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SARI ATAU RINGKASAN 

 

 

Rahman Ghozali, 2019, Re-Design Motorized Boiler Feed Pump Kapasitas 543 

m3/h pada PLTU 2x300 MW, Samsudin Anis, S.T., M.T., Ph.D., Teknik Mesin 

S1. 

  Motorized boiler feed pump (M-BFP) memiliki peranan penting dalam 

proses produksi listrik pada PLTU, terutama dalam sirkulasi air untuk boiler. 

Performa pompa pada PLTU Cilacap 2x300 MW sudah menurun serta spesifikasi 

pompa yang kurang relevan dengan kebutuhan. Pompa yang sudah tidak optimal 

dapat mengganggu pasokan air dalam PLTU, hal ini dikarenakan M-BFP 

digunakan sebagai start-up pada PLTU, sehingga untuk menghasilkan unit 

pembangkit yang efisien perlu merancang ulang M-BFP dan komponen 

pendukungnya serta menetukan karakteristik pompa hasil perancangan. 

  Metode yang digunakan diawali studi literatur dan dilanjutkan dengan 

melakukan observasi pada pompa boiler di PLTU. Dalam merancang ulang M-

BFP, perlu menentukan jenis serta menghitung dimensi tiap komponen pompa. 

Komponen pompa yang dirancang yaitu: Impeler, rumah pompa, poros, pasak, 

bearing, dan seal. 

  Hasil rancang ulang menunjukkan jenis pompa yang dipilih berupa pompa 

sentrifugal bertingkat (6 tingkat) dengan impeler radial jenis double curvature, 

kedudukan poros horizontal, rumah pompa berbentuk volut. Dengan kapasitas 

pompa sebesar 543 m3/h, maka head total pompa yang tepat dipilih adalah sebesar 

1744 m. Untuk efisiensi pompa yang dihasilkan ialah sebesar 82,1 %. 

kata kunci: PLTU, pompa, M-BFP, sentrifugal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Energi listrik telah menjadi kebutuhan dasar bagi umat manusia. Hampir 

semua peralatan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan listrik sebagai sumber 

energinya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pasokan energi listrik yang stabil dan 

dapat diandalkan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 258 juta jiwa (BPS, 

2016), berdasarkan Statistik Ketenagalistrikan Kementrian ESDM tahun 2015 

Indonesia mengandalkan pasokan listrik sebesar 55,53 GW. Dari total kapasitas 

yang terpasang, 27,2 GW atau setara dengan 49,9% merupakan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU). Seiring pesatnya pembangunan dan perkembangan pada 

sektor infrastruktur dan energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) mencatat hingga September 2017 rasio elektrifikasi di seluruh wilayah 

Indonesia mencapai 93,08%.  

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) berbahan bakar batubara merupakan pembangkit listrik terbesar yang 

memasok kebutuhan listrik nasional. PLTU adalah pembangkit listrik yang 

memanfaatkan uap air sebagai penggerak turbin, dimana turbin itu akan 

menggerakan generator listrik. Secara sederhana proses pada PLTU adalah air dari 

pompa pengumpan dipanaskan di dalam boiler hingga menjadi uap air. Uap air 

tersebut kemudian dialirkan ke turbin yang mana turbin tersebut akan memutar 
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generator dan menghasilkan arus listrik. Uap air dari turbin kemudian 

dikondensasikan sehingga berubah kembali menjadi air atau sering disebut air 

kondensat. Air ini akan dialirkan lagi melalui pompa kondensat ke deaerator 

kemudian diteruskan oleh Boiler feed pump (BFP) ke boiler sehingga proses di atas 

akan terus mengalami pengulangan (siklus tertutup).  

Fluida pendingin pada kondenser yang umum digunakan adalah air laut. 

Debit air dalam proses PLTU dapat dipertahankan dengan menyediakan sebuah 

makeup water, dimana air yang digunakan menggunakan air laut telah mengalami 

penyaringan dan pemurnian, selanjutnya air masuk ke demin tank. Demin tank 

merupakan tempat penampungan air hasil pemurnian (tidak ada kandungan 

mineral). Air di dalam demin tank selanjutnya dialirkan ke dalam deaerator sebagai 

makeup water, dimana sebelumnya di dalam deaerator terdapat air kondensat, 

kedua jenis air inilah yang kemudian disebut sebagai air pengumpan boiler, 

kemudian disirkulasikan oleh pompa air pengumpan boiler.  

PLTU Cilacap 2x300 MW mempunyai enam boiler feed water pump yaitu 

dua boiler feed pump berpenggerak motor listrik (M-BFP) dan empat boiler feed 

pump berpenggerak small turbine (T-BFP). M-BFP saat ini mampu 

mengumpankan air demin menuju steam drum hingga kapasitas 517 m3/h sesuai 

kebutuhan. 

Menurut Stepczynska, et al., (2012: 2) sistem air pengumpan merupakan 

salah satu komponen penting dari unit pembangkit. Apabila fungsi dari Boiler feed 

water pump, terutama Motorized Boiler Feed Pump dalam sistem sirkulasi air 

PLTU terganggu, maka akan mempengaruhi kinerja dari PLTU Cilacap 2x300 MW 
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karena pasokan air yang akan digunakan dalam sistem turut terganggu, bahkan 

dapat menyebabkan tidak beroperasinya PLTU karena M-BFP bekerja sebagai 

start-up. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Sumber Segara Primadaya selaku  

pengelola dari PLTU Cilacap 2x300 MW, saat ini efisiensi M-BFP telah mengalami 

penurunan dibandingkan saat pertama kali beroperasi yaitu sebesar 84,1% pada 

tahun 2006, menjadi 71,7 % pada tahun 2018, hal ini dikarenakan faktor umur 

pompa maupun faktor non teknis lainnya, seperti cuaca buruk yang mempengaruhi 

proses pengolahan air laut untuk sirkulasi maupun untuk pendingin. Spesifikasi 

pompa juga kurang relevan dengan kebutuhan di lapangan sehingga perlu adanya 

penyesuaian dengan kondisi di lapangan agar kinerja pompa lebih optimal. 

Faktor non teknis yang terjadi tidak dapat menjadi parameter atas rusak atau 

tidaknya suatu pompa. Sementara untuk faktor teknisnya terjadi karena pengaruh 

kavitasi pada pompa, sehingga harus diperhatikan untuk meminimalkan pengaruh 

kavitasi agar efisiensi pada pompa tidak mengalami penurunan dan menjaga 

seluruh komponen pompa tetap bekerja dengan baik. 

Head total M-BFP diketahui cukup besar yaitu 2280 meter, sementara untuk 

kebutuhan head total pada sistem sebesar 1700 hingga 1750 meter, hal ini 

berdampak pada konsumsi daya yang berlebih dan tidak efisien. Performa pompa 

dari M-BFP perlu dijaga agar tetap stabil atau ditingkatkan lagi dengan cara desain 

ulang (re-design), kapasitas pompa terpasang diketahui 517 m3/h sesuai dengan 

kebutuhan pasokan air sebesar 500 hingga 517 m3/h, akan direncanakan pompa 

dengan kapasitas 5% lebih besar dari kebutuhan saat ini, yaitu sebesar 543 m3/h 
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serta menyesuaikan head total sesuai kebutuhan sehingga dapat menaikkan 

efisiensinya.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam skripsi ini akan dilakukan perancangan sebuah pompa air umpan 

boiler untuk PLTU 2x300 MW. Data yang akan digunakan diperoleh dari data 

pompa yang digunakan di PLTU Cilacap yang dikelola oleh PT. Sumber Segara 

Primadaya (S2P). Berdasarkan kondisi di lapangan, pompa bekerja selama kurang 

lebih 6 jam setiap pompa digunakan sebagai start up atau ketika sistem pada PLTU 

akan mulai beroperasi kembali setelah mengalami shutdown. Berdasarkan 

kapasitas dan head total yang dimiliki pompa tersebut, pompa air umpan termasuk 

jenis pompa sentrifugal. Fluida kerja adalah air umpan yang berasal dari return 

water (air kondensat) dan makeup water pada suhu 140 oC. Tekanan air pada sisi 

suction sebesar 1,37 MPa, dan pada sisi discharge sebesar 16,1 MPa. Fluida kerja 

yang digunakan termasuk compreesed liquid water. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penulisan skripsi ini menitikberatkan pada perancangan komponen sistem 

mekanis pompa dan perhitungan prestasi pompa tersebut secara teoritis, yang 

secara umum terdiri dari: 

1. Perancangan impeler, rumah pompa, saluran masuk dan saluran keluar, poros, 

pasak, bantalan, seal, pemilihan motor, yang meliputi jenis serta dimensi dari  

masing-masing komponen, dan 
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2. Perhitungan dan analisa karakteristik serta efisiensi pompa. Pompa yang akan 

dirancang adalah pompa yang digunakan untuk mengangkut air umpan boiler 

(return water dan makeup water). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perancangan pompa sentrifugal dan komponen pendukung pada 

Motorized Boiler Feed Pump Kapasitas 543 m3/h? 

2. Bagaimana karakteristik Motorized Boiler Feed Pump  hasil perancangan? 

 

1.5 Tujuan Perancangan 

Perancangan pompa pada skripsi ini bertujuan untuk: 

1. Merancang pompa sentrifugal dan komponen pendukung yang digunakan pada 

Motorized Boiler Feed Pump Kapasitas 543 m3/h, dan 

2. Menentukan karakteristik pompa hasil rancangan. 

 

 1.6 Manfaat Perancangan 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan perancangan pompa dalam 

skripsi ini adalah: 

1. Sebagai bahan referensi pihak industri dalam re-design mesin-mesin yang ada 

di unit pembangkit, 
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2. Sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai perancangan pompa 

dan elemen-elemen mesin, termasuk permasalahan yang dihadapi dan solusi 

pemecahannya,  

3. Sebagai bahan referensi dan inspirasi bagi perancang-perancang pompa pada 

waktu yang akan datang, dan 

4. Sebagai sumbangan bagi kemajuan Imu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

  

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada tahun 2015 Nikosai dan Arief melakukan perancangan pompa 

sentrifugal, yaitu Optimasi Desain Impeler Pompa Sentrifugal Menggunakan 

Pendekatan CFD. Pada perancangan ini mengidentifikasi efisiensi dari impeler dan 

kapasitas yang dihasilkan dari hasil optimasi desain, dimana kapasitas dari pompa 

sebesar 70 m3/h, head 30 m, dan putaran 2900 rpm. Metode dalam menetukan head 

total pompa pada penelitian yang dilakukan Nikosai dan Arief pada tahun 2015 

akan digunakan sebagai pedoman dalam menetukan head total dalam penelitian ini. 

Pada tahun 2014 Oktama dan Sitorus melakukan perancangan pompa 

sentrifugal, yaitu Desain dan Perhitungan Teoritis Pompa Sentrifugal dengan Studi 

Kasus di PT. Charoen Pokphand Indonesia. Peneliti fokus pada desain dan 

perhitungan secara teoritis pompa sentrifugal, dimana dari data di lapangan 

kapasitasnya diperoleh sebesar 11 gpm (gallon per minute), diameter impeler 

sebesar 108 mm, dan daya sebesar 22 kW dengan putaran 1450 rpm. Software yang 

digunakan dalam mendesain adalah program AutoCad. Metode penelitian dan 

langkah mendesain menggunakan program AutoCad dalam penelitan Oktama dan 

Sitorus tahun 2014 akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

Pada tahun 2013 Rahim dan Djoni melakukan perancangan pompa 

sentrifugal, yaitu Re-Design Pompa Sentrifugal Double Admission dengan Fluida 
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Kerja Semi Lean Benfield Solution (K2CO3) pada Kapasitas 700 m3/h dan Head 

291,8 m (Studi Kasus: PT. Petrokimia Gresik). Pada penelitian ini, peneliti 

melakukan perhitungan terhadap volute pompa, daya pada pompa, diameter inlet 

eye impeller, dan poros pompa. Dengan data awal yang diketahui yaitu, Head 

sebesar 278,5 m, kapasitas sebesar 700 m3/h, dan putaran sebesar 3000 rpm. Hasil 

perhitungan menunjukkan diameter outlet pompa direncanakan 10 in dan diameter 

inlet pompa 12 in dan material yang digunakan untuk casing volute pompa adalah 

316 SS. Berdasarkan perancangan yang dilakukan Rahim dan Djoni, langkah-

langkah re-design yang dilakukan akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

ini. 

Pada tahun 2000 Anis melakukan perancangan pompa sentrifugal, yaitu 

Perancangan Pompa Suplai Air Pendingin Mesin Diesel. Pada perancangan ini 

bagian yang dirancang adalah impeler, rumah pompa, poros dan pasak, komponen 

pendukung, dan penyekat. Kapasitas dari pompa rancangan adalah 160 m3/h, head 

total pompa sebesar 24 m. Hasil rancangan menunjukan impeler jenis radial, sudu 

berbentuk single curvature  dengan isapan tunggal (single suction), dan bentuk 

mekanismenya tertutup (closed impeller). Rumah pompa yang digunakan adalah 

rumah pompa volute, dan untuk jenis saluran masuk yang digunakan adalah saluran 

masuk lurus. Konstruksi poros dibuat hanya 1 tingkat, dan bantalan yang digunakan 

adalah jenis angular contact ball bearing, serta kopling berjenis kopling flens 

luwes. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Anis, peneliti akan menggunakan 

metode dalam menentukan jenis impeler, bearing, dan kopling sebagai acuan dalam 

penelitian ini. 
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Pompa 

Pompa merupakan alat yang bertujuan untuk memindahkan zat cair melalui 

saluran tertutup. Pompa menghasilkan suatu tekanan yang mengalir dari suatu 

tempat ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Pompa harus mampu 

membangkitkan tekanan fluida sehingga dapat mengalir atau berpindah. Fluida 

yang dipindahkan ialah fluida incompressible atau fluida yang tidak dapat 

dimampatkan. 

Pompa yang dipergunakan sebelumnya harus diketahui karakteristik pada 

kondisi kerja yang berbeda, dengan demikian dapat ditentukan batas-batas kondisi 

kerja dimana pompa tersebut bisa mencapai efisiensi maksimum. Pompa sentrifugal 

dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1 Penampang Pompa Sentrifugal 

(sumber: Ari, et al., 2013: 117) 
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2.2.2 Pengertian Pompa Sentrifugal  

  Pompa sentrifugal adalah pompa yang mengubah energi kinetik impeler yang 

berputar menjadi energi tekan fluida. Prinsip kerjanya menaikkan tekanan cairan 

dengan mengubah kecepatan, gaya sentrifugal dan memindahkan gaya tersebut ke 

impeler yang berputar di dalam rumah pompa untuk membuat perbedaan tekanan 

pada sisi hisap (suction) dan tekan (discharge). Kinerja pompa ditentukan oleh 

head, kapasitas dan efisiensi.  

2.2.3 Klasifikasi Pompa Sentrifugal  

Menurut Sularso dan Tahara (2000: 75) pompa sentrifugal dapat 

diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut.  

a. Bentuk arah aliran yang terjadi pada impeler  

Arah aliran fluida dalam impeler dapat berupa axial flow (aliran aksial), 

mixed flow (aliran campuran), atau radial flow (aliran radial).  

b. Banyaknya jumlah suction inlet  

Beberapa pompa sentrifugal memiliki suction inlet lebih dari dua buah. 

Pompa yang memiliki satu suction inlet disebut single-suction pump sedangkan 

untuk pompa yang memiliki dua suction inlet disebut double-suction pump.  

c. Menurut jumlah tingkat  

Menurut jumlah tingkatnya, pompa sentrifugal dibagi menjadi dua sebagai 

berikut. 

1.  Pompa satu tingkat (single stage) 

Pompa ini hanya mempunyai sebuah impeler, pada umumnya head 

yang dihasilkan pompa ini relatif rendah, namun konstruksinya sederhana. 
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2. Pompa bertingkat banyak (multi stage) 

Pompa ini menggunakan lebih dari satu impeler yang dipasang berderet 

pada satu poros. Zat cair yang keluar dari impeler tingkat pertama akan 

diteruskan ke impeler tingkat kedua dan seterusnya hingga tingkat terakhir. 

Head total pompa merupakan penjumlahan head yang dihasilkan oleh 

masing-masing impeler. Dengan demikian head total pompa ini relatif 

tinggi dibanding dengan pompa satu tingkat, namun konstruksinya lebih 

rumit dan besar. Pompa menurut jumlah tingkatnya dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. dan Gambar 2.3. berikut. 

 
Gambar 2.2 Single-stage pump 

(sumber: Sulzer Pumps, 2010: 150) 

 

Gambar 2.3 Multi-stage pump 

(sumber: Sulzer Pumps, 2010: 150) 
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d. Menurut letak poros  

Pompa sentrifugal menurut letak porosnya dibagi menjadi dua, yaitu pompa 

jenis poros mendatar (horisontal) dimana posisi porosnya mendatar dan pompa 

jenis poros tegak (vertikal), pompa ini mempunyai poros dengan posisi poros 

tegak. Gambar dari letak poros pompa dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan 

Gambar 2.5  di bawah. 

 
Gambar 2.4 Pompa poros tegak 

(sumber: Gulich, 2014: 3) 

 
Gambar 2.5 Pompa poros mendatar 

(sumber: Gulich, 2014: 3) 
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2.2.4 Prinsip Kerja Pompa Sentrifugal 

Daya dari luar diberikan kepada poros pompa untuk memutarkan impeler di 

dalam zat cair. Maka zat cair yang ada di dalam impeler terdorong oleh dorongan 

sudu-sudu yang ikut berputar. Di dalam rumah pompa timbul gaya sentrifugal, 

maka zat cair mengalir dari tengah impeler keluar melalui saluran di antara sudu-

sudu. Di sini head tekanan zat cair menjadi lebih tinggi, kecepatannya pun 

bertambah besar karena zat cair mengalami percepatan. Zat cair yang keluar dari 

impeler ditampung oleh saluran berbentuk volute (spiral) pada keliling impeler dan 

disalurkan keluar pompa melalui nosel. Di dalam nosel ini sebagian head kecepatan 

aliran diubah menjadi head tekanan. 

Adapun bentuk dari pompa sentrifugal dapat dilihat pada Gambar 2.6.  

 
Gambar 2.6 Pompa Sentrifugal 

(sumber: Sularso dan Tahara, 2000: 4) 

2.2.5 Sifat-sifat Fluida 

Fluida kerja yang digunakan pada M-BFP ini berupa air umpan (feed water) 

yang terdiri dari return water (air  kondensat) dan makeup water yang memiliki 

temperatur 140oC. Fluida kerja yang digunakan termasuk staurated water dengan 

tekanan pada saluran masuk sebesar 1,37 MPa dan pada saluran keluar sebesar 16,1 
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MPa. Berdasarkan tabel pada lampiran 3, densitas dari saturated water pada suhu 

140oC dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 Densitas dari saturated water pada suhu 140oC 

No. Tekanan (p) Densitas (γ) 

1. 10 bar (1 MPa) 0,8871 kg/l 

2. 13,7 bar (1,37 MPa) 0,8719 kg/l 

3. 15 bar (1,5 MPa) 0,8666 kg/l 

 

2.2.6 Kapasitas Pemompaan  

Kapasitas pompa yang diperlukan tergantung pada jumlah kebutuhan fluida 

dalam pompa. Penentuan kapasitas minimal pompa perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan minimal fluida yang dipindahkan. Kapasitas suatu pompa dinyatakan 

dalam satuan volume persatuan waktu, misalnya m3/h, GPM (gallon per minute), 

dan satuan debit lainnya.  

Menurut Larasakti, et al., (2012: 248) jika laju aliran fluida Q = (m3/s) 

melaui suatu penampang A (m2) dengan kecepatan seragam V (m/s) pada setiap 

titik, maka untuk mengetahui kapasitas setiap waktunya dapat menggunakan rumus 

berikut. 

Q = A. v = konstan …………………………………..(2.1) 

dimana:  

Q = kapasitas/laju aliran (m3/s), 

A = luas penampang (m2), dan 

v = kecepatan aliran (m/s). 
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2.2.7 Head Total Pompa 

Menurut Nikosai dan Arief (2015: 6) head total pompa merupakan 

pertambahan energi fluida antara sisi masuk dan sisi keluar. Head adalah ukuran 

kemampuan pompa untuk mendorong fluida mengalir melalui sistem. Menurut 

persamaan Bernauli, ada tiga macam head (energi) fluida dari sistem instalasi 

aliran, yaitu: energi tekanan, energi kinetik dan energi potensial. Berikut ini 

merupakan rumus menghitung head total pompa (Sularso dan Tahara, 2000: 3). 

H =
P 

γ 
+ Z +

v2

2. g
+ HL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.2) 

dimana:  

  H = Head total pompa (m),    

𝑃 

𝛾 
= Head tekanan (m),     

p = tekanan (kgf/m2),      

Z = ketinggian (head statis total) (m),  

v = kecepatan rata-rata (m/s), 

g = percepatan gravitasi (9,81 m/s2), 

𝛾 = berat zat cair per satuan volume (kgf/m3), 

𝑣2

2.g
 = head kecepatan (m/s), dan 

HL = head kerugian total (m). 

Maka head total H yang merupakan jumlah dari head tekanan, head 

kecepatan, dan head potensial, adalah head energi mekanik total per satuan berat 

zat cair, dan dinyatakan dengan satuan tinggi kolom zat cair dalam meter. Berikut 

penjelasan mengenai jenis head di atas. 
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a. Head Tekanan  

Head tekanan adalah perbedaan head tekanan yang bekerja pada 

permukaan zat cair pada sisi tekan dengan head tekanan yang bekerja pada 

permukaan zat cair pada sisi isap. Head tekanan dapat dinyatakan dengan 

rumus (Nikosai dan Arief, 2015: 7):  

hp =  
Pd − Ps

γ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.3) 

  dimana: 

  hp = head pressure/tekanan (m), 

Pd  = tekanan pada sisi tekan (kg/m2), 

  Ps = tekanan pada sisi isap (kg/m2), dan 

𝛾  = berat zat cair per satuan volume (kgf/m3). 

b. Head Statis Total 

Head statis total adalah perbedaan tinggi antara permukaan zat cair pada 

sisi tekan dengan permukaan zat cair pada sisi isap. Head statis total dapat 

dinyatakan dengan rumus: 

Z = Zd – Zs ..................................................(2.4) 

dimana: 

Z = head statis total (m), 

Zd  = head statis pada sisi tekan (m), dan 

Zs    = head statis pada sisi isap (m). 

Tanda  +  :   jika permukaan zat cair pada sisi isap lebih rendah dari sumbu 

pompa (suction lift). 
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Tanda  -   :  jika permukaan zat cair pada sisi isap lebih tinggi dari sumbu  

pompa (suction head). 

c. Head Kecepatan 

Head kecepatan adalah perbedaan antara head kecepatan zat cair pada 

saluran tekan dengan head kecepatan zat cair pada saluran isap. Head kecepatan 

dapat dinyatakan dengan rumus: 

hk =  
𝑣𝑑2

2. g
−

𝑣𝑠2

2. g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.5) 

Besarnya rata-rata aliran pemompaan pada discharge maupun suction dapat 

dicari  menggunakan rumus (Yulianto, et al., 2014: 44): 

𝒗 =  
𝑄

𝐴
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6) 

dimana: 

hk = head kecepatan (m/s), 

𝑣𝑑2

2.g
 = kecepatan zat cair pada saluran tekan (m/s), 

𝑣𝑠2

2.g
 = kecepatan zat cair pada saluran isap (m/s), 

g = percepatan gravitasi (9,81 m/s2), 

Q = kapasitas/laju aliran (m3/s), 

A = luas penampang (m2), dan 

v = kecepatan aliran (m/s). 

d. Head Kerugian Total 

Menurut Akbar (2017: 4) pada aliran yang melalui jalur pipa, kerugian 

akan terjadi jika ukuran pipa, bentuk penampang, atau arah aliran berubah. 
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Kerugian gesek di dalam pipa dapat dihitung menggunakan rumus berikut. 

HL = 𝑓.
𝐿

𝐷
.

𝜐2

2. g
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.7) 

dimana:  

HL = head kerugian total (m), 

f = koefisien kerugian, 

v = kecepatan rata-rata dalam pipa (m/s), 

L = panjang pipa (m),  

D = diameter pipa (m), dan  

g  = percepatan gravitasi (9,81 m/s2). 

e. Bilangan Reynolds 

Bilangan Reynolds (Re) menggambarkan ciri-ciri aliran fluida didefinisi-

kan dengan rumus (Giles, 1984: 99): 

Re =
v.D

𝜈
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.8)  

dimana:  

  ν  = viskositas kinematik (m2/s), 

D = diameter dalam pipa (m), dan 

v  = kecepatan rata-rata aliran (m/s2). 

Apabila viskositas zat cair yang mengalir dinyatakan sebagai viskositas 

mutlak (𝜇), maka harga viskositas kinematiknya (ν) dapat diperoleh dari 

hubungan: 

ν = 
𝜇

𝜌
 …………………………………….…(2.9) 

dimana:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)
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µ = viskositas mutlak zat cair (kg/m.s), dan 

𝜌 = massa jenis zat cair (kg/m3). 

Hubungan antara bilangan Reynolds dengan aliran fluida adalah sebagai 

berikut. 

1) Bila Re < 2000 maka alirannya laminar. 

2) Bila 2000 < Re < 4000 maka alirannya transisi. 

3) Bila 4000 < Re maka alirannya turbulen. 

Dalam aliran laminar, koefisien kerugian gesek untuk pipa (f) dapat 

dinyatakan dengan rumus: 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.10) 

Kerugian gesek dalam pipa pada aliran turbulen dapat dihitung 

menggunakan formula darcy berikut. 

𝑓 = 0,20 +
0,0005

D
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.11) 

dimana D adalah diameter dalam pipa (m). Rumus ini berlaku untuk pipa baru 

dari besi cor. Jika pipa telah dipakai selama bertahun-tahun, harga f akan 

menjadi 1,5. 

f. Hukum Kesebangunan 

Menurut Handayani (2013: 31), pada pompa sentrifugal terdapat 

hubungan antara kecepatan keliling impeler dan head yang dibangkitkan. Pada 

diameter impeler yang konstan, kecepatan keliling impeler secara langsung 

berkaitan  dengan putaran pompa. Perubahan putaran pompa akan 

mempengaruhi unjuk kerja pompa. Persamaan yang menunjukkan hubungan 
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antara putaran pompa dengan kapasitas, head dan daya poros pompa 

dinyatakan hukum kesebangunan pompa (affinity laws), rumus yang akan 

digunakan sebagai berikut. 

𝑄1

𝑄2
=

𝑛1𝐷1
3

𝑛2𝐷2
3 … … … … … … … … … … … . … . . . (2.12) 

𝐻1

𝐻2
=

𝑛1
2𝐷1

2

𝑛2
2𝐷2

2 … … … … … … … … … … . … . … (2.13) 

𝑃1

𝑃2
=

𝑛1
3𝐷1

5

𝑛2
3𝐷2

5 … … … … … … … … … … … … . . (2.14) 

dimana:  

D = diameter impeler (m), 

Q = kapasitas aliran (m3/s), 

H = head total pompa (m), 

P = daya poros pompa (kW), dan 

n = putaran pompa (rpm). 

  Hukum kesebangunan sangat penting untuk menaksir perubahan 

performansi pompa bila putaran diubah. Hukum ini juga berguna untuk 

memperkirakan performansi pompa yang direncanakan apabila pompa tersebut 

geometris sebangun dengan pompa yang sudah diketahui performansinya. 

2.2.8 Pemilihan Jenis Pompa 

Terdapat berbagai macam tinjauan yang diperlukan dalam memilih jenis 

pompa. Pemilihan jenis pompa secara teknis didasarkan pada head, kapasitas, 

kondisi operasional pompa dan posisi pemasangan pompa.  

Penentuan jenis pompa dapat menggunakan grafik pada Gambar 2.7 yang  



21 

 

 

 

menggunakan parameter kapasitas pompa dan head pompa. 

 
Gambar 2.7 Daerah kerja beberapa jenis konstruksi pompa sentrifugal 

(sumber: Dietzel, 1996: 282) 

2.2.9 Putaran Pompa 

Menurut Anis (2000: 22) motor listrik ialah salah satu alternatif yang tepat 

untuk digunakan sebagai penggerak pompa, namun pada kenyataannya motor 

listrik yang tersedia memiliki jumlah putaran yang standar. 

Berbagai putaran sinkron motor listrik dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Putaran sinkron motor listrik 

Jumlah Kutub Putaran Sinkron (rpm) 

2 3000 

4 1500 

 

Tabel 2.2 Lanjutan 
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Jumlah Kutub Putaran Sinkron (rpm) 

6 1000 

8 750 

10 600 

12 500 

(sumber: Sularso dan Tahara, 2000: 50) 

Bila akan memakai motor induksi, maka putarannya harus diambil 1% - 2% 

lebih kecil dari harga-harga dalam tabel tersebut karena adanya slip. 

2.2.10 Jumlah Tingkat Pompa 

Menurut Dietzel (1996: 239) pompa satu tingkat memiliki head maksimum 

100 meter, bila melebihi itu maka pompa harus dibuat beberapa tingkat berturut-

turut dan dihubungkan jadi satu. Tingkat-tingkat ini yang terdiri dari impeler 

selanjutnya akan dihubungkan dengan sudu pengarah statis. Agar perhitungan dan 

perencanaan lebih mudah maka semua tingkatnya dibuat sama.  

Ketepatan dalam pemilihan putaran pompa yang dipilih dapat memenuhi 

head total atau tidak, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Lazarkiewicz 

dan Troskolanski, 1965: 128): 

Hl < 0,464 . n4/3. Q2/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.15) 

dimana:  

Hl = head per tingkat (m), 

n  = putaran pompa (rpm), dan 

Q  = kapasitas pompa (m3/s). 
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Nilai Hl dapat ditentukan menggunakan persamaan Euler berikut (Dietzel, 

1996: 250): 

Hl =
𝑢2

2

g
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.16) 

  dimana: 

u2 = kecepatan keliling (m/s), dan 

g   = percepatan gravitasi (9,81m/s2).  

Penentuan jumlah tingkat dari pompa rancangan dapat menggunakan rumus 

(Dietzel, 1996: 252): 

𝑖 =
𝐻

𝐻𝑙
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.17) 

dimana: 

H = head total pompa (m), dan 

Hl = head per tingkat (m). 

2.2.11 Kecepatan Spesifik Pompa 

Kecepatan spesifik merupakan indeks jenis pompa yang menggunakan 

parameter dari kapaistas pompa, putaran pompa dan head pompa dalam 

perhitungannya. Kecepatan sepsifik dari pompa digunakan untuk mementukan 

bentuk umum dari impeler yang akan digunakan. Ada 3 jenis kecepatan spesifik, 

yaitu: kinematis (nsq), dinamis (nsp), bentuk (nsf).  

a. Kecepatan spesifik kinematis (nsq) (Nikosai dan Arief, 2015: 7): 

nsq = 𝑛
√Q

H3/4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.18) 

b. Kecepatan spesifik dinamis (nsp) 

nsp = 1,215. nsf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.19) 
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atau nsp = 𝑛
√Q. γ

75H3/4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.20) 

c. Kecepatan spesifik bentuk (nsf) 

nsf =
1000

60
x

𝑛√Q

(g. H)3/4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.21) 

dimana: 

ns = kecepatan spesifik (rpm), 

n  = putaran pompa (rpm), 

Q = kapasitas pompa (m3/s), 

γ  = berat jenis (kg/m3), 

H = head pompa (m), dan 

g  = percepatan gravitasi (9,81 m/s2). 

 Menurut Sularso dan Tahara (2000: 5), kecepatan spesifik yang 

didefinisikan dalam persamaan 2.18 hingga persamaan 2.21 adalah sama untuk 

pompa-pompa yang sebangun (atau sama bentuk impelernya), meskipun ukuran 

dan putarannya berbeda. Dengan kata lain, harga nS dapat dipakai sebagai 

parameter untuk menyatakan jenis pompa. Jadi jika suatu pompa sudah ditentukan 

maka bentuk impeler pompa tersebut sudah dapat diketahui. Apabila nsq < 30, nsf < 

90 dan kapasitasnya di bawah 500 m3/h maka sudu impelernya jenis single 

curvature, bila lebih dari ketentuan tersebut maka sudu impelernya jenis double 

curvature. 

 Dengan menggunakan grafik dimana indikatornya berupa kecepatan 

spesifik dan kapasitas pompa dapat digunakan sebagai penentu efisiensi total 

pompa, dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut. 



25 

 

 

 

 
Gambar 2.8 Grafik penentuan efisiensi total 

(sumber: Dietzel, 1996: 243) 

2.2.12 Putaran Spesifik dan Bentuk Impeler 

  Dari persamaan 2.18 dapat disimpulkan bahwa pompa dengan head total 

yang tinggi dan kapasitas aliran yang kecil cenderung mempunyai harga nS yang 

kecil. Sebaliknya dengan head total yang rendah dan kapasitas aliran yang besar, 

harga nS pompa akan menjadi besar. Selanjutnya, apabila kapasitas aliran dan head 

total tetap sama, harga nS akan berubah jika putaran n berubah. Dalam hal ini ns 

akan bertambah besar jika putaran n menjadi tinggi. Penentuan bentuk dari impeler 

dapat menggunakan harga nS seperti yang ada pada Gambar 2.9 berikut. 

 
Gambar 2.9 Harga  nS dan bentuk impeler 

(sumber: Dietzel, 1996: 248) 
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Gambar 2.9 memperlihatkan harga nS dalam hubungannya dengan bentuk 

impeler yang bersangkutan. Disini diperlihatkan jenis pompa yang sesuai dengan 

harga nS yang ada. Jika harga nS kecil akan berjenis sentrifugal (atau radial). Lebar 

saluran di dalam impeler akan bertambah besar jika harga ns bertambah besar. Bila 

nS bertambah lebih lanjut, maka akan dicapai bentuk aliran campur. Disini aliran 

melalui impeler akan mempunyai arah diagonal (menyudut) terhadap sumbu poros. 

Jika nS diperbesar lagi maka aliran akan aksial atau sejajar dengan sumbu poros.  

  Dari Gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya bentuk impeler 

ditentukan oleh harga ns-nya. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua faktor 

tergantung pada ns saja, karena pada kondisi tertentu dua buah pompa dengan jenis 

yang berbeda dapat dirancang dari harga ns yang sama. 

2.2.13 Daya Poros Pompa 

Daya poros pompa didefinisikan sebagai besarnya daya yang diperlukan 

untuk menggerakkan sebuah pompa. Daya ini dipengaruhi oleh efisiensi pompa dan 

dapat dinyatakan dengan persamaan berikut (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 

71): 

Psh =
γ. Q. H

75 . 𝜂 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.22) 

dimana: 

Psh = daya poros pompa (HP), 

𝛾  = berat jenis cairan (kg/m3), 

Q = kapasitas pompa (m3/s), 

H = head total pompa (m), dan 

η = efisiensi total pompa (%). 



27 

 

 

 

Dalam suatu perancangan diperlukan koreksi pada daya poros pompa 

dengan mengambil faktor keamanan terhadap daya keluaran motor penggerak 

pompa. Hal ini dibutuhkan untuk mengatasi terjadinya beban yang besar pada saat 

start. Faktor koreksi untuk daya pompa dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Faktor-faktor koreksi daya yang ditransmisikan (fc) 

Daya yang ditransmisikan fc 

Daya rata-rata yang diperlukan 1,2 - 2,0 

Daya maksimum yang diperlukan 0,8 – 1,2 

Daya normal 1,0 - 1,5 

(sumber: Sularso dan Suga 2004: 7) 

2.2.14 Bagian-Bagian Utama Pompa Sentrifugal  

Dalam pengoperasian pompa sentrifugal ada beberapa bagian yang perlu 

diperhatikan agar pompa dapat bekerja dengan baik dan dapat bertahan lama. 

Adapun bagian-bagian utama pompa sentrifugal tersebut sebagai berikut.  

2.2.14.1 Impeler  

  Menurut Nikosai dan Arief (2015: 6) impeler adalah komponen yang 

berputar dari pompa sentrifugal, biasanya terbuat dari besi, baja, perunggu, 

kuningan, atau aluminium, yang memindahkan energi dari motor yang 

menggerakkan pompa yang dipompa dengan mempercepat cairan keluar dari pusat 

rotasi. Pada impeler juga terjadi head atau tekanan dan kecepatan aliran akan 

bertambah besar.  

Kecepatan aliran yang besar berubah menjadi tekanan aliran atau head  
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pompa. Perubahan kecepatan head ini terjadi pada rumah kontak dan impeler. Hal 

ini akan dipergunakan untuk mengatasi head kerugian total dan beban lainnya pada 

instalasi pompa jika head pada instalasi pipa ternyata masih lebih besar dari head 

maksimum yang dihasilkan pompa maka aliran tidak akan sampai tujuan akhir 

instalasi pipa, aliran akan berhenti pada daerah tertentu walaupun pompa terus 

bekerja. Head maksimum dimana kapasitas pompa akan menjadi panas jika 

dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada pompa. Menurut Ari, 

et al., (2013: 116) bila sebuah impeler mengalami kerusakan maka akan 

menyebabkan penurunan performa pompa serta dapat menyebabkan kerusakan 

komponen pompa akibat getaran seperti kerusakan bearing, shaft, seal dan lainnya. 

2.2.14.1.1 Bentuk Impeler 

Impeler dibagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut.  

a. Open impeler (Impeler terbuka) 

Impeler terbuka mempunyai baling-baling yang dipasang pada pusat 

poros dengan dinding yang relatif kecil. Impeler ini tidak memiliki selubung 

pada bagian depan dan belakangnya. 

b. Semi open impeler (Impeler semi terbuka) 

Impeler semi terbuka mempunyai selubung atau dinding, hanya pada 

satu sisi saja. Pada umumnya selubung tersebut berada pada sisi belakang 

dari impeler. 

c. Closed impeler (Impeler tertutup) 

Impeler tertutup mempunyai selubung pada kedua sisinya (depan dan  



29 

 

 

 

belakang) yang berfungsi untuk menutup aliran cairan. Adapun bentuk dari 

impeler dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut.  

 
     open impeller    semi-open impeller  closed impeller 

Gambar 2.10 Jenis-Jenis Impeler 

(sumber: Hicks dan Edwards, 1996: 19) 

2.2.14.1.2 Tipe Impeler 

Berdasarkan jenis dan arah aliran fluida melalui impeler, maka impeler 

pompa sentrifugal dapat dibedakan menjadi 5 sebagai berikut. 

a. Impeler jenis aliran radial 

Head tekan sebagian besar disebabkan oleh gaya sentrifugal. Impeler 

jenis ini dikapai untuk head tekanan medium dan tinggi dengan daerah 

kecepatan spesifik 500 sampai 3000 (n dalam rpm, Q dalam GPM dan H 

dalam ft). Bila jumlah yang lebih besar harus dipompakan, dipakai impeler 

isapan ganda. Daerah head tekan dan kecepatan spesifiknya hamper sama 

dengan impeler isapan tunggal. Impeler ini mempunyai keuntungan dalam 

hal keseimbangan hidrolisnya, yakni gaya-gaya aksial saling berlawanan 

dan saling meniadakan. Arah aliran cairan saat keluar dari impeler tegak 

lurus pada sumbu pompa. 
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b. Impeler jenis francis 

Impeler jenis francis dipakai untuk head tekan yang lebih rendah 

dengan impeler pembuangan radial dan isapan aksial. Perbandingan 

diameter discharge dengan diameter mata sisi masuk (inlet eye diameter) 

lebih kecil dari jenis radial. Kecepatan spesifiknya adalah 1500 sampai 

4500. Jenis impeler ini dapat pula digunakan untuk impeler isapan ganda.  

c. Impeler jenis aliran campur 

Head tekan yang dihasilkan pada impeler jenis ini disebabkan oleh gaya 

sentrifugal dan tolakan impeler. Aliran keluar impeler sebagian radial 

sebagian aksial. Diameter discharge hamper sama dengan diameter mata sisi 

masuk. Daerah kecepatan spesifiknya antara 4500 sampai 8000. 

d. Impeler jenis propeler (aksial) 

Head tekan yang dihasilkan adalah akibat tolakan sudu-sudu dan aliran 

keluar impeler berarah aksial. Impeler ini mempunyai kecepatan spesifik 

tertinggi (>8000), digunakan untuk head tekan yang rendah dan kapasitas 

besar. 

e. Pompa bertingkat banyak  

Kecepatan spesifik bertingkat banyak diambil sebagai kecepatan 

spesifik untuk masing-masing tingkatnya. Kecepatan dan jumlah aliran 

melaui setiap tingkat adalah sama, dan tinggi tekan total biasanya terbagi 

rata untuk masing-masing tingkat. Jadi semua tingkat akan mempunyai 

kecepatan spesifik yang sama yang dapat dianggap sebagai kecepatan 

spesifik pompa itu sendiri. 
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Berdasarkan jumlah sisi isap, impeler pompa dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu: 

a. Jenis isapan tunggal (single suction) 

b. Jenis isapan ganda (double suction) 

Kapasitas pompa merupakan parameter untuk menentukan apakah sebuah 

pompa harus dibuat dengan single suction atau double suction. Menurut 

Lazarkiewicz dan Troskolanski (1965: 261) dalam Anis (2000: 32) pompa dengan 

kapasitas lebih dari 1000 l/s, diperlukan jenis isapan ganda (double suction). 

2.2.14.1.3 Diameter Poros Pompa 

Sebelum menghitung diameter poros, harus dihitung dahulu besar momen 

puntir yang terjadi di poros dengan menggunakan rumus (Sukrisno, 1984: 82): 

T =  71620 .
Psh

n
… . . … … … … . … … (2.23) 

dimana: 

T  = momen puntir (N.m), 

Psh  = daya input pompa (Hp), dan 

n  = putaran pompa (rpm). 

Diameter poros dapat dihitung menggunakan rumus (Dietzel, 1996: 264): 

dsh  =  √
T

π
16 .   τijin

3
… … … … … … … … … … … … (2.24) 

dimana: 

T  = torsi/momen puntir (N.mm), dan 

𝜏𝑎  = tegangan geser poros yang diijinkan ( N/mm2). 
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Sedangkan untuk menghitung tegangan geser ijinnya adalah:  

𝜏𝑎 =  
𝜎

S𝑓1 .  S𝑓2
… . . … … … … … … … … … . . … … (2.25) 

  dimana: 

  𝜎 = tegangan tarik (kg/mm2) 

  S𝑓1 =  faktor keamanan, dan 

S𝑓2 = faktor kemanan dengan adanya pasak dan kekerasan permukaan 

yang mempunyai harga 1,3 - 3,0.  

2.2.14.1.4 Diameter Hub 

Diameter hub pada impeler dapat dihitung menggunakan rumus (Dietzel, 

1996: 260): 

dh = (1,2 – 1,4) dsh………………………………….(2.26) 

 dimana:  

 dh = diameter hub bagian depan (mm), dan 

dsh= diameter poros (mm). 

2.2.14.1.5 Diameter Sisi Masuk Impeler 

Ketika impeler berputar mengalirkan fluida, sebagian akan mengalir 

kembali menuju suction (bocor). Sehingga jumlah aliran fluida total yang melalui 

impeler adalah aliran yang dikeluarkan pompa ditambah dengan jumlah kebocoran. 

Jadi perlu diketahui besarnya efisiensi volumetris dari pompa. Menurut Khetagurov 

(1977: 253) dalam Anis (2000: 35) nilai efisiensi volumetris berkisar antara 94% - 

99%. Besarnya kapasitas fluida total yang mengalir dalam pompa dapat dihitung 

dengan rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 208): 
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Q′ =
Q

𝜂v
 … … … … … … … … … … … … (2.27) 

dimana:  

Q’ = kapasitas fluida yang mengalir termasuk kebocoran internal (m3/s), 

Q  = kapasitas teoritis (m3/s), dan 

𝜂v = efisiensi volumetris pompa (%). 

Besarnya efisiensi volumetris dari pompa dapat ditentukan dengan melihat 

Gambar 2.11 berikut. 

 

Gambar 2.11 Grafik efisiensi volumetris sebagai fungsi kecepatan spesifik dan 

kapasitas 

(sumber: Karassik, et al., 1976: 18) 

Kecepatan meridional fluida pada sisi masuk impeler ditentukan dengan 

rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 208): 

Cm1  = Kcm1√2. g. H … … … … … … … … … … … … … … … … (2.28)  

dimana: 

Kcm1 = koefisien kecepatan (lihat Gambar 2.11), 
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g = percepatan gravitasi (9,81 m/s2), dan 

H = head total pompa (m). 

Sementara untuk menghitung kecepatan fluida pada sisi masuk impeler (C0) 

dapat menggunakan persamaan: 

C0 = (0,8 - 0,9) Cm1………………………………….(2.29) 

Nilai dari koefisien kecepatan (Kcm1) dapat diketahui dengan melihat pada 

Gambar 2.12 berikut. 

 
Gambar 2.12 Grafik koefisien 𝐾𝑐𝑚1 dan 𝐾𝑐𝑚2 terhadap kecepatan spesifik 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 134) 

Luas penampang pada mata impeler dapat dihitung menggunakan rumus 

(Rahim dan Djoni, 2013: 208): 

A0 =
Q′

C0
 … … … … … … … … … … … … (2.30) 

Luas penampang hub dapat dihitung menggunakan rumus (Rahim dan 

Djoni, 2013: 208): 
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ah =
π

4
 dh² … … … … … … … … … … … … (2.31) 

Sedangkan untuk menghitung diameter mata impeler (d0) ditentukan dengan 

rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 208): 

d0 = √
4. A0

′

𝜋
… … … … … … … … … … … … (2.32) 

dimana:  

Q’ = kapasitas fluida total (m3/s),  

C0  = kecepatan fluida pada sisi masuk impeler (m/s), 

A0 = luas penampang pada mata impeler (m2), 

ah  = luas penampang hub (m2),  

dh  = diameter hub bagian depan (m), dan 

d0  = diameter mata impeler (m). 

2.2.14.1.6 Sudut Sudu Masuk Impeler 

Sudut sudu masuk impeler dapat dapat ditentukan bila sudah diketahui 

komponen-komponen segitiga kecepatan pada sisi masuk impeler seperti pada 

Gambar 2.13 berikut: 

 

Gambar 2.13 Segitiga kecepatan aliran fluida (a) sisi masuk dan (b) sisi keluar 

(sumber: Lazarkiewicz dan Tronskolansi, 1965: 91) 
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Menghitung kecepatan keliling menggunakan rumus (Rahim dan Djoni, 

2013: 209): 

U1 =
π . d1 . n

60
… … … … … … … … … … … … (2.33) 

dimana: 

U1 = kecepatan keliling (m/s), 

d1 = diameter sisi masuk impeler (m), dan 

n  = putaran pompa (rpm). 

  Fluida biasanya dianggap masuk ke sudu-sudu impeler secara radial, 

sehingga sudut masuk absolut (α1) adalah 900. Sedangkan untuk sudut sudu 

masuknya (β1) ditentukan dengan rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 209):  

tan β1 =
Cm1

U1
… … … … … … … … … … … … … (2.34) 

  Kapasitas yang diharapkan dapat diperoleh dengan cara sudut β1 perlu 

ditambah 𝛿1 (20 - 60), sehingga besarnya sudut masuk impeler dapat dihitung 

dengan rumus: 

β1
′ =  β1 + 𝛿1 … … … … … … … … … … … … … (2.35) 

2.2.14.1.7 Lebar Sisi Masuk Impeler 

Lebar sisi masuk impeler dapat dihitung menggunakan rumus: 

b1 =  
A1

π .  d1
… … … … … … … … … … … … … . … . (2.36) 

dimana: 

b1 = lebar sisi masuk impeler (m), 

d1  = diameter sisi masuk impeler (m), 
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A1 = luasan pada sisi masuk impeler, dapat ditentukan dengan rumus: 

A1 = φ1  
Q′

Cm1
… … … … … … … … … … . … … (2.37) 

Koefisien kontraksi (φ1) pada sisi masuk ditentukan menggunakan rumus: 

φ1  =
t1

t1 − Su1
… … … … … … … … … … … … … . (2.38) 

t1 adalah jarak bagi antar sudu (pitch) pada posisi masuk untuk jumlah sudu (z).  

Menghitung nilai t1  dapat menggunakan rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 

209): 

t1 =  
π . d1

z
… … … … … … … … … … … … … . (2.39) 

Penampang dari sudu impeler dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut. 

 
Gambar 2.14 Penampang sudu impeler: a. Inlet, b. Outlet 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965:84-85) 

Menurut Dietzel (1996: 263) tebal sebuah sudu impeler yang terbuat dari 

logam ringan dan baja tuang besarnya antara (3-6) mm. Sedangkan menghitung 

nilai dari Su1 menggunakan rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 210):  

Su1 =  
S1

sinβ1
… … … … … … … … … … … … … . (2.40) 
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2.2.14.1.8 Diameter Sisi Keluar Impeler 

Diameter sisi keluar impeler dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut (Rahim dan Djoni, 2013: 210): 

d2 =  
60. u2

π. n
… … … … … … … … … … … … … . (2.41) 

dimana:  

d2 = diameter sisi keluar impeler (mm), 

u2 = kecepatan keliling pada sisi keluar impeler (mm). 

Harga kecepatan meridional impeler pada sisi keluar impeler adalah (0,7 – 

0,75) Cm1. Besarnya Cm2, dapat dihitung dengan persamaan: 

Cm2  = Kcm2√2. g. H … … … … … … … … … … … … … … … … . . (2.42)  

Besarnya sudut β2 berkisar antara (150 - 350). Penentuan sudut sudu keluar 

impeler tersebut dapat menggunakan grafik pada Gambar 2.15 berikut. 

 
Gambar 2.15 Grafik sudut sudu keluar impeler terhadap kecepatan spesifik 

(sumber: Karassik, et al., 1976:  2-12) 

2.2.14.1.9 Lebar Sisi Keluar Impeler 

Lebar sisi keluar dari impeler dapat ditentukan dengan menggunakan  
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rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 210): 

b2 =  
A2

π . d2
… … … … … … … … … … … … … . (2.43) 

dimana: 

d2  = diameter sisi keluar impeler (m), 

A2 = luasan pada sisi keluar impeler, dapat ditentukan dengan menggunakan   

rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 210): 

A2 = φ2  
Q′

Cm2
… … … … … … … … … … … … … . (2.44) 

Koefisien kontraksi (φ1) pada sisi masuk ditentukan menggunakan rumus 

(Rahim dan Djoni, 2013: 210): 

φ2  =
t2

t2 − Su2
… … … … … … … … … … … … … . (2.45) 

dimana t2 = jarak bagi antar sudu pada sisi keluar impeler, dapat ditentukan dengan 

rumus: 

t2 =  
π . d2

Z
… … … … … … … … … … … … … . (2.46) 

dan sudu sisi keluar impeler (Su2) ditentukan menggunakan rumus: 

Su2 =
S2

sin β2
… … … … … … … … … … … … … . (2.47) 

2.2.14.1.10 Pengecekan Jumlah Sudu 

Penentuan jumlah sudu impeler berdasarkan sudut sudu dari impeler serta 

perbandingan diameter sisi keluar dan sisi masuk impeler menggunakan Gambar 

2.16 berikut ini. 
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Gambar 2.16 Jumlah sudu untuk impeler pompa sentrifugal 

(sumber: Dietzel, 1996: 255) 

Keakuratan dalam memilih sudu, dapat dicek menggunakan rumus (Dietzel, 

1996: 255): 

Z = 6,5 
d2+ d1

d2 − d1
sin

β1 +  β2

2
… … … … … … . (2.48) 

dimana: 

d1 = diameter sisi masuk impeler (mm), dan 

d2 =  diameter sisi keluar impeler (mm). 

2.2.14.1.11 Segitiga Kecepatan 

Segitiga kecepatan pada impeler terdiri dari dua bagian, yaitu pada sisi 

masuk (inlet) dan pada sisi keluar (outlet) impeler. Pada sisi masuk impeler, 

komponen kecepatan aliran fluida yang dihitung berupa: kecepatan keliling, 

kecepatan meridional, sudut sudu masuk dan kecepatan relatif. Sedangkan pada sisi 

keluar impeler komponen kecepatan aliran fluida yang dihitung berupa: kecepatan 

keliling, kecepatan meridional, sudut sudu masuk dan kecepatan relatif,  
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Cu2 teoritis, dan Cu2 aktual.  

Cu2 aktual pada pompa dapat ditentukan menggunakan rumus (Karassik, et 

al., 1976: 7): 

Cu2‘= µ Cu2................................................(2.49) 

dimana, µ= faktor slip, yang ditentukan menggunakan rumus: 

µ = 1 −
𝜋 sin 𝛽2

𝑧
… … … … … … … … … … … . (2.50) 

2.2.14.1.12 Material Impeler 

Material ialah bahan yang digunakan untuk membuat suatu komponen. 

Pemilihan material menjadi salah satu hal yang penting dalam sebuah rancangan. 

Pemilihan material yang tepat dapat membuat kualitas sebuah alat menjadi baik. 

M-BFP merupakan alat yang bersentuhan langsung dengan air yang sangat panas 

(>100oC) sehingga tidak boleh menggunakan material yang cepat overheat. 

Teori Elastisitas 

Menurut Souisa (2010: 10) elastisitas merupakan sifat yang dimiliki benda 

untuk berdeformasi sementara, tanpa perubahan yang permanen, yaitu sifat untuk 

melawan deformasi yang terjadi. 

  Elastisitas bahan sangat ditentukan oleh modulus elastisitas, modulus 

elastisitas suatu bahan didapatkan dari hasil bagi antara tegangan dan regangan. 

Besaran-besaran yang berhubungan dengan sifat elastisitas benda antara lain 

sebagai berikut.  

a. Tegangan  

Tegangan dapat didefinisikan sebagai besaran gaya yang bekerja pada satuan 

luas benda (Arif, 2014: 1). Rumus tegangan dapat dituliskan:  
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𝜎 =  
P

A
 ……………………………………………..(2.51) 

dimana:  

𝜎 = tegangan normal (N/mm2), 

P = besar gaya yang bekerja (N), dan 

A = luas penampang (mm2). 

Dalam menentukan bahan untuk perancangan suatu struktur atau komponen, 

maka hal yang paling utama yang harus ditentukan adalah tegangan yang mampu 

diberikan pada struktur tersebut. Tegangan yang harus ditentukan pada bahan 

sebelum perancangan yaitu: 

1. tegangan batas didefinisikan sebagai tegangan satuan terbesar suatu bahan 

yang dapat ditahan tanpa menimbulkan kerusakan, dan 

2. tegangan ijin yaitu bagian kekuatan batas yang bisa aman digunakan pada 

perancangan. 

Secara umum tegangan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. tegangan normal, yaitu tegangan yang bekerja normal (tegak lurus) terhadap 

permukaan yang mengalami tegangan. Tegangan ini dapat berupa tegangan 

tarik maupun tegangan tekan, dan 

2. tegangan geser, yaitu tegangan yang bekerja sejajar terhadap permukaan 

yang mengalami tegangan. 

b. Regangan 

Regangan ialah deformasi yang terjadi pada benda per satuan panjang. Rumus 

regangan dapat dituliskan: 
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휀 =  
𝛿

𝐿
…………………………………………….(2.52) 

dimana:  

휀 = regangan normal (mm), 

𝛿 = perubahan panjang (mm), dan 

L = panjang awal (mm). 

c. Hukum Hooke 

Hukum Hooke adalah tegangan sebanding dengan regangan. Rumus 

matematisnya dapat ditulis:  

E =
𝜎

………………………………………….(2.53) 

dimana:  

E = modulus Elastisitas (N/m2), 

𝜎 = tegangan (N/m2), dan 

휀  = regangan. 

Dalam pemilihan bahan impeler perlu memperhatikan faktor-faktor berikut: 

a. kekuatan bahan terhadap beban yang diterima, 

b. sifat-sifat fluida yang dialirkan, 

c. ketahanan bahan terhadap keausan dan korosi, 

d. ketahanan terhadap kavitasi, 

e. proses pengecoran dan permesinan, dan 

f. biaya. 

Pemilihan bahan yang tepat dapat terbantu dengan melihat Tabel 2.4 

berikut. 
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Tabel 2.4 Bahan-bahan untuk pompa yang umum dipakai 

Nomor 

Kelompok 

Frekuensi 
Rumah (Casing) Impeler Pemakaian 

A-1 

A-2 

A-3 

A-4 

 

A-5 

 

A-6 

 

A-7 

 

A-8 

 

O 

 

O 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

FC 

FC 

FC 

FC 

 

FC 

 

FC 

 

FC 

 

FC 

 

FC 

FCD 

SC 

BC 

 

PBC 

 

ABC 

 

SCS2 

 

SCS12 or 

SCS13 

Air tawar, air minum 

Air tawar, air minum 

Air tawar, air minum 

Air tawar, air 

minum, air laut 

Air tawar, air 

limbah, air laut 

Air tawar, air 

limbah, air laut 

Air tawar, air 

minum, air limbah,  

Air limbah, air laut 

A-9 O FC berlapis 

karet 

SCS12 or 

SCS13 

Air distilasi, air laut 

 B-1 

B-2 

 

B-3 

 

B-4 

B-5 

O 

 

 

O 

 

SC 

SC 

 

SC 

 

SC 

SC 

SC 

ABC 

 

SCS2 

 

SCS12 or 

SCS13 

SCS14 or 

SCS15 

Air tawar, air laut 

Air tawar, air 

minum, air laut 

Air tawar, air minum 

, air limbah 

Air limbah, air laut 

Air laut 

C-1 

C-2 

C-3 

O BC 

BC 

ABC 

BC 

PBC 

ABC 

Air distilasi, air laut 

Air laut 

Air laut 

D-1 

 

D-2 

D-3 

D-4 

 

D-5 

D-6 

 

 

 

O 

SCS2 

SCS2 

SCS2 

SCS12 or 

SCS13 

SCS12 or 

SCS13 

SCS12 or 

SCS13 

SCS2 

SCS12 or 

SCS13 

SCS14 or 

SCS15 

SCS12 or 

SCS13 

SCS14 or 

SCS15 

Air limbah, air laut 

Air limbah, air laut 

Air laut 

Air laut 

Air laut 

Air laut 

E-1 

E-2 

E-3 

O 

O 

 

SS 

SS 

SUS27 

SC 

SCS2 

SCS13 

Air tawar 

Air tawar, air minum 

Air tawar, air laut 

 (sumber: Sularso dan Tahara, 2000: 56) 
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 Menurut Dietzel (1996: 239) bahan untuk membuat impeler adalah besi 

tuang kelabu, baja tuang, kuningan, dan lain-lainnya, dimana kekuatan bahan 

tersebut harus kuat untuk bekerja dengan u2 sampai 40 m/s dan kecepatan keliling 

maksimum aliran fluida untuk baja tuang/cor adalah u2 = 60 m/s.  

2.2.14.1.13 Pengecekan Kekuatan Impeler  

Bahan dari impeler yang direncanakan harus mampu menahan tegangan 

geser. Pengecekan kekuatan impeler akan dilakukan pada bagian yang paling 

rawan, yaitu pada bagian hub. Menghitung tegangan geser yang diijinkan dapat 

menggunakan persamaan 2.25 sebelumnya. 

Gaya geser yang bekerja pada impeler adalah gaya tangensial (Ft) akibat 

momen torsi pada bagian hub, dapat ditentukan dengan rumus berikut: 

Ft =
T

(
dh

2⁄ )
… … … … … … … … … … … … … … … … . . (2.54) 

dimana: 

T  = torsi (kg.mm), dan 

dh = diameter hub impeler (mm). 

Keamanan pada bagia hub impeler, perlu dipertimbangkan tebal dinding 

minimalnya dengan memperhatikan gaya geser dan tegangan geser yang diijinkan 

dari bahan yang dipakai. Tebal dinding minimal (Shmin) yang harus dibuat 

menggunakan rumus: 

Shmin =
Ft

π .  dh .  τa
… … … … … … … … … … … … . . (2.55) 

2.2.14.1.14 Pengecekan Head Pompa 

Head yang dihasilkan impeler perlu dikoreksi sehingga tidak melebihi dari  
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head yang telah direncanakan, pengecekan head pompa dapat menggunakan rumus 

berikut: 

Hth =  
H

ηh
… … … … … … … … … … … … … . (2.56) 

dimana nilai dari ηℎ = efisiensi hidrolis, ditentukan dengan grafik pada Gambar 

2.17 berikut. 

 

Gambar 2.17  Grafik efisiensi hidrolis terhadap kecepatan spesifik 

(sumber: Karassik, et al., 1976: 17) 

2.2.14.2 Rumah Pompa Sentrifugal  

Rumah pompa secara umum berfungsi sebagai pelindung komponen yang 

ada di dalamnya seperti impeler, poros, seal, dan komponen lainnya, serta sebagai 

tempat penahan fluida saat mengalir melalui impeler.   

Rumah pompa pada pompa sentrifugal mempunyai dua bagian, yaitu: 

a. Bagian Saluran Masuk (Suction) 

Bagian ini berfungsi untuk mengarahkan cairan yang akan dipompakan ke 

sisi masuk impeler, sehingga kondisi cairan mempunyai distribusi  

kecepatan yang merata dan seragam. 
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b. Bagian Saluran Keluar (Discharge) 

Berfungsi untuk mengkonversikan head kecepatan cairan yang keluar dari 

sisi keluar impeler menjadi head tekanan. Ada dua macam bagian saluran 

keluar, yaitu bentuk difuser dan bentuk volut. 

Menurut Sularso dan Tahara (2000: 76) bentuk saluran keluar pompa 

sentrifugal (difuser dan volut) dijelaskan sebagai berikut.  

a. Rumah pompa volut 

Sebuah rumah pompa sentrifugal dimana zat cair dari impeler secara 

langsung dibawa ke rumah volut. Contoh konstruksi pompa ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

b. Rumah pompa diffuser 

Pompa ini merupakan pompa sentrifugal yang dilengkapi sudu difuser di 

keliling luar impelernya. Konstruksi bagian-bagian lain pompa ini adalah sama 

dengan pompa volut. Sudu-sudu difuser ini selain memperbaiki efisiensi pompa 

juga menambah kokoh rumah, maka pompa ini sering digunakan pada pompa 

besar dengan head tinggi. Pompa ini juga sering dipakai sebagai pompa 

bertingkat banyak karena aliran dari satu tingkat ke tingkat berikutnya dapat 

dilakukan tanpa menggunakan rumah volut. 

Sementara menurut belahan rumahnya, pompa sentrifugal terdiri dari 3 

jenis, yaitu (Sularso dan Tahara, 2000: 79): 

a. Rumah jenis belahan mendatar 

Rumah jenis belahan mendatar dapat dibelah dua menjadi bagian bawah 

dan bagian atas oleh bidang mendatar yang melalui sumbu poros. Rumah jenis  



48 

 

 

 

ini sering digunakan pada pompa berukuran menengah dan besar dengan poros 

mendatar. 

b. Rumah jenis belahan radial 

Rumah jenis jenis belahan radial terbagi oleh sebuah bidang yang tegak 

lurus poros. Konstruksi rumah pompa seperti ini sering digunakan pada pompa 

kecil dengan poros mendatar, dapat pula digunakan untuk pompa berporos tegak 

dimana bagian-bagian yang berputar dapat dibongkar ke atas sepanjang poros. 

Contoh konstruksi rumah pompa seperti ini dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan 

2.5. 

c. Rumah pompa jenis berderet  

Rumah jenis ini terdapat pada pompa bertingkat banyak yang mana rumah 

pompa terbagi oleh bidang-bidang tegak lurus poros sesuai dengan jumlah 

tingkat yang ada. Konstruksi seperti ini pada dasarnya mirip jenis belahan radial 

yang tidak mudah bocor oleh tekanan dari dalam. Selain itu, masing-masing 

tingkat biasanya dibuat dengan bentuk dan ukuran yang sama sehingga dapat 

disusun dalam jumlah yang sesuai untuk mendapatkan head total pompa yang 

dikehendaki. Contoh konstruksi ini dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

2.2.14.2.1 Saluran Masuk 

Bentuk saluran masuk yang menyalurkan cairan ke impeler sangat 

berpengaruh terhadap distribusi kecepatan pada mata impeler serta berpengaruh 

terhadap keseragaman aliran. Jenis-jenis saluran masuk dapat dibedakan menjadi: 

a. Saluran masuk ujung lurus dan miring (stright and tapering suction branches) 

Saluran masuk jenis ini digunakan pada pompa sentrifugal horisontal dan  
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vertikal satu tingkat serta digunakan pada pompa horisontal bertingkat untuk 

ukuran kecil. Saluran masuk ujung lurus dan miring dapat dilihat pada Gambar 

2.18 berikut. 

 
Gambar 2.18 Saluran masuk, (a) lurus, dan (b) miring 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 260) 

b. Saluran masuk dengan belokan dan belokan mengecil (suction bends and 

reduction suction bends) 

Saluran masuk jenis ini digunakan pada pompa sentrifugal dengan poros 

vertikal dan horisontal. Belokan dapat menimbulkan gangguan pada aliran, 

sehingga letaknya tidak terlalu dekat dengan impeler. Sedangkan untuk belokan 

dengan penampang mengecil, dan kecepatan alirannya dipercepat lebih 

menguntungkan dari segi hidrolis. Jenis saluran ini kurang sesuai untuk pompa 

dengan kecepatan spesifik tinggi karena dapat menurunkan head dan efisiensi. 

Bentuk saluran masuk dengan belokan dan belokan mengecil dapat dilihat pada 

Gambar 2.19 berikut. 
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Gambar 2.19 Saluran masuk dengan belokan 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 260) 

c. Saluran masuk konsentrik (consentric suction chamber) 

Saluran masuk  jenis ini digunakan pada pompa bertingkat banyak serta  

pompa satu tingkat dengan isapan ganda. Pada pompa dengan kapasitas besar, 

saluran masuk ini harus cukup lebar pada arah aksial dikarenakan untuk 

mencegah cairan lepas dari dinding dan mengurangi kecepatan yang berlebih 

yang dapat menimbulkan kavitasi. Saluran masuk ini dilengkapi dengan sirip-

sirip dalam pada bagian dekat impeler untuk mencegah sirkulasi cairan di dalam  

saluran. Bentuk dari sa;luran masuk konsentrik dapat dilihat pada Gambar 2.20 

berikut. 

 

Gambar 2.20 Saluran masuk konsentrik 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 260) 

d. Saluran masuk bentuk volut (volute suction chamber) 
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Saluran masuk jenis ini digunakan pada pompa bertingkat satu maupun 

bertingkat banyak dengan isapan tunggal maupun ganda. Digunakan pula pada 

pompa bertingkat banyak dengan belahan rumah horisontal dan terletak di bawah 

sumbu poros. Saluran masuk ini digunakan pada pompa dengan nsf < 240 dan 

kapasitas kurang dari 4000 – 5000 m3/jam.  

 

Gambar 2.21 Saluran masuk volut 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 260) 

  Dimensi pada Gambar 2.21 di atas dapat ditentukan dengan ketentuan 

berikut: OB = 0,75d0 ; OC = d0; OE = 1,25d0. 

e. Saluran masuk mulut lonceng (bellmouth) 

Saluran masuk ini digunakan pada pompa aliran diagonal dengan kapasitas 

besar dan pada pompa propeler. Diamete pada mulut lonceng biasanya dua kali 

diameter mata impeler. Sementara untuk pompa propeler, diameter mata impeler 

sama dengan diameter sisi keluar.      
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Gambar 2.22 Saluran masuk mulut lonceng 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 260) 

  Menurut Church (1993: 90) dalam Anis (2000: 62) penentuan besarnya 

diameter flens didasarkan pada besarnya kecepatan masuk berkisar 4 – 18 ft/s (1,2 

– 5,5 m/s). Besarnya diameter flens ditentukan menggunakan rumus: 

df1 = √
4A1

π
… … … … … … … … … … . (2.57) 

dimana,  A1 =
Q

c1
 

2.2.14.2.2 Saluran Keluar 

Menurut Anis (2000: 62) saluran keluar berfungsi untuk menampung cairan 

yang meninggalkan impeler dan mengkonversi energi kinetik menjadi energi tekan. 

Perancangan saluran keluar (discharge) yang tepat dapat mengurangi rugi-rugi 

hidrolis, sehingga dapat menghasilkan efisiensi pompa yang lebih tinggi. 

Bentuk-bentuk profil penampang saluran keluar (volut) yang umum 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.23: 
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Gambar 2.23 Bentuk-bentuk penampang volut 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 269) 

2.2.14.2.3 Desain Volut  

Dalam mendesain volut terdapat dua macam, yaitu metode momen dari 

momentum konstan dan metode kecepatan aliran rata-rata konstan dalam volut.  

Metode momen dari momentum konstan adalah metode yang didasarkan 

pada asumsi bahwa aliran dalam volut mengikuti prinsip momen dari momentum 

konstan. Sedangkan metode kecepatan rata-rata aliran konstan adalah metode yang 

didasarkan pada asumsi bahwa aliran cairan dalam volut mempunyai kecepatan 

rata-rata konstan. 

 
Gambar 2.24 Gambar Rumah pompa volut 

(sumber: Nouwen, 1981: 84) 

Perbedaan antara kedua metode tersebut adalah pada penentuan sudut 

sentral (θ). Pada metode kecepatan rata-rata konstan, sudut sentral ditentukan 

terlebih dahulu kemudian lakukan perhitungan jari-jari volut pada setiap sudut 
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sentral dan rugi-rugi gesekan tidak diketahui secara pasti. Sedangkan pada metode 

momen dari momentum konstan, sudut sentral diperoleh dengan menetukan jari-

jari volut terlebih dahulu dan koreksi terhadap rugi-rugi gesekan lebih pasti.  

Kecepatan rata-rata konstan dalam volut dapat menggunakan rumus berikut: 

Cv = Cthr =  (
Cthr

U2
) U2 … … … … … … … … … … … … . . (2.58) 

dimana:  

(
Cthr

U2
) = koefisien perbandingan empiris (diperoleh dari Gambar 2.25), 

U2 = kecepatan pada sisi keluar impeler (m/s). 

Koefisien perbandingan empiris diperoleh dari Gambar 2.25 berikut. 

 
Gambar 2.25 Grafik hubungan Cthr/U2 dengan kecepatan spesifik 

(sumber: Karassik, et al., 1976: 15) 

Selanjutnya luas penampang dari throat dapat dihitung menggunakan 

rumus:  

Athr =  
Q

Cthr
… … … … … … … … … … … … … … … . (2.59) 

dimana: 
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Q = kapasitas aliran pada setiap harga sudut sentral (m3/s), dan 

Cthr = kecepatan rata-rata aliran konstan. 

Volut dengan bentuk penampang lingkaran, jari-jari throat (rthr) dapat 

ditentukan menggunakan rumus: 

rthr =  √
Athr

π
… … … … … … … … … . . (2.60) 

Menurut Karassik, et al., (1976: 15) dalam Anis (2000: 65) jarak dari 

impeler ke lidah volut (t) sebesar (5 - 10)% dari jari–jari impeler. Hal ini untuk 

menjamin keamanan yang cukup dan efisiensi pompa tetap tinggi. Besarnya t dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

t = (0,05 – 0,1)r2 ……………………..(2.61) 

  Besarnya jarak antara pusat penampang throat ke sumbu poros (r4) 

ditentukan menggunakan rumus: 

r4 = r2 + t + rthr ………………………….(2.62) 

  Bila diperhatikan secara aktual, rumah volut bermula dari jari-jari lidah (r3) 

yang ditentukan menggunakan rumus: 

r3 = r2 + t …………………………..(2.63) 

  Di dalam volut, untuk alirannya berlaku persamaan:  

Cthr

Cu2′
=

r2

r4
. C … … … … … … … … … … (2.64) 

dimana: 

Cu2‘= komponen tangensial kecepatan saat cairan meninggalkan impeler, 

C = konstanta kesebandingan aliran tidak spiral murni dalam volut. 
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2.2.14.2.3.1 Lebar Sisi Masuk Volut 

Lebar pada sisi masuk volut (b3) harus lebih besar dari lebar sisi keluar 

impeler (b2). Menurut Lazarkiewicz dan Troskolanski (1965: 279) dalam Anis 

(2000: 66) perbandingan dari b3/b2 adalah (1,4 – 1,8). Nilai perbandingan yang 

rendah digunakan untuk pompa dengan kecepatan spesifik tinggi. Menghitung lebar 

sisi masuk volut dapat menggunakan rumus: 

b3 = (1,4 – 1,8) x b2 ………………………(2.65) 

2.2.14.2.3.2 Sudut Lidah 

Titik nol rumah volut atau titik dimana sudut θt mulai diukur dapat 

ditentukan dengan asumsi bahwa aliran yang terjadi mengikuti prinsip aliran 

logaritmis menggunakan rumus: 

𝜃𝑡 =  
132 log

r3
r2

tan α2′
… … … … … … … … … … . (2.66) 

dimana: tan α2’ =  
𝐶𝑚2

𝐶𝑢2
 

Luas penampang dari volut (Av) pada berbagai sudut sentral dapat 

ditentukan menggunakan rumus: 

Av = Athr

θ

360
… … … … … … … … . (2.67) 

 Penampang dengan bentuk lingkaran, jari-jari dari penampang volut dapat 

ditentukan menggunakan rumus: 

rv = r + r2 + t ………………………(2.68) 

dimana, r = √
𝐴𝑣

𝜋
 



57 

 

 

 

Konstanta kecepatan aliran masuk (cv) perlu dihitung yang diperlukan untuk 

mengetahui diameter flens, menggunakan rumus: 

cv = cu2

r2

rv
. 𝐶 … … … … … … … … … (2.69) 

2.2.14.2.3.3 Diameter Flens Saluran Keluar 

Pada laluan antara rumah volut dan flens keluar dengan bentuk divergen 

akan terjadi konversi kecepatan cairan menjadi tekanan.  

Turbulensi dapat dihindari dengan cara sudut divergensi (δ) pada laluan 

ditentukan menggunakan Gambar 2.26 berikut. 

 
Gambar 2.26 Grafik hubungan δ dengan Cv  

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 282) 

  Menurut Church (1993: 90) dalam Anis (2000: 71) penentuan besarnya 

diameter flens didasarkan pada besarnya kecepatan keluar berkisar 18 – 25 ft/s (5,5 

– 7,6 m/s).  

  Panjang dari flens dapat ditentukan menggunakan rumus (Lazarkiewicz 

dan Troskolanski, 1965: 285): 
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lf2 =
df2 − dthr

2tan
δ
2

… … … … … … … … . (2.70) 

2.2.14.2.3.4 Tebal Dinding Volut  

Menghitung tebal dari rumah pompa dapat menggunakan rumus 

(Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 305): 

S =  x. y
D. P

200. σ𝑡
+ z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.71) 

dimana:  

x  = faktor keamanan (4,5), 

y  = koefisien yang tergantung dari profil laluan casing ( = 1,6), 

D = dimensi melintang terbesar dari laluan (mm), 

P  = tekanan pada laluan casing (kg/cm2), 

σ𝑡 = kekuatan tarik bahan (kg/mm2), dan 

z  = kelonggaran untuk ketelitian pengerjaan tuangan, harganya dibatasi 2-3 

mm. 

2.2.14.2.3.5 Kenaikan Tekanan Aliran Keluar Volut  

Besarnya kenaikan tekanan aliran keluar volut ditentukan menggunakan 

rumus: 

H =  
Cu2′2

2g
−

Cthr
2

2g
… … … … … … … . (2.72) 

2.2.14.3 Shaft (poros) 

Poros berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak selama  

beroperasi dan tempat kedudukan impeler dan bagian-bagian berputar lainnya.  

Poros impeler harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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a. kuat menahan momen lengkung dan momen puntir akibat pembebanan, 

b. poros juga harus aman terhadap konsentrasi tegangan yang ditimbulkan oleh 

pasak maupun poros yang dibuat bertingkat, 

c. tahan terhadap korosi akibat fluida kerja. 

Pada sub bab ini, perencanaan poros akan ditentukan dengan memperhati- 

kan gaya radial dan gaya aksial. 

2.2.14.3.1 Gaya Aksial 

Gaya aksial dapat terjadi apabila terdapat gaya-gaya berlawanan arah pada 

impeler isapan tunggal. Gaya tersebut merupakan gaya akibat perubahan 

momentum fluida, dan gaya akibat perubahan tekanan antara sisi depan dan 

belakang impeler. 

a. Gaya Akibat Perubahan Momentum Fluida yang Masuk Impeler  

Fluida yang memasuki impeler secara aksial mempunyai laju massa m 

(kg/s) dengan kecepatan C0 (m/s), maka gaya yang timbul akibat perubahan 

momentum adalah (Church, 1993: 155):  

F1 =
m

g
. C0 … … … … … … … … … … … … … … . (2.73) 

dimana:  

m = laju aliran massa yang melewati impeler  (= Q.γ ) (kg/s), 

 Gaya Akibat Perbedaan Tekanan antara Sisi Depan dan Sisi Belakang 

Impeler 

Fluida yang keluar dari impeler mempunyai tekanan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tekanan pada sisi isap. Gaya-gaya yang terjadi 

diseimbangkan antara diameter d2 dan d0, karena gaya-gaya tersebut adalah 
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sama dan berlawanan pada kedua dinding. Tetapi antara d0 dan dh terdapat 

gaya yang cenderung menggerakkan impeler ke arah sisi isap besar, gaya 

tersebut dapat dihitung menggunakan rumus (Church, 1993: 156): 

F2 = (
∆p

γ
. hk + (PT − P0)) γ (

π

4
) (d0² − dh²) … … … (2.74) 

dimana: 

PT − P0 =
3

4

𝑢2
2 − 𝑢1

2

2. g
. … … … … … … … … … . (2.75) 

∆p = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 (𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 − 𝑠𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)(kgf/m2), 

hk = head kecepatan (m), 

𝛾 = berat zat cair per satuan volume (kgf/m3), 

d0 = diameter mata impeler (m), 

dh = diameter hub impeler (m), 

u2 = kecepatan keliling sisi keluar (m/s), dan 

u1 = kecepatan keliling sisi masuk (m/s). 

Gaya aksial berpengaruh terhadap konstruksi dan keselamatan kerja pompa. 

Sehingga perlu menyeimbangkan gaya aksial dengan cara: 

1. pompa kecil, dan head yang rendah, menggunakan cincin aus dan lubang 

penyeimbang pada bagian belakang impeler, 

2. pompa besar dan bertingkat banyak serta mempunyai jumlah impeler genap, 

gaya aksial dapat diseimbangkan dengan mengatur posisi impeler dalam arah 

yang berlawanan. Tetapi dalam praktiknya tidak mudah diperoleh gaya yang 

benar-benar seimbang dan masih memerlukan bantalan aksial. Dengan cara ini, 
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ukuran pompa dan jarak antar bantalan pendukung pompa akan bertambah 

besar.  

2.2.14.3.2 Gaya Radial 

Gaya radial dinamis terutama terjadi pada konstruksi rumah volut. Sebaran 

gaya pada sekeliling volut yang tidak merata menimbulkan suatu gaya radial 

menuju lidah volut. Sebaran gaya yang tidak merata disebabkan oleh pusaran dan 

arus balik pada bagian awal lengkungan volut. Gaya ini dipengaruhi oleh kecepatan 

spesifik dan kapasitas pemompaan. Besarnya gaya radial dinamis (Frd) dapat 

ditentukan menggunakan rumus (Rahim dan Djoni, 2013: 211): 

Frd = Kr.p.d2.b2’ ……………………………….(2.76) 

dimana: 

Kr = koefisien eksperimental yang tergantung pada kecepatan spesifik dan 

kapasitas, 

p   = tekanan yang dihasilkan pompa (kg/cm2), 

d2  = diameter luar impeler, 

b2’ = lebar sisi keluar impeler termasuk serubung (b2+2(shmin)) 

Besarnya nilai dari Kr ditentukan menggunakan Gambar 2.27 di bawah ini: 

 
Gambar 2.27 Grafik hubungan Kr dan nsf dan Q 

(sumber: Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 360) 
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2.2.15 Komponen Pendukung Pompa Sentrifugal 

2.2.15.1 Pasak (spie) 

Menurut Shigley dan Mitchell (1983: 412) pasak dipakai untuk 

mengamankan elemen seperti roda gigi atau puli pada poros agar daya putar dapat 

dipindahkan. Seperti halnya dengan baut maka spie atau pasak itu dianggap juga 

sebagai alat penyambung, diantara sekian banyak spie, yang paling sering dipakai 

ialah spie atau pasak datar (Sukrisno, 1984: 53). Gambar macam-macam pasak 

dapat dilihat pada Gambar 2.28 berikut. 

  

Gambar 2.28 Macam-macam pasak 

(sumber: Shigley dan Mitchell, 1983: 413) 

Pada pompa sering digunakan untuk sambungan antara poros dengan 

impeler, dan antara poros dengan kopling. Adanya alur pasak dan perubahan 

diameter pada poros bertingkat menimbulkan konsentrasi tegangan. Harga faktor 

konsentrasi tegangan untuk alur pasak α, dan konsentrasi tegangan pada poros 

bertingkat β ditentukan menggunakan Gambar 2.29 berikut:   
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(a)      (b) 

Gambar 2.29 Faktor-faktor tegangan α (a) dan faktor konsentrasi β (b) 

(sumber: Sularso dan Suga, 2004: 9 dan 11) 

2.2.15.1.1 Pasak Antara Impeler dan Poros 

Pada pasak antara impeler dan poros perlu ditentukan nilai tegangan yang 

terjadi akibat momen puntir, menggunakan rumus (Sularso dan Suga, 2004: 7): 

τT =  
5,1 .  T

dsh
3 … … … … … … … … … … … … (2.77) 

Penentuan tegangan yang diijinkan pada pasak dihitung menggunakan 

rumus: 

τa
′ =  

τa .  𝑆𝑓2

𝛼
… … … … … … … … … … … … (2.78) 

Adanya sambungan pasak antara impeler dan poros dapat menimbulkan 

gaya tangensial pada sekeliling poros, untuk menghitungnya dapat menggunakan 

rumus (Sularso dan Suga, 2004: 25): 

F =
T

(
dsh

2⁄ )
… … … … … … … … … … … … (2.79) 

  Sementara untuk tegangan geser yang diijinkan dapat menggunakan rumus: 
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𝜏𝑘𝑎 =  
𝜎

S𝑓1 .  S𝑓2
… . . … … … … … … … … … . . (2.80) 

  dimana: 

  Sf1 = faktor keamanan bahan,  

  Sf2 = faktor keamanan tumbukan ringan antara 1,5 - 3,0. 

  Menghitung panjang dari pasak yang direncanakan dapat menggunakan 

rumus (Sularso dan Suga, 2004: 25): 

𝜏𝑘𝑎 ≥  
𝐹

𝑏. 𝑙𝑙
… … … … … … … … … … … … . . (2.81) 

dimana, b = lebar penampang pasak. 

2.2.15.1.2 Pasak Antara Kopling dan Poros 

Rumus yang digunakan untuk merencanakan pasak antara kopling dan 

poros, sama dengan rumus yang digunakan untuk merencanakan pasak antara 

impeler dan poros. 

2.2.15.2 Bearing (Bantalan) 

Menurut Sularso dan Suga (2004: 103) bearing (bantalan) adalah elemen 

mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga putarannya dapat berlangsung 

secara halus, dan aman. Bearing berfungsi mengurangi gesekan dan keausan serta 

hilangnya tenaga akibat bagian yang saling berputar. Bearing juga memungkinkan 

poros untuk dapat berputar dengan lancar dan tetap pada tempatnya, sehingga 

kerugian gesek menjadi kecil. Bantalan dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Gerakan bantalan terhadap poros: 

a. Bantalan luncur 

Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan  



65 

 

 

 

karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan 

perantaraan lapisan pelumas. 

b. Bantalan gelinding 

Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar 

dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola (peluru), rol atau rol 

jarum, dan rol bulat.  

2. Arah bantalan terhadap poros: 

a. Bantalan radial 

Arah beban yang ditumpu bantalan ini adalah tegak lurus terhadap  

sumbu poros, berbentuk silinder, belahan silinder, oval, dan lain-lain.  

b. Bantalan aksial  

Arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu poros, berbentuk engsel, 

kerah, michel, dan lain-lain. 

c. Bantalan gelinding khusus 

Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus 

sumbu poros, berbentuk bola, dan lain-lain.  

Menurut Lazarkiewicz dan Troskolanski (1965: 34) dalam Anis (2000: 105) 

umur bantalan yang digunakan pada pompa harus lebih dari 30.000 jam. Umur atau 

waktu penggunaan maksimal dari sebuah bearing dapat diketahui menggunakan 

rumus: 

Lh =  
106

60. n
 . (

C

P
)

p

… … … … … … … … … … … . . (2.82) 

dimana:  

n = putaran poros (rpm), 
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C = beban minimal dinamis spesifik (kg), 

P = beban ekivalen dinamis(kg), dan 

p = faktor kecepatan (p = 10/3 untuk bantalan rol dan p = 3 untuk bantalan 

bola). 

Besarnya gaya ekivalen dinamis pada bantalan dipengaruhi oleh 

perbandingan gaya aksial dan gaya radial pada poros (Fa/Fr ≥ 1,14), rumus yang  

digunakan yaitu: 

P = 0,57 Fr + 0,93 Fa………………………(2.83) 

dimana:  

Fr = gaya radial yang ditumpu bantalan, dan 

Fa = gaya aksial yang ditumpu bantalan. 

2.2.15.3 Kopling  

Kopling adalah suatu suatu elemen mesin yang memiliki fungsi utama 

dalam transmisi torsi dari unit penggerak (misalnya motor listrik dengan atau tanpa 

roda gigi, uap atau turbin gas) ke poros pompa. Secara umum, kopling dibedakan 

menjadi dua macam yaitu:  

1. Kopling tetap 

Kopling tetap berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros penggerak ke 

poros yang digerakkan secara tepat (tanpa slip), dan sumbu kedua poros terletak 

pada satu garis lurus atau dapat sedikit berbeda sumbunya, kopling tetap 

dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: 

a. Kopling Kaku 
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Kopling kaku adalah tipe shell atau flens. Ini digunakan terutama dimana 

tidak ada jurnal atau bantalan dorong yang disediakan untuk pompa atau 

poros motor, seperti yang sering terjadi pada pompa vertikal. Bentuk kopling 

kaku dapat dilihat pada Gambar 2.30 berikut. 

 
Gambar 2.30 Kopling kaku 

(sumber: Sulzer Pumps, 2010: 146) 

b. Kopling Fleksibel 

Kopling fleksibel digunakan pada semua kasus dimana drive dan poros 

pompa didukung secara independen oleh jurnal dan bantalan dorong. Kopling 

ini harus mampu menampung axial misalignment, radial misalignment dan 

angular misalignment.  

Dalam kasus sederhana, yaitu kecepatan rendah sampai sedang dan 

tingkat dayanya, kopling dengan elemen plastik atau karet fleksibel ini lebih 

sering digunakan. Kopling dengan elemen plastik atau karet fleksibel dapat 

dilihat pada Gambar 2.31 berikut. 
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Gambar 2. 31 Kopling dengan elemen plastik atau karet fleksibel 

(sumber: Sulzer Pumps, 2010: 147) 

c. Kopling roda gigi  

Kopling roda gigi memerlukan pelumasan, baik secara permanen 

mengisi minyak pelumas atau dengan minyak melalui pelumasan semprot 

terus menerus. Tipe kopel tergantung pada sejumlah besar faktor dan 

kebutuhan sesuai pertimbangan. Kopling roda gigi dapat dilihat pada Gambar 

2.32 berikut. 

 
Gambar 2.32 Kopling roda gigi 

(sumber: Sulzer Pumps, 2010: 148) 

2. Kopling tidak tetap 

Pada kopling tidak tetap, hubungnan antara kedua poros yang dihubungkan 

dapat dilepaskan dalam keadaan diam atau berputar. Besarnya tegangan geser 

ijin  pada kopling dapat dihitung menggunakan rumus: 
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𝜏𝑏𝑎 =
𝜎𝑏

𝑆𝑓𝑏 . 𝐾𝑏
… … … … … … … … … . (2.84) 

dimana:  

  Sfb = faktor keamanan bahan, dan 

Kb = faktor koreksi karena adanya beban tumbukan (antara 1,5 - 3,0). 

Tegangan geser pada baut dapat dihitung mengunakan rumus (Sularso dan  

Suga, 2004: 34): 

𝜏𝑏 =
8𝑇

𝜋. 𝑑𝑏
2. 𝑛𝑒 . 𝐵

… … … … … … … (2.85) 

  dimana: 

  T = torsi yang diteruskan pada poros (kg.mm), 

  db = diameter baut (mm), 

  B = panjang kopling(mm), 

  ne = jumlah baut efektif (ε.n),  

ε = nilai efektif baut (0,5), dan 

n = jumlah baut. 

2.2.15.4 Mur Pengunci Impeler (Lock Nut) 

Mur pengunci impeler digunakan sebagai pengikat berfungsi untuk 

menahan impeler agar tidak bergeser akibat adanya gaya aksial. Mur berbentuk segi 

enam (hexagon) atau segi empat dengan lubang berulir kasar atau halus pada bagian 

tengahnya sesuai dengan pasangan bautnya. Mur pengunci impeler dipilih 

berdasarkan ukuran poros dimana poros tersebut dipasang. ASTM (American 

Society of Testing Material) dan SAE (Society of Automotive Engineers) 

memberikan standarisasi untuk kelas kekuatan mur.  
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Tegangan tarik yang diijinkan pada mur pengunci impeler dapat dihitung 

menggunakan rumus (Niemann, 1994: 68): 

𝜎𝑎 =  
𝜎

𝑆𝐵. 𝐶𝐵
… … … … … … … … … … … … . (2.86) 

Sementara untuk tegangan geser yang diijinkan dapat dihitung 

menggunakan rumus (Sularso dan Suga, 2004: 299): 

𝜏𝑎 = (0,5 − 0,75)x 𝜎𝑎 … … … … … … … … (2.87) 

Tegangan geser yang terjadi pada ulir dihitung menggunakan rumus 

(Shigley dan Mitchell, 1983: 378): 

𝜏 =  
2. 𝐹𝑎

𝜋. 𝑑. ℎ
… … … … … … … … … … . . (2.88) 

dimana:  

SB = faktor keamanan perhitungan terhadap perpatahan (antara 2-4), 

CB = faktor pemakaian, untuk mesin berputar, CB = 1,0 - 1,1, 

Fa = gaya aksial pada ulir (kg), 

d = diameter ulir luar (mm), 

h = lebar ulir (mm). 

2.2.15.5 Shaft-sleeve (Selongsong poros) 

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. 

2.2.15.6 Baut Pengikat Rumah Pompa 

Baut ini berfungsi untuk mengikat komponen-komponen rumah pompa 

(casing) yang berupa sudu pengantar balik, saluran masuk dan saluran keluar 
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pompa menjadi satu kesatuan. Ukuran baut ditentukan oleh diameter puncak 

thread, sedangkan panjang baut diukur dari bagian bawah head ke bagian ujung 

thread. Berdasarkan jenis threadnya, baut dibedakan atas baut inchi dan baut 

metrik. 

2.2.15.7 Seal (penyekat)  

Seal berfungsi mengatasi terjadinya kebocoran pada pompa. Kebocoran  

dapat berupa keluarnya minyak pelumas dari pompa, pembocoran yang berlebihan 

dapat mengganggu terjadinya kerja pompa, bahkan dapat merusak bagian-bagian 

pompa lainnya. Kebocoran pada sisi masuk impeler serta pada bagian lubang 

penyeimbang (balancing hole), dapat diatasi dengan menggunakan cincin aus 

(wearing ring), sedangkan untuk mengatasi kebocoran pada celah antara poros 

dengan rumah pompa menggunakan stuffing box dan packing. 

1. Wearing Ring  

Wearing ring berfungsi untuk mengurangi kebocoran yang terjadi akibat 

perbedaan tekanan antara sisi tekan dan sisi isap impeler, serta untuk 

memperpanjang umur pemakaian impeler dan rumah pompa. Menghitung 

diameter wearing ring dapat menggunakan rumus: 

dr = d0 +2t………………………(2.89) 

  dimana:  

  d0 = diameter mata impeler (mm), dan 

 t  = tebal dinding impeler (mm). 

 Menurut Anis (2000: 118) lebar dari celah wearing ring (s) dengan dr < 150 

mm, s = 0,2 mm dan untuk dr > 150 mm, s = 0,2 + 0,001 (dr – 150) mm. Sehingga, 
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panjang dari wearing ring (l) adalah antara 0,12 sampai 0,16 dari diameter 

wearing ring. 

Pada umumnya pada perancangan pompa diperlukan wearing ring (cincin 

aus) dan balancing hole (lubang penyeimbang), hal ini diperlukan untuk 

mengimbangi gaya aksial yang terjadi. 

Menghitung luas penampang wearing ring  dapat menggunakan rumus:  

A =
π

4
((𝑑𝑟 + 2𝑠)2 − (𝑑𝑟

2)) … … . . (2.90) 

dimana:  

dr = diameter wearing ring, dan 

s = lebar celah antara kedua wearing ring. 

Diameter dari lubang balancing hole ditentukan menggunakan rumus: 

𝑑 =  √
𝜋

4
.
𝐴

𝑛
… … … … … … … … … … … … … . (2.91) 

dimana:  

n = jumlah lubang penyeimbang, antara 4-8 buah dan diameter lubang 

sebesar 7-30 mm (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 349 dalam Anis, 

2000: 78). 

2.  Stuffing Box 

Stuffing box ialah komponen penyekat antara poros berputar yang melalui  

rumah pompa. Fungsi dari stuffing box yaitu: mencegah masuknya udara ke 

dalam pompa dan mencegah kebocoran fluida dari pompa. 

Konstruksi stuffing box terdiri dari ruangan yang di dalamnya terdapat 

cincin-cincin packing dan sebuah gland untuk menekan cincin tersebut. 
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Kebocoran udara ke dalam pompa dapat dicegah dengan menggunakan 

lantern-ring atau seal cage yang berisi cairan penyekat. Cairan penyekat ini 

dapat berupa air atau cairan yang lain. Seal cage ditempatkan di tengah-tengah 

packing. 

Bahan yang digunakan untuk packing harus memiliki sifat plastis, sehingga 

dapat menyesuaikan dengan kondisi operasi dan dapat menyerap energi tanpa 

merusak poros atau shaft sleeve yang berputar. Menghitung lebar dari packing 

dapat menggunakan rumus (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 315): 

b = 0,25.dsh…………………………………….(2.92) 

dimana:  

dsh = diameter poros pada stuffing box (mm). 

Adapun bentuk Stuffing box dapat dilihat pada Gambar 2.33 di bawah.  

 
(a) (b) 

Gambar 2.33 Stuffing box standar (a) dan stuffing box lantern-ring (b) 

(sumber: Sulzer Pumps, 2010: 154) 

2.2.16 Efisiensi Pompa 

Efisiensi total pompa sentrifugal dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

a. efisiensi hidrolis, akibat adanya gesekan dan turbulensi aliran, 
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b. efisiensi volumetris, akibat adanya kebocoran,  

c. efisiensi mekanis, akibat adanya gesekan pada cakra impeler dan komponen 

yang ikut berputar bersama poros.   

2.2.16.1 Efisiensi Hidrolis 

Efisiensi hidrolis merupakan perbandingan antara head aktual pompa  

dengan head teoritis pompa. Penentuan besarnya efisiensi hidrolis dari suatu pompa 

dapat dihitung menggunakan rumus (Karassik, et al., 1976: 217): 

𝜂ℎ = 1 −  
0,8

𝑄0,25
… … … … … … … … … … . . (2.93) 

dimana: 

Q = debit aliran yang melalui impeler (GPM). 

2.2.16.2 Efisiensi Volumetris 

Efisiensi volumetris merupakan perbandingan antara kapasitas pompa 

dengan jumlah fluida mengalir melalui impeler. Efisiensi volumetris dapat dihitung 

menggunakan rumus (Karassik, et al., 2001: 2.12): 

𝜂𝑣 =
𝑄

𝑄 + 𝑄𝐿
… … … … … … … … … … . . (2.94) 

dimana:  

Q = kapasitas pompa (m3/s), dan 

QL = kebocoran pada pompa (m3/s), yang dapat dihitung menggunakan 

rumus (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 52): 

QL =  Cdx A √2. g. HL … … … … … … … . . (2.95) 

dimana: 

Cd = koefisien aliran, 
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A = luas penampang clearance wearing ring (m2), dan 

HL = kerugian head pada clearance (m), yang ditentukan menggunakan 

rumus (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 50):  

HL = (1,5 + λh

2l

b
)

c2

2. g
… … … … … … . (2.96) 

Nilai Cd (koefisien aliran) ditentukan menggunakan rumus (Lazarkiewicz 

dan Troskolanski, 1965: 52): 

Cd =  
1

√1,5 + λh 
2l
b

… … … … … … … … … . . (2.97) 

dimana: 

𝜆h = koefisien kebocoran pada celah, 

l = panjang wearing ring (mm), dan 

b = lebar celah antara wearing ring dengan rumah pompa (mm). 

Nilai dari 𝜆h (koefisien kebocoran pada celah) ditentukan menggunakan 

rumus (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 51): 

λh =  
0,056

Rh
0,25 … … … … … … … … … . (2.98) 

Nilai Rh ditentukan menggunakan rumus (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 

1965: 51): 

𝑅ℎ =
𝑏. 𝑐

2𝑣
… … … … … … … … … … … (2.99) 

  dimana:  

  c = kecepatan rata-rata fluida pada celah (m/s), dan 

  v = viskositas kinematis (m2/s). 
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2.2.16.3 Efisiensi Mekanis 

Kerugian-kerugian akibat gesekan mekanis terdiri dari rugi-rugi gesekan 

pada bantalan, stuffing box, dan cakra impeler. Efisiensi mekanis ditentukan 

menggunakan rumus: 

𝜂𝑣 =
𝐵𝐻𝑃 − 𝐻𝑃𝑀

𝐵𝐻𝑃
… … … … … … … … … … … … (2.100) 

  dimana: 

  BHP = daya poros pompa (HP), dan 

  HPM = kerugian mekanis total (HP). 

2.2.16.3.1 Gesekan Pada Bantalan 

Momen yang diakibatkan karena gaya gesekan pada bantalan dapat 

ditentukan menggunakan rumus: 

𝑀 =  𝜇. 𝐹 
𝑑

2
… … … … … … … … … … … … . (2.101) 

dimana: 

µ= koefisien gesekan pada bantalan (untuk Angular Contact Ball Bearing, 

µ = 0,007), 

F = beban pada bantalan (N), dan 

d = diameter dalam bantalan (m). 

Menghitung daya kuda yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian gesek 

pada bantalan menggunakan rumus:  

𝐻𝑃𝐵𝐹 =  
𝑀. 𝜔

746
… … … … … … … … … … . (2.102) 

dimana:  

𝜔 = kecepatan sudut (rad/s), ditentukan menggunakan rumus:  
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𝜔 =  
2. 𝜋. 𝑛

60
… … … … … … … … … (2.103) 

2.2.16.3.2 Gesekan Pada Stuffing Box 

Besarnya daya kuda untuk mengatasi gesekan pada stuffing box (HPSF) 

dapat ditentukan menggunakan Gambar 2.34 berikut: 

 
Gambar 2.34 Grafik kerugian gesekan stuffing box terhadap putaran poros pompa 

(sumber: Stepanoff, 1957: 194) 

2.2.16.3.3 Gesekan Pada Cakra Impeler  

Kerugian gesekan pada cakra impeler merupakan daya kuda yang 

ditimbulkan oleh gesekan antara cakra dan fluida. Besarnya kerugian gesekan cakra 

impeler dengan fluida air, dapat ditentukan menggunakan rumus Plfeiderer: 

𝐻𝑃𝐷𝐹 = 1,83 (
𝑢2

100
)

3

(
𝑑2

10
)

2

… … … … … . (2.104) 

dimana: 

u2 = kecepatan keliling sisi keluar impeler (ft/s), dan 

d2 = diameter sisi keluar impeler (inchi). 

Sehingga besarnya kerugian mekanis total ditentukan menggunakan rumus: 
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HPM = HPBF + HPSF +HPDF.......................(2.105) 

2.2.16.4 Efisiensi Total 

Efisiensi total merupakan perkalian antara ketiga efisiensi di atas, sehingga  

besarnya efisiensi total ditentukan menggunakan rumus (Nouwen, 1981: 190) 

berikut: 

𝜂𝑡 =  𝜂ℎ. 𝜂𝑣 . 𝜂𝑚 … … … … … … … … … … … (2.106) 

2.2.17 Karakteristik Pompa 

Karakteristik dari pompa diGambarkan sebagai hubungan antara head 

pompa (H), daya pompa (P), dan efisiensi pompa (𝜂) dengan kapasitas pompa (Q) 

pada putaran (n) yang konstan. Kurva karakteristik merupakan Gambaran prestasi 

kerja dari pompa hasil perencanaan. 

2.2.17.1 Karakteristik Head Terhadap Kapasitas Pompa 

Pada karakteristik head terhadap kapasitas pompa, parameter utama dalam  

perhitungan ini menggunakan head aktual yang dihasilkan pompa, dapat dicari 

menggunakan rumus: 

H = Hth -∆hh - ∆hsh …………………….(2.107) 

dimana:  

  Hth = head teoritis pompa, 

  ∆hh = kerugian head hidrolis karena gesekan internal fluida, gesekan fluida 

dengan dinding laluan, dan 

∆hsh = kerugian yang disebabkan adanya shock  yang muncul akibat  

adanya turbulensi fluida. 
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2.2.17.1.1 Head Teoritis Pompa 

Head teoritis pompa merupakan head yang dihasilkan pompa jika tidak ada 

tahanan hidrolis dan gesekan mekanis. Head teoritis dapat ditentukan menggunakan 

rumus (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 418): 

𝐻𝑡ℎ =
𝐻𝑡ℎ∞

1 + 𝐶𝑝
… … … … … … … … . (2.108) 

dimana: 

Hth∞ = head Euler, yaitu head yang dihasilkan pompa pada kondisi ideal, 

yakni tanpa gesekan dan tanpa turbulensi dengan jumlah sudu 

impeler tak berhingga, dan 

Cp = koreksi Pfleiderer, ditentukan menggunakan rumus: 

Cp = 2
ψ

z

1

1 − (
r1

r2
)

2 … … … … … . … . (2.109) 

dimana: 

ψ = koefisien gesek (0,9), 

  z = jumlah sudu,  

  r1 = jari-jari sisi masuk impeler (mm), dan 

  r2 = jari-jari sisi masuk impeler (mm). 

Head Euler untuk tiap tingkat ditentukan menggunakan rumus: 

Hth∞ =  
𝑢2

g
(𝑢2 −

𝑄 cos 𝛽2

𝑑2. 𝜋. 𝑏2
) … … … … … . . (2.110) 

2.2.17.1.2 Kerugian Head Hidrolis 

Kerugian head hidrolis dipengaruhi besarnya kapasitas normal dari pompa, 

yang ditentukan menggunakan rumus (Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 418): 
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𝑄𝑛 =  𝜋. 𝑑1. 𝑏1. 𝑢1. 𝑡𝑎𝑛𝛽1

𝑡1 − 𝑆𝑢1

𝑡1
… … … … … (2.111) 

dimana: 

d1 = diameter sisi masuk impeler (m), 

b1 = lebar sudu pada sisi masuk impeler (m),  

u1 = kecepatan keliling pada sisi masuk impeler (m/s), 

β1 = sudut sudu sisi masuk impeler, 

 t1 = jarak bagi sudu pada sisi masuk impeler (m), dan 

Su1 = tebal sudu pada sisi masuk impeler (m). 

Besarnya nilai kerugian head hidrolis ditentukan menggunakan rumus 

(Khetagurov, 1977: 267): 

∆ℎℎ = (1 − 𝜂ℎ𝑛)𝐻𝑡ℎ (
𝑄

𝑄𝑛
)

2

… … … … … … … . . (2.112) 

dimana: 

Hth = head teoritis pompa pada kapasitas normal, dan 

𝜂ℎ𝑛= efisiensi hidrolis pompa pada operasi normal, ditentukan 

menggunakan rumus: 

𝜂ℎ𝑛 = 1 −
0,8

𝑄𝑛
0,25 … … … … … … … (2.113) 

2.2.17.1.3 Kerugian Head Karena Adanya Shock 

Kerugian head karena adanya shock dapat diperoleh menggunakan rumus 

(Khetagurov, 1977: 267):  

∆ℎ𝑠ℎ =  
𝑖. 𝐾𝑠ℎ

2. 𝑔
 [𝑢1

2 + (𝑢2 

𝐻𝑡ℎ

1 + 𝐶𝑝

𝑑2

𝑑3
)]

2

[1 −
𝑄

𝑄𝑛
]

2

… … … (2.114) 

dimana: 
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i  = jumlah tingkat pompa, 

Ksh  = faktor kerugian shock (0,6 – 0,8), dan 

d3  = diameter lidah volut (m). 

2.2.17.2 Karakteristik Daya Terhadap Kapasitas Pompa 

Pada karakteristik daya terhadap kapasitas pompa, parameter utama dalam 

perhitungan ini menggunakan daya kuda rem, yang merupakan daya aktual pada 

pompa yang diberikan penggerak awal. Daya kuda ini selanjutnya digunakan untuk 

mengatasi daya kuda fluida, kebocoran, gesekan cakra, rugi-rugi hidrolis dan rugi-

rugi mekanis. 

Daya kuda rem (BHP) diperoleh menggunakan rumus (Church, 1993: 35): 

BHP = FHP + HPL + HPDF + HPHY + HPM.….(2.115) 

dimana:  

HPM = daya kuda yang dibutuhkan untuk mengatasi rugi-rugi mekanis, 

HPDF = daya kuda yang dibutuhkan untuk mengatasi gesekan cakra, 

FHP = daya kuda fluida (HP), ditentukan menggunakan rumus 

(Lazarkiewicz dan Troskolanski, 1965: 70): 

𝐹𝐻𝑃 =
𝛾. 𝑄. 𝐻

75
… … … … … … … … … … … … . . (2.116) 

dimana:  

γ = berat jenis cairan (kg/m3), 

Q = kapasitas pompa (m3/kg), dan 

H = head total pompa (m). 

Nilai dari HPL (daya kuda yang dibutuhkan untuk mengatasi kebocoran) 

ditentukan menggunakan rumus (Stepanoff, 1957: 199): 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pompa hasil rancangan merupakan pompa yang berfungsi mensuplai air 

umpan (feed water) untuk kebutuhan boiler pada setiap unit. Pompa rancangan ini 

mempunyai kapasitas normal 543 m3/h dan head total 1744 m. Efisiensi total pompa 

rancangan lebih tinggi daripada pompa terpasang dikarenakan memiliki head dan 

daya poros yang lebih rendah. Berikut ini merupakan kesimpulan dari perancangan 

pompa yang akan digunakan pada PLTU 2x300 MW.  

5.1.1 Spesifikasi Pompa: 

1) Jenis pompa  : Sentrifugal bertingkat banyak (multistage) 

2) Kedudukan poros  : Horisontal 

3) Kapasitas   : 543 m3/h 

4) Head total   : 1744 m (6 tingkat) 

5) Efisiensi   : 82,1 % 

5.1.2 Komponen dan dimensi hasil perancangan 

a. Impeler  

Impeler yang digunanakan adalah tipe impeler jenis radial, sudu 

berbentuk double curvature, hisapan tunggal (single suction), dan bentuk 

mekanis impelernya adalah impeler tertutup (closed impeller). 

Dimensi impeler diperoleh sebagai berikut: 
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1) Diameter hub impeler     dh = 108 mm 

2) Diameter sisi masuk (inlet) impeler  d1 = 170 mm 

3) Lebar sisi masuk impeler      b1 = 33,5 mm 

4) Diameter sisi keluar (outlet) impeler    d2 = 238 mm 

5) Lebar sisi keluar impeler   b2 = 27,5 mm 

6) Sudut sudu masuk impeler      β1 = 170 

7) Sudut sudu keluar impeler      β2 = 200 

8) Jumlah sudu impeler      z  = 13 

9) Bahan impeler adalah baja HR (hot-rollred) AISI 1045 

b. Rumah pompa (Casing) 

1) Saluran masuk pompa adalah jenis saluran masuk volut dengan 

besarnya diameter flens hisap adalah 190 mm dan panjang flens 

adalah 390 mm.. 

2) Saluran keluar pompa menggunakan rumah pompa volut dengan 

bentuk dari penampang volut adalah lingkaran. Diameter flens 

saluran keluar sebesar 160 mm dan panjang flens adalah 270 mm. 

Tebal dari dinding volut yang direncanakan adalah 12 mm. 

3) Bahan rumah pompa menggunakan baja HR (hot-rolled) AISI 1040. 

c. Poros dan pasak 

1) Diameter poros impeler 90 mm   

2) Penampang pasak impeler adalah  25 x 14 x filet 0,7 mm dan panjang 

pasak adalah 95 mm 
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3) Penampang pasak kopling adalah 25 x 14 x filet 0,7 mm dan panjang 

pasak adalah 90 mm 

4) Bahan pasak yang direncanakan adalah baja HR (hot-rollred) AISI 

1045 

d. Bearing (bantalan) 

Jenis bantalan yang akan digunakan untuk menahan beban aksial adalah 

Thrust Bearing dengan kode 82BT390 dan jenis bantalan yang akan 

digunakan untuk menahan beban radial adalah Angular Contact Ball Bearing 

dengan kode BAC7240. 

e. Kopling 

Kopling yang direncanakan adalah kopling flens fleksibel tipe G nomor 

03 dari bahan baja CD (Cold-Drawn) AISI 1018. Dimensi utama kopling 

adalah sebagai berikut: 

Diameter dalam  : 95 mm 

Diameter luar  : 246 mm 

Panjang naf  : 369 mm 

Diameter baut kopling : 18 mm 

Jumlah baut  : 8 buah 

Bahan baut   : baja CD (Cold-Drawn)  AISI 1112 

f. Seal (penyekat) 

Seal berfungsi mencegah kebocoran pada daerah-daerah yang berbeda 

tekanannya. Seal terdiri dari: 
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1) Wearing ring, ditempatkan pada celah bagian depan dan belakang, antara 

impeler dan rumah pompa yang berjumlah 2 buah. Bahan wearing ring 

terbuat dari perunggu. Diameter wearing ring sebesar 178 mm, lebar 

celah 0,228 mm dan panjangnya 21,36 mm. 

2) Stuffing box berfungsi mencegah masuknya udara ke dalam ponmpa dan 

mencegah kebocoran fluida dari pompa, terdiri dari ruangan yang di 

dalamnya terdapat cincin-cincin packing. 

3) Packing berbahan asbes karena memiliki ketahanan suhu tinggi, jumlah 

cincin packing adalah 6 buah. Penampang dari cincin packing berbentuk 

bujur sangkar, dengan lebar cincin packing 22,5 mm. 

g. Karakteristik 

Karakteristik antara efisiensi dengan kapasitas pompa diperoleh efisiensi 

yang medekati perkiraan awal (82,1 %) dan head yang diperlukan pompa 

dapat tercapai. 

 

5.2 Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan setelah menye-

lesaikan Re-design Boiler Feed Pump Motorized Kapasitas 543 m3/h pada PLTU 

2x300 MW ini: 

1. Re-design Boiler Feed Pump Motorized ini belum dibuktikan 

keefektifannya, sehingga dalam penelitian lebih lanjut diharapkan dapat 

melakukan analisis, sehingga diketahui jenis dan dimensi tiap komponen 

yang lebih efektif. 
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2. Perancangan ini tidak memperhatikan faktor ekonomi secara kuantitatif 

sehingga belum dapat disimpulkan rancangan ini menghabiskan biaya yang 

lebih murah dibandingkan membeli pompa baru untuk PLTU. Perancangan 

yang lebih lanjut diharapkan memperhatikan faktor ekonomi secara 

kuantitatif sehinga diperoleh harga rancangan pompa yang dapat digunakan 

sebagai pembanding. 
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