
BAB II

DASAR TEORI

2.1. Pompa

Pompa adalah suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanik dari

suatu penggerak (driver) menjadi energi potensial iluida incompressible (cair)

sehingga ftuida tersebut bisa berpindah dan memiltki tekanan yang lebih linggi.

2.2. Pompa Sentrifugal

Pompa sentrifugal adaiah suatu alat untuk metmndahkan cairan dengan cara

mengubah energi kinetik cairan, karena putaran dari impeler. menjadi tekanan.

Pompa sentrifugal mempunyai sebuah impeler (baling-baling) yang berputar

dalam sebuah rumah pompa. Rumah pompa ini menghubungkan saluran isap dan

saluran tekan untuk mcngalirkan ?&\ cair, sehingga dapat mengubah energi

mekanik dari poros menjadi energi fluida.
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Gambar 2.1 Pompa sentrifugal

. Poros pompa



2.3. Klasiflkasi Pompa Sentrifugal

Pompa sentrifugal dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pompa volul

dan pompa difuser Sebagaimana ditunjukkan daiam Gambar 2.2 (a), aliran yang

keluar dari impeler pompa volut ditampung di dalam votut (rumah spiral),

kemudian disalurkan ke nose! keluar. Sedangkan pada pompa difuser mempunyai

difuser yang dipasang mengelibngi impeler seperti dipcriihatkan dalam Gambar

2.2 (b). Difuser ini berguna untuk menurunkan kecepatan ahran yang keluar dan

impeler, sehingga energi kinetik aliran dapat diubah menjadi energi tekanan.

Pompa difuser dipakai untuk memperoleh head total yang tinggi.
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Pompa sentrifugal dapat menggunakan dua jenis impeler, yaitu jenis isapan

tunggal dan isapan ganda, seperti pada gambar 2.3 (a). Selain itu pompa

sentrifugal juga dapat disusun dengan satu tingkat aiau bertingkat banyak.

Susunan bertingkat banyak digunakan apabila diinginkan head total pompa yang

tinggi. Untuk head yang sedikit lebih rendah, dapat dipilih pompa aliran campur

(gambar 2.3 (b)). Pompa int menggunakan rumah difuser dengan sudu antar.

Pompa jenis aksial dipakai untuk head yang lebih kecil lagi. Aliran di

dalam pompa ini mempunyai arah aksial (sejajar poros) seperti pada gambar 2.3



(c). Untuk mengubah head kecepatan menjadi head tekanan, dipakai sudu antar

yam' berfunusi sebagai difuser.
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Gambar 2.3 (a) Pompa isapan ganda (h)Poinpa aliran campur

(c) Pompa aliran aksial

Jenis-jenis pompa tersebut di alas (pompa sentri fugaf radial, pompa aliran

campur, dan pompa aksial) lermasuk dalam jenis pompa turbo. Skema klasifikasi

pompa mi dipcriihatkan dalam gambar 2.4,
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Gambar 2.4 Klasifikasi pompa turbo



2.4. Prinsip Kerja Pompa Sentrifugal

Prinsip kerja dari pompa sentrifugal adalah sebagai berikut : cairan dihisap

oleh impeler yang berputar. pada impeler terdapa! sudu-sudu aiau blade dan

cairan saal masuk melalui sudu yang berputar akan teriempar sehingga cairan

akan mengalami kenaikan kecepatan tertentu.

Setelah keluar impeler. fluida masuk ke dalam volut. kemudian fluida ini

diarahkan dan sebagian energi kecepatan dirubah menjadi energi tekanan. Jadi di

dalam impeler cairan mengalami kenaikan energi kinetis.

2.5. Head

Head merupakan ukuran energi yang dinyatakan dalam satuan panjang.

Lnergi yang dimihki oleh fluida dapat berupa energi mckanis (kecepatan dan

ketinggian) maupun berupa tekanan.

2.5.1. /tan/Zat Cair

Suatu aliran zat cair yang mengalir pada suatu penampang mempunyai

tekanan statis/? (dalam kgf'irf}, kecepatan rata-rata v (dalam m.s), dan ketinggian

7. (dalam m) diukur dari bidang referensi, maka zat cair tersebut dikatakan

mempunyai head total H (daiam m) yang dapat dinyaiakau sebagai :

fi =-p-+v-+Z (2.1)
7 2#

dimana g {dalam m>V) adalah percepatan graviiasi. dan y adalah berat zat cair

persatuan volume (kgf/m ).
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Gambar 2.5 Aliran melalui pipa

Adapun masing-masing suku dari persamaan tersebut di atas, yaitu p y,

v" 2g, dan Z, beriurut-turut disebut head tekanan. head kecepatan. dan head

potcnsial Ketiga head ini lidak tain adalah energi mekanik yang dikandung oleh

satu satuan berat zat cair yang mengalir pada penampang yang bersangkutan.

Head total H adalah energi mekanik total per satuan berat /at cair. dan dinyatakan

dengan satuan tinggi kolom zat cair daiam meter.

2.5.2. Head Kerugian

Head kerugian terdiri dari head kerugian gesek di dalam pipa-pipa. head

kerugian di dalam belokan-bclokan, rcduscr, katup-katup, dan scbagainya.

a. Kerugian gesek dalam pipa

Kerugian gesekan di dalam pipa (major losses) tergantung pada

panjang pipa dan diameter pipa. Untuk menghilung besarnya kerugian

akibat gcsckan di dalam pipa digunakan persamaan berikut:



, Lv2
^=/-;V (2.2)

dimana /: faktor kerugian gesek

/. : panjang pipa (m)

I): diameter pipa (m)

v : kecepatan aliran (m/si

g : percepatan gravitasi (m/s")

Kocfisien gesek tergantung pada kondisi aliran fluida yang dinyatakan

dengan bilangan Reynold dan kondisi perrnukaan saluran, kocfisien gesek ini

bisa dilihat oada diagram Moody.
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Gambar 2,6 Diagram Moody
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b. Kerugian pada porubahan geometri

Pada daerah-daerah yang terdapat pcrubahan geometri (minor fosses)

seperti pada sambungan. belokan, kaiup, dan sisi masuk pipa terjadi

kerugian head. Secara umum, kerugian pada daerah yang terdapat

perubahan geometri dapat dihitung dengan persamaan bcrikut:

/,,=/
•Z

g : percepatan gravitasi (m/s*>

2.5,3. Head Total Pompa

seperti yang direncanakan, dapat ditentul

dilayani oleh pompa. Seperti dipcriihatkan dalam gambar 2.7. head total

dapat ditulis sebagai berikut:
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Gambar 2.7 Head pompa
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// =h +A/? +H.+--— (2.4)
'' ' 2g

dimana // : Head total pompa (in)

hu : IfeadstaUs total (m)

(Head ini adalah perbedaan tinggi antara muka air di sisi

keluar dan d\ sisi isap).

. \hP . Perbedaan head tekanan yang bekerja pada kedua

s.tt P "»,,/ -'V Uni

h; : Berbagai kerugian head di pipa. katup, belokan. d!l (irri

h- •" /?-. -4- //• urn

g : Percepatan gravitasi (m/s")

2.6. Daya dan Efisiensi Pompa

2.6.1. DayaHidrohk

Hnergi yang secara efektif diterima oleh air dari pompa per satuan waktu

disebut dava hidrolik, yang dapat ditulis sebagai bcrikut:

P/l=^0A63yOH (2.5)

dimana, y : berat air per satuan volume (kgfi)

O : kapasitas IrnVmin)

H : head total pompa (m)

Pff: dava air (kW)
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Atau

rh~yOH (2.6)

dimanay dinyatakan daiam [kN/'nr jdan (J dalam [nrVs],

2.6.2. Daya Poros

Daya poros yang diperlukan untuk menggcrakan sebuah poros adalah sama

dengan daya air ditambah kerugian daya d\ daiam pompa. Daya m'i dapat

dinyatakan sebagai berikut:

dimana, /* : daya poros sebuah pompa (kVV)

P„ : dava air fkW»

Efisiensi pompa untuk pompa-pompa jenis khusus harus diperoleh dari

pabrik pembuatnya.

2.6.3. Daya output motor

PM = J$VJ.cos<p.Tim (2.8)

dimana. P,„ : daya keluaran motor (Watt)

V : tegangan(Volt)

/ : arus listrik(A)

r\m : efisiensi motor (80 %)

cosfp : faktor kerja, suatu bilangan < I, tergantung dari apa yang

dinamakan beda fasa antara tegangan dengan arus (0.55)
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2,6,4. Efisiensi Pompa

(2.9)

dimana Ph: daya hidrolik

/'„,. daya motor

2.7. Karakteristik Pompa

Antara kapasitas yang dihasilkan pompa sentrifugal pada jumlah putaran

dipisahkan. Hubungan itu adalah sebagai berikut; bsla head bertambah besar,

maka debilnya akan tumn. Bila titik-titik yang rnenunjukkan head dan debit

dihubumzkan. maka akan mcniadi suatu t>rafik seoerri pada i*amhar 2 8 (irafik ini

0 (m7s)

Gambar 2*8 Karakteristik pompa
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2.8. Operasi Pompa

Jika head atau kapasitas yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan satu

pompa, maka dapat digunakan dua pompa atau lebih yang disusun secara seri atau

paralel.

2.8.1. Operasi Pompa Sentrifugal Kerja Paralel

Pada hubungan paralel dua buah pompa atau lebih dihubungkan pada

saluran keluaran yang sama seperti terlihat pada gambar 2.9, disini kerugian

[mijei-ickaii daiam '-ciiap saluran adalah i.uma ietnpi teifadi perlanibahan debit

Untuk menjaga agar jangan sampai tluida kembali ke dalam saluran isap pompa,

maka perlu dipasang sebuah katup pukul baiik di belakang setiap pompa.

Gambar 2.9 (a) Operasi Paralel (b) Karakteristik pompa paralel

2.8.2. Operasi Pompa Sentrifugal Kerja Seri

Pada hubungan seri, setelah fluida melalui sebuah pompa, fluida tersebut

dialirkan ke pompa berikutnya seperti terlihat pada gambar 2.10. Susunan pompa

seperti ini tidak akan menambah debit dari rangkaian pompa, tetapi susunan

operasi seri ini menghasilkan tinggi-tekan yang bertambah besar. Setelah keluar



dari pompa yang pertama, fluida mendapat tambahan tekanan dari pompa

berikutnya sehingga tinggi-tekan atau head nya bertambah pula.

H(m)

uu CO)

Gambar 2.10 (a)Operasi Seri (b) Karakteristik Pompa Seri

2.9. V-notch Weir

l-i/oh/i 11 !•/.'• v_a\-n; diinniukap i>ambai ' li dan • i ' adaiau hcnuimgan

yang diberi takikan berbentuk V, berfungsi untuk menghitung aliran terbuka

dengan cara mengukur ketinggian perrnukaan fluida. Besarnya ketinggian ini

tergantung dari sudut takikan dan bendungan, semakin besar sudut dari takikan,

maka semakin kecil ketinggian yang didapat. Bendungan ini sangat layak

digunakan untuk debit yang tidak terlalu besar. Kontraksi cairan-luapan

diabaikan, dan persamaan untuk bendungan ini adalah.

H : Ketinggian total V-notch weir
h : Tinggi perrnukaan air
b : Lebar pennukaan air
9 : Sudut V-nolch weir

Gambar 2.11 Geometri V-notch weir
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Kecepatan pada kedalaman v adalah \> = *j2gy . dan debit teontisnya

Q=\vdA

Jika sudut dari L'\T adalah #, dan lebarnya b, maka kcdalaman h dari

perrnukaan adalah

b= 2(N- /i)tan^1

Maka.

2 '2#tani - -////

1,
dimana O: debit (m/s)

# : percepatan gravitasi (m/s')

0 : sudut takikan (°)

H : kedalaman air (m)



Depth

gauging

location

A = 2 times H1 max.

B = {4 x A] •»- [HI max x Tan (x/2)}

b = [HI max,;-: Tan (x.Q)]
C = 3 to 4 times HI max.

D = >0.2Ft

£ = 2 times H1 max.

H1 = Depth of flow from notch
invert to water surface,

as measured 4 x H1 upstream

of we» plate

Gambar 2.! 2 V-notch weir
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laju aliran di dalam pipa dengan cara mengukur perbedaan tekanan didua titik

yang disebabkan oieh perbedaan diameter dari venturi. Alat lain yang biasanya

digunakan untuk mengukur laju aliran adalah orifice, tapi venturi memiliki

kerugian tinggi-tekan lebih kecil. Laju aliran diukur dengan suatu persamaan

yang didasarkan pada persamaan Hernoulli dan persamaan kontmuitas. Bila

venturi tersebut berada pada kedudukan horizontal, maka tidak ada perbedaan

ketinggian, sehingga persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai bcrikut:

2g "" y 2g r
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Gambar 2.13 Venturi

dimana m dan / rnenunjukkan mufut (mouth) dan leher (throat). Manometer yang

2g7 7

densan persamaan kontinuitas, aliran () -VmA,,, v}A,, sehmuga.

2gh =
A^»; )

Bila perbandingan diameter Pm Dt diberi tanda R persamaan di atas menjadi:

0 = CA.
z&t

VK4-1

dimana (7: debit (m"7s)

.^w : iuas penampang bagian masuk venturi (mJ

^4/: luas penampang bagian leher venturi (nr)

tf : perbandingan diameter /.),„. /.J, (m)

C : kocfisien aliran (0.99)

h : perbedaan tekanan pada ventun (rnj

(2.11)


