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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
Perkembangan produksi kelapa sawit di Indonesia terus meningkat setiap
tahunnya. Hasil produksi kelapa sawit dibagi menjadi dua yaitu minyak sawit
(CPO) dan biji inti sawit (kernel). Seiring dengan perkembangannya, junlah
pabrik pengolahan kelapa sawit terus meningkat.
PT. Kuala Lumpur Kepong (KLK) Dumai merupakan salah satu pabrik
pengolahan produk PKO. Dimana produk yang dihasilkan adalah fatty acid dan
gliserin. Produk yang dihasilkan kemudian di ekspor ke Malaysia
Untuk memproduksi bahan bahan tersebut dibutuhkan peralatan peralatan
penunjung seperti turbin, furnance/Dapur, Boiler, pompa dan lain-lain. Peralatan
ini harus memiliki kehandalan, efisien dan ketahanan yang baik.
Penulis mencoba untuk meninjau aktifitas di lapangan dalam rangka kerja
praktek yang dilakukan di PT. KLK Dumai. Dari hasil peninjauan ditemukan
penurunan performa pada pompa sentrifugal pada unit reverse osmomsis (RO).
Sehingga dibutuhkan perawatan korektif pada pompa tersebut guna meningkatkan
performa pompa kembali seperti semula. Dari masalah tersebut penulis berinisiatif
untuk mengambil data dan meneliti proses perawatan korektif pada pompa
tersebut.
Kerja praktek ini sebagai salah satu sistem pembelajaran mahasiswa agar
dapat melihat dan memahami secara langsung aplikasi atau penerapan ilmu-ilmu
teknik mesin. Kerja praktek ini juga sangat membantu penulis untuk bisa melihat
langsung penerapan ilmu yang telah di dapat dibangku perkuliahan dan secara
tidak langsung memotivasi agar penulis lebih giat untuk belajar lagi.
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1.2. Pelaksanaan
Waktu dan tempat praktek dilaksanakan di PT. KLK yang berlokasi di
Dumai, Riau terhitung tanggal 5 Juli – 25 Agustus 2021. Adapun waktu kerja di
PT KLK Dumai
No

Hari

Jam Kerja

Istirahat

1

senin s/d jumat

08:00 s/d 16:30

12:00 s/d 13:30

2

sabtu

08:00 s/d 12:00

Tidak ada

3

Minggu

Libur

Libur

Tabel 1.1 Waktu pelaksanaan kerja praktek
1.3. Tujuan
Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan
kerja praktek di PT. KLK Dumai khususnya di bagian maintenance yaitu :
1.

Tujuan umum
Mahasiswa dapat secara langsung mengamati proses produksi, sehingga

dapat mengetahui dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang
sebenarnya di industri dan dengan harapan akan menambah wawasan dan
pengetahuan teknologi baru yang belum pernah di dapatkan di bangku kuliah.
2.

Tujuan khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam KP adalah agar mahasiswa

terutama penulis mampu:
a. Mampu menambah pengalaman bekerja di dunia industri.
b. Mempelajari cara kerja pompa sentrifugal.
c. Mengetahui gambaran mengenai “Perawatan Korektif Pada Pompa
Sentrifugal”
d. Memberi masukan dan menerima pemikiran untuk mengatasi kerusakan
pada pompa yang dapat mempengaruhi proses produksi di PT. KLK Dumai.
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1.4. Manfaat
Adapun manfaat yang di dapat oleh penulis dari kegiatan kerja praktek di
PT. KLK Dumai di antaranya:
a.

Untuk dapat menghubungkan teori dan praktek, dari apa yang telah di dapat
mahasiswa di bangku kuliah dengan keadaan praktek kerja lapangan di
dunia industri.

b.

Untuk menambah pengalaman kerja langsung di dalam dunia industri.

c.

Untuk dapat mengungkapkan pengalaman selama berlangsungnya kerja
praktek di industri pada susunan laporan dalam bentuk tulisan.

d.

Untuk dapat menciptakan suatu pemahaman yang sinergis, jelas, dan terarah
antara dunia perguruan tinggi dan dunia kerja.

1.5. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari beberapa
bab yaitu sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan latar belakang, pelaksaan, tujuan, manfaat, dan sistem
penulisan
b. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya PT. KLK Dumai, visi,
misi, struktur perusahaan, layout perusahaan
c. BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KULIAH PRAKTEK (KP)
Pada bab ini menjelaskan tentang pekerjan pekerjaan apa saja yang
dilakukan di PT tersebut
d. BAB IV MAINTENANCE
Pada bab ini menjelaskan tentang maintenance, pengertian pompa, dan
proses overhaul
e. BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang
peraawatan pompa sentrifugal.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat
PT. KLK Dumai adalah perusahaan yang didirikan dalam

rangka

penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1967 dan
UU No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Persetujuan atas
berdirinya perusahaan dari pemerintah Republik Indonesia diperoleh berdasarkan
Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi. Perusahaan ini didirikan atas
kerjasama dengan Kuala Lumpur Kepong (KLK Group).
Investasi antara Indonesia dan Inggris telah terjalin sejak 30 tahun yang lalu.
Investasi Inggris mulai masuk ke Sumatera utara pada tahun 1970 bergerak di
bidang usaha perkebunan karet dan coklat berlokasi di Kabupaten Langkat.
Seiring dengan meningkatknya kebutuhan, maka PT. KLK Dumai
membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit refinery dan oleo chemical
yang terletak di jalan datuk laksamana kawasan pelindo 1 Dumai, Provinsi Riau.
Kegiatan project pertama kali diadakan pada bulan maret 2012. Dalam
menghadapi persaingan industri minyak kelapa sawit khususnya persaingan antara
perusahaan tangki timbun yang ada di Provinsi Riau, maka perusahaan
menerapkan suatu sistem manajemen yang diakui secara international yaitu sistem
manajemen ISO 9001 dan HACCP.
2.1.1. Visi dan misi PT. KLK Dumai
Visi dan misi PT. KLK Dumai adalah sebagai berikut:
Visi: Strive For Exellence
Misi: Berusaha untuk muncul sebagai kekuatan global dalam perindustrian dan
oleo kimia serta bertujuan untuk terus membangun industri yang lebih baik
di antaranya:
1.

Menawarkan produk dan layanan berkualitas dengan harga bersaing.

2.

Menjadikan perusahaan yang baik dan bertanjung jawab.

3.

Produktif kembali yang wajar pada investasi.
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4.

Mempertahankan produktifitas yang stabil dan produktifitas yang memadai.

5.

Tumbuh melalui investasi laba.

6.

Mempertahankan standar etika bisnis dan praktek.

7.

Memenuhi tanggung jawab sosial di perusahaan dalam komunitas, dimana
perusahaan beroperasi.

2.1.2. Bagan Organisasi PT. KLK Dumai
Bagan organisasi PT. KLK Dumai dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2. 1 Bagan Organisai PT. KLK

5

2.1.3. Layout PT.KLK Dumai
Layout dari pabrik PT. KLK Dumai dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 2. Layout Pabrik PT. KLK Dumai
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BAB III
DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP)

3.1. Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan
Dalam sebuah pekerjaan tidak terlepas dari yang namanya laporan agenda
pekerjaan ataupun presensi kehadiran yang diterapkan oleh sebuah perusahaan.
Disini penulis akan menjelaskan laporan kegiatan harian selama KP di PT.
Kreasijaya Adhikarya Pelindo 1 Dumai. Secara terperinci pekerjaan/kegiatan yang
telah penulis laksanakan selama KP dari tanggal 05 Juli 2021 s.d. 28 Agustus
2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
No.
1

2

3

4

5

6

Hari/Tanggal
Senin, 05 Juli 2021

Kegiatan
Induction K3 Safety

Lokasi
MASTER
POIN

Selasa, 06 Juli 2021

Unloading pompa

UNLOADING
BARR

Rabu, 07 Juli 2021

Pergantian rubber kopling
pompa

Kamis, 08 Juli 2021

Perancangan jalur pipa
unloading

Jumat, 09 Juli 2021

REFINERY
UNLOADING
BARR

Pabrikasi pipa unloading

UNLOADING
BARR

Sabtu, 10 Juli 2021

Pabrikasi pipa unloading

UNLOADING
BARR

Tabel 3.1 Minggu Pertama Magang

No.
1
2

Hari/Tanggal
Senin, 12 Juli 2021

Selasa, 13 Juli 2021

Kegiatan
Pabrikasi pipa unloading
Pemasangan valve 10 inc

Lokasi
UNLOADING
BARR
REFINERY
7

3

Rabu, 14 Juli 2021

Pemindahan pipa elbow

REFINERY

4

Kamis, 15 Juli 2021

Pabrikasi stoper unloading

5

Jumat, 16 Juli 2021

Pabrikasi nozzel

REFINERY

6

Sabtu, 17 Juli 2021

Perbaikan vesel

RO

WORKSHOP

Tabel 3.2 Minggu Kedua Magang
No.

Hari/Tanggal

Kegiatan

Lokasi

1

Senin, 19 Juli 2021

Perbaikan konektor pompa

2

Selasa, 20 Juli 2021

Pabrikasi ruangan loker

WORKSHOP

3

Rabu, 21 Juli 2021

Perbaikan line chemical

RO

4

Kamis, 22 Juli 2021

Perbaikan lanjutan loker

WORKSHOP

Jumat, 23 Juli 2021

Pemasangan line pompa

UNLOADING

5
6

unloading
Sabtu, 24 Juli 2021

RO

BARR

Pembongkaran kopling pompa

REFINERY

Tabel 3.3 Minggu Ketiga Magang

No.
1
`2
3
4

5

6

Hari/Tanggal

Kegiatan

Senin, 26 Juli 2021

Perbaikan pipa

Selasa, 27 Juli 2021

Pemasangan elbow pipa
unloading

Rabu, 28 Juli 2021
Kamis, 29 Juli 2021

Jumat, 30 Juli 2021

Sabtu, 31 Juli 2021

Pemasangan line pompa
Pencucian baut line pompa

Pemasangan pipa unloading
Pembuatan line untuk HCL
dan COSMIC

Lokasi
RO
UNLOADING
BARR
REFINERY
UNLOADING
BARR
UNLOADING
BARR
RO

Tabel 3.4 Minggu Keempat Magang
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No.
1

Hari/Tanggal
Senin, 02 Agustus 2021

Kegiatan

Lokasi

Pabrikasi line pompa dan

UNLOADING

Pembuatan tapak pompa

BARR
WORKSHOP

2

Selasa, 03 Agustus 2021

Pembersihan workshop

3

Rabu, 04 Agustus 2021

Perbaikan pompa sentrifugal

REFINERY

4

Kamis, 05 Agustus 2021

Welding line filter

REFINERY

5

Jumat, 06 Agustus 2021

Pemasangan valve line steam

REFINERY

6

Sabtu, 07 Agustus 2021

Perbaikan pompa sentrifugal

REFINERY

Tabel 3.5 Minggu Kelima Magang

No.

Hari/Tanggal

Kegiatan

1

Senin, 16 Agustus 2021

Welding stopper unloading

WORKSHOP

2

Selasa, 17 Agustus 2021

Welding stopper unloading

WORKSHOP

3

Rabu, 18 Agustus 2021

Welding stopper unloading

WORKSHOP

4

Kamis, 19 Agustus 2021

Welding stopper unloading

WORKSHOP

5

Jumat, 20 Agustus 2021

6

Sabtu, 21 Agustus 2021

Pemindahan plat dan
chemichal
Pabrikasi dudukan pompa
chemical

Lokasi

RO

RO

Tabel 3.6 Minggu Keenam Magang

No.

Hari/Tanggal

1

Senin, 23 Agustus 2021

2

Selasa, 24 Agustus 2021

3

Rabu, 25 Agustus 2021

4

Kamis, 26 Agustus 2021

Kegiatan
Pemasangan dudukan
pompa chemical
Pergantian packing line
dearator
Pergantian packing line
steam
Perbaikan pompa high
presure

Lokasi
RO

REFINERY

REFINERY

RO
9

5

Jumat, 27 Agustus 2021

6

Sabtu, 28 Agustus 2021

Perbaikan pompa high
presure
Pengantaran laporan dan
izin

RO

PT KLK

Tabel 3. 7 Minggu Ketujuh Magang
3.2. Target Yang Diharapkan
Diera globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik dibidang
perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu yang
dimiliki, diharapkan untuk generasi muda bangsa Indonesia terkhususnya
mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis dalam kegiatan kerja
praktek (KP) bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya untuk dalam dunia kerja
kelak dimasa akan datang.
3.3

Perangkat Keras Atau Lunak Yang Digunakan Dan Langkah Kerjanya

1.

Kunci pas dalam berbagai macam ukuran yang di perlukan.

2.

Kunci pipa dalam berbagai ukuran tertentu yang di perlukan.

3.

Kunci shock dalam berbagai ukuran yang di perlukan.

4.

Pemukul/hammer.

5.

Sekrap.

6.

Kuas, Grease.

7.

Oli pembuang karat (wd), Gland Packing.

8.

Jangka Sorong, Grinding Wheels.

3.4. Data-data yang diperlukan
Adapun data-data yang diperlukan PT. KLK Dumai berupa:
1.

Sejarah singkat perusahaan.

2.

Struktur organisasi perusahaan.

3.

Visi dan misi perusahaan.
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3.5. Dokumen-Dokumen File-File Yang Dihasilkan
Dokumen yang dihasilkan untuk kerja praktek dari perusahaan PT. KLK
Dumai hanya sedikit dan cuma sejarah singkat perusahaan serta struktur
organisasi yang tersedia, tidak memberi buku-buku untuk diperlihatkan.
3.6. Kendala-Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas sebagai
berikut :
1.

Kurangnya pemahaman dalam prinsip kerja mesin sepenuhnya.

2.

Kurangnya pengetahuan dalam perbaikan maupun dalam perawatan pada
bagian setiap komponen mesin maupun pada setiap komponen pompa.

3.

Kurangnya pemahaman dalam pengoperasian mesin.

4.

Kurangnya pemahaman dalam pengetahuan jumlah maksimum tekanan
yang digunakan.

5.

Kurangnya buku panduan dalam perbaikan dan perawatan untuk mekanik
di bagian pompa.

6.

Kurangnya pengalaman dalam setiap kerja yang ada.

7.

Keterbatasan di persediaan peralatan yang khususnya di bagian mekanik.
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BAB IV
TUGAS KHUSUS

4.1. Maintenance
Secara definisi, maintenance adalah suatu tindakan perbaikan dan perawatan
pada suatu objek. Sedangkan dalam dunia industri, maintenance diartikan sebagai
tindakan pemerliharaan komponen atau mesin pabrik dan cara memperbaharui
masa pakai ketika dianggap tidak layak atau sudah rusak.
Sayangnya, banyak industri yang menganggap pemeliharaan mesin
merupakan hal sepele karena dianggap boros biaya. Padahal, jika mesin tidak
dirawat dengan baik maka dapat mengalami kerusakan di beberapa bagian
sehingga proses produksi menjadi terhambat.
Setiap mesin pasti bisa membutuhkan perawatan, jika sudah rusak maka
harus dilakukan penggantian komponen dan biaya yang harus dikeluarkan
tentunya jauh lebih besar ketimbang biaya perawatan.
Maka dari itu, sebenarnya pemeliharaan mesin seperti preventive dan
predictive maintenance justru dapat menghemat biaya pengeluaran karena selain
terhindar dari kerusakan, juga dapat memperpanjang usia mesin yang digunakan.

4.2. Jenis - jenis maintenance
1) Preventive Maintenance – Pemeliharaan yang dilakukan dalam periode
waktu yang tujuannya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana,
baik mutu, biaya, ataupun ketepatan waktunya.
2) Scheduled Maintenance – Pemeliharaan yang bertujuan

mencegah

terjadinya kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam
rentang waktu tertentu.
3) Predictive Maintenance – Pemeliharaan dimana pelaksanaanya didasarkan
kondisi aset. Pemeliharaan prediktif disebut juga perawatan berdasarkan
kondisi.
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4) Emergency

Maintenance

–

Pemeliharaan

aset

yang

memerlukan

penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang
lebih parah.
5) Breakdown Maintenance – Pemeliharaan yang bersifat perbaikan yang
terjadi ketika aset mengalami kegagalan dan menuntut perbaikan darurat
atau berdasarkan prioritas.
6) Corrective Maintenance – Pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya
hasil produk (barang setengah jadi maupun barang jadi) yang tidak sesuai
dengan rencana.
4.3. Tujuan Maintenance
Berikut ini beberapa tujuan dilakukan maintenance :
1) Menganalisa kerusakan sejak dini sehingga bila terjadi kerusakan bisa
langsung dilakukan perbaikan.
2) Efisiensi pengeluaran atau biaya penggantian komponen.
3) Kondisi mesin yang dipelihara dengan baik maka dapat membuat proses
produksi menjadi lebih lancar sehingga produktivitas semakin meningkat
4) Kondisi mesin menjadi lebih stabil dan berjalan dengan baik maka dari itu
pengendalian mutu atau kualitas harus dilakukan dengan benar
5) Menjaga mesin atau peralatan industri agar terhindar dari kerusakan dalam
skala yang lebih besar.
4.4. Istilah Istilah Dalam Maintenance
Berikut istilah – istilah tersebut :
1) Maintainability adalah perbaikan pada kegagalan suatu item untuk
dikembalikan kepada kondisi awal operasional.
2) Reliability adalah perbaikan suatu item untuk bekerja secara normal untuk
jangka waktu operasional.
3) Availability adalah ketersediaan suatu item untuk bekerja secara normal saat
diminta.
4) Mission time adalah waktu operasional suatu item.
5) Downtime adalah waktu dimana suatu item tidak bekerja.
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6) Logistic time adalah Sebagian waktu downtime yang digunakan untuk
menunggu spare part.
7) Failure adalah ketidakmampuan suatu item untuk beroperasi.
8) Serviceability adalah Tingkat kemudahan atau kesulitan pada item yang
dapat dikembalikan ke kondisi kerjanya.
9) Redundancy adalah keberadaan lebih dari satu alat untuk mencapai satu
fungsi yang ditentukan.
10) Failure Mode adalah keadaan abnormal dari kinerja suatu item yang
menjadi pertimbangan pada item tersebut karena menyebabkan kegagalan.
11) Useful life adalah Jarak waktu suatu item beroperasi dan berproduksi.
12) Corrective Maintenance adalah maintenance yang tidak terjadwal untuk
mengembalikan pada peforma semula.
13) Continuous task adalah sebuah kegiatan yang melibatkan monitoring
terhadap suatu item.
14) Active repair time adalah periode saat downtime saat manpower bekerja
memperbaiki suatu item.
15) Inspection adalah observasi secara kualitatif dari kondisi item.
16) Overhaul adalah restorasi dan observasi yang komperhensif untuk
mengembalikan suatu item pada kinerja awal.
4.5.Pengertian Pompa
Pompa adalah mesin untuk menggerakan fluida. Pompa menggerakan fluida
dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan tekanan yang lebih tinggi, untuk
mengatasi perbedaan tekanan ini maka diperlukan tenaga (energi). Pompa secara
umum terbagi atas dua yaitu :
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1) Positive displacement

Gambar 4.1 Positif Displacement
Positive Displacement Pump disebut juga pompa dengan kerja positif yaitu
pompa yang menghasilkan volume (kapasitas) yang intermitent (berselang).
Cairan (fluida) akan ditekan pada elemen-elemen pompa dengan volume
tertentu, yang mana ketika cairan masuk akan langsung dipindahkan ke sisi buang
sehingga tidak mengalami kebocoran (alir balik) ke sisi masuk. Kapasitas (Q)
pompa ini berbanding lurus dengan jumlah putaran (n) selain itu pompa jenis ini
menghasilkan energi angkat (head) yang tinggi dengan kapasitas (Q) yang rendah.

2) Dynamic pump

Gambar 4.2 Dynamic Pump
Dynamic Pump atau disebut juga non positive displacement pump yaitu
pompa yang ruang kerjanya dinamis atau tidak berubah selama pompa itu bekerja,
Sehingga ketika ingin menaikan tekanan maka kita tidak harus merubah pula
volume aliran fluida tersebut.
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Pada pompa ini mengalami perubahan energi yaitu dari energi mekanik ke
energi kinetik, lalu menjadi energi potensial. Elemen utama pada pompa ini
adalah sebuah rotor impeler yang berputar dengan kecepatan tinggi. Selain itu
pompa ini tergolong kedalam pompa yang aksial dan sentrifugal.
4.6. Macam-macam pompa dinamik
1) Pompa sentrifugal

Gambar 4.3 Pompa Sentrifugal
Pompa sentrifugal adalah jenis pompa yang terdiri dari impeler yang
memiliki sebuah saluran inlet di bagian tengahnya. Ketika sebuah impeler
berputar, cairan (fluida) akan mengalir menuju casing pada sekitaran impeler
sehingga menciptakan dampak pada gaya sentrifugal. Casing ini juga berfungsi
untuk menurunkan cairan (fluida) namun kecepatan putar pada impeler tetap
tinggi. Kecepatan pada cairan tersebut akan dikonversi menjadi sebuah tekanan
oleh casing sehingga cairan bisa dikeluarkan melalui outlet.
Pompa jenis ini termasuk kedalam klasifikasi dynamic pump atau pompa
dinamik yang memiliki kelebihan-kelebihan yaitu biaya yang rendah, bekerja
pada kecepatan tinggi, aliran yang halus dan tekanan yang seragam.

2) Pompa aksial

Gambar 4.4 Pompa Aksial
16

Pompa aksial adalah jenis pompa yang menghasilkan sebagaian besar
tekanannya dari propeler dan juga menghasilkan gaya lifting pada sudut terhadap
cairan (fluida). Selain itu pompa ini juga tebagi menjadi dua tipe yaitu pompa
aksial horizontal dan pompa aksial vertikal (single-stage & two-stage).
Secara umum pompa aksial yang sering digunakan kebanyakan orang
adalah pompa aksial tipe vertikal. Sedangkan untuk kebutuhan cairan (fluida)
dengan debit yang besar serta tekanan yang kecil adalah pompa aksial dengan tipe
horizontal.
Kedua tipe pompa ini juga termasuk kedalam klasifikasi dynamic pump atau
positive diplacement
4.7. Aplikasi Dynamic Pump
Pompa dinamik digunakan di pabrik-pabrik untuk memompa cairan minyak
atau air untuk di alirkan ke atas. Pompa ini dapat memompa cairan dengan
kecepetan tinggi. Pompa ini tidak bisa digunakan untuk memompa cairan yang
bersifat korosif karena body pompa ini terbuat dari besi.
4.8. Kelebihan Dan Kekurangan Pompa Dinamik
Kelebihan

Kekurangan

Memiliki banyak jenis

Tidak efisiensi jika terjadi trotoling

Tidak memerlukan tempat yang besar

Tidak efisien jika menyedot zat kental

Aliran tidak terputus
Efisiensi lebih tinggi
Kontruksi yang kuat
Harga murah
Tabel 4. 1 Kelebihan dan Kekurangan Pompa Dinamik
4.9. Pompa sentrifugal
4.9.1. Prinsip kerja pompa sentrifugal
Ketika sebuah objek benda diputar dalam gerak melingkar, benda tersebut
akan cenderung terlempar keluar dari pusat lingkaran. Satu cara untuk menambah
energi kepada fluida cair adalah dengan memutar fluida tersebut dalam arah
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melingkar. Gaya yang mengakibatkan sebuah objek terlempar keluar dalam gerak
melingkar disebut gaya sentrifugal. Bagian pompa yang memutar flluida cair
disebut impeller. Fluida cair mengalir melalui inlet pompa dan masuk kedalam
titik pusat impeller. Selanjutnya impeller akan menggerakkan fluida tersebut
dalam gerak melingkar, fluida cair akan didorong dari titik pusat menuju bagian
terluar dari bibir impeller. Semakin cepat impeller berputar, akan semakin cepat
fluida cair bergerak. Impeller disusun dari rangkaian vanes atau blade, yang
berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida.
Pompa sentrifugal bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal yaitu bahwa
benda yang bergerak secara melengkung akan mengalami gaya yang arahnya
keluar dari titik pusat lintasan yang melengkung tersebut. Besarnya gaya
sentrifugal yang timbul tergantung dari masa benda, kecepatan gerak benda, dan
jari-jari lengkung lintasannya.
4.9.2. Bagian bagian pompa sentrifugal

Gambar 4. 5 Bagian Bagian Pompa Sentrifugal

1) Stuffing Box
Stuffing Box berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah dimana
poros pompa menembus casing.
2) Packing
Digunakan untuk mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari casing
pompa melalui poros. Biasanya terbuat dari asbes atau teflon.
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3) Shaft (poros)
Poros berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak selama
beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian berputar
lainnya.
4) Shaft sleeve
Shaft sleeve berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi dan
keausan pada stuffing box. Pada pompa multi stage dapat sebagai leakage
joint, internal bearing dan interstage atau distance sleever.
5) Vane
Sudut dari impeller sebagai tempat berlalunya cairan pada impeller.
6) Casing
Merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung
elemen yang berputar, tempat kedudukan diffuser (guide vane), inlet dan
outlet nozel serta tempat memberikan arah aliran dari impeller dan
mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis (single
stage).
7) Eye of Impeller
Bagian sisi masuk pada arah isap impeller.
8) Impeller
Impeller berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi
energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinyu, sehingga
cairan pada sisi isap secara terus menerus akan masuk mengisi kekosongan
akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya
9) Wearing Ring
Wearing ring berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang melewati
bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller, dengan cara
memperkecil celah antara casing dengan impeller.
10) Bearing
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Bearing (bantalan) berfungsi untuk menumpu dan menahan beban dari
poros agar dapat berputar, baik berupa beban radial maupun beban axial.
Bearing juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar dan
tetap pada tempatnya, sehingga kerugian gesek menjadi kecil.

4.10. Proses Corrective Maintenance
Corrective maintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan
untuk mengatasi kegagalan atau kerusakan yang ditemukan selama masa
preventive

maintenance.

Sebelum

melakukan

pembongkaran,

penulis

mempersiapkan alat-alat ini :
1.

Kunci ring pas 17, 18, 19, 24

2.

SKF reversible jaw puller

3.

Kunci l

4.

Kain majun

5.

Palu

6.

Tang spi

4.10.1. Pembongkaran pada pompa
1.

Ini adalah foto pompa sebelum dilakukan pembongkaran

Gambar 4.6 Pompa Sentrifugal
2.

Ini adalah impeller yang dibuka pada pompa kalau dilihat kondisi impeller
ini masih bagus
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Gambar 4. 7 Impeller Pompa
3.

Foto ini adalah cover luar dari pompa sebagai penutup impeller, penutup ini
masih bagus hanya perlu dilakukan pembersihan saja pada casing ini

Gambar 4.8 Cover Impeller
4.

Ini adalah casing dari pompa yang mengalami kerusakan tadi jadi pada
pompa ini dilakukan pengecatan agar tidak terjadi pengkaratan pada casing
pompa ini.

Gambar 4.9 Casing Pompa
4.10.2. Hasil Overhaul Pompa
Hasil overhaul pompa ditemukan shaft pompa patah dan harus diganti
dengan yang baru untuk part-part yang lain di dalam pompa masih aman hanya
saja perlu dibersihkan agar peforma pompa kembali normal lagi.
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Gambar 4.10 Foto Shaft Yang Patah
4.10.3. Hasil Perawatan Korektif Pompa Sentrifugal
Setelah melakukan berbagai rangkaian perawatan korektif pada pompa
sentrifugal di unit plant refinery dan pompa dioperasikan kembali dan berjalan
dengan

normal
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Pada bab ini penulis membuat kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab 4.
Berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa penulis ambil, yaitu :
1.

Setelah dilakukan maintenance pada pompa dan pompa kembali beroperasi
secara normal.

2.

Penyebab shaft pompa patah berasal dari pemakaian pompa nonstop dan
sudah waktunya untuk diganti.

3.

Proses pembongkaran dilakukan apabila menemukan kerusakan dengan
metode prefentive maintenance.

5.2. Saran
1.

Perlunya komunikasi yang baik antar operator dalam PT.

2.

Perlunya ada pengecekan secara teratur agar tidak sampai timbul masalah.

3.

Perlunya tambahan alat dalam melakukan pekerjaan.

4.

Sebaiknya ada seorang yang melakukan pengecekan setiap pagi.
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LAMPIRAN
1.

Lembar penilaian dari PT

