
TUTORIAL BAGIAN 2 DARI 5
Ada bebarapa hal yg perlu diketahui dan difahami dengan baik agar baik
dalam melakukan penggambaran jaringan,

JOINT NODE :
Dalam kondisi ini ada beberapa yang dapat
didefinisikan :

a. Nomer node – node 2, kode N2
b. Type : joint,

sebenarnya ada 3 pilihan yaitu joint,
endpressure dan tank/reservoir

c. Elevation joint, menggambarkan berapa
ketinggian/elevasi joint itu

d. Debit masuk/demand in
e. Debit keluar/demand out

END PRESSURE :
Dalam kondisi iini ada beberapa hal yang
dapat didefinisikan :

a. Nomer node – node 2, kode N2
b. Type : end pressure
c. Berapa besar pressure/tekanan psi = bar
d. Elevasi titik itu thd referensi

EndPressure digunakan untuk meberikan
tekanan cairan tertentu pada titik tersebut

TANK PRESSURE :
Dalam kondisi ini ada beberapa hal yang dapat
didefinisikan :

a. Nomer node – node 6, kode N6
b. Type tank , merupakan bentuk-bentuk

tendon air dapat lingkaran, tabung, bolat
dll.

c. Tekanan permukaan cairan
d. Elevasi permukaan cairan
e. Elevasi Dasar tank/reservoir

PiPe PARAMETER



Parameter PIPA,
Untuk mengaktifkan
parameter pipa dapat
dilakukan deengan -
klik-pipanya, maka
akan muncul menu
seperti gambar
disamping.

a. Nomer pipa Pipe
1

b. Nama pipa Pipe 1
c. Panjangnya
d. Diameter dalam
e. Kekasaran pipa,

kekasaran pipa bias diisi langsung ataupun dengan mengklik
material, dan memilih jenis material-nya maka program akan
menghitung kekasarannya sendiri. Jika anda klik –more-, maka
akan muncul menu pilih seperti gambar, atau juga bias langsung –
klik- gambar/simbol2 di sebelah kanan –Length- .

Fitting adalah jenis sambungan yang digunakan
Component loss – untuk menambahkan kehilangan tenaga yang tidak

dicover oleh software
Control Valve – pemasangan kran / katup dan parameternya
Pump – pemasangan pompa , lokasi, karakteristik, dan debitnya

Contoh kedua : sebuah perusahaan minyak ingin mengalirkan mingan
yang mempunyaai specific grafity 0.736 n kekentalan 0.6 cstk, Panjang
pipa yang digunakan adalaah 15 km, dan naik dengan beda tinggi 200



meter beraapa tekanan pompa yang dibutuhkan agar debit 990m3/dtk
dapat dialirkan dan tekanan pada pipa dipertahankan tetap sebesar 4
kPa. Diameter pipa baja / steel pipe = 300mm
Jawab

1. Unit pilih metric
2. Gambar modelnya sbb

3. Isikan data panjang dan diameter
4. Klik kanan change material – pilih steel
5. Cc

Contoh ketiga





Contoh keempat



Contoh ini memberikan petunjuk langkah-demi-langkah yang menunjukkan bagaimana membuat
dan menyelesaikan suatu sistem pipa yang berisi 5 pipa, 3 tank dan satu pompa (sepertiterlihat pada
gambar di bawah). Ini akan menunjukkan bagaimana merancang sistem, menghitung dan melihat
hasilnya.

Buat Sistem menggunakan Langkah-demi-Langkah Instruksi berikut

1. Pilih grid baru –
2. Set isometric Klik tombol No
3. Klik tombol radio unit metric (sistim satuan-MKS) untuk mengubah satuan.

Menambahkan tank

5. Klik 'Tank tombol' pada tool bar, kursor akan berubah menjadi gambar pointer dgn

simbol, .
6. Klik pada grid, pada ¼ layar di kiri grid dan sekitar tengah atas ke bawah layar.
7. Sebuah tangki akan digambar pada grid dan node akan menampilkan rincian tangki.
8. Tinggalkan tekanan tangki permukaan sebagai 0,000 bar.g (tangki terbuka ke atmosfer).
9. Edit nilai elevasi cairan, masukkan 2.000 (elevasi cairan di dalam tangki 2.000 m dr dasar tangki).
10. Edit nilai elevasi bawah, masukkan 1.000 (tangki terletak di 1.000 m di atas datum/bid refer
Anda).
11. Pindahkan kursor ke posisi sekitar 12 interval grid ke kanan dan interval 2 grid ke atas posisi
tangki asli dan klik pada grid.
12. Maka sebuah tangki kedua akan digambar pada grid dan node akan menampilkan rincian tangki.
13. Tinggalkan tekanan tangki permukaan sebagai 0,000 bar.g (tangki terbuka ke atmosfer).
14. Edit nilai elevasi cairan, masukkan 2.000 (el. cairan di dalam tangki 2.000 m diatas dasar tangki).
15. Edit nilai elevasi bawah, masukkan 10.000 (tangki berada di 10.000 m di atas datum Anda).
16. Pindahkan kursor ke posisi sekitar 4 interval grid ke kiri dan interval grid 2 ke atas posisi tangki
kedua dan klik pada grid.
17. Sebuah tangki ketiga akan digambar pada grid dan panel node akan menampilkan rincian tangki.
18. Tinggalkan tekanan tangki permukaan sebagai 0,000 barg (tangki terbuka ke atmosfer).
19. Edit nilai tingkat cair, masukkan 2.000 (tingkat cairan di dalam tangki diatur ke 2.000 kaki).
20. Edit nilai elevasi bawah, masukkan 12.000 (tangki berada di 10.000 kaki di atas datum Anda).



Menambahkan pipa pertama

21. Klik 'tombol Add pipa' pada toolbar, menggambar kursor akan berubah ke pointer

dengan simbol link node / pipa,.
22. Klik tangki di sebelah kiri gambar, untuk menunjukkan bahwa pipa akan digambar dari node ini.
23. Pindahkan kursor dan 'rubber line’ akan muncul untuk menunjukkan di mana pipa akan ditarik.
24. Klik di persimpangan kotak sekitar 4 kotak di sebelah kanan tangki satu.
25. Sebuah pesan parameter pipa pertama akan muncul, klik yes untuk mengubah default.
26. Pilihan Konfigurasi - Pipa ------ Default Tab ditampilkan.

27. Klik tombol Bahan, , untuk menampilkan daftar jenis bahan pipa.
28. Gulir untuk memilih Steel (ANSI) Sch. 40, sorot baris ini, klik 'Select' tombol (atau klik dua kali
pada baris (ANSI) Baja Sch. 40).
29. Sebuah daftar ukuran pipa akan ditampilkan.
30. Gulir untuk memilih 4 "Ukuran Nominal, sorot baris ini, klik use selected size' tombol (atau klik
dua kali pada 4" garis Ukuran Nominal).
31. Ukuran yang dipilih adalah sekarang ditampilkan di panel atas jendela Pipa data yang diameter.

32. Klik ‘Save data to Pipe’ tombol untuk mengatur nilai default pipa.
33. Edit nilai panjang, masukkan 200 (panjang pipa default diatur ke 200 m)
34. Klik tombol OK untuk mengkonfirmasi perubahan.
35. Rincian Pipa 1 sekarang telah berubah untuk menyesuaikan rincian standar pipa.

36. Pindahkan karet ke posisi sekitar 2 interval kotak di atas simpul sebelumnya dan klik pada grid
untuk menggambar garis vertikal dalam arah ke atas.
37. pipa 2 telah ditambahkan, rincian Pipa 2 dibuat sesuai standar pipa 1.
38. Pindahkan karet ke posisi sekitar 4 interval grid untuk di sebelah kanan node sebelumnya dan
klik untuk menggambar garis horizontal.
39. Pipa 3 telah ditambahkan, rincian Pipa 3 dibuat sesuai standar pipa 1.
40. Pindahkan cursor untuk menggambar garis horizontal lebih lanjut, klik grid sampai kursor berada
pada tangki di sisi kanan grid.
41. Pipa 4 telah ditambahkan, rincian Pipa 4 dibuat sesuai standar pipa 1.

Tambahkan pipa pada posisi baru
42. Klik kanan mouse untuk menonaktifkan cursor dan gambar pipa.
43. Klik node pipa langsung di bawah tangki-3 di bagian atas grid (node ini harusnya N6).
44. Node akan disorot dan cursor akan muncul kembali.
45. Pindahkan cursor untuk menggambar untuk menggambar garis vertikal, klik pada tangki di
bagian atas grid.
46. Pipa 5 telah ditambahkan, rincian Pipa 5 dibuat sesuai standar pipa 1.
47. Klik kanan mouse untuk menonaktifkan karet banding dan gambar pipa.

Mengatur Ketinggian Node
Seperti menambhakan pipa, elevasi dari node di ujung pipa masing-masing, akan diatur agar
menyesuaikan elevasi tangki air yg sesuai,.sehingga ketinggian node N5 dan node N6 perlu diubah.



48. Klik "show item info ' pada tool bar,.
49. Pilih Node 5, klik simpul 5 pada gambar untuk memilih node ini. Sebuah lingkaran sorot akan
ditampilkan di node. Rincian node akan ditampilkan dalam panel node.
50. Edit elevasi joint, masukkan 10.000 (elevasi diatur ke 10,000 m).
51. Pilih Node 6, klik simpul 6 pada gambar untuk memilih node ini. Sebuah lingkaran sorot akan
ditampilkan di node. Rincian node akan ditampilkan dalam pane node.
52. Edit elevasi joint, masukkan 10.000 (elevasi diatur ke 10,000 m). Memindahkan Tank dan Nodes

53. Untuk mengatur posisi network di grid klik 'Drag and Move' tombol pada tool bar,.
54. Semua node, tank, dan label teks akan disorot dengan lingkaran kuning.
55. Klik pada lingkaran kuning dan seret item tersebut ke posisi baru.
56. Klik kanan mouse untuk mematikan 'Drag and Move'.
57. Catatan:

Teks label berhubungan dengan node atau pipa hanya dapat bergerak dalam daerah sekitar
node. Label pipa hanya dapat dipindahkan untuk yang pipa panjang.

58. Untuk bergerak lebih dari satu tangki atau Node dan pipa ,maka klik tombol 'select'pada toolbar,

.
59. Klik pada grid, tahan mouse dan tarik ke bawah persegi panjang untuk menutupi bagian node
untuk dipindahkan, lepaskan mouse. Klik di seleksi persegi panjang, tahan mouse ke bawah
memindahkan node yang dipilih untuk posisi baru.
60. Klik kanan mouse untuk mematikan 'Select' fitur.

Tambahkan pompa

61. Klik "show item info ' pada tool bar,.
62. Pilih Pipa 1, klik pipa 1 pada gambar untuk memilih pipa ini.

Sebuah sorot bar akan ditampilkan di sekitar pipa.

63. Klik simbol Add/change pump, , di panel pipa sebelah kiri gambar
untuk membuka commondialog pompa.

64. Masukkan data kinerja untuk pompa,
Dengan karakteristik operasi pompa kecepatan tetap 1700 rpm:

65. Klik tombol 'Draw Graphic' untuk melihat grafik kinerja pompa.



66. Klik 'Save to Pipe' untuk menutup dialog Pompa.
Simbol Pompa sekarang ditampilkan pada Pipa 1.

Menyelesaikan sistim / network yang telah dibuat
Sebelum lakukan running sebaiknya file disimpan file-save as ….. untuk antisipasi error.
67. Klik tombol 'Calculate' (jika tak muncul coba klik minize toolbar di kanan atas) pada tool bar
untuk menemukan aliran keseimbangan dan keadaan seimbang untuk tekanan sistem.
68. Log Hasil akan muncul dan mengkonfirmasi bahwa jaringan itu berhasil dipecahkan

Lihat hasil ada tiga yaitu .

69. Klik tombol 'View Result sheet' untuk melihat tabel Hasil.

70. Hasilnya juga dapat dilihat pada gambar. Klik 'View Results Drawing "tombol.
71. Hasilnya juga dapat di-eksport ke file PDF. Klik 'Create PDF report "tombol.
.
Untuk megedit – data kembali, misalnya ganti diameter pipa , elevasi dll. –klik –re-design

Semoga bermanfaat BERLANJUT YANG KE-3 2 MINGGU LAGI




