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ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK PENGOPERASIAN SISTEM POMPA VAKUM SECARA TAK
KONTINU TERHADAP KINERJA DAN LAJU PEMOMPAANNYA PADA SIKLOTRON

CS-30 BA TAN. Telah dilakukan analisis dampak pengoperasian sistem pompa vakum secara
tak kontinyu terhadap kinerja dan laju pemompaannya pada siklotron CS-30 BA TAN. Sistem
pompa vakum siklotron adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengevakuasi molekul
udara pada tangki siklotron hingga mencapai tingkat kevakuman yang dikehendaki. Pada awal
pengoperasian, sistem pompa vakum digunakan untuk memvakumkan tangki siklotron dari
kondisi tekanan atmosfir hingga mencapai tingkat kevakuman tinggi (dalam orde 10-7 - 10-8
torr) yang diperlukan untuk operasi siklotron. Selanjutnya sistem pompa vakum ini digunakan
untuk mempertahankan tingkat kevakuman tinggi yang telah dicapai secara terus menerus
selama 24 jam. Proses pemvakuman tangki siklotron ini perlu dilakukan terus menerus agar
siklotron tetap terjaga kondisi kevakumannya pada tingkat kevakuman operasi siklotron,
sehingga dikatakan siklotron dalam kondisi stand-by. Oleh karena itu idealnya sistem pompa
vakum ini perlu dioperasikan terus menerus selama 24 jam tanpa henti. Pada siklotron CS-30
BA TAN karena adanya beberapa alasan, pemvakuman ini tidak dilakukan secara terus
menerus selama 24 jam, akan tetapi dilakukan pada jam kerja saja. Hasil analisis
menunjukkan bahwa pengoperasian sistem pompa vakum secara tak kontinu ini akan dapat
mempercepat menurunnya kinerja dari sistem pompa vakum tersebut yang pada akhirnya
juga menurunkan laju pemompaannya.

Kata kunci : sistem vakllm, operasi tak kontiny", kinerja dall lajll pemompaall

ABSTRACT

THE IMPACT ANAL YSIS OF DISCONTINUOUSL Y OPERA TlNG OF THE VACUUM PUMP
SYSTEM TO THE PERFORMANCE AND ITS PUMPING SPEED OF BATAN'S CS-30
CYCLOTRON. The impact analysis of the discontinuously operating of the vacuum pump
system to the performance and its pumping speed of BA TAN CS-30 cyclotron has been
conducted. The cyclotron vacuum pump system is a system applied to evacuate the air
molecules in a cyclotron chamber so that the chamber achieves the desired vacuum level. At
the beginning of the operation, the vacuum pump system is used for pumping down the
cyclotron chamber from atmospheric pressure conditions to the high vacuum level (in the order
of 10-7 - 10-8 torr) required for operation of the cyclotron. Furthermore, the vacuum pump
system is employed to maintain the high vacuum level which has been achieved continuously
for 24 hours operation. The pumping down of the cyclotron chamber needs to be done
continuously so that the chamber is maintained at the vacuum level of the cyclotron operating
condition, so the cyclotron is called in its standby condition. Therefore, ideally this vacuum
pump system should be operated continuously for 24 hours without stopping. In the BA TAN's
CS-30 cyclotron due to several reasons, the vacuum process is not carried out continuously
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for 24 hours, but during working hours only. The analysis showed that the discontinuous
operation of the vacuum pump system will aggravate performance of the vacuum pump
system, such as decreasing of the vacuum pumping speed.

Key words: W1CUlI1l1system, discolltilluous(r operatillg, peljormallce ami vacuum pumpillg speed

I. PENDAHULUAN

S istem vakum Siklotron adalah suatu sistem
yang digunakan untuk menvakumkan
tangki Siklotron dari tekanan atmosfir
hingga mencapai tingkat ideal untuk

operasi Siklotron. Siklotron CS-30 BATAN
merupakan Siklotron pemercepat partikel negatif,
yang beroperasi pada tingkat kevakuman dengan
orde 10-8 Torr[1]. Sistem vakum Siklotron CS-30
menggunakan tiga tahap pemvakuman, yaitu:
1. Pemvakuman pertama dengan pompa vakum

mekanik yang memvakumkan hingga orde
10-3Torr.

2. Pemvakuman tahap kedua dengan pompa
difusi hingga orde 10-6Torr.

3. Pemvakuman tahap ketiga menggunakan
pompa cryogenic yang dapat memvakumkan
hingga orde 10-8Torr.

Ketiga tahapan pemvakuman Inl
dilakukan secara berurutan dan merupakan satu
kesatuan, dim ana proses tahap pertaman tetap
berjalan ketika masuk ke tahap kedua, dan pad a
proses tahap ketiga, maka proses tahap kedua
dan pertama tetap berjalan.

Penerapan kerja sistem vakum
seharusnya dioperasikan secara terus menerus
selama 24 jam tanpa henti, akan tetapi karena
beberapa alasan menyebabkan pengoperasian
system vakum pada Siklotron CS-30 dilakukan
h,anya pada jam kerja saja, hal ini tentunya
mempunyai dampak langsung maupun tidak
langsung terhadap kinerja Siklotron secara
keseluruhan, khususnya terhadap laju
pencapaian tingkat kevakuman itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan
pengoperasian Siklotron, seharusnya sistem
vakum dioperasikan dalam waktu 24 jam terus
menerus pada keadaan standby, minimal
divakumkan dengan pompa vakum mekanik,
sehingga kondisi dalam tangki (ruang vakum)
selalu pada keadaan vakum, maka apabila akan
dilakukan operasi Siklotron yang membutuhkan
tingkat kevakuman pada orde 10-8 Torr, maka
proses vakum dapat langsung dilanjutkan ke
tahap pemvakuman dengan pompa vakum diffusi
dan cryogenic. Lain halnya dengan sistem vakum
pada siklotron CS-30 BATAN, dimana sistem
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vakum tersebut setiap hari dihidupkan pada pagi
hari dan dimatikan pada sore harinya (beroperasi
pada jam kerja kantor). Sehingga dengan cara
pengoperasian tersebut sistem vakum akan
selalu bekerja dari kondisi awal (tekanan
atmosfir) setiap kali dioperasikan. Hal seperti ini
tentunya akan memperberat beban dari pompa
pompa vakum tersebut. Adanya libur akhir pekan
selama dua hari dim ana sistem vakum juga tidak
dioperasikan (off), maka akan lebih
memperburuk keadaan sistem vakum pada hari
Senin (awal pekan) dimana pompa vakum akan
bekerja lebih berat dari hari-hari lainnya karena
kondisi ruang vakum yang tidak divakumkan
selama libur akhir pekan.

Oleh karena itu maka disini dilakukan

analisis dampak dari pemilihan metode
pengoperasian sistem vakum yang hanya
dilakukan pada jam kerja, guna mengetahui
pengaruh apa saja yang mungkin ditimbulkan
ataupun terjadi baik dalam jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang terhadap
kinerja sistem pompa vakum dan juga pengaruh
terhadap laju pemompaannya maupun kinerja
sistem Siklotron secara keseluruhan.

II. METODOLOGI

2.1 Pengopersaian sistem pompa vakum
Pengoperasian sistem pompa vakum

dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk
hari Senin sampai Kamis pengoperasian sistem
pompa vakum dimulai pukul 07.30 sampai
dengan 16.00, sedangkan untuk hari Jumat,
dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan 16.30.
Adapun langkah-Iangkah menghidupkan sistem
pompa vakum adalah sebagi berikut:

1. Menghidupkan saklar utama sistem
vakum untuk dapat menghidupkan
seluruh sistem pompa vakum.

2. Menghidupkan pompa vakum mekanik
atau juga disebut dengan pompa vakum
rotary, pompa ini bekerja dengan
berputarnya dua vane yang menghisap
udara kemudian membuangnya keluar
sehingga tangki Siklotron dalam kondisi
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vakum. Pompa vakum mekanik ini dapat
memvakumkan hingga orde 10-3Torr.

3. Menghidupkan pompa vakum diffusi,
yaitu pompa vakum yang bekerja dengan
menghisap partikel udara dalam tangki
Siklotron dengan cara penyerapan
partikel udara yang akan diperangkap
oleh uap oli diffusi [2] kemudian
mengeluarkannya melalui pompa
mekanik. Pompa vakum diffusi dapat
memvakumkan tangki Siklotron hingga
orde 10-6 Torr.

4. Menghidupkan pompa cryogenic yang
bekerja dengan melakukan kompresi
partikel udara kemudian didinginkan
menggunakan gas Helium, sehingga
partikel udara yang sangat ringanpun
dapat dihisap dan dikeluarkan melalui
pompa diffusi dan dikeluarkan oleh
pompa mekanik. Pompa vakum
cryogenic dapat memvakumkan tangki
Siklotron hingga orde 10-8Torr.

2.2 Pencatatan dan pengamatan data vakum

Pencatatan data sistem pompa vakum
dimulai saat pompa vakum mekanik
dioperasikan, hingga pompa cryogenic selesai
dioperasikan, untuk mendapatkan hasil yang
akurat. Pengamatan dilakukan pada tiap tahap
perpindahan dan durasi waktu peralihan tiap
tahapan pemvakuman, hal ini untuk mengetahui
fenomena apa saja yang terjadi selama
pengoperasian sistem pompa vakum tersebut.

2.3 Analisis data vakum
Hasil pencatatan dan pengamatan data

dari pengoperasian sistem pompa vakum yang
telah dilakukan, kemudian dirangkum untuk
dibuat grafik yang selanjutnya dilakukan analisis
data. Analisa yang dilakukan meliputi laju
pemvakuman dan performa sistem pompa
vakum terhadap perlakuan pengoperasian yang
tidak kontinyu.
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Gambar 1. Skema sistem pompa vakum siklotron cs-
30 BATAN [1]

III HASIL DAN PEMBAHASAN3.1

Hasilpengamatanpengoperasiansistem

pompa vakum Berdasarkan
pengamatan

pengoperasian sistem pompa vakum, selamatiga minggu dari hari Senin sampai dengan hariJumat, maka didapatkan data sebagai berikut:
Tabel1. Pengamatan minggu pertamaNo.

Start SebelumSetelahOpenEnd

(1atm=

dffusidiffusiCryo(Torr)
760Torr)

(torr)(Torr)(Torr)

07.30

1.0x10-35.1x10-4.0x10-4.0x10-6
5

6

2.
07.30 9.3x10-42.5x10·4.0x10·3. 7x1 0.6

5

6

3.
07.41 9.4x10·42.3x10·4.0x10·3. 7x1 0.6'

5

6

4.
07.45 8.8x10·42.3x10-3.8x10·3.6x10-6•

5

6

5.
07.58 9.2x10·42.3x10-4.0x10·3.7x10-6•

5

6

Tabel 2. Pengamatan minggu keduaNo.

Start SebelumSetelahOpenEnd
(1atm

=dffusi diffusiCryo(Torr)
760Torr)

(torr)(Torr)(Torr)

07.23

1.0x1O·34.2x10-4.0x10·4.0x10-6
5

6

2.
07.30 8.3x10-42. 7x1 O'3.9x10·3.3x10·6

5

6

3.
07.30 8.2x10-41.8x10·3.7x1 O'3.4x10·6'

5

6

4.
07.30 8.1x10·41.9x10-3.8x10·3.4x10-6

5

6

5.
07.30 8.3x10·42.3x10-3.5x10·3.3x10·6

5

6
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Tabel 3.Pengamatan minggu ketiga pemanasanfilamentdiffusibukantingkat
kevakuman

denganpompamekanikyang
No.

Start SebelumSetelahOpen

Eod ~

ditunjukkan oleh sensor themo couple 1 (TC1).
(1atm

=dffusi diffusiCryo(Torr) TC1 terhubung dengan sebuah meter760Torr)
(torr)(Torr)(Torr)

penunjukanyangmenunjukkantingkat
07.23

9.5x10·43.2x10·4.4x10·3.9x10·6kevakuman dari tekanan atmosfer hingga 0,
5

6
dengan set poin berada di angka 50 micron.

2.

07.31 9.1x10·42.3x10·4.4x10·3.9xlO·6
5

6

3.

07.32 8.9x10·42.1x10·4.4x10·3.9x10·6•
5

6

4.
07.30 9.5x10·42.1 x1 O'4.1x10·3.8x10·6

5

6

5.

07.40 9.5x10·41.8x10·4.3x10·3.9x10·6
5

6

I

I

I

I

I

I

I

I

I

3.2 Analisa data pengoperasian sistem vakum
Tingkat kevakuman yang ditunjukan

pada tabel diatas, menggambarkan tingkat
kevakuman pada beberapa tahapan
pemvakuman. Pengamatan ini dilakukan mulai
dari pompa mekanik sebagai tahap pemvakuman
pertama, dilanjutkan dengan pemanasan elemen
diffusi selama kurang lebih 30 menit, kemudian
dilanjutkan dengan pembukaan valve 1 (V1)
dimana pemvakuman menggunakan pompa
diffusi dan pompa mekanik sebagai
pemvakuman tahap kedua, dilanjutkan pompa
cryogenic sebagai pemvakuman tahap ketiga.

Pengamatan tingkat kevakuman yang
dilakukan selama tiga minggu menunjukan pola
yang hampir sama, dimana tingkat kevakuman
pada hari Senin lebih rendah dibandingkan pad a
hari-hari berukutnya, terlihat adanya perbedaan
yang signifikan pada pemvakuman tahap
pertama dan kedua, yaitu data vakum sebelum
dan sesudah pembukaan valve 1 (V1) pada
pompa diffusi setelah 45 detik dari waktu
pembukaan V1, sedangkan pada pemvakuman
tahap ketiga tidak menunjukkan perbedaan yang
signifikan. Waktu 45 detik adalah waktu yang
digunakan untuk mencatat tingkat kevakuman
setelah pembukaan V1 dimana berdasarkan
pengalaman yang 'sebelumnya sering dilakukan,
pada waktu 45 detik tersebut penunjukan nilai
tingkat kevakuman telah stabil.

Pada grafik 1,2 dan 3 dapat dilihat
pencapain tingkat kevakuman yang tidak
menunjukan pola yang sam a tiap minggunya,
terbentuk pola yang tidak beraturan dan
cenderung tidak konsisten, hal ini
menggambarkan lamanya proses pemvakuman
(durasi) pra diffusi dengan pompa vakum
mekanik yang tidak sama setiap harinya, karena
parameter yang dipakai adalah waktu tunggu
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Gambar 2. Penunjukan pad a TC1

Pembukaan V2 dilakukan ketika filament

telah dipanaskan selama 30 menit, tanpa
memperhatikan besarnya tingkat kevakuman
dengan pompa mekanik, akan tetapi tetap
memperhatikan tingkat kevakuman pad a TC1
yang harus melebihi set poin, pada kondisi
normal pemavakuman dengan pompa mekanik
selama 30 menit dapat dipastikan melebihi set
poin, karena sistem terhubung interlock yang
berarti V1 tidal< dapat dibuka meskipun filament
telah dipanaskan selama 30 menit atupun lebih,
jika tekanan di TC1 kurang dari set poin. Pola
pemvakuman yang tidak beraturan juga dapat
disebabkan oleh kinerja sensor vakum (vacuum
gauge) yang kurang baik. Karena kinerja sensor
sangat dipengaruhi oleh kondisi sensor itu
sendiri, ketika kondisi sensor kotor/tertempel
debu maka kinerjanya juga akan menurun [3].

Pad a grafik 1, 2 dan 3 juga
menggambarkan bahwa lamanya proses
pemvakuman dengan pompa mekanik tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat
kevakuman setelah dibukanya V1 pada pompa
diffusi.hal ini berkaitan dengan kemampuan
pompa mekanik yang bekerja hanya sampai orde
10-3Torr, sehingga meskipun pompa mekanik
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sebelum diffusi

Grafik 2. Tingkat kevakuman sebelum diffusi
pada minggu II

Grafik 3. Tingkat kevakuman sebelum diffusi
pada minggu III
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dioperasikan lebih lama dari yang dilakukan pada
pengamatan yaitu selama kurang lebih 30 menit,
maka hasil setelah pembukaan Vi tetaplah tidak
akan berbeda. karena ketika Vi dibuka maka
sistem pompa vakum telah beralih dari
pemvakuman rendah ke vakum tinggi, dimana
vakum tinggi di lakukan oleh pompa diffusi,
adapun pompa mekanik tetap bekerja sebagai
pendamping dan ekstraktor, pompa diffusi tidak
dapat bekerja sendiri dan harus digabung
dengan pompa vakum mekanik sebagai satu
rangkaian (pompa mekanik sebagai backing
pump) [4].

Pad a grafik 4, 5 dan 6 terlihat tingkat
kevakuman terjadi peningkatan yang cukup
signifikan pada hari Selasa dan Rabu jika
dibandingkan dengan tingkat kevakuman pada
hari Senin, hal ini dimungkinkan terjadi karena
kondisi ruang vakum sudah mengalami
penvakuman pada hari sebelumnya, sehingga
jumlah partikel udara yang terperangkap di sela
sela komponen juga tidak sebanyak pada hari
Senin meskipun kondisi ruang vakum pada
tekanan atmosfir setiap harinya pasca sistem
pompa vakum dimatikan pad a sore hari.

Tingkat kevakuman pada hari Kamis dan
Jumat cenderung stabil dan tidak menunjukkan
peningkatan kevakuman yang signifikan, jika
dibandingan pad a tingkat kevakuman hari
sebelumnya (Selasa dan Rabu), hal ini berkaitan
dengan kapasitas kemampuan pompa diffusi,
yang berarti meskipun dioperasikan lebih lama
dari waktu pengamatan, maka capaian tingkat
kevakuman oleh pompa diffusi tidak akan
menunjukkan hasil yang berbeda secara
signifikan [5].
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Grafik 1.Tingkat kevakuman sebelum diffusi
pad a minggu I

Grafik 4. Tingkat kevakuman setelah diffusi
pada minggu I
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Grafik 6. Tingkat kevakuman setelah diffusi minggu III

KESIMPULAN

setelah diffusi
dan hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat jika
diabandingkan dengan hari Senin, dikarenakan
pada hari Selasa dan selanjutnya partikel udara
dalam ruang vakum lebih sedikit jumlahnya
karena pada hari sebelumnya telah dilakukan
proses pemvakuman.

3. Metode pengoperasian dengan
metode ini terlihat lebih hemat, karena
penggunaan sumber daya yang lebih sedikit
baik supply listrik maupun man power, jika
dibandingkan dengan mengoperasikan sistem
pompa vakum secara terus menerus, dim ana
dibutuhkan lebih banyak catu daya/supply listrik
untuk mengoperasikan sistem vakum dan
sistem pendukungnya seperti chiller dan
lainnya, juga biaya tambahan untuk kompensasi
penggunaan jam lembur, akan tetapi selain sisi
posistif dari metode ini yaitu lebih hemat, juga
mempunyai sisi negatif yang harus diperhatikan.

4. Metode pengoperasian yang
dioperasikan pada pagi hari dan dimatikan pada
sore hari serta tidak bekerja pada hari libur akhir
pekan ini menyebabkan kinerja sistem vakum
kurang optimal [8], dimana seharusnya sistem
vakum bekerja 24 jam terus menerus sesuai
dengan prosedur pada manual pengoperasian
Siklotron [9]. Hal ini tentunya mempunyai
dampak yang tidak baik:

a) Dampak jangka pendek adalah pencapaian
tingkat kevakuman yang lebih lama sehingga
akan mengganggu jadwal operasi Siklotron baik
funning berkas maupun proses irradiasi. Untuk
melakukan funning berkas diperlukan waktu
sekurangnya 5 jam, sehingga jika dioperasikan
pada pukul 07.30 maka baru bisa dilakukan
funning berkas sekitar pukul 14.00, dan harus
diakhiri pada pukul 15.30 karena untuk
melakukan pendinginan dibutuhkan waktu 30
menit. Sehingga waktu yang digunakan untuk
proses funning sangat sedikit dan tentunya hal
ini mengakibatkan pemakaian waktu menjadi
tidak produktif.

b) Dampak jangka panjang adalah penurunan
kinerja komponen Siklotron akan terjadi lebih
cepat, antara lain:
1. Adsorber pada pompa cryogenic, yang

merupakan komponen aktif, dim ana pompa
sering dipaksa bekerja dibawah jangkaun
kerjanya. Sehingga adsorber lebih cepat
mengalami kejenuhan [10].

2. Sensor vakum (vacuum gauge) akan
menurun kinerjanya jika banyak terpapar
debu/kotoran akibat kondisi tangki Siklotron
(ruang vakum) yang sering di biarkan dalam

•••••
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disimpulkan sebagai

senin selasa rabu kamis jumat

waktu

o

0.00003

0.00001

E
~ 0.00002
rc
>

0.00005

0.00004E 0.00003

~.",;~ 0.00002
0.000010

Grafik 5. Tingkat kevakuman setelah diffuse
pad a minggu II
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Serdasarkan
pengoperasian sistem
minggu, maka dapat
berikut:

1. Proses pemvakuman tahap awal
(pemvakuman dengan pompa mekanik dan
diffusi) pada awal pekan (hari Senin) berjalan
lebih lambat, dikarenakan adanya libur pada hari
Sabtu dan Minggu sehingga sistem pompa
vakum juga berhenti, yang mengakibatkan lebih
banyak partikel udara yang berada di dalam
ruang vakum, juga banyaknya partikel udara
yang terjebak pad a sela-sela komponen dalam
ruang vakum [6] serta out gassing dari material
akibat terpapar udara luar (atmosfer) [7].

2. Proses pemvakuman tahap awal
(vakum mekanik dan diffusi) pad a hari Selasa
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tekanan atmosfir, sehingga kemungkinan
debu/kotoran banyak yang masuk ke ruang
vakum.

3. Komponen lain yang rusak akibat proses
kondensasi, yang disebabkan oleh
masuknya udara luar kedalam ruang vakum
secara mend adak [11] hal ini terjadi ketika
sistem pompa vakum di matikan (off) pad a
sore hari, dimana pada saat di matikan
kondisi ruang vakum berada pada tingkat
vakum tinggi (orde 10.6 Torr). Kondensasi ini
beresiko terjadinya short terhadap
komponen elektrik didalamnya. Masuknya
udara luar ke dalam ruang vakum juga
memperbesar kemungkinan terjadinya
oksidasi pada materiallogam didalam ruang
vakum, sehingga menyebabkan fungsi
komponen-komponen tersebut mengalami
penurunan (degradasi) yang pada akhirnya
akan mempengaruhi kinerja system
siklotron secara keseluruhan.
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