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ABSTRAK

PERBAIKAN HOUSING (RUMAH SEAL) POMPA PENDINGIN PRIMER 1
REAKTOR KART/NI. Telah dilakukan perbaikan housing (rumah seal) pompa
pendingin primer 1 reaktor Karlini dengan tujuan untuk memperbaiki kebocoran dan
meningkatkan keandalan pengeblok fluida pada pompa primer 1 reaktor Karlini. Ada
pun langkah yang dilakukan adalah : mengganti mechanical seal tipe Nock 560-1]12"

dengan mechanical seal tipe Nock 560-38, memodifikasi housing (rumah seal)
dengan cara membubut diameter housing (rumah seal) dari diameter 54 menjadi 60
mm, setting mechanical seal, aligment dan uji fungsi. Dari hasil modifikasi ini
mechanical seal telah dapat dipasang, housing telah dapat diperbaiki dan pompa
telah beroperasi dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan tidak diketemukan adanya
kebocoran atau kelainan pada pompa, bahkan suara pompa relatip lebih halus dari
sebelumya.
Kata kunci : housing, pompa pendingin primer, mekanikal seal

ABSTRACT

HOUSING MAINTENANCE OF PRIMARY COOLING PUMP I OF KART/NI
REACTOR. Housing maintenance of Primary Cooling Pump have been done with
purpose to enhance capability of f1uida block and stopping leakage. The procedures of
modification are follow: Replace mechanical seal tipe Nock 560 - 1 ]12" by mechanical
seal tipe Nock 560 - 38, modification gland plate/housing with to lathe the diameter of
gland plate/housing from diameter of 54 mm to 60 mm, in size setting-up mechanical
seal, aligment and then function test. The result of the modification are: mechanical

seal has been installed, housing has been modified, and the leakage of primary
cooling water has been repaired and operated properly. Conclution of the
maintenance are the primary cooling water pump is working well, because the primary
cooling water is not leakage any more
Key word: housing, primary cooling pump, mechanical seal

PENDAHULUAN

Dalam suatu instalasi yang banyak melibatkanpenggunaan mesin yang berputar (rotating
equipment), bahkan didalam semua peralatan yang
melibatkan penggunaan fluida cair atau gas,
peranan seal sudah tidak bisa dilepaskan lagi.
Mengingat demikian besarnya kebutuhan seal,
maka bermunculanlah berbagai jenis seal di
pasaran, untuk itu pemilihan jenis seal yang tepat
dalam suatu peralatan menjadi salah satu indikator
yang menentukan keandalan perala tan dan biaya
perawatan.

Dalam instalasi nuklir seperti reaktor
Kartini, rotating equipment khususnya pompa
digunakan untuk mensirkulasi fluida pendingin,
baik itu sebagai pendingin primer maupun
pendingin sekunder. Dalam sistem pendingin
primer reaktor Kartini pompa berfungsi untuk
memindahkan kalor yang dibawa fluida pendingin
dari tangki reaktor ke sistem pendingin sekunder
melaui penukar kalor. Karena demikian vitalnya
fungsi pompa dalam pendingin primer ini, maka
keandalan komponen pompa khususnya seal sangat
menentukan keandalan peralatan yang pad a
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akhirnya menentukan keselamatan reaktor, karena
kegagalan komponen tersebut dapat berakibat
terjadinya kebocoran fluida pendingin yang
terkontaminasi ke lingkungan, bahkan akan
berakibat gagalnya fungsi pompa sebagai pendingin
reaktor yang dapat menyebabkan kecelakaan. Selain
keandalan komponen dalam instalasi nuklir
diterapkan juga sistem perawatan dan manajemen
perawatan yang baik. Untuk sistem keselamatan
diterapkan sistem redudansi, yaitu bila satu
alatlkomponen gagal maka alatlkomponen yang lain
masih dapat difungsikan, sedang manajemen yang
diterapkan meliputi perawatan preventip dan
perawatan kuratip secara terjadwal.

Komponen terlemah dalam sistem
pendingin reaktor adalah seal, oleh karena itu dalam
pemilihan jenis seal selain mempertimbangkan
harga, dipertimbangkan juga keandalan dan
keseuaian fungsi. Sebagai contoh dalam pompa
pendingin sekunder penggunaan seal yang cocok
adalanjenis gland packing, karena pompa sekunder
rpm-nya tinggi, start/stop tinggi, seal berfungsi
sebagai penghalang fluida proses, cairan produck
bukan demineralized water, tidak terkontaminasi

dan tahan lama. Sedang dalam pompa pendingin
primer penggunaan seal yang cocok adalah jenis
mechanical seal. Karena seal jenis ini berfungsi
sebagai pengeblok cairan product (sangat rapat),
cairan product berupa demineralized water dan
cairan product terkontaminasi. Dari pemilihan dan
penentuan penggunaan seal terse but kita perlu juga
meningkatkan/mengoptimalkan penggunaan seal.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah
dengan mengganti mechanical seal pompa primer 1
dari mechanical seal tipe Nock 560 - 1V2" dengan
mechanical seal tipe Nock 560 - 38. Perbedaan
kedua jenis mechanical seal terse but ada pad a
dimensi mechanical seal bagian stationari sealing
face dan diameter dalam seal. Untuk diameter

dalam seal perbedaan hanya 0,1 mm, mechanical
seal tipe nock 560-38 lebih kedl, sehingga titik
pengeblokan bagian shaft lebih rapat, sedang bagian
stationary sealing face perlu dilakukan modifikasi
housing/gland plate, karena diameter stationary
sealing face lama 54 mm dan yang baru 60 mm,
sehingga housing perlu dibesarkan menjadi 60 mm.
Dengan penggantian mechanical seal ini maka
gesekan an tara poros impeller dengan seal lebih
rapat dan luas permukaan gesekan seal bagian
stationary sealing face dengan bagian rotary sealing
face menjadi lebih besar, sehingga seal (perapat)
diharapkan menjadi lebih rapat, lebih andal dan
mempunyai life time yang lebih panjang .

TEORI

Pompa adalah suatu alat yang digunakan
untuk memindahkan fluida dari tekanan yang lebih

rendah ke tekanan yang lebih tinggi atau dari posisi
yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi hi.
Komponen-komponen penting pompa adalah :
bearing, impeller, motor listrik, seal, kopling.
bearing berfungsi sebagai penopang paras
pompa/rotor, impeler sebagai pemutar fluida, seal
sebagai perapat, Motor listrik sebagai penggerak
pompa yang terdiri dari berbagai komponen
(Gambar 1). dan fungsi utamanya adalah sebagai
pengubah energi listrik menjadi energi gerak yang
dimanifestasikan dalam putaran pompa. Seal
menjadi salah satu komponen yang sangat vital,
ketika pompa digunakan dalam instalasi nuklir, oleh
karena itu dituntut tingkat kerapatan dan keandalan
yang tinggi, sebab kebocoran fluida dapat
menimbulkan penyebaran bahan terkontaminasi ke
lingkungan. Oleh karena itu kerapatan seal dan
keandalan seal menjadi sangat urgen.

TAT A KERJA

Alat dan Bahan Yang Digunakan

Alat dan bahan yang digunakan dalam
mengoptimalkanmechanical seal pompa pendingin
primer adalah sebagai berikut : mechanical seal
Nock 560 - 38, mesin bubut dan perlengkapannya,
kund pipa, kund ring/pas, TBA. dan lain lain

Identifikasi

Identifikasi yang dilakukan meliputi
pengamatan secara visual kebocoran, menganalisa
penyebab kebocoran, mempelajari dukumen
perawatan yang pernah dilakukan dan menentukan
tindakan perawatan yang akan dilakukan termasuk
kemungkinan rencana modifikasi gland
plate/hausing. Dari hasil identifikasi tersebut, maka
disimpulkan bahwa penggantian seal dari tipe Nock
560-11/2" dengan mechanical seal tipe N ock 560
38. memungkinkan untuk dilakukan.

.----
~§.:.--l~~_=-
Gambar 1. Motor Penggerak Pompa Primer

Pembongkaran instalasi

Tahapan dalam pembongkaran instalasi adalah
sebagai berikut :
• Pemutusan sistem kelistrikan.

• Langkah ini bertujuan untuk menjamin
keamanan dan keselamatan selama pekerjaan
dilakukan. Pemutusan sistem kelistrikan

dilakukan dengan memposisikan handle sumber i.
daya listrik untuk pompa pada posisi off,
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kemudian melepas kabel pada terminal motor
listrik.

• Pelepasan instalasi pemipaan (Gambar. 2)
• Yaitu memutus sambunganlkonektor dari pompa

ke instalasi pemipaan ada pun tahapan
pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
o Menutup semua valve
o Mendrain air dalam pipa dengan membuka

baut drainase pada pompa, tunggu sampai
air habis.

o Membuka baut pengikat antara pompa
dengan saluran masukan instalasi pemipaan
dan antara pompa dengan saluran keluaran
instalasi pemipaan.

o Melepaskan baut pengikat motor/pompa
denganlandasan

o Menggeser motor/pompa
o Melepas pompa dan bawa ketempat yang

longgar.

1. Mobr llsuik 7. InpotlnstaLasl pelTllp88n 13. BIUlpengikat moIOf
2.l.nd.~n 8. Out Pullnstalasl Pemlpllan '4. Watermur

3.Rumahl.!Igger 9. KopMng 1S,bautpengikiltlUtup~peter
4. Rumahseal 10.lagger
S.lMpe/Ief nKlempengikat
6. Rumah Impeller 12. Baut Pengihl

Gambar 2. Motor dan Pompa Primer

• Pembongkaran Pompa
Tahapan pembongkaran pompa yang terdiri
dari beberapa komponen (gambar 3) dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :

o Melepas baut pengikat rumah
bantalanllagger dengan rumah impeller

o Melepas baut pengikat paras pompa dengan
paras impeller

o Melepas impeller dan bagian dinamis
mechanical seal

o Melepas baut pengikat rumah seal bagian
statis dengan rumah impeller

o Mengeluarkan mechanical seal bagian statis
o Melakukan modifikasi rumah seal bagian

stat is

Moditikasi Rumah Seal Bagian Statis

Mechanical seal adalah suatu sealing device yang
merupakan kombinasi menyatu an tara sealface yang
melekat pada shaft yang ikut berputar dan sealface
yang diam pada housing pompa (gland plate) (21.

Oleh karena dimensi sealface yang diam untuk tipe
nock 560-38 lebih besar dari tipe 560-1l/2, maka
untuk memasang sealface diam perlu modifikasi
housing pompa yaitu dengan memperbesar diameter

housing dari diameter 54 mm menjadi diameter 60
mm seperti terlihat pada Gambar. 4. Adapun
tahapan modifikasi yang dilakukan sebagai berikut :

• Menyiapkan perlengkapan membubut
• Memasang bend a kerja pada cekam/kepala

tetap

• Mensetting benda kerja (rumah seal) dengan
memutar benda kerja dengan tangan. sampai
didapat putaran bend a kerja yang sinkron

• Mengatur putaran mesin
• Melakukan pembubutan sesuai ukuran

diameter seal

• Melakukan uji pemasangan seal, jika sudah
tepat, lepas bend a kerja

Gambar 3. Pompa Primer

Gambar 4. Rumah seal bagian statis

Instalasi ulang

Instalasi ulang dilakukan dengan memasang
komponen-komponen pompa dengan urutan
kebalikan dari saat pembongkaran, adapun
tahapannya adalah sebagai berikut :

• Memasang baut pengikat rumah seal dengan
rumah lagger

• Memasang baut pengikat rumah seal dengan
rumah impeller/valute

• Memasang mechanical seal bagian diam pada
rumah seal

• Memasang mechanical seal bagian dinamis
pada paras impeller selanjutnya dipasang pada
rumah impeller

• Mengatur jarak impeller dengan dinding rumah
impeller (±lmm)

• Memasang klem pengikat antara paras impeller
dengan paras lagger/bantalan

• Memasang tutup impeller

• Menset pompa dengan saluran pemipaan dan
motor listrik

• Menginstal sistem kelistrikan
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Uji fungsi

Uji fungsi dilakukan dengan dua cara
yaitu memutar pompa dengan tangan dan memutar
pompa dengan tenaga motor listrik, kemudian
diamati ada tidaknya gesekan, atau kebocoran atau
anomali putaran atau suara, untuk selanjutnya
dilakukan analisa kemudian dilakukan tindakan

yang tepat. Dari hasil uji fungsi ini didapati kondisi
getaran dan suara yang relatip lebih halus dari
sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa setting
/aligment motor dan pompa baik, kemudian
kebocoran tidak didapati lagi, hal ini menunjukan
bahwa mechanical seal telah berfungsi dengan baik.

HASIL

Dari hasil perbaikan ini, diameter rumah
mechanical seal bagian statis/housing telah dapat
dimodifikasi (diperbesar) dan mechanical seal
bagian statis telah dapat dipasang. Dengan
demikian maka penggantian mechanical seal tipe
Nock 560 - Ph" dengan tipe Nock 560 - 38 telah
dapat dilakukan dan pompa pendingin primer 1
telah dioperasikan dengan baik.

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan optimasi pompa
pendingin primer ini, yang juga merupakan salah
satu kegiatan perawatan dalam rangka untuk
meningkatkan kehandalan dan ketersediaan operasi
reaktor khususnya pendinginan reaktor, maka telah
dilakukan penggantian sealing device pompa primer
dari tipe Nock 560-11/2" dengan tipe Nock 560-38,
yang mana housing untuk sealing face yang diam
perlu dilakukan modifikasi, karena dimensi sealing

face keduanya berbeda. Dalam pelaksanaan
pekerjaan ini ada 3 sasaran pekerjaan yang dinilai
kritis terhadap kegagalan yaitu :
1. Memodifikasi housing sealface diam/stationary

sealing face.
2. Pengaturan/setting mechanical seal
3. Aligment pompa dengan motor

Untuk memodifikasi yaitu memperbesar diameter
housing dari diameter 56 menjadi 60 mm, dilakukan
dengan cara membubut housing sedemikian
sehingga diperoleh ukuran diameter housing sarna
dengan diameter stationary sealing face. Oleh
karena bentuk dan ukuran bagian luar housing yang
besar dan tidak beraturan, maka diperlukan
kecermatan, ketlatenan dan ketrampilan yang baik
dalam pengerjaan pembubutan. Hal ini dilakukan
untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik yang
meliputi ketepatan ukuran dan centering benda
kerja. Sehingga ketika dilakukan setting titik
sealing face dapat menempel dengan sempurna,
sehingga kebocoran dapat dihindari. Penggunaan

jenis mechanical seal dengan ukuran stationary
sealing face yang mempunyai diameter lebih besar
dari sebelumnya ini, mempunyai beberapa
keuntungan yaitu permukaan gesek untuk stationary
sealing face lebih besar, sehingga lebih baik dan
lebih handa\' karena bila terjadi putaran pompa
yang tidak sinkron, faces masih dapat berfungsi dan
masih rapat dalam mengeblokjluida product.
Setting mechanical seal dilakukan karena jenis
mechanical seal yang dipakai adalah jenis basic
mechanical seal atau conventional mechanical seal

sehingga perlu dilakukan pengesetan dalam
pemasangan, agar didapat tekanan sealing face yang
baik sehingga dapat terhindar dari kebocoran.
Aligment adalah suatu langkah seting motor dan
pompa sedemikian sehingga dihasilkan kesegarisan
shaff pompa dengan shaff motor. Dengan
kesegarisan tersebut maka dihasilkan putaran yang
sinkron dan terhindar dari kemungkinan
bengkoknya shaff atau putaran oleng yang dapat "
menyebabkan kegagalan sealing face. Aligment ini
dilakukan dengan melevel kedua shaff dengan
water pas untuk posisi horizontal sedang untuk\
posisi vertical dilakukan dengan melevel
menggunakan mistar dan perabaan dengan tangan .. ,' "

Dari pekerjaan modifikasi dan perbaikari
pompa ini semua kendala yang terjadi telah dapat
diatasi dan pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar
dan baik, hal ini ditunjukan dari hasil pelaksanaan
pekerjaan terse but yang menunjukan hasil
modifikasi yang baik dan unjuk kerja pompa yang
tidak didapati adanya kebocoran serta tingkat
kebisingan pompa yang relatip lebih rendah dari
sebelumnya.

KESIMPULAN

Perbaikan dan modifikasi pompa yaitu
pada bagian rumah mechanical seal bagian diam
telah dapat dilakukan, mechanical seal tipe Nock
560-38 telah dapat dipasang dengan baik, pompa
telah dapat beroperasi, tidak diketemukan adanya
kebocoran pada sistem perapat/seal pompa
pendingin primer, suaraltingkat kebisingan lebih
rendah dari sebelumnya. Dengan data pengamatan
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan
pompa dan modifikasi telah berhasil dilaksanakan
dengan baik.

SARAN

Dengan telah dilakukan penggantian
mechanical seal pada pompa pendingin primer 1
ini, maka pompa pendingin primer reaktor Kartini
mempunyai dua jenis mechanical seal. untuk itu
sebaiknya dilakukan penyeragaman mechanical
seal atau paling tidak di arsipkan jenis perapat/seal

Buku II hal. 518 ISSN 1410 - 8178 Agung Nugroho, dkk



~

batan

PRO SIDING SEMINAR
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Pusat Teknologl Akselerator dan Proses Bahan
Yogyakarta, 11 September 2013

untuk masing masing pompa, sehingga dapat
memudahkan teknisi perawatan yang lain.
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5i9it Pramana
~ ~agaimana kita tahu bahwa mechanical seal

yang terpasang lebih handal ?
~ Apakah life time mechanical seal hanya

tergantung pada keadalan seal ?

Agung Nugroho
~ Ditinjau dari dimensi stationary sealing face

yang lebih besar, maka secara otomatis luas
sealing face menjadi besar, dengan luas yang
besar maka pengeblokan fluida product
menjadi lebih baik, dengan demikian
mechanical seal menjadi lebih handal dari
sebelumnya.

~ Tidak, tetapi tergantung banyak faktor antara
lain

• Setting mechanical seal

• Kondisi bantalan (bearing)
• Waktu operasi

• Aligment, d/!.

Sri Sukamjaya
~ Housing terbuat dari apa, bagaimana bila

terkontaminasi air pendingin primer?

Agung Nugroho
~ Sesuai ketentuan untuk reaktor kartini bahwa

semua komponen yang berhubungan dengan
radiasi/pendingin reaktor harus terbuat dari
alumunium/ stainless steel, maka secara

otomatis pompa primer juga terbuat dari
alumunium. Tujuannya jika teraktivasi maka
aktivitasnya segera hilang (umur paronya
pendek, karena housing bagian dari pompa
primer secara otomatis juga terbuat dari
alumunium.
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