatu, atau adanya suatu masalah yang perlu 

diselesaikan. Seperti pada Gambar 2.1, fase merancang dapat berulang berkali-kali sejalan 

dengan proses iterasi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan efisien [7]. 
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Gambar 2.1 Diagram alir perancangan [7] 

 

Proses desain biasanya dimulai dari identifikasi masalah atau kebutuhan.  

Mengenali dan menjabarkan masalah membutuhkan kreativitas yang tidak mudah, sebab 

masalah tersebut tidak selalu terpampang dengan jelas,  terkadang bahkan hanya perasaan 

adanya sesuatu yang tidak benar. Kemudian pendefinisan kendala, identifikasi masalah dan 

pendifinisian masalah adalah dua hal yang sangat berbeda. Pendefinisian masalah lebih 

detail dan harus mencakup semua spesifikasi obyek yang akan dirancang. Pada bagan 

diatas terlihat proses perancangan, dan pada setiap bagiannya terdapat proses iterasi 

sehingga proses merancang merupakan proses yang memakan waktu dan berbagai 

pengetahuan [2]. 
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2.2 Definisi Bejana Tekan 

Bejana tekan merupakan suatu wadah untuk menyimpan fluida bertekanan. Fluida 

yang disimpan dapat mengalami perubahan keadaan pada saat berada di dalam seperti pada 

kasus boiler atau dapat digabungkan dengan suatu reagen lainnya seperti pada pabrik kimia. 

Bejana tekan dirancang dengan pertimbangan yang perlu diperhatikan karena pecahnya 

bejana tekan berarti terjadinya ledakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan 

kerusakan benda sekitar. Berdasarkan dimensinya bejana tekan dapat dibagi menjadi 2, 

yaitu : 

1. Bejana tekan dinding tebal yaitu bejana yang memiliki ketebalan dinding shell lebih 

dari 1/20 diameter shell. 

2. Bejana tekan dinding tipis yaitu bejana yang memiliki ketebalan dinding shell 

kurang dari 1/20 diameter shell [9]. 

   
Gambar 2.2 Distribusi tegangan (a) Bejana tekan dinding tipis, (b) Bejana tekan dinding 

tebal [9] 

 

Perbedaan bejana tekan dinding tipis dengan dinding tebal berada pada distribusi 

tegangan yang terjadi pada dinding bejana tekan tersebut, bejana tekan dinding tebal 

memiliki ditribusi tegangan yang harus diperhitungkan sedangkan pada bejana tekan 

dinding tipis distribusi tegangan dapat diabaikan karena perbedaan diameter luar dengan 

diameter dalam sangat tipis sehingga distribusi tegangan yang terjadi sangat kecil, dapat 

dilihat seperti pada Gambar 2.2 di atas [9]. 
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Bejana tekan digunakan dalam sejumlah industri, seperti industri pembangkit listrik 

dengan bahan bakar fosil dan nuklir, industri petrokimia sebagai tempat penyimpanan dan 

pengolahan minyak bumi dalam tangki seperti tempat penyimpanan pada stasiun bahan 

bakar, dan beberapa industri kimia (pada reaktor kimia). Penggunaannya telah berkembang 

di seluruh dunia. Bejana tekan dan tangki faktanya merupakan elemen penting pada industri 

perminyakan, kimia, petrokimia, dan industri nuklir. Hal ini dikarenakan peralatan tersebut 

merupakan tempat terjadinya suatu proses, pemisahan, dan penyimpanan bahan baku [4]. 

 

2.3 Komponen Bejana Tekan 

Bejana tekan terdiri dari berbagai macam komponen utama dan pendukung, yang 

mempunyai fungsi masing-masing untuk menunjang operasi bejana tekan. Komponen-

komponen bejana tekan antara lain shell, opening, nossel, flanges, ladder support, sadel 

dan lain-lain. 

 
Gambar 2.3 Bejana tekan spherical [10] 

 

Pemilihan komponen bejana tekan disesuaikan dengan kebutuhan operasi dan 

kebutuhan perawatan bejana tekan, dengan pertimbangan utama desain komponen yaitu 

tekanan operasi, temperatur operasi. 

Keterangan: 

1. Shell 
2. Sadel 
3. Ladder support 
4. Opening dan nossel 
5. Flanges 

1 

2 

3 

4 5 
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2.3.1 Shell 

Shell merupakan selimut bejana tekan biasanya berupa silinder, spherical atau 

gabungan silinder dan spherical. Untuk bejana tekan yang difungsikan untuk penyimpanan, 

biasanya menggunakan bentuk geometri bulat atau sphere. Pada bejana tekan bentuk sphere 

terjadi tegangan latitudinal dan tegangan meridional.  

Dalam mendesain bejana tekan, biasanya ditentukan terlebih dahulu dimensi awal 

dinding bejananya berupa diameter yang ditentukan berdasarkan volume operasi bejana 

tekan, dan kemudian tebal shell yang bergantung pada tekanan internal/eksternal ditambah 

beban-beban yang signifikan lainnya. Tebal dinding bejana tekan dipengaruhi pula oleh 

kekuatan material, sehingga tekanan maksimal yang dapat diterima oleh bejana tekan 

dibatasi oleh kekuatan material yang tersedia. Tebal bejana tekan dapat ditentukan melalui 

analisis tegangan pada dinding dan tegangan yang diijinkan oleh material yang digunakan. 

Gambar 2.4 menunjukkan shell tipe sphere. 

 
Gambar 2.4 Spherical shell [3] 

 

Pada shell berbentuk sphere, tegangan latitudinal dan tegangan meridonalnya 

mempunya nilai yang sama . Persamaan dalam menentukan tebal bejana tekan berdasarkan 

diameter dalam dan tekanan internal adalah sebagai berikut. 

𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑃𝑃

(2𝑆𝑆𝑆𝑆) + (0.2𝑃𝑃) 

Dimana, t = tebal, in 

 P = tekanan internal, psi 



10 
 

 
 

 r = diameter dalam silinder, in 

 S = tegangan yang diijinkan pada material pada suhu tertentu, psi 

 E = efisiensi sambungan [3]. 

 

2.3.2 Opening 

Bejana tekan didesain untuk digunakan dalam berbagai keperluan, oleh karenanya 

perlu adanya opening atau lubang-lubang untuk meletakkan komponen-komponen yang 

menghubungkan bejana tekan dengan berbagai komponen lainnya pada sebuah plant, 

meletakkan nosel untuk sambungan pipa-pipa pemasukkan dan pengeluaran, lubang untuk 

menguras bejana tekan, lubang untuk inspeksi. Beberapa tujuan opening pada bejana adalah 

sebagai berikut: 

 Nosel in/out sebagai saluran keluar dan masuk fluida kerja. 

 Drain sebagai lubang untuk menguras bejana tekan pada saat inspeksi total atau pada 

saat perawatan. 

 Manway lubang yang diperuntukkan sebagai akses orang yang berkepentingan untuk 

keluar masuk bejana tekan. 

Kode yang mengatur tentang pemberian lubang dan penguatan terdapat pada ASME 

BPV Section VIII Div 1 UG-36 – UG-46. Pemberian opening pada dasarnya mengganggu 

aliran tegangan pada dinding bejana tekan yang mengakibatkan konsentrasi tegangan, dan 

dijaga agar konstrasi tegangan tersebut tidak melebih tegangan yang diijinkan agar tidak 

terjadi kegagalan pada saat operasi bejana tekan. Opening sebaiknya tidak diletakkan pada 

bagian bejana tekan yang telah diketahui mengalami tegangan yang berbahaya, ukuran 

diameter opening dan jarak antar opening juga diatur sedemikian rupa agar konsentrasi 

tegangan yang terjadi tidak melebihi tegangan yang diijinkan. 

Bagaimanapun juga, karena adanya penghilangan bagian dinding bejana oleh 

opening, terjadi konsentrasi tegangan yang berlebih pada bagian tersebut, oleh karenanya 

perlu ada penggantian luas yang yang hilang dengan penebalan pada bagian sekeliling 

opening tersebut. Seperti pada Gambar 2.5, luas A merupakan luas yang hilang dan harus 

diganti dengan total luas yang sama dari penjumlahan A1, A2, A21, A3, dan A42. Pada Tabel 
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2.1 dibawah terdapat persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung dimensi reinforce 

pad yang sesuai [9]. 

 
Gambar 2.5 Skema reinforce pad [9] 

Tabel 2.1 Perhitungan geometri reinforcement pad [9] 

Ketebalan Area yang dibutuhkan Area yang tersedia 

𝑡𝑡𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃

2𝑆𝑆𝑆𝑆 − 0.2𝑃𝑃 

𝑡𝑡𝑃𝑃𝑚𝑚 =
𝑃𝑃𝑃𝑃

2𝑆𝑆𝑆𝑆 − 0.2𝑃𝑃 
𝐴𝐴 = 𝑑𝑑 × 𝑡𝑡𝑃𝑃  

𝐴𝐴1 = (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑃𝑃)𝑑𝑑 

𝐴𝐴1 = (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑃𝑃)(𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑡𝑡)2 

𝐴𝐴2 = (𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑚𝑚 )5𝑡𝑡𝑚𝑚  

𝐴𝐴21 = 𝐴𝐴42 = 𝑙𝑙2𝑓𝑓𝑃𝑃  

𝐴𝐴3 = (𝐷𝐷𝑝𝑝 − 𝑑𝑑 − 2𝑡𝑡𝑚𝑚)𝑡𝑡𝑒𝑒𝑓𝑓𝑃𝑃  

 

Dimana, A = Luas yang dibutuhkan, in2 

  A1 = Luas yang terdapat pada shell, in2 

  A2 = Luas yang terdapat pada nosel, in2 

  A21 = Luas pengelasan, in2 

  A3 = Luas Reinforcement pad, in2 

  A42 = Luas pengelasan, in2 

  d = diameter nosel, in 

  t = tebal shell yang digunakan, in 

  tr = tebal shell yang dibutuhkan, in 

  tn = tebal nosel yang diguakan, in 
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  trn = tebal nosel yang dibutuhkan, in 

  l = Panjang kaki pengelasan, in 

  fr = faktor reduksi kekuatan 

  Dp = diameter luar reinforcement pad, in 

 

2.3.3 Nosel 

Nosel berfungsi sebagai saluran keluar masuk dan untuk menguras isi bejana tekan, 

nosel berupa pipa yang dipasang dengan sambungan las, baut dan sebagainya pada bukaan 

yang pada dinding bejana tekan. Pipa yang digunakan sebagai nosel dirancang juga sesuai 

dengan tekanan kerja bejana tekan, agar mampu melayani operasi bejana tekan tersebut. 

Diameter nosel disesuaikan dengan diameter bukaan dan fungsinya, sehingga  tepat 

penggunanaanya. Beban nosel juga harus diperhitungkan, sebab bejana tekan juga 

mendapat beban akibat berat dari nosel-nosel yang terpasang dinding bejan tekan. 

 

2.3.4 Flanges 

Komponen bejana tekan yang berfungsi sebagai pengikat nosel-nosel bejana tekan 

dengan pipa-pipa yang akan mengalirkan fluida kerja masuk dan keluar bejana tekan. 

Flanges memiliki bentuk yang bermacam-macam dan memiliki kelebihan dan kekurangan 

yang berbeda tiap jenisnya. Jenis-jenis flanges antara lain slip-on, welding-neck, blind, dan 

lap-joint. Ukuran standar flanges dapat ditemukan pada ASME B16.5-1996 yang dibagi 

berdasarkan rating tekanan kerja, yaitu 150, 300, 400, 600, 900, 1500, dan 2500-lb. flanges 

biasanya disertai dengan gasket sebagai segel agar tidak terjadi kebocoran pada sambungan 

flanges. Gambar 2.6 menunjukkan empat tipe flanges yang sesuai standar ANSI 16.5. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

Gambar 2.6 (a) slip-on flange, (b) weld-neck flange, (c) blind flange, (d) lap joint flange 

Hal yang perlu diperhatikan pada perancangan flange adalah besarnya momen yang 

timbul akibat berat dan tekanan internal dari bejana tekan tersebut. Pada Gambar 2.7 di 

bawah ini dapat dilihat momen yang timbul akibat beban dan lengan pada flange dengan 

tipe slip-on, flat face dan full gasket. 

 
Gambar 2.7 Dimensi slip-on flange untuk perhitungan momen [9] 
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Dari gambar 2.7 tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat momen pada permukaan 

flange. Momen tersebut dapat dicari setelah dimensi dari flange diketahui dengan pemilihan 

sesuai akan kebutuhan saat operasi. Untuk mencari momen pada flange dapat diperoleh dari 

persamaan pada Tabel 2.2 di bawah ini 

 

Tabel 2.2 Rumus perhitungan momen flange tipe slip-on [9] 

Perhitungan awal Beban Lengan Momen 

𝐻𝐻 =
𝐺𝐺2𝜋𝜋𝑃𝑃

4  𝐻𝐻𝐷𝐷 =
𝜋𝜋𝐵𝐵2𝑃𝑃

4  ℎ𝐷𝐷 = 𝑃𝑃 + 𝑔𝑔1 𝑀𝑀𝐷𝐷 = 𝐻𝐻𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷  

ℎ𝐺𝐺 =
(𝐶𝐶 − 𝐵𝐵)(2𝐵𝐵 + 𝐶𝐶)

6(𝐵𝐵 + 𝐶𝐶)  𝐻𝐻𝑇𝑇 = 𝐻𝐻 −𝐻𝐻𝐷𝐷  
ℎ𝑇𝑇 = 0.5(𝑃𝑃 + 𝑔𝑔1

+ ℎ𝐺𝐺) 
𝑀𝑀𝑇𝑇 = 𝐻𝐻𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇  

 𝑀𝑀𝑂𝑂 = 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝑇𝑇  

 

Dimana, MO = Momen total, lb.in 

  MD = Momen akibat gaya dalam pada flange, lb.in 

  MT = Momen akibat tekanan pada permukaan flange, lb.in 

  H = Beban akibat hidrostatis, lb 

  HD = Beban akibat gaya dalam pada flange, lb 

  HT = Beban akibat tekanan pada permukaan flange, lb 

  hD, hG 

hT, R = Jarak radial, in 

P = Tekanan desain, psi 

B = Diameter dalam flange, in 

C = Diameter lingkar baut, in 

G = Diameter reaksi beban gasket 

g1 = tebal hub flange, in 
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2.3.5 Sadel 

Pemilihan tipe penyangga pada bejana tekan bergantung kepada beberapa sebab, 

antara lain ukuran bejana, ketebalan dinding, area plant yang tersedia, elevasi dari bejana 

dibanding dengan elevasi tanah, dan konstruksi materialnya. 

Bejana tekan tipe sphere biasanya disangga dengan kaki-kaki penyangga yang 

berfungsi sebagai sadel. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memutuskan 

jumlah dan jenis kaki penyangga seperti kesetabilan bejana tekan dan berat dari bejana 

tekan itu sendiri. Gambar 2.8 merupakan salah satu contoh skema sadel untuk bejana tekan 

tipe sphere dengan kaki penyangga berupa pipa.   

 
Gambar 2.8 Tipe sadel spherical vessel [8] 

 

2.4 Beban pada Bejana Tekan  

Gaya-gaya yang diterima bejana tekan atau struktur-struktur yang ditanamkan pada 

bejana tekan diperhitungkan sebagai beban-beban dalam merancang bejana tekan. Seorang 

perancang harus mempersiapkan seluruh data perancangan secara lengkap, menyeluruh dan 
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seakurat mungkin. Beban-beban utama yang harus dipertimbangkan dalam perancangan 

bejana tekan antara lain: 

• Tekanan desain 

• Beban mati 

• Beban akibat angin 

• Beban gempa bumi 

• Beban temperatur 

• Beban-beban akibat perpipaan 

• Impak atau beban siklus. 

Berbagai kombinasi dari beban-beban tersebut sangat mungkin terjadi, perancang 

harus mampu memilih kombinasi beban yang paling memungkinkan terjadi pada desain 

yang akan dibuat demi desain yang ekonomis dan aman. 

Pada umumnya, kegagalan pada bejana tekan dapat ditinjau dari beberapa sebab,antara lain: 

• Material: pemilihan material yang tidak tepat untuk lingkungan operasi; cacat; 

kontrol kualitas yang tidak baik. 

• Desain: kondisi desain yang salah; perhitungan dan spesifikasi teknis yang tidak 

matang; penyederhanaan tanpa mempertimbangkan solusi analitik yang benar; tes 

yang tidak memenuhi syarat. 

• Operasi: perubahan kondisi kerja; personel perwatan yang kurang pengalaman dan 

pengetahuan; inspeksi terhadap korosi yang tidak teliti. 

• Pembuatan: prosedur pembuatan yang tidak memnuhi syarat; ispeksi yang tidak 

memnuhi syarat; penanganan material khusus tanpa pengetahuan yang memadai [1]. 

 

2.4.1 Tekanan Desain 

Merupakan tekanan yang digunakan sebagai dasar mendesain bejana tekan. Dalam 

merancang bejana tekan beserta komponen-komponennya direkomendasikan agar kuat 

terhadap tekanan yang lebih besar daripada tekanan operasinya, tekanan desain sebaiknya 
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lebih besar 30 psi atau 10 persen dari pada tekanan operasinya. Tekanan desain bermanfaat 

untuk menentukan ketebalan minimum dinding bejana tekan. 

Berdasarkan kode, ketebalan yang dibutuhkan adalah ketebalan minimum bejana 

tekan berdasarkan perhitungan dalam Kode belum termasuk perkiraan korosi. Sedangkan 

ketebalan desain adalah ketebalan minimum ditambah perkiraan korosi [1].  

 

2.4.2 Temperatur Desain 

Temperatur desain mempengaruhi pemilihan material, dalam kondisi temperatur 

tertentu mempengaruhi kekuatan material tersebut. Berdasarkan Kode, temperatur desain 

sebaiknya tidak kurang dari temperatur rata-rata material dinding bejana tekan sepanjang 

tebalnya pada sebuah kondisi operasi. Dan temperatur pada dinding bejana tekan tidak 

boleh melebihi temperatur maksimum yang tertera pada tabel tegangan yang diijinkan pada 

meterial tersebut [1]. 

 

2.4.3 Beban Mati 

Beban mati adalah beban akibat berat bejana itu sendiri ditambah berat komponen 

yang terpasang permanen pada bejana tersebut. Pada umumnya bejana tekan memiliki tiga 

tipe baban yang patut untuk dipertimbangkan. 

1. Erection (empty) dead load dari bejana, yaitu berat bejana tanpa terpasang eksternal 

maupun internal struktur pasangan dan perpipaan. 

2. Operating dead load adalah berat bejana siap dengan segala komponen yang permanen 

maupun yang dapat dilepas siap untuk beroperasi. 

3. Shop test dead load adalah berat bejana yang hanya terdiri diding bejana setelah selesai 

semua proses pengelasan dan diisi dengan cairan untuk mengetes kebocoran [1]. 

 

2.4.4 Beban Angin 

Beban angin yaitu beban yang diberikan pada bejana tekan akibat tekanan aliran 

turbulen yang terjadi pada alam, biasanya arah angin berupa horizontal. Hubungan antara 



18 
 

 
 

kecepatan angin dengan tekanan angin saat penampang horizontal melingkar dapat dicari 

dengan persamaan berikut,  

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0,0025 × 𝑉𝑉𝑃𝑃2 

Dimana, Pw = Tekanan Angin, lb/ft2. 

 Vw = Kecepatan Angin, mil/jam. [1] 

 

2.4.5 Beban Gempa Bumi 

Beban gempa adalah akibat getaran pada tanah yang berefek dudukan dari bejana 

bereaksi pada gerakan ini. Faktor utama yang mengakibatkan kerusakan pada struktur 

adalah intensitas dan durasi dari gempa [1]. 

 

2.5 Tegangan pada Bejana Tekan 

Pada sebuah bejana tekan berdinding tipis dengan jari-jari r dan tebal t (t ≪ r) dan 

bejana terkena tekanan internal sebesar p yang mengakibatkan tegangan pada dinding yang 

perlu untuk diketahui besarnya. Diketahui bahwa t ≪ r maka tegangan kearah radial dapat 

diabaikan, dan tegangan pada dinding bejana seragam, maka terdapat dua tegangan yang 

saling tegak lurus. 

 
Gambar 2.9 Diagram benda bebas bejana tekan [6] 

 

Pertama kita potong bejana tekan menjadi setengah. Karena terkena tekanan 

internal, maka pada area 𝜋𝜋𝑃𝑃2 terkena tekanan konstan sebesar p. Jika tegangan latitudinal 

konstan sepanjang dinding, maka persamaan keseimbangannya menjadi 
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𝜎𝜎𝑡𝑡2𝜋𝜋𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝜋𝜋𝑃𝑃2 = 0 

𝜎𝜎𝑡𝑡 =
𝑝𝑝𝑃𝑃
2𝑡𝑡 

Seperti pada gambar 2.9, sekarang kita potong dinding bejana tekan searah tegak 

lurus dari potongan yang pertama. Maka akan didapat tegangan meridional yang konstan 

sepanjang dinding dan persamaan keseimbangannya menjadi 

𝜎𝜎𝜑𝜑2𝜋𝜋𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝜋𝜋𝑃𝑃2 = 0 

𝜎𝜎𝜑𝜑 =
𝑝𝑝𝑃𝑃
2𝑡𝑡 

Dari kedua persamaan di atas terlihat bahwa tegangan latitudinal dan tegangan 

meridional mempunya nilai akibat dari tekanan internal [6]. 

𝜎𝜎𝑡𝑡 =  𝜎𝜎𝜑𝜑 =
𝑝𝑝𝑃𝑃
2𝑡𝑡 

2.6 Teori Kegagalan 

Dalam dunia desain rekayasa, perancang perlu diyakinkan bahwa desain yang 

dihasilkan cukup aman dan ekonomis, maka perlu diketahui besarnya tegangan yang masih 

dapat diterima oleh sebuah material sebelum gagal. Nilai kegagalan material akhirnya dapat 

dicapai melalui tes-tes sederhana pada sebuah material kemudian dicatat nilai tegangan 

pada saat terjadi perubahan-perubahan pada material tersebut. Hal yang menjadi kesulitan 

utama para perancang adalah dari data tegangan pada tes sederhana perancang harus yakin 

desain kompleks mereka cukup aman. Kemudian munculah berbagai teori-teori kegagalan 

untuk menentukan tegangan prinsipal sebuah material sehingga dapat diperkirakan desain 

sudah aman dan ekonomis atau belum setelah dibandingkan dengan tegangan yang 

diizinkan untuk material tersebut. Ada tiga teori kegagalan yang biasa dipakai, yaitu teori 

tegangan normal maksimum, teori tegangan geser maksimum, teori distorsi energi [2]. 

 

2.6.1 Teori Tegangan Normal Maksimum 

Teori ini menyatakan bahwa kegagalan terjadi bila salah satu dari tegangan utama 

(Pincipal Stress) sama atau melebihi dengan kekuatan material. Misal tegangan utama pada 

sebuah desain disusun dalam urutan: 𝜎𝜎1 > 𝜎𝜎2 > 𝜎𝜎3 
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Gambar 2.10 Grafik Teori Tegangan Normal Maksimum 

 

Berdasarkan Gambar 2.10 grafik teori tegangan normal maksimum diatas, jika 

tegangan maksimum suatu material yang terkena beban tidak diluar area tersebut,maka 

desain dinyatakan masih aman. Jika kriteria  kegagalan adalah titik luluh (yield), maka 

berdasar teori ini kegagalan akan terjadi bila: 

𝜎𝜎1 ≥ 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑡𝑡  atau 𝜎𝜎3 ≤ −𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦  

Dimana 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑡𝑡  dan 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑦𝑦  adalah kekuatan luluh terhadap gaya tarik dan gaya tekan. Jika yang 

digunakan adalah kekuatan akhir, seperti bahan getas, maka kegagalan terjadi jika: 

𝜎𝜎1 ≥ 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡  atau 𝜎𝜎3 ≤ −𝑆𝑆𝑢𝑢𝑦𝑦  [2] 

 

2.6.2 Teori Tegangan Geser Maksimum 

Berdasarkan teori ini, kegagalan akan terjadi bila tegangan geser maksimum pada 

setiap elemen sama dengan kekuatan geser dari material. Jika tegangan disusun dalam 

urutan 𝜎𝜎1 > 𝜎𝜎2 > 𝜎𝜎3, teori tegangan geser maksimal memperkirakan kegagalan akan terjadi 

apabila: 

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑆𝑆𝑦𝑦
2

 atau 𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎3 ≥ 𝑆𝑆𝑦𝑦  

Teori ini menyatakan bahwa kekuatan luluh pada kekuatan geser diberikan oleh persamaan 

[3]: 

𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0.5𝑆𝑆𝑦𝑦  
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2.6.3 Teori Distorsi Energi 

Teori ini memperkirakan kegagalan akan terjadi apabila distorsi energi regangan per 

volume sama dengan atau melebihi dari distorsi energi regangan saat luluh karena uji tarik 

atau kompresi dari material yang sama. Untuk menentukannya distorsi energi regangan, 

digunakan tegangan ekuivalen 𝜎𝜎′ yang diajukan oleh Von-Mises, dengan persamaan: 

𝜎𝜎′ = �
(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2)2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3)2 + (𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎3)2

2
�

1 2⁄

 

Dan kegagalan akan terjadi apabila: 

𝜎𝜎′ ≥ 𝑆𝑆𝑦𝑦  

 
Gambar 2.11 Grafik perbandingan Teori tegangan geser maksimum 

dengan Teori distorsi energi 

 

Pada Gambar 2.11 terlihat perbandingan teori distorsi energi dengan teori tegangan 

geser maksimum, garis putus-putus menunjukkan plot area tegangan geser maksimum yang 

lebih kecil dari pada area teori distorsi energi, ini berarti, tegangan yang jika pada teori 

distorsi energi belum dianggap gagal, tetapi pada teori tegangan geser tegangan tersebut 

dianggap telah mengakibatkan kegagalan [2]. 
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2.7 Metode Elemen Hingga 

2.7.1 Definisi 

Komponen mekanis dalam bentuk batang atau balok sederhana, dapat dianalisis 

dengan metode dasar mekanika. Namun kenyataanya sangat jarang komponen mekanis  

berbentuk sederhana, sehingga membutuhkan metode numerik yang lebih komplek. Oleh 

sebab itulah tercipta metode elemen hingga. Metode elemen hingga adalah metode numerik 

yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan teknik dan problem matematis dari 

suatu gejala phisis [5]. 

Metode elemen hingga membagi (discretizes) struktur menjadi kecil tetapi terbatas, 

yang didefinisikan dengan baik, substruktur elastis (elemen). Dengan menggunakan fungsi 

polinomial dan dengan operasi matriks, perilaku elastis setiap elemen terus menerus 

dikembangkan dalam hal material elemen dan sifat geometris. Beban dapat diterapkan 

dalam elemen (gravitasi,dinamis, termal, dll), pada permukaan elemen, atau di nodal 

elemen. Nodal elemen adalah yang mengatur dasar elemen, karena nodal di elemen 

menghubungkan elemen unsur lain, di mana sifat elastis dari elemen yang akhirnya 

perlihatkan, jika kondisi batas yang ditetapkan, dan akhirnya diterapkan. Sebuah node 

memiliki derajat kebebasan (DOF). Derajat kebebasan adalah gerak translasi dan rotasi 

independen yang  ada di nodal. Sebagian besar, nodal dapat memiliki tiga gerak translasi 

dan tiga gerak rotasi dari derajat kebebasan. Setelah setiap elemen dalam struktur 

didefinisikan secara lokal dalam bentuk matriks, kemudian elemen di satukan secara global 

melalui node (DOF) mereka ke dalam sistem matriks secara keseluruhan. Kemudian 

penerapan beban dan kondisi batas ditentukan melalui operasi matriks, nilai dari semua 

perpindahan derajat kebebasan tidak diketahui sehingga harus ditentukan. Setelah hal itu 

dilakukan, hal ini menjadi masalah sederhana untuk menggunakan perpindahan dalam 

menentukan regangan dan tegangan didalam  persamaan konstitutif melalui elastisitas [5]. 

Metode elemen hingga adalah metode numerik domain diskritisasi dari struktur 

secara berkelanjutan sehingga  kesalahan pun mungkin terjadi. Kesalahannya yaitu : 

1. Kesalahan komputasi  
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Kesalahan ini adalah karena perhitungan komputer dan formulasi dari skema integrasi 

numerik yang digunakan. Untuk tujuan komersial kebanyakan kode batasan elemen 

adalah berkonsentrasi pada pengurangan dalam kesalahan ini dan akibatnya analisis 

umumnya berkaitan dengan diskritisasi faktor. 

2. Kesalahan diskritisasi  

Geometri dan distribusi perpindahan struktur yang sebenarnya terus menerus 

bervariasi. Menggunakan jumlah elemen terbatas untuk model struktur dapat 

menerangkan kesalahan dalam pencocokan geometri dan distribusi perpindahan karena 

keterbatasan matematika yang melekat pada elemen [2]. 

Berikut ini adalah contoh kesalahan dalam diskritisasi dengan ketebalan yang konstan pada 

strukur plat tipis ditunjukan pada gambar 2.12a dan gambar 2.12b : 

 

  
Gambar 2.12 Masalah struktur a) model strukur; b) pemodelan elemen hingga [5]. 

 

Elemen struktur dimodelkan dengan elemen hingga dengan menerapkan tiga nodal, 

tegangan bidang, elemen segitiga sederhana. Tipe elemen tersebut memiliki lubang  dengan 

dua masalah dasar. Elemen yang memiliki sisi lurus tetap lurus setelah deformasi. 

Regangan seluruh bidang (plane stress) elemen segitiga adalah konstan. Masalah pertama, 

geometri dimodelkan dengan kurva lengkung tepi. Catatan bahwa model permukaan 

dengan besar kelengkungan terlihat kurang dimodelkan, sedangkan permukaan lubang 

tampaknya cukup dimodelkan. 
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Masalah kedua, yang jauh lebih parah, adalah bahwa regangan di berbagai daerah 

struktur sebenarnya berubah dengan cepat, dan konstanta elemen regangan hanya akan 

memberikan perkiraan dari regangan rata-rata di tengah elemen. Jadi secara singkatnya, 

hasil diprediksi model ini akan sangat kurang. Hasilnya dapat ditingkatkan secara 

signifikan dengan meningkatkan jumlah elemen (kerapatan mesh) atau menggunakan 

elemen yang lebih baik, seperti segiempat delapan nodal, yang lebih cocok untuk aplikasi 

ini, sehingga akan memberikan peningkatan hasil. Karena interpolasi fungsi orde tinggi 

yaitu delapan nodal elemen segiempat dapat dimodelkan lengkung tepi dan menyediakan 

fungsi tingkat tinggi untuk distribusi regangan [2]. 

 

2.7.2 Geometri Elemen 
Banyak bentuk geometris elemen yang digunakan dalam analisis elemen hingga untuk 

aplikasi tertuntu. Berbagai elemen yang digunakan dalam software FEM komersial umumnya 

membentuk  kesepakatan kode sebagai referensi seperti perpustakaan kode elemen. Elemen dapat 

ditempatkan dalam kategori berikut: elemen garis, elemen permukaan, elemen solid, dan elemen 

tujuan khusus. Tabel 2.3 menyajikan beberapa tipe elemen hingga dalam analisa struktur [2]. 

 

Tabel 2.3 Tipe elemen dalam metode elemen hingga 

Tipe 
Elemen Nama Bentuk Jumlah 

Nodal Aplikasi 

Garis  

Truss 
 

2 Pin-batang 
ditarik/ditekan 

Beam 
 

2 

 
Bending/tekuk 
 
 

frame 
 

2 
Axial, puntiran dan 
tekuk dengan/tanpa 
beban kekakuan 

Permukaan  
4-Node 
quadri 
lateral 

 

4 

Tegangan/regangan 
bidang, axisymmetry, 
shear panel, bending 
plat datar tipis 
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 8-Node 
quadri 
lateral 

 

8 

Tegangan/regangan 
bidang, bending plat 
tipis/shell 

Permukaan  

3-Node 
triangular 

 

3 

Tegangan/regangan 
bidang, axisymmetry, 
shear panel, bending 
plat datar tipis, 
mungkin lebih cocok 
quad. Digunakan untuk 
transisi dari quad. 

6-Node 
triangular 

 

6 

Tegangan/regangan 
bidang, bending plat 
tipis/shell mungkin 
lebih cocok quad. 
Digunakan untuk 
transisi dari quad. 

Solid 

8-node 
hexagonal 

(brick) 
 

8 Solid, plat tebal 

6-node 
pentagonal 

(wedge) 
 

6 
Solid, plat tebal  
digunakan untuk 
transisi 

4-node 
tetrahedron 

(tet)  

4 
Solid, plat tebal  
digunakan untuk 
transisi 

Tujuan 
khusus 

Gap 
  

2 

Perpindahan bebas 
untuk pendefinisian 
gap tekanan 
 

Hook 
  

2 
Perpindahan bebas 
untuk pendefinisian 
gap tambahan 

Rigid 
 

variasi Batasan Rigid diantara 
nodal 

 

 



 

 
 

BAB III 

PERANCANGAN BEJANA TEKAN 

 

3.1 Bagan Perancangan Bejana Tekan 

Berikut ini diagram alir proses perancangan bejana tekan spherical, analisa dan 

perbaikan-perbaikan pada desain bejana: 

 

Gambar 3.1 Diagram alir proses perancangan bejana tekan 

26 
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Berdasarkan diagram alir pada gambar 3.1, terdapat tiga tahapan utama dalam 

merancang bejana tekan, yaitu identifikasi dan pendefinisian awal bejana tekan, pemodelan 

geometri bejana kemudian analisa dan evaluasi tegangan yang timbul pada rancangan 

bejana tekan tersebut. 

Bejana tekan yang dirancang berbentuk sphere dan berfungsi sebagai kontainer lpg 

cair. Lpg dalam tekanan atmosfir berfasa gas, oleh karenanya agar lebih efisien dalam 

penyimpanan lpg diubah ke fasa cair sehingga dapat menampung jumlah lpg yang lebih 

banyak. Untuk menjaga agar lpg tersebut berbentuk cair perlu adanya tekanan tinggi. Oleh 

karena itu dapat dirancang bejana tekan dengan tekanan, temperatur operasi dan kapasitas 

yang sesuai. 

Untuk pemodelan bejana tekan, digunakan software SolidWorks 2010 sedangkan 

untuk simulasi beban dan analisa tegangan digunakan ANSYS Workbench 12. Analisa 

dilakukan secara statis sebab dianggap tidak ada perubahan pada tekanan dan beban-beban 

lainnya pada bejana tekan tersebut. 

 

3.2 Penentuan Geometri Bejana Tekan 

Tahapan awal merancang bejana tekan adalah menentukan geometri awal 

berdasarkan kapasitas yang akan ditampung, efisiensi material, tekanan operasi. Penentuan 

geometri awal bejana tekan sangat penting untuk melakukan proses desain selanjutnya. 

 

3.2.1 Penentuan Dimensi Awal Bejana Tekan 

Sebagai langkah awal untuk merancang bejana tekan, menentukan dulu diameter 

dalam bejana tekan. Dimensi ini dapat ditentukan dengan pertimbangan kapasitas lpg yang 

akan ditampung, yaitu 1000 m3 (61023744.095 in3). Untuk mendapatkan ukuran bejana kita 

gunakan rumus volume bola. Dari rumus volume bola akan kita dapatkan diameter dari 

bejana tekan bentuk bola. 

𝑉𝑉 =
𝜋𝜋
6𝐷𝐷

3 
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Dengan memasukan nilai Volume = 61023744.095 in3 maka didapat nilai Diameter 

sebesar 488.5 in.  

 

3.2.2 Penentuan Tebal Shell  

Setelah didapat dimensi diameter bejana kemudian menentukan tebal minimum 

shell. Tebal ini dapat dicari berdasarkan tekanan operasi bejana tekan tersebut melalui 

persamaan tebal berdasarkan tegangan akibat tekanan internal. Perhitungan tebal ini 

menggunakan efisiensi sambungan 1 sebab bejana berisi lpg, yang bersifat berbahaya jika 

terjadi kebocoran dan corrosion allowance sebesar 0.125” dengan pertimbangan lpg 

sebagai zat yang sangat korosif. Dengan persamaan mencari tebal yang terdapat pada bab 

sebelumnya didapat tebal awal shell sebesar: 

𝑡𝑡𝑚𝑚ℎ𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 =
231 × 244.25

2(15700 × 1) − (0.2 × 270) = 1.6" 

Setelah ditambah dengan corrosion allowance tebal shell menjadi 1.725”. 

Kemudian disesuaikan dengan tebal plat yang tersedia dipasaran, maka didapat tebal shell 

sebesar 1.75”. 

Setelah diperoleh tebal berdasarkan tekanan internal, selanjutnya akan dihitung 

tegangan yang terjadi pada kondisi dimana bejana tekan selain mendapat tekanan internal 

bejana tekan juga terkena beban tekanan hidrostatik. Sehingga kita harus menggunakan 

penurunan rumus tegangan membran berdasarkan tekanan hidrostatik dan tekanan internal. 

Untuk mempermudah perhitungan kita menggunakan circular segment atau 

potongan melintang dari bejan tekan. 
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Gambar 3.2 Pemotongan melintang bejana tekan 

 

Keterangan 

H = R + R cos (1/2 ϴ) 

h  = R – R cos (1/2 α) 

ϴ = 900 

Untuk mencari tegangan meridional dan tegangan latitudinal kita akan 

menggunakan diagram benda bebas bejana tekan seperti yang ditunjukan pada gambar 3.3 

 

 

 

 

 

R 

h 

H 
α 

ϴ 
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Gambar 3.3 Diagram benda bebas bejana tekan  

 

 Untuk tegangan meridional 

� F = 0 

𝜎𝜎𝜑𝜑𝑦𝑦 𝐴𝐴𝑦𝑦 − �𝑃𝑃𝑢𝑢𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝑃𝑃ℎ𝑚𝑚𝑑𝑑 �𝐴𝐴𝑝𝑝 − 𝑊𝑊 = 0 

𝜎𝜎𝜑𝜑 =
𝜌𝜌𝑔𝑔𝑉𝑉 + (𝑃𝑃𝑢𝑢𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝑃𝑃ℎ𝑚𝑚𝑑𝑑 )𝐴𝐴𝑝𝑝

𝐴𝐴𝑦𝑦 sin( 1
2𝛼𝛼)

 

W    = 𝜌𝜌𝑔𝑔((𝜋𝜋
3

(𝑃𝑃 − 𝑃𝑃 cos �1
2
𝛼𝛼� �1.5𝐷𝐷 − �𝑃𝑃 − 𝑃𝑃 cos �1

2
𝛼𝛼���) 

𝑃𝑃ℎ𝑚𝑚𝑑𝑑  = 𝜌𝜌𝑔𝑔((𝑃𝑃 + 𝑃𝑃 cos(1
2
𝜃𝜃)) − (𝑃𝑃 − 𝑃𝑃 cos �1

2
𝛼𝛼�) 

𝐴𝐴𝑝𝑝    = π (2 (𝑃𝑃 sin �1
2
𝛼𝛼�))

2
  

𝐴𝐴𝑦𝑦    = 2 π ( R sin( 1
2
𝛼𝛼))𝑡𝑡 
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 Untuk tegangan latitudinal 

𝜎𝜎𝑡𝑡 =
(𝑃𝑃𝑢𝑢𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝑃𝑃ℎ𝑚𝑚𝑑𝑑 )𝑃𝑃

2𝑡𝑡 −  𝜎𝜎𝜑𝜑  

 

 Tegangan Ekivalen kriteria Von Mises 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = �𝜎𝜎𝜑𝜑2 + 𝜎𝜎𝑡𝑡2 − 𝜎𝜎𝜑𝜑𝜎𝜎𝑡𝑡  

 

Rumus tersebut berlaku untuk nilai tegangan yang berada dibawah padding 

tumpuan. Untuk daerah sekitar padding tumpuan tidak dapat dihitung nilai tegangannya. 

Pada awal perancangan bejana tekan ini akan digunakan padding yang diletakkan pada 

sudut α = 1400-1800. Dengan demikian nilai tegangan yang akan kita cara menggunakan 

rumus tersebut adalah nilai tegangan ekivalen dengan variasi sudut α sebesar 2, 10, 30, 50, 

70 dan 90. Variasi sudut ini dipilih untuk memperkirakan tegangan yang terjadi pada 

bagian bawah bejana yang diperkirakan nilai tegangannya melebihi tegangan yang 

diijinkan. Untuk nilai tebal yang dimasukan adalah nilai tebal dari perhitungan awal tebal 

berdasarkan tekanan internal yaitu t = 1.75”. Tabel 3.1 menunjukan hasil perhitungan 

tegangan dari berbagai variasi sudut yang telah ditentukan 

 

Tabel 3.1 Perhitungan tegangan dari berbagai sudut variasi dengan tebal 1.75” 

α Tegangan meridional Tegangan latitudinal Tegangan Ekivalen 

2 10347.28 -10322.6 17900.69 

10 10344.54 -10221.56 17810.87 

30 10321.79 -10094.75 17681.61 

50 10277.04 -10051.05 17605.00 

70 10211.73 -9987.28 17493.22 

90 10128.03 -9905.56 17349.95 
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Dari data pada Tabel 3.1 diketahui bahwa pada posisi sudut-sudut yang telah 

ditentukan ternyata mempunyai nilai tegangan ekivalen Von Mises yang melebihi tegangan 

yang diijinkan. Untuk menanggulangi nilai tegangan yang melebihi tegangan yang 

diijinkan maka dilakukan penambahan tebal sebesar 1.875”. Tabel 3.2 menunjukan nilai 

tegangan ekivalen dengan tebal 1.875”. 

 

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan tegangan dari berbagai sudut variasi dengan tebal 1.875” 

α Tegangan Ekivalen 

2 16407.19 

10 16317.78 

30 16073.56 

50 15806.94 

70 15527.18 

90 15243.54 

 

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa nilai tegangan ekivalen dari setiap variasi sudut 

berada di bawah tegangan yang diijinkan. Dengan demikian bejana tekan akan 

menggunakan tebal 1.875” dari sudut α = 00 – 1800 . Pemilihan jarak ini didasarkan karena 

adanya padding tumpuan yang diletakan pada sudut α = 1400-1800 dan tegangan pada 

daerah padding tidak dapat diperhitungkan. 

 

3.2.3 Penentuan Dimensi Pipa-pipa 

Pada opening, diperlukan pipa untuk kemudian disambung dengan pipa-pipa untuk 

operasional bejana tekan. Pada pipa-pipa tersebut juga terdapat flange yang berfungsi untuk 

menyambungkan pipa yang ada pada bejana dengan pipa yang datang dari luar bejana. 

Pemilihan dimensi pipa disesuaikan dengan diameter opening yaitu 1 buah opening 

24”, 1 buah opening 20” dan 2 buah opening 18”, kemudian ketebalan pipa dipilih schedule 

yang sesuai dengan tekanan kerja bejana tekan, ukuran schedule pipa sesuai standar ANSI 
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terdapat pada ANSI B-36.10 . Sedangkan pemilihan flange telah tersedia pada standar 

ANSI B.16-5. Pada standar tersebut telah tersedia ukuran flange yang sesuai untuk tiap 

tekanan desain. Pada desain bejana tekan ini, dengan tekanan desain sebesar 231 psi, maka 

dipilih class 300 type flanges. Yang dimensinya tertera pada lampiran. 

 

3.3 Pemodelan Geometri Bejana Tekan 

Berdasarkan perhitungan awal untuk menentukan dimensi awal bejana tekan, 

diperoleh spesifikasi awal bejana tekan sebagai berikut: 

• Kapasitas = 61023744.095 in3 

• Diameter = 488.5” 

• Shell  = 1.75” dan 1.875” 

• Openings = 24” 1 buah, 20” 1 buah, 18” 2 buah 

• Flanges = 4 buah (Slip on Class 300) 

• Support = 10 batang penyangga dengan diameter 20” dan padding 1.875” 

 

Berdasarkan spesifikasi awal tersebut, maka dapat dibuat pemodelan bejana tekan 

melalui software CAD sehingga dapat dicek apakah desain tersebut telah memenuhi syarat 

atau tidak. 

Software CAD yang digunakan untuk memodelkan bejana tekan tersebut adalah 

SolidWorks 2010. Pemodelan bejana tekan diawali dengan pembuatan komponen-

komponen bejana tekan terlebih dahulu kemudian komponen-komponen tersebut disatukan 

sesuai pada posisinya sehingga menjadi bejana tekan yang utuh dan siap untuk 

disimulasikan. Komponen- komponen yang akan dibuat antara lain shell dan, flange, 

openings, pipa-pipa dan sadel bejana tekan. 

Langkah awal dalam pemodelan melalui SolidWorks 2010 adalah mengatur satuan 

yang akan digunakan, langkahnya seperti pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Pengaturan satuan SolidWorks 2010 

Perintah: tools > Options > pindah ke tab document properties > Units pilih IPS > Ok. 

 

3.3.1 Pemodelan Shell  

Langkah dalam pemodelan badan bejana tekan adalah membuat shell terlebih 

dahulu. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pemodelan shell untuk bejana tekan tipe 

sphere. 

1. Sketch 

Memilih bidang yang akan digunakan untuk menggambar dinding bejana, gambar 

setengah lingkaran dengan  diameter 488.5”. Untuk tebal shell gambarlah ½  lingkaran pada 

pusat yang sama dan beri jarak ketebalan 1.75” dan 1.875”, kemudian exit sketch. Gambar 

3.5 menunjukkan sketsa dari permodelan dinding bejana tekan.  

 
Gambar 3.5 Sketsa dinding bejana 
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2. Revolve 

Pilih ikon revolve, pilih option one direction, kemudian masukan nilai 3600, 

kemudian Ok. Gambar 3.6 merupakan tampilan revolve dinding bejana. 

 
Gambar 3.6 Revolve untuk membentuk shell 

 

Setelah melakukan revolve maka terbentuk shell bejana tekan seperti ditunjukan 

pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Model bejana tekan 
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3.3.2 Pemodelan Openings 

Setelah model shell bejana dibuat, kemudian seperti pada Gambar 3.8, memberi 

lubang sebagai saluran kelur masuk fluida kerja kedalam maupun keluar bejana. Pemodelan 

opening dimulai dengan memilih bidang yang akan digunakan untuk sketsa, kemudian 

melakukan extrude cut untuk melubangi dinding bejana sesuai dengan sketsa yang telah 

dibuat. 

 
Gambar 3.8 Pembuatan openings 

 

3.3.3 Pemodelan Sadel 

Sadel yang digunakan untuk menyangga bejana tekan tipe sphere adalah sadel 

dengan kaki-kaki penyangga dan ring (padding) untuk melindungi dinding bejana agara 

tidak terjadi buckling area di pertemuan kaki-kaki penyangga dan dinding bejana tekan. 

Maka untuk membuat geometri sadelnya, dimulai dengan membuat padding-nya. Dengan 

cara membuat skets berdiameter sama dengan diameter luar dari bejana tekan dan tebal 

padding 1,875. Kemudian dengan feature revolve maka terbentuk padding seperti 

ditunjukan pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Padding ring 

 

Setelah padding selesai dibuat, maka selanjutnya membuat kaki-kaki penyangga 

dan cross braced. Kaki-kaki penyangga dibuat dengan menggunakan feature extrude. 

Diameter dari kaki-kaki penyangga sebesar 20” sedangkan tingginya dibuat dengan jarak 

yang cukup untuk akses di bawah bejana. Sedangkan untuk cross braced-nya dibuat dengan 

menggunakan feature extrude. Cross braced dibuat disetiap sela antara kaki penyangga 

yang satu dengan kaki penyangga yang lain. Setelah kaki penyangga dan crossbraced 

dibuat, maka selanjutnya gunakan feature circular patern untuk menentukan jumlah kaki-

kaki penyannga dan agar jarak antara kaki satu dengan kaki yang lainnya sama. Gambar 

3.10 menunjukan pemodelan untuk kaki-kaki penyangga dan cross braced dan padding. 

 
Gambar 3.10 Sadel spherical vessel 
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3.3.4 Pemodelan Pipa-pipa 

Pemodelan pipa pada gambar 3.11 prosesnya dengan membuat lingkaran dengan 

diameter dalam dan tebal pipa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan ANSI B-36.10. 

Setelah itu kita gunakan feature extrude dengan panjang yang diinginkan. 

 
Gambar 3.11 Pemodelan pipa 

 

3.3.5 Pemodelan Flanges 

Pada Gambar 3.12 pemodelan flanges diawali dengan membuat sketsa berupa irisan 

flanges yang kemudian diputar dengan fungsi revolve pada sumbu yang jaraknya sesuai 

diameter flanges. 

 
Gambar 3.12 Sketsa dan hasil revolve untuk flanges 
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Setelah terbentuk  cincin flange, kemudian diberi lubang untuk baut pengikat, dan 

seperti Gambar 3.13 dengan fungsi circular patern lubang tersebut diperbanyak sesuai 

dengan jumlah yang distandarkan. 

 
Gambar 3.13 Fungsi Circular Patern untuk memperbanyak lubang secara melingkar 

 

3.3.6 Assembly Komponen Bejana Tekan 

Setelah seluruh komponen bejana tekan selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah 

menggabungkan komponen-komponen tersebut menjadi satu struktur bejana tekan. Seperti 

pada gambar 3.14, menggabungkan komponen atau assembly dengan SolidWorks 2010 

dapat dilakukan dengan membuat file baru kemudian pilih assembly dan set satuan sesuai 

dengan satuan yang digunakan saat memodelkan komponennya. 

 
Gambar 3.14 Assembly komponen bejana tekan 
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3.4 Simulasi Pembebanan pada Bejana Tekan 

Untuk mensimulasikan bejana tekan sehingga mendekati keadaan operasi 

sebenarnya, maka perlu untuk didefinisikan dengan jelas beban-beban apa saja yang akan 

ditanggung bejana tekan saat operasi. Selain beban tekanan internal yang telah diketahui 

besarnya, terdapat beban momen akibat flange yang disebabkan oleh berat momen dan 

tekanan internal yang ditahanya. Untuk menghitung besarnya beban momen yang 

ditanggung bejana, dapat dihitung berdasarkan rumus yang terdapat pada bab sebelumnya. 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut dibutuhkan data dimensi flanges yang terdapat 

pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Dimensi flange 

Flange G C B R g1 

24 14.15 32 24.25 2.19 1.69 

20 11.5 27 20.2 2 1.44 
18 10.5 24.75 18.18 1.875 1.375 

 

setelah didapat dimensi flange, kemudian menggunakan rumus untuk mengihitung beban 

momen flanges, maka didapat beban momen pada tiap flange yang dapat dilihat bada tabel 

3.4 dibawah ini. 

Tabel 3.4 Beban momen pada tiap flange 

Flange Momen (lbf.in) 

24 211972.90 
20 128046.96 
18 98750.73 

 

Dengan demikian, maka dapat disimulasikan beban-beban bejana tekan mendekati 

kondisi operasinya. 
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3.4.1 Import model CAD pada Software Analisa 

Untuk mengawali proses simulasi pembebanan bejana tekan, terlebih dahulu model 

yang telah dibuat didalam software CAD di-import kedalam software analisa. Untuk 

melakukan hal ini, setelah membuka software analisa, yaitu ANSYS Workbench 12, pilih 

pada toolbox analysis system static structural, kemudian klik kanan pada geometry dan 

pilih import file CAD. Kemudian klik dua kali pada model untuk membuka jendela 

pengesettan simulasi, sebelumnya atur satuan dengan melalui menu units. Gambar 3.15 

merupakan jendela ANSYS Workbench 12. 

 

Gambar 3.15 Jendela awal ANSYS Workbench 12 

 

Perintah: import > pilih geometri. Untuk mengatur satuan menu units > pilih US 

Costumary. 

Dalam ANSYS Workbench 12, ada tiga tahapan utama dalam proses simulasi, yaitu 

preprocessing, solution dan postprocessing. 

 

3.4.2 Preprocessing 

Preprocessing adalah tahapan awal dalam proses simulasi pada ANSYS. Pada 

tahapan ini dilakukan pengaturan awal terhadap geometri yang akan dianalisis, pengaturan 

tersebut antara lain, pemilihan bentuk elemen, pengaturan ukuran elemen, pengaturan 
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kontak antar komponen pada geometri, dan pemberian data material pada model yang akan 

dianalisis. 

Pada bejana tekan ini, elemen yang dipilih adalah tipe elemen tetrahedral, dengan 

ukuran elemen 2”. Pada Gambar 3.16 terlihat pembagian model dengan mesh. 

 
Gambar 3.16 Meshing pada bejana tekan 

 

Perintah: mesh > mesh method, menentukan tipe elemen dengan cara: method > 

tetrahedron. 

 

3.4.3 Solution 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah memberikan constrain dan beban-

beban yang ada pada bejana tekan. Gambar 3.17 menunjukkan permukaan dalam bejana 

terkena tekanan. Beban karena tekanan internal diberikan pada bagian dalam bejana tekan 

secara merata, dengan cara, 

Perintah: static structural > load > Pressure, kemudian berikan besarnya tekanan pada 

magnitude sebesar 231 psi. 
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Gambar 3.17 Pemberian beban tekanan pada seluruh permukaan dalam bejana 

 

Gambar 3.18 menunjukkan tapak sadel diberi constrain. Setelah itu pemberian 

constrain pada tapak sadel agar dimodelkan bejana berdiri pada dua sadelnya, dan tidak 

bergerak kearah yang tidak seharusnya, pemberian constrain ini dilakukan dengan cara, 

Perintah: static structural > support > fixed support, kemudian pilih permukaan yang akan 

dijadikan constrain. 

 
Gambar 3.18 Pemberian constrain pada tapak sadel 
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Kemudian beban momen yang terjadi pada flange, beban ini diberikan dengan cara, 

Perintah: static structural > load > moment, kemudian masukkan besarnya momen pada 

magnitude. Lakukan hal yang sama pada tiap permukaan flange. Gambar 3.19 pemodelan 

beban momen. 

 
Gambar 3.19 Beban momen pada permukaan flange 

 

Bejana tekanpun terkena beban akibat berat matinya sendiri karena adanya dua 

sadel sehingga menghasilkan momen lentur. Mensimulasikan beban ini dengan cara 

menambahkan percepatan gravitasi pada struktur bejana tekan. 

Perintah: static structural > insert > standart earth gravity, kemudian diatur arah 

percepatan ini sesuai dengan arah gravitasi struktur. Gambar 3.20 panah kuning 

menunjukkan arah gravitasi. 

 
Gambar 3.20 Pemberian percepatan gravitasi 
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Bejana tekanpun terkena beban akibat berat dari fluida yang ditampungnya. Beban 

ini menimbulkan terjadinya tekanan hidrostatis pada dinding bejana tekan. Dan tekanan 

hidrostatis memunculkan tegangan yang tidak seragam pada dinding bejana tekan. 

Perintah: static structural > insert > hydrostatic pressure, kemudian masukkan massa jenis 

air pada fluid density, tentukan arah gravitasi dan tentukan area permukaan fluida dalam hal 

ini puncak bejana tekan. 

 
Gambar 3.21 Pengaturan beban akibat tekanan hidrostatik 

 

Selain beberapa beban yang telah kita berikan diatas, bejana tekan juga terkena 

beban eksternal berupa beban akibat angin. Beban angin diberikan karena bejana tekan 

memiliki tinggi yang signifikan.  

Perintah: static structural > load > Pressure, kemudian berikan besarnya tekanan pada 

magnitude sebesar 0.02 psi, tentukan arah tekanan dan kenai tekanan pada dinding bejana 

tekan.  
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Gambar 3.22 Pengaturan beban akibat beban angin 

 

Pada Gambar 3.22 dapat dilihat pembebanan yang diberikan akibat angin, angin 

dalam pemodelan ini diasumsikan berupa tegangan dengan mengkonversikan nilai 

kecepatan menjadi tekanan. 

Untuk memastikan kestabilan struktur, maka ditambahkan lagi satu analisa, yaitu 

buckling analysis. Dengan cara ini dapat diramalkan apakah struktur cukup kuat untuk 

menahan beban matinya sendiri, jika cukup kuat, sampai berapa kali beban mati hingga 

akhirnya struktur tersebut mengalami buckling. Gambar 3.23 menunjukkan tampilan 

ANSYS Workbench 12 untuk simulasi buckling. 

 
Gambar 3.23 Pengaturan untuk analisa stabilitas struktur 
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Perintah: setelah mengatur ANSYS Workbench untuk analisa buckling. Kemudian beri 

konstrain pada tapak sadel, beri beban akibat berat sendiri dengan cara menambahkan 

percepatan gravitasi. Gambar 3.24 menunjukkan arah percepatan gravitasi. 

 
Gambar 3.24 Pengaturan simulasi linear buckling 

 

3.4.4 Postprocessing 

Pada tahap postprocessing ini dapat dipilih hasil analisa apa yang ingin ditampilkan. 

Dalam hal ini ingin diketahui tegangan dan pada analisa kestabilan ingin diketahui data 

deformasi yang terjadi. 

Perintah: solution > insert > stress > pilih equivalent stress (Von-mises) untuk 

menampilkan hasil analisa berupa tegangan von-mises. 
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Gambar 3.25 Hasil simulasi berupa tegangan von mises 

 

Pada Gambar 3.25 terlihat animasi hasil analisa, terlihat pula distribusi tegangan 

akibat dari pembebanan pada struktur bejana tekan. Data berupa tegangan pada semua 

bagian struktur tersebut dapat dilihat, sehingga dapat diketahui bagian yang kritis karena 

terdapat konsentrasi tegangan berlebih. 
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