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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Upper drumadalah bejana bertekanan berbentuk silinder yang terletak di 

bagian atas boiler yang merupakan fiturstandar dariboilerpipa air.Upper drum 

merupakan tempat untuk menampung air dalam volume yang besar dan 

memisahkan antara uap dan air setelah pemanasan yang terjadi di dalam 

boiler.(http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_drum) 

Upper drum terdiri dari beberapa bagian, diantaranya Kulit (Shell) merupakan 

bagian yang menyelimuti seluruh bagian dari upper drum, Head merupakan 

bagian penutup ujung dari suatu upper drum, nozzle merupakan penghubung dari 

upper drum menuju pipa-pipa yang didalamnya mengalir uap jenuh untuk proses 

selanjutnya. 

(http://syae007.wordpress.com/2010/01/09/bagian-upper-drum/) 

Untuk uppaer drum yang bertekanan rendah (kurang dari 40 kg/cm²) 

dibuat dengan cara dilengkungkan menggunakan mesin pelengkung plat atau 

mesin pengerol plat. Setelah plat dirol, maka lengkungan plat tersebut disambung 

dengan menggunakan sambungan keling ataupun sambungan las. 

(Djokosetyardjo, 2003) 

Bila sambungan-sambungannya dilakukan dengan cara dilas, maka hanya boleh 

dilakukan dengan menggunakan las listrik atau dengan las gas air (water gas 

welding). (Djokosetyardjo, 2003)  
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Sambungan las adalah sambungan antara dua logam dengan cara pemanasan, 

dengan atau tanpa logam pengisi, (Santika, 2007).  Menurut (Sonawan, 2004) 

material dikatakan tebal jika lebih dari 1 inchi segingga pada sambungannya 

diperlukan jenis kampuh, untuk ketebalan lebih dari 30 mm kampuh Double V 

merupakan yang memenuhi persyaratan.  

 Upper Drum harus dibuatdengan menggunakan metode,material 

dankonstruksiditentukanoleh(American Society of Mechanical Engineers) 

ASMEBoiler and Pressure Vessel Codedan diperiksasesuaidengan standarAMSE. 

Pada section IX 2010 dijelaskan mengenai prosedur standar spesifikasi 

pengelasan, persyaratan umum pengelasan, kualifikasi  prosedur pengelasan dan 

kualifikasi kekuatan las. Section II menjelaskan mengenai jenis material, dimana 

plat baja karbon rendah SA516 Grade 70 merupakan material standar ASME, 

karena identik dengan spesifikasi (American Society of Testing Material) ASTM 

A 516 yang mempunyai kekuatan tarik sebesar 70 ksi. 

Kawat las jenis E.7018 adalah jenis hydrogen rendah, dapat dipakai untuk 

semua posisi pengelasan dan pada mesin las AC atau DC.Kawat las jenis ini 

mempunyai syarat-syarat yang diperlukan untuk menghasilkan las yang baik pada 

jenis baja karbon rendah dan mempunyai kekuatan tarik minimum 70 ksi 

(Sonawan, 2003), untuk kawat las yang berdiameter 4 mm dapat dioperasikan 

pada arus 150-200 Ampere dan tegangan 22-26 volt. (Marihot, 1984) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merencanakan pengelasan pada upper drum dengan kapasitas 

3.500 kg/jam dengan tekanan 33 kg/cm². 
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1.3. Tujuan Perencanaan 

Mendapatkan hasil pengelasan sesuai standart ASME pada upper drum 

dengan kapasitas 3.500 kg/jam dengan tekanan 33 kg/cm². 

1.4. Manfaat Perencanaan 

Perencanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

 Dapat mengaplikasikan teori di perkuliahan untuk merencanakan suatu 

fabrikasi Upper Drum pada dunia industri. 

 Perencanaan pada penulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau 

pertimbangan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan pada Upper Drum. 

 Dapat mengetahui jumlah bahan yang digunakan sehingga dapat dilakukan 

langkah-langkah preventif untuk menekan anggaran produksi sedikit 

mungkin. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini lebih mengarah ke tujuan 

perencanaan dan tidak meluas kemana-mana maka membatasi pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Dinding dan head pada upper drum menggunakan material pelat baja 

karbon rendah SA 516 Gr 70.  

2. Pengelasan yang dilakukan adalah pengelasan listrik SMAW dengan 

elektoda terbungkus E 7018 diameter 4 mm dan las SAW. 

3. Arus listrik yang digunakan dalam proses pengelasan listrik yaitu 150 - 

200 Ampere.  

4. Dinding dan head pada upper drum menggunakan kampuh double V  600.  


