
Prosiding Hasil Penelitian dan Kegiatan PTLRTahun 2015 ISSN 0852-2979

<.

PERBAIKAN POMPA CHILLER P 62303 SEBAGAI PENUNJANG

INST ALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF
Harwata, Arifin Istavara

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - BATAN
Email: faliwoto@yahoo.co.id

ABSTRAK

PERBAIKAN POMPA CHILLER P 62303 SEBAGAI PENUNJANG INSTALASI

PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF. Pompa chiller P 63203 merupakan salah satu

peralatan unit penunjang Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif. Pompa chiller P 63203 harus

dilakukan perbaikan karena adanya indikasi tetesan air pending in pada seal pompa yang

berlebihan. Dalam pengamatan secara visual tetesan air pendingin dari seal diatas range yaitu 15
tetes per menit, untuk kondisi normal tetesan yang diijinkan adalah: 10 sid 15 drop per menit.

Karena melebihi batas normal maka perlu segera dilakukan perbaikan pompa P 62303. Perbaikan

dilakukan dengan metode penggantian antara lain: gland packing, gland follower karena pecah,

shaft sleeve karena aus, dan karet kopling karena aus. Setelah dilakukan penggantian spare part

tersebut pompa chiller P 62303 dilakukan uji fungsi dan adjustment. Hasil perbaikan diperoleh

tetesan air pending in pada pompa sebanyak II tetes per menit, sehingga pompa dapat beroperasi
dengan baik untuk menunjang operasi IPLR.

Kata Kunci : Pompa chiller, gland packing, gland follower, shaft sleeve

ABSTRAC

REPAIR A CHILLER PUMP P 62303 TO SUPPRT RADIOACTIVE WASTE

INSTALLATION. Repair chiller pump for indications of cooling water droplets on the seal
pump is air-wasters. In the visual observation of the seal cooling water droplets above the range
of 15 drops per minute, for normal conditions is permitted droplets: 10 sid 15 drop per minute.
Because beyond normal limits then need immediate replacement, among others: gland packing,
gland follower as it broke, shaft sleeve for wear, and rubber clutch. After the replacement
chiller pump P 62303 test functions and adjustment. The result obtained by the cooling water
droplets are 1I drops per minute, so that the pump can operate properly.

Keywords: Chiller pump, gland packing, gland follower, shaft sleeve

PENDAHULUAN

Pompa Chiller P 62301, 2, 3,dan 4 digunakan untuk mensirkulasikan
pendingin/ mendistribusikan air dingin ke AHU (Air Hundling Unit) yang ada di
gedung Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif (IPLR). Media air dengan alat
bantu berupa pompa dan motor yang ter-couple. Air dingin yang dihasi1kan
dari evaporator (Chiller) di distribusikan ke mesin penukar kalor AHU
melalui pompa chiller P 62301, P 62302, P 62303, dan P 62304 .

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif mempunyai 4 buah pompa chiller, 3
buah pompa dioperasikan setiap hari kerja 8 jam per hari, dan 1 buah pompa
sebagai cadangan (standby). Apabila salah satu pompa chiller bermasalah
(trouble), pompa cadangan siap untuk dioperasikan sebagai pengganti pompa
yang bermasa1ah. Pompa chiller P 62303 dilakukan perbaikan karena mengalami
kebocoran pada packing sealnya. Karena pompa chiller harus dioperasikan setiap
hari secara rutin 3 buah pompa, dan satu buah pompa dalam kondisi standby,
maka apabila salah satu pompa dari ketiga pompa yang dioperasikan mengalami
kerusakan, dapat segera digantikan dengan pompa cadangan.11]
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Seal yang dipakai untuk pompa 62303 ini menggunakan gland packing,
sehingga memudahkan dalam perbaikan dan biaya murah. Gland packing terbuat
dari jalinan atau anyaman graphite, Acrilic, PTFE, asbestos dan bahan lainnya
berpenampang kotak [3,4,]. Bahan ini mudah diperoleh di pasaran, murah harganya
dan mudah pemasangannya. Bahan packing yang dipakai untuk perbaikan pompa
62303 ini adalah dari bahan asbestos.

Packing berguna untuk mencegah bocomya media dari dalam peralatan
tersebut[1,3,51.Pada umumnya kerusakan dan bocor tidak mudah dihindari, dan
waktu/umur pakai susah untuk diprediksi kapan akan terjadi kerusakan. Salah satu
upaya untuk memperpanjang umur pakai yaitu memasang dengan benar serta
memilih spesifikasi yang cocok untuk pemakaian media tertentu.

TEOR!
Sistem seal pada pompa ini cukup sederhana dengan hanya melibatkan beberapa
komponen penting. Komponen utamanya adalah sebuah packing/gland yang
menjadi titik pertemuan antara sisi casing pompa dengan poros pompa. Gland
packing atau packing diciptakan sebagai sealing device (alat pengeblok), namun
karena harus menetes, maka ia lebih tepat disebut sebagai restrictional device
(alat penghalang). Packing ini ditahan oleh sebuah komponen bemama gland
follower yang posisinya dapat diatur untuk memberikan tekanan tertentu terhadap
packing. Besar tekanan gland follower diatur oleh beberapa buah sekrup (gland
bolts). Semakin kuat tekanan yang diberikan oleh gland follower terhadap
packing ini maka akan semakin sedikit fluida yang bocor melalui sela-sela antara
poros dengan packing. Akan tetapi jika gesekan antara packing dengan poros
terlalu besar, akan lebih cepat mengurangi umur packing karena temperatur
kerjanya yang terlalu tinggi. Untuk mengatasinya maka dibutuhkan system
pendinginan pada packing tersebut, hal ini umumnya didapatkan dengan sedikit
membocorkan fluida kerja ke sela-sela poros dengan packing. Sehingga kerapatan
gland bolts harus tepat agar didapatkan pendinginan yang optimal pada packing.
Penggunaan sistem gland packing ini membutuhkan perhatian khusus dalam hal
perawatannya. Dalam interval tertentu, tekanan gland follower terhadap gland
perlu diatur sedemikian rupa sehingga kebocoran fluida tidak terlalu besar
ataupun tidak terlalu keci!. Dan dalam interval tertentu, komponen gland perlu
diganti dengan yang baru.

TATA KERJA

1. BAHAN
Bahan yang dipakai adalah:

I. Gland Packing (asbestos) mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari
casing pompa melalui poros

2. Gland follower (kuningan) untuk mengatur tetesan yang di ijinkan
3. Shaft Sleeve (kuningan) berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi

dan keausan pada stuffing box

4. Packing (butterfly) sebagai perapat pada casing pompa.
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2. ALAT

Alat yang digunakan adalah:
1. Kunci pas ring
2. Kunci shock
3. Palu karet

4. Trecker
5. Crain

5. Sling.

'.

METODE

Perbaikan pompa chiller dilaksanakan dengan tahapan:

1. Analisis kerusakan dan inventarisasi perbaikan :

Analisis kerusakan pompa chiller P62303 dilakukan dengan pengamatan
secara visual adanya tetesan air pendingin seal yang berlebihan yaitu diatas
15 drop per menit. Jenis pompa drop dengan gland packing, tetesan yang di
ijinkan adalah: 10 sid 15drop per menU

2. Perencanaan perbaikan :
Dalam pereneanaan perbaikan dilakukan dengan menyiapkan bahan - bahan
(spare part) dan peralatan yang dibutuhkan agar pelaksanaan berjalan lanear.

3. Pelaksanan perbaikan :
Pelaksanaan perbaikan dilakukan pada jam kerja, dan dapat diselesaikan
selama dua hari.

4. Evaluasi dan Pelaporan

Langkah pemasangan gland packing pompa. [2]

1 . Keamanan (Safety)
Pengisolasian meliputi : locking system, mengunei breaker dari motor listrik
penggerak, mengosongkan isi dari dalam pompa.

2 . Packing removal

Melepas mur baut gland follower dan impeller dengan membuka mur pada
poros. Kemudian mengeluarkan/membersihkan packing lama dari stuffing box
dan latern ring, memeriksa dengan seksama kondisi shaft dan shaft sleeve,
dari keausan, luka, goresan , retak dan lain-lain.

3 . Persiapan pemasangan
Pilih spesifikasi packing dan ukuran yang coeok, dan menyiapkan pemotong
packing yang tajam, agar bekas potongan tidak rusak.

4 . Pemotongan

Bila material packing memanjang dilakukan pengukuran panjang dengan
tepat, potong menyudut supaya tidak boeor.

5 . Pemasangan
Mengukur gap stuffing box, mengeeek ukuran packing, dan memastikan
ukuran yang sesuai. Potongan packing diletakan sedemikian rupa sehingga
tidak segaris satu dengan yang lain, dan memposisikan latern ring tepat
dilubang pipa pendinginan bila packing sudah ditekan dengan penekan
packing. Kemudian mengeneangkan gland follower dengan tangan agar tidak
terlalu keneang, selesai pemasangan di adjustment terlebih dahulu.
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6 . Packing adjustment
Pada awal pompa di jalankan akan terjadi tetesan banyak, usahakan
jangan menyetop tetesan sarna sekali, karena akan mengakibatkan
terbakamya packing, seharusnya tetesan akan berkurang setelah 10 
15 menit.

Melakukan adjustment selang 10 menit, setiap memutarl mengencangkan
nut kira-kira = 1/6 putaran sid tetesan cukup hanya sebagai pendingin
shaft, agar tidak terjadi overheating. Jika terjadi overheating segera
distop dan biarkan sampai dingin. Kendorkan penekanan gland untuk
membocorkan sedikit, dan dimulai seperti tahap awal adjustment

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pompa sirkulasi berjumlah 4 unit, yaitu: P 6230 1, 2, 3 dan 4 yang dipasang

secara paralel dengan tekanan 4 - 8 bar/unit. Pompa ini berfungsi sebagai alat
untuk mensirkulasikan pendingin I mendistribusikan air dingin ke AHU (A C
central) yang ada di gedung atau perkantoran IPLR dengan media air dan alat
bantu berupa pompa dan motor yang ter-couple. Untuk menunjang kegiatan
lnstalasi Pengolahan Limbah Radioaktif, pompa dioperasikan 3 (tiga) unit,
sedang yang 1 (satu) unit pada posisi standby.

STUFFING BOX AREA

GLAND

- STUD-BOLTS
AND NUTS

LANTERN RING (SEAL CAGE)

Gambar I: Stuffing box pada pompa

Pada pompa P 62303 terjadi kerusakan yaitu: tetesan melebihi 15 drop per
menit, karena gland packing sudah rusak, glandfollower pecah, shaft sleeve sudah
aus sehingga harus segera di perbaiki. Data hasil pengamatan pompa P62303
ditunjukkan pada tabell

Tabell : Data pengamatan P 62303 setelah perbaikan
No Pengamatan HasH PengamatanTindakan

1
Analisa Rembesan I tetesan melebihiPerbaikan/menyiapkan

pengamatan visual
15 drop per menit (normal 10bahan (spare part)

tetesan pendingin
sid 15 drop per menit

seal 2
Gland Packing Rembesan I tetesan terlalupenggantian

banyak3
Gland follower Pecahpenggantian

4
Shaft Sleeve Auspenggantian

5
Packing Rusakpenggantian
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Setelah selesai perbaikan P 62303, kemudian di lakukan adjustment dan uji
fungsi sehingga tetesan dari seal menjadi II drop per menit (dalam range 10 sid
15 drop per menit). Data hasil pengamatan pompa P 62303 pasca perbaikan
diperlihatkan pada tabel 2

Tabel2: D P 62303 baik,,
No Pengamatan HasH PengamatanKeterangan

Pengamatan visual

Dalam range 10 sid 15 drop
I

tete san pendingin per menit, yaitu II drop perSudah sesuai

seal
menit

2
Gland Packing Rembesan I tetesan normalII drop per menit

3

Gland follower di gantiUntuk adjustment
4

Shaft Sleeve di gantibaik

5
Packing di gantibaik

Gland packing terbuat dari jalinan atau anyaman graphite, Acrilic, PTFE,
asbestos dan bahan lainnya berpenampang kotak. Bahan ini mudah diperoleh di
pasaran, murah harganya dan mudah pemasangannya

Packing ini gunanya untuk mencegah bocornya media dari dalam peralatan
tersebut. Bahan packing yang dipakai untuk perbaikan pompa ini adalah dari
bahan asbestos. Pada umumnya kerusakan dan bocor tidak mudah dihindari, dan
waktu/umur pakai susah untuk diprediksi kapan akan terjadi kerusakan. Salah satu
upaya untuk memperpanjang umur pakai yaitu memasang dengan benar serta
memilih spesifikasi yang cocok untuk pemakaian media tertentu. Gland packing,
lantern ring dan shaft seal yang digunakan dalam perbaikan ditunjukkan pada
gambar 2, 3 dan 4 sebagai berikut:

"

Gambar 2: Gland packing Gambar 3 : Lantern ring

Gambar 4: Shaft seal (seal cage)
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KESIMPULAN

Pompa P 62303 secara visual terlihat adanya kebocoran pada seal pendingin
yaitu tetesan yang berlebihan. Sebelum dibongkar dicoba untuk disetel pada gland
follower, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan, hingga akhimya gland

follower mengalami pecah. Sehingga pompa harus dibongkar dan dicari penyebab
kebocoran terse but. Setelah dibongkar temyata pada shaft seal gland terjadi aus,
dan packing juga mengalami ke rusakan. Setelah dilakukan penggantian spare
part, dan dipasang kembali seperti semula hasilnya cukup baik, yaitu dengan
tetesan 11 drop per menit.
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