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ABSTRAK 

RANCANG BANGUN ALAT UJI SEAL DINAMIK. Paper ini membahas tentang perancangan 
alat uji seal dinamik yang memiliki kelebihan yaitu dapat menguji beberapa jenis seal dinamik 
dengan mengganti pelat yang berfungsi sebagai dudukan seal sesuai dengan tipe seal yang akan 
diuji. Metode perancangan alat uji seal dinamik ini adalah dengan melakukan perhitungan dimensi 
dan material poros, perancangan bantalan, perhitungan umur bantalan dan perancangan bagian-
bagian pendukung lainnya. Hasil rancangan adalah sebuah alat uji seal dinamik menggunakan 
poros dengan material S 45 C yang memiliki tegangan tarik maksimal 58 kg/mm2. Alat uji seal 
dinamik ini dapat menguji seal dengan diameter dalam 30 mm dengan kondisi operasi berupa 
tekanan dan putaran yang dapat divariasikan. Beberapa jenis seal yang dapat diuji adalah seal 
mekanis, seal oli dan paking tambang atau gland packing. Sebagai motor penggerak digunakan 
motor induksi tiga fasa dengan daya 4 kW dan putaran 945 rpm. 
 
Kata kunci : alat uji, seal dinamik, seal mekanis, seal oli, paking tambang 
 

ABSTRACT 
DYNAMIC SEAL TESTING DEVICE DESIGN. This paper discusses the design of dynamic seal 
testing device which has the advantage that it can test several types of dynamic seals to replace the 
plate that serves as a seal holder in accordance with the type of seal to be tested. Methodology 
used in designing the dynamic seal test equipment were to calculate dimensions and material of 
shaft, to design the bearing, to calculate the bearing life and to design other supporting parts. The 
result of the design is the dynamic seal testing device using shaft from S 45 C material which has a 
maximum tensile stress of 58 kg/mm2. This dynamic seal testing device is capable of testing seal 
with inner diameter of 30 mm under various pressures and rotations operating conditions. Seals 
that are able to be tested using this device are mechanical seal, oli seal and gland packing. 
Activator motor used was three fasa induction motor with 4 kW power and 945 rpm. 
 
Keywords : testing device, dynamic seal, mechanical seal, oil seal, gland packing 
 
PENDAHULUAN 

 
Seal merupakan suatu bagian yang 

berfungsi sebagai penghalang keluar atau 
masuknya cairan, baik itu fluida proses 
maupun pelumas melalui poros. Ada dua 
jenis seal yaitu seal dinamik dan  seal statis. 
Seal dinamik adalah suatu penyegelan pada 
permukaan yang bergerak rotasi maupun 
permukaan yang bergerak meluncur, 
sedangkan seal statis adalah suatu 
penyegelan yang terdapat antara permukaan 
yang tidak saling bergerak satu sama lainnya 
[1].  

Ada beberapa jenis seal dinamik, 
antara lain paking tambang atau gland 
packing, O-ring seal, seal mekanis atau 

mechanical seal dan seal oli atau oil seal atau 
rotary lip seal. Gland packing biasanya 
dibuat dengan sistem jalinan atau anyaman 
dengan bentuk penampang kotak. Bahan 
penyusunnya bisa berupa graphite, acrilic, 
PTFE, asbestos dan sebagainya. O-ring 
awalnya adalah merujuk pada karet 
berbentuk bundar yang berfungsi sebagai 
Seal. Sedangkan seal mekanis adalah suatu 
alat pengeblok fluida yang merupakan 
kombinasi menyatu antara sealface yang 
melekat pada poros yang berputar dan 
sealface yang diam dan melekat pada dinding 
statis casing/housing. 

Beberapa alat uji seal yang ada saat 
ini dikhususkan hanya untuk menguji satu 
jenis seal saja misalnya alat uji khusus seal 



mekanis [2] [3] dan alat uji khusus untuk seal 
tipe cincin/oli seal [4] [5]. Alat uji seal 
tersebut dapat digunakan untuk beberapa 
kondisi operasi yang berbeda seperti variasi 
tekanan, suhu, putaran, beban serta kondisi 
operasi tertentu lainnya. Salah satu contoh 
alat uji seal mekanis diperlihatkan pada 
Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Alat uji seal mekanis [2] 

 
Dengan latar belakang tersebut 

kiranya perlu dilakukan perancangan alat uji 
seal dinamik yang dapat menguji berbagai 
jenis seal. Kelebihan dari alat uji seal 
dinamik ini adalah dapat menguji beberapa 
jenis seal dinamik dengan mengganti pelat 
yang berfungsi sebagai dudukan seal sesuai 
dengan tipe seal yang akan diuji seperti seal 
mekanis, seal oli dan paking tambang/gland 
packing. 

Tujuan makalah ini adalah 
menjelaskan proses perancangan alat uji seal 
dinamik yang dapat menguji seal dengan 
diameter dalam 30 mm. Perhitungan alat uji 
seal dinamik ini meliputi perhitungan 
dimensi dan material poros, perhitungan 
umur bantalan, perancangan rumah seal, 
rumah bearing dan bagian-bagian pendukung 
alat uji seal lainnya. 
 
METODE PERANCANGAN 
 
Prinsip Kerja Alat Uji Seal Dinamik Hasil 
Rancangan 

Alat uji seal dinamik ini dirancang 
untuk menguji beberapa jenis seal dinamik 
seperti seal mekanis, seal oli dan paking 
tambang/gland packing. Alat ini terdiri dari 
sebuah tabung silinder yang berfungsi 
sebagai tabung pengujian yang dilengkapi 
dengan nepel untuk pengisian air sampai 
sebatas setengah poros. Dengan 

menggunakan nepel yang sama, udara 
bertekanan dimasukan ke dalam silinder 
sampai tekanan yang ditentukan dengan 
melihat alat pengukur tekanan udara atau 
pressure gauge yang terdapat di atas silinder. 
Variasi tekanan udara dapat dilakukan sesuai 
dengan tekanan kerja yang dibutuhkan saat 
pengujian. Pada alat uji seal ini terdapat suatu 
pelat yang dapat diganti-ganti menyesuaikan 
jenis seal yang akan diuji. Beberapa 
komponen utama alat uji seal dinamik seperti 
yang terdapat pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Alat uji seal dinamik 
 

Poros alat uji seal dinamik ini 
ditumbu oleh dua buah bantalan atau bearing 
serta baling-baling pada bagian ujungnya 
yang berfungsi memutar air dan udara 
bertekanan. Poros diputar mengunakan motor 
AC 3 fasa berdaya 4 kW dan putaran 945 
rpm dimana perbandingan diameter pulli alat 
uji seal dengan pulli motor adalah 1:2. 
Dengan menggunakan variable speed 
control, pengujian seal dapat dilakukan 
dengan beberapa variasi kecepatan mulai dari 
0 sampai 1890 rpm. 

Dengan berputarnya poros tersebut, 
kita dapat melihat ada tidaknya kebocoran 
pada seal dengan melihat alat pengukur 
tekanan dimana bila terjadi kebocoran pada 
seal maka tekanan akan berkurang. Selain itu 
kita juga dapat melihat rembesan air pada 
poros bila terdapat suatu kobocoran.  
 
Perancangan Poros 

Poros adalah salah satu komponen 
utama yang sangat penting pada alat uji seal 
dinamik ini. Pada umumnya poros dibuat dari 

Poros (dudukan pulli) 

Bearing 1 

Bearing 2 

Pelat Dudukan Seal  
Neeple 

Pressure gauge 

Tabung Pengujian 
 

Impeler 
 



baja batang yang ditarik dingin dan difinis 
atau juga baja karbon konstruksi mesin 
(disebut bahan S-C). Tegangan geser yang 
diijinkan (��) dan diameter poros minimum 
yang diperlukan (dp) dihitung menggunakan 
persamaan: 

 �� � �����√

     

(N/mm2) (1) 

 

�� � ���������
   (mm)   (2) 

 
Dimana � �  = tegangan tarik 

maksimal (N/mm2), SF = faktor keamanan 
=7 dan T = torsi (Nmm) [6] [7]. 
 
Perancangan Bantalan 

Bantalan adalah elemen mesin yang 
menumpu poros berbeban, sehingga putaran 
atau gerak bolak-baliknya dapat berlangsung 
secara halus, aman, dan baik. Sebuah 
bantalan membawa beban radial dan beban 
aksial. Beban ekivalen dinamis (P), faktor 
kecepatan (fn), faktor umur (fh) dan umur 
nominal bantalan aksial (Lh) dihitung 
menggunakan persamaan [6]:  

 � � � � �� �  � � ��    (kg) (3) 
 

�� �  

,
� "� 
#
   (4) 

 �$ � �� � %&   (5) 

 '$ � 500 � *�$+
 (jam)  (6) 
 
Dimana X dan Y = faktor yang 

nilainya diambil dari Tabel Faktor-faktor V, 
X, Y, Xo dan Yo (nilai X = 0,56 dan Y = 
1,00), Fr = beban radial (kg), Fa = beban 
aksial (kg), n = putaran (rpm) (= 1890 rpm 
atau 2 x putaran motor karena diameter pulli 
motor adalah 2 kali diameter pulli alat uji 
seal) dan C = beban nominal dinamis spesifik 
(kg). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Poros  

Poros merupakan bagian yang 
memegang peranan penting dalam 

menunjang unjuk kerja atau performa suatu 
mesin. Untuk itu diperlukan perhitungan 
yang matang dalam menentukan jenis dan 
dimensi poros agar  alat uji seal ini dapat 
dapat berfungsi sebagaimana yang 
diinginkan. Data awal yang digunakan dalam 
perancangan alat uji seal dinamik ini adalah 
sebagai berikut: 
 
Daya motor (P)  =  5,5 HP (4kW) 
Putaran (n)        =  945 rpm 
Torsi (T)             =  40417,2 Nmm [8] 
  

Pada perancangan alat uji seal 
dinamik ini, material poros yang digunakan 
adalah baja karbon yaitu S 45 C dengan   
tegangan tarik maksimal (σ mak) = 58 
kg/mm2 atau 568,98 N/mm2. Pemilihan 
bahan poros ini didasarkan pada kekuatan 
dan keekonomisannya karena bahan jenis S 
45 C cukup kuat dan murah.  

Dengan menggunakan Persamaan 
(1), maka tegangan geser yang diijinkan (��) 
adalah sebesar: 

 

�� � 568,987 � √3 � 46,93 2/445 

 
Setelah tegangan geser yang 

diijinkan diketahui, selanjutnya diameter 
poros minimal dihitung menggunakan 
Persamaan (2). Pada Persamaan (2), torsi 
yang dimaksud adalah torsi maksimal yang 
dapat disalurkan oleh poros dimana torsi 
tersebut sama dengan torsi yang tertera pada 
spesifikasi motor penggerak yaitu 40417,2 
Nmm sehingga diperoleh diameter poros (dp) 
minimal adalah sebesar: 

 

�� � 616 � 40417,29 � 46,93� � 16,37 44 

 
Dari perhitungan di atas didapat 

bahwa diameter poros minimal adalah 16,37 
mm, namun demikian dengan 
mempertimbangkan faktor keamanan maka 
diambil diameter poros minimal (Ø min) 
adalah 20 mm. Pada perancangan dimensi 
poros ini diameter poros maksimal (Ø mak) 
adalah 48 mm dan panjang poros 586 mm. 
Detail dimensi poros hasil rancangan 



digambarkan seperti yang terdapat pada 
Gambar 3. 

 

 
 

 
Gambar 3. Poros alat uji seal dinamik 
 
Gaya-gaya yang Bekerja pada Poros 

Sebelum melakukan perhitungan 
bantalan, maka perlu diketahui dahulu 
besanya gaya-gaya yang bekerja pada poros 
tersebut. Pada alat uji seal dinamik ini, air 
yang dimasukan ke dalam tabung pengujian 
adalah sebatas setengah poros. Dimensi 
poros, tabung pengujian dan berat beberapa 
komponen alat uji seal dinamik diperlihatkan 
seperti yang terdapat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Dimensi dan berat beberapa 
komponen alat uji seal dinamik  

Simbol Nilai Keterangan 

Ø�poros min 20 mm diameter poros minimal  

Ø�poros mak 48 mm diameter poros maksimal  

Lporos 586 mm panjang poros 

Øtabung 250 mm diameter tabung 

Ltabung 240 mm panjang tabung 

Wporos 20 kg berat poros 

Wimpeller 10 kg berat impeller 

Wpulli 10 kg berat pulli 

Pada perhitungan ini udara 
bertekanan dimasukan pada tabung pengujian 
sebesar 3 bar atau setara dengan 3x105 N/m2. 
Karena air yang dimasukan ke dalam tabung 
pengujian adalah sebatas setengah poros, 
maka gaya yang diakibatkan oleh tekanan 
udara pada setengah penampang poros yang 
tidak terendam air dapat dihitung dan 
difinisikan menjadi dua bagian yaitu gaya 
yang searah sumbu (X) (Fr) yang besarnya 
2402 N dan gaya yang searah sumbu (Y) (Fa) 
yang besarnya 106 N.  

 Gaya-gaya yang bekerja pada poros 
alat uji seal diperlihatkan seperti yang 
terdapat pada Gambar 4. Gaya yang sejajar 
sumbu (X) terdiri dari gaya akibat tekanan 
udara dan gaya aksial yang diterima oleh 
bearing 1 dan bearing 2. Sedangkan gaya 
yang sejajar sumbu (Y) terdiri dari gaya yang 
diakibatkan oleh berat pulli, poros, impeller, 
gaya akibat tekanan udara, dan gaya radial 
masing-masing bearing. Selain gaya yang 
searah sumbu (X) dan sumbu (Y), terdapat 
juga torsi yang transmisikan oleh poros 
motor penggerak. 

 



 
Gambar 4. Gaya-gaya yang bekerja pada poros alat uji seal 

 
Setelah gaya-gaya yang bekerja 

pada poros diketahui, selanjutnya 
dilakukan perhitungan statika struktur 
sehingga diperoleh besarnya gaya aksial 
dan radial yang ditanggung oleh bearing 1 
(titik B) dan bearing 2 (titik D) [9].  
 
Σ Fx = 0 ; 
FaB + FaD = 106 N 
Dianggap FaB = 0 maka FaD = 106 N 
 
Σ Fy = 0 ; 

-98,1 + FrB – 196,2 + FrD – 2402 - 98,1= 0 
FrB + FrD = 2794,4 N 

 
Σ M A = 0 ; 
40417,2 – (FrB * 103,5) + (196,2 * 212) – 
(FrD*320,5) + (2402*502) + (98,1*586) = 0 

103,5 FrB + 320,5 FrD =  1345302,2 N 
 
                    FrB + FrD = 2794,4       � (1) 
103,5 FrB + 320,5 FrD = 1345302,2 � (2) 
 
Persamaan (1) dikali 103,5, sehingga: 
103,5 FrB + 103,5 FrD = 289220,4   � (1) 
103,5 FrB + 320,5 FrD = 1345302,2 � (2) 
                     -217 FrD = - 1056081,8 
                             FrD = 4866,7 N 
 
103,5 FrB + 320,5  FrD = 1345302,2 
                               FrB = -2072,2 N 
 

Dari perhitungan di atas didapat 
bahwa besarnya gaya aksial bearing 1 
(FaB) dan bearing 2 (FaD) masing-masing 
adalah 0 dan 106 N, sedangkan gaya radial  
bearing 1 (FrB) dan bearing 2 (FrD) 
masing-masing adalah 2072,2 N arah 

sumbu Y negatif (ke bawah) dan 4866,7 
N. 
 
Analisa Bearing 1 (Dekat Pulli) 

Pada perancangan ini, ukuran 
dimensi bearing disesuaikan dengan 
dimensi poros dan dimensi dudukan pelat 
yang juga berfungsi sebagai dudukan 
rumah bearing. Dengan 
mempertimbangkan space yang ada dan 
gaya yang bekerja pada bearing tersebut, 
maka bearing yang digunakan adalah deep 
groeve ball bearing  no. 6308.  

Deep groeve ball bearing  no. 
6308  memiliki dimensi diameter dalam 
(Ø1) =  40 mm, diameter luar (Ø2) =  90 
mm, tebal (B) = 23 mm dan dynamic basic 
load ratings (C) = 41000 N [10]. 

Dengan menggunakan Persamaan 
(3) – (6), maka didapat beban ekivalen 
dinamis (P) adalah 2072,2 N, faktor 
kecepatan (fn) adalah 0,26, faktor umur (fh) 
adalah 5,1 dan umur nominal (Lh) dari 
bearing 1 adalah 68235 jam. 
 
Analisa Bearing 2 (Dekat Impeler) 

Tipe dan nomor bearing yang 
digunakan pada poros dekat impeler sama 
dengan bearing dekat pulli yaitu deep 
groeve ball bearing  no. 6308. Dengan 
menggunakan Persamaan (3) – (6), maka 
didapat beban ekivalen dinamis (P) adalah 
2831,4 N, faktor kecepatan (fn) adalah 
0,26, faktor umur (fh) adalah 3,77 dan 
umur nominal (Lh) dari bearing 2 adalah 
26750 jam. 

Dari perhitungan analisa terhadap 
bearing 1 dan bearing 2 diketahui bahwa 



umur bearing 1 adalah 68235 jam dan 
umur bearing 2 adalah 26750 jam. Dalam 
merancang suatu mesin yang bekerja 
secara terus-menerus seperti pompa, poros 
transmisi, mesin perkakas dan lainnya, 
umur bearing didesain dapat beroperasi 
selama 20000 - 30000 jam, sehingga pada 
perancangan alat uji seal dinamik ini umur 

bearing telah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan [6]. 
 
Hasil Perancangan 

Hasil perancangan selanjutnya 
dapat digambarkan seperti pada Gambar 5 
dan 6, sedangkan prototipe alat uji seal 
dinamik diperlihatkan pada Gambar 7. 

 
 
                                                      

                                                                                    
 

   
(a) (b) (c) 

 
Gambar 5. Pelat dudukan seal (a) pengujian seal mekanis, (b)  pengujian seal oli, (c) 
pengujian paking tamban /gland packing. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

(a) (b) 
 
Gambar 6. Rangkaian alat uji seal dinamik (a) sebelum terasembling, (b) terasembling 
 

Alat uji seal ini didesain agar 
dapat menguji berbagai jenis seal dinamik 
yaitu seal mekanis, seal oli dan paking 
tambang/gland packing. Gambar 5 
memperlihatkan pelat dudukan seal yang 
akan dipasang pada alat uji seal dinamik 
menyesuaikan jenis seal yang akan diuji. 
Dengan mengganti pelat dudukan seal 
tersebut maka pengujian berbagai jenis 

seal dapat dilakukan. Hal ini berbeda 
dengan alat uji seal yang ada saat ini 
dimana alat tersebut dikhususkan untuk 
menguji satu jenis seal saja [2] [3] [4] [5]. 

Gambar 6 memperlihatkan 
rangkaian salah satu jenis seal yang diuji 
yaitu seal mekanis. Pelat dudukan seal 
makanis dipasang diantara “Dudukan 
Pelat” dan “Tabung Pengujian” (Gambar 6 

Pelat Dudukan  Seal 
Pelat Dudukan Seal Pressan Paking  

Tambang 
Pelat Dududukan Seal 

Lubang Seal Oli 

Seal Mekanis 

Ring Pengganjal 

Pelat Dudukan  Seal Mekanis 
Seal Mekanis 

674 

Ф 339 

280 642 

Dudukan Pelat 
Seal Mekanis 

Tabung Pengujian 
Pelat Dudukan Seal Mekanis 
(Pelat yang dapat ganti-ganti) 



(a)), sedangkan Gambar 6 (b) 
memperlihatkan dimensi alat uji seal 
mekanis yang telah terasembling. 
 

 
Gambar 7. Prototipe alat uji seal 
dinamik 
 
KESIMPULAN 

Dari perancangan alat uji seal 
dinamik ini dapat diambil kesimpulan 
yaitu untuk menguji seal yang ukurannya 
tidak sesuai dengan standar di pasaran, 
dibutuhkan suatu alat uji seal yang dapat 
dioperasikan sesuai kondisi kerja yang kita 
inginkan. Hasil perancangan alat uji seal 
ini menggunakan poros dengan material S 
45 C yang memiliki tegangan tarik 
maksimal 58 kg/mm2. Berbeda dengan alat 
uji seal ada di pasaran saat ini yang mana 
alat uji tersebut hanya dapat menguji satu 
jenis seal saja, maka alat uji seal dinamik 
hasil rancangan ini memiliki kelebihan 
yaitu dapat menguji beberapa jenis seal 
dinamik seperti seal mekanis, seal oli dan 
paking tambang/gland packing dengan 
diameter dalam seal adalah 30 mm.  

Untuk selanjutnya kiranya dapat 
dilakukan penelitian lanjutan guna 
menyempurnakan alat uji seal dinamik ini 
agar dapat menguji seal dengan berbagai 
ukuran dan juga perlu adanya perangkat 
lunak yang dapat menyimpan data-data 
selama pengujian.  
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