
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

Model tabung gas LPG dibuat berdasarkan tabung gas LPG yang digunakan oleh 

rumah tangga yaitu tabung gas 3 kg, dengan data: 

Tabung 3 kg 

 

1. Temperature -40 sd 60 
o
C 

2. Volume 7.3 L 

3. Operating Pressure 2.1 MPa 

4. Hydrotest Pressure 3.2 MPa 

5. Weight of LPG  3 KG 

6. Outer Dia.  260 mm 

7. Height 300 mm 

8. Outer Dia. Of Foot Ring 190 mm 

9. Outer Dia. Of Handguard 182 mm 

10. Weight of Bottle 5 KG       Gambar 15. Tabung 3 kg 
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Tabung gas LPG 3 kg terbuat dari plat SG-295, dengan tebal 2,3 mm. Untuk 

properti material model, diambil berdasarkan ASTM-A414 Untuk spesifikasi 

material tabung pada penelitian ini yaitu baja struktural, dimana modulus 

elastisitas, E sebesar 200 GPa, kekuatan luluh (yield strength), σ𝑌 sebesar 295 

MPa, kekuatan tarik puncak (ultimate tensile strength) sebesar 487 MPa, dan rasio 

Poisson 0,30. Dalam analisa ini, digunakan asumsi silinder berupa membran shell 

tipis tanpa ketebalan dan tersambung sempurna (efisiensi sambungan bernilai 1) 

dengan dua buah tutup ellips di kedua sisinya. Selain itu, ketebalan disepanjang 

tabung model dan kedua tutup ellips dianggap merata dengan halus. Dengan 

demikian, distribusi tegangan yang bekerja pada silinder model dan tutup ellips di 

kedua ujung model dapat diketahui. 

 

A. Pemodelan 

 

Sebelum membuat model suatu benda sebaiknya kita menentukan parameter 

geometri dan sifat mekanik dari benda yang akan dimodelkan, Misalnya 

seperti jari-jari, tinggi, elastisitas, poison rasio, tegangan luluh, dan lain-lain. 

Hal ini bertujuan untuk mempermudah bila kita ingin merubah dimensi dari 

model tersebut. Geometri tabung LPG: 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Dimensi tabung 3 Kg 
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Setelah kita mendapatkan data-data geometri tabung selanjutnya kita dapat mulai 

dapat melakukan pemodelan tabung gas. Ada banyak cara dalam membuat suatu 

pemodelan, dalam hal ini pemodelan tabung dilakukan dengan membuat  tahap 

sebagai berikut: 

 

 Keypoint merupakan titik yang menggambarkan posisi pada suatu sistem 

koordinat. Langkah pertama yaitu menentukan titik kunci dari model 

tabung pada system koordinat yang kita pakai. Dimana nantinya titik-titik 

ini akan dihubungkan menjadi garis yang akan membentuk model, seperti 

Gambar di bawah ini: 

 

Gambar 17. Keypoin pada model tabung 

 

 line merupakan garis, adalah gabungan dari keypoint dapat berupa kurva 

atau garis lurus. Setelah semua keypoin pada model ditentukan 

selanjutnya dihubungkan menjadi garis (line). Karena model yang kita 

buat berbentuk simetris maka garis yang kita buat cukup sebagian model, 

hal ini dikarenakan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan 
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selanjutnya adalah membuat area dengan cara merotasi garis yang telah 

kita buat. Gambar 18. Line yang dibuat dari keypoint 

 

Gambar 18. Line model 

 

 Area merupakan daerah yang dibatasi line atau keypoint, pada pemodelan 

ini area dibuat dengan cara merotasi line batas dari tabung. Hal ini 

dikarenakan benda berbentuk simetris. Berikut ini Gambar area  

pemodelan tabung LPG 3 Kg: 

 

Gambar 19. Pemodelan tabung 3 Kg pada ANSYS 
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B. Pembagian Elemen (Meshing) 

 

Elemen pada model dibagi dalam dua bidang, yakni longitudinal dan 

circumferential. Elemen yang dibuat berupa elemen persegi dengan tipe elemen 

yang digunakan adalah elemen SHELL181. Elemen SHELL181 dapat digunakan 

untuk analisis struktur shell tipis atau tebal. Elemen ini terdiri dari 4 node dengan 

enam DOF pada setiap node: translasi pada arah x, y, dan z, serta rotasi pada 

sumbu x, y, dan z. Jika opsi membran digunakan, elemen hanya mempunyai DOF 

berupa translasi. Pembagian elemen dengan bentuk triangular hanya digunakan 

sebagai elemen pengisi pada proses meshing. SHELL181 juga dapat digunakan 

untuk aplikasi linier, rotasi besar, dan aplikasi non-linier dengan regangan yang 

besar. SHELL181 dapat menerima efek beban kaku akibat distribusi tekanan. 

Pada elemen ini ketebalan diasumsikan bervariasi secara halus di bagian 

permukaan elemen. Skema elemen ini diperlihatkan oleh Gambar 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Geometri elemen SHELL 181 [ANSYS Inc., 2007] 

Top Shell = 5 – 6 – 7 – 8  

Middle Shell = I – J – K – L  

Bottom Shell = 1 – 2 – 3 – 4  



38 

 

 Apabila ketebalan diasumsikan merata, maka hanya input ketebalan node K yang 

dimasukkan, sedangkan apabila ketebalan bervariasi, maka input ketebalan semua 

node dapat digunakan. Pada SHELL 181, permukaan shell dibedakan menjadi 3 

komponen, yakni permukaan atas (top shell), tengah (middle shell), dan bawah 

(bottom shell). Permukaan bottom shell merupakan permukaan yang terbentuk 

oleh titik 1, 2, 3, dan 4, sedangkan permukaan top shell terbentuk oleh titik 5, 6, 7, 

dan 8. Untuk middle shell, permukaannya dibentuk oleh titik I, J, K, dan L . 

Berikut contoh gambar pemodelan yang telah dimeshing dapat dilihat pada 

Gambar 21. 

 

. 

Gambar 21. Pemodelan tabung  yang telah dimesh pada ANSYS 

 

C. Penentuan Kondisi Batas dan Pembebanan. 

 

Untuk lebih menspesifikasi permasalahan, maka perlu dibuat beberapa kondisi 

batas. Kondisi batas yang dibuat pada analisis ini berupa:  
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1. Perpindahan (displacement) semua node pada lingkaran foot ring ellips 

bawah adalah nol pada arah sumbu Y. Berikut gambar model yang telah 

dibatasi perpindahanya: 

 

 

Gambar 22. Model yang telah dibatasi perpindahanya. 

 

2. Tekanan yang diterapkan pada permukaan dalam tabung LPG adalah 11 MPa. 

Beban tersebut dibagi dalam beberapa sub step. Dengan range tersebut, maka 

akan dapat diketahui pada nilai tekanan berapa shell model mulai mengalami 

kegagalan. Untuk nilai variasi internal pressure pada program ANSYS dibuat 

dengan mengatur waktu pembebanan. Dengan demikian, nilai internal 

pressure yang bekerja pada shell model sama dengan waktu pembebanan. 

Langkah pembebanan dibuat 1 langkah dengan substep awal sebesar 0,5, 

substep minimum 0,01 dan substep maksimum 1 dengan menggunakan 

perintah DELTIM. Selanjutnya, dengan memberikan perintah AUTOTS,ON 
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maka substep secara otomatis akan diatur oleh program ANSYS. Berikut ini 

gambar pembebanan dan arah gaya pada model. 

 

Gambar 23. Pembebanan dan arah gaya pada model. 

 

D. Solusi 

 

Setelah melakukan penentuan kondisi batas dan pembebanan, maka selanjutnya 

dapat dilakukan tahap solusi dengan analisis elemen hingga (finite element 

analysis) secara komputasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

ANSYS secara otomatis akan menentukan persamaan pada setiap node untuk 

mendapatkan solusi keluaran dengan toleransi konvergensi sebesar 0,001 untuk 

pengaturan default. 

 

E. Pengambilan dan Pengolahan Data 

 

Pada software ANSYS perhitungan tegangan maksimum yang dapat diterima oleh 

model dilakukan dengan mengacu pada nilai tegangan ekivalen maksimum yang 
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terjadi pada setiap nilai internal pressure. Data yang didapat dari perhitungan 

komputasi dapat diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel, kurva, perubahan 

kontur model, dan nilai eksak lainnya. Hasil keluaran dari program dinyatakan 

dalam koordinat silinder dengan komponen kordinat adalah, r untuk arah radial, θ 

untuk arah circumferential, dan z untuk arah aksial silinder, serta koordinat 

Spherical digunakan khusus pada bagian tutup tabung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Koordinat silindris (R,θ,Z) 

 

Data yang diambil merupakan data node pada permukaan atas (top shell), bawah 

(bottom shell), dan permukaan tengah shell (middle shell). Diagram alir proses 

penelitian ini diperlihatkan pada Gambar 25. 
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F. Diagram alir proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Diagram alir proses 
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