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SUBMISSION 48 
 

Analisa Sentralisasi Pompa Kebakaran Pada Instalasi Hidran 
dan Sprinkler di Rumah Sakit X 
 

Sorimuda Harahap, Nindiar Darumadi Mardijono,* 

Teknik Mesin, Universitas Pancasila, Srengseng, Jakarta, Indonesia 

 

Abstrak. RS X sebagai pengelola 29 gedung berpenghuni, dengan 15 gedung diantaranya belum memiliki 

instalasi hidran maupun sprinkler dan 2 gedung masih dalam perencanaan pembangunan, merencanakan 

efisiensi berupa sentralisasi pompa kebakaran terhadap 29 gedung tersebut. Kebutuhan pompa dihitung 

berdasarkan kebutuhan minimal kapasitas aliran dan tekanan di lantai tertinggi. Kebutuhan ini akan 

dibandingkan dengan identifikasi sumber daya berupa 5 unit pompa yang sudah ada. Hasil analisa 

menunjukkan bahwa kemampuan pompa dalam memenuhi kapasitas aliran dan tekanan tergantung dari 

jumlah tekanan yang diperlukan pada ujung nozle dan jumlah kapasitas aliran yang akan digunakan, selain 

dari kemampuan pompa itu sendiri. Pada perhitungan ideal untuk hidran diameter 0,0635 m (2,5 inch) 

maupun 0,0381 m (1,5 inch)  dengan tekanan 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar) pada penggunaan kapasitas 

penuh 0,063 m
3
/s (1000 gpm), 8 pilar hidran dalam gedung dan sprinkler digunakan bersamaan, maupun 

penggunaan kapasitas 0,0063 m
3
/s (100 gpm)  diperlukan susunan pompa paralel untuk membantu pompa 

pusat yang ada saat ini. Namun pada perhitungan penggunaan hidran diameter 0,0381 m (1,5 inch) dengan 

tekanan 448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar) pada penggunaan kapasitas tidak lebih dari 0,047 m
3
/s (750 gpm) 

maka pompa pusat yang ada saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

Kata kunci—sentralisasi, pompa kebakaran 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan berkewajiban berperan aktif dalam mencegah 

kebakaran 
[1]

. Kajian tentang Fire Safety Evaluation System menyimpulkan bahwa sprinkler memberikan 

kontribusi nilai yang tinggi dalam kategori proteksi kebakaran aktif 
[2]

. Bangunan gedung yang digunakan 

atau terdapat didalamnya rumah perawatan (nursing homes) harus dilindungi seluruhnya dengan sistem 

springkler otomatik diawasi yang disetujui OBS 
[3]

. Di sisi lain, semakin tinggi persaingan bisnis 

mengharuskan setiap pelaku usaha untuk mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien untuk 

mendapatkan manfaat yang optimal.  Data menunjukkan terdapat kesenjangan antara standar dan kehandalan 

proteksi kebakaran khususnya proteksi aktif, sebagai berikut: 

 Penelitian analisis upaya penanggulangan kebakaran di Gedung Bougenville Rumah Sakit 

Telogorejo Semarang menghasilkan data bahwa tingkat kesesuaian terendah terkait dengan sprinkler 

dengan capaian 0% 
[4]

. 

 Penelitian evaluasi penerapan sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit Orthopedi 

Prof.DR. R. Soeharso Surakarta menghasilkan data bahwa  tingkat penerapan terendah terkait 

dengan sistem proteksi aktif
 [5]

. 

 Penelitian terhadap penerapan sistem proteksi kebakaran di salah satu universitas didapatkan bahwa 

tingkat penerapan terendah terkait dengan sprinkler, kebijakan tertulis, tim regu kebakaran dan 

pemeriksaan dimana hal tersebut di atas belum dilaksanakan
 [6]

. 

RS X sebagai pengelola 29 gedung berpenghuni, dengan 15 gedung diantaranya belum memiliki instalasi 

hidran maupun sprinkler dan 2 gedung masih dalam perencanaan pembangunan, merencanakan efisiensi 

berupa sentralisasi pompa kebakaran terhadap 29 gedung tersebut. Kebutuhan pompa dihitung berdasarkan 

kebutuhan minimal kapasitas aliran dan tekanan di lantai tertinggi. Kebutuhan ini akan dibandingkan dengan 

identifikasi sumber daya berupa 5 unit pompa yang sudah ada. 

 

2. METODE PENELITIAN 

a. Klasifikasi Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran RS X 

RS X termasuk ke dalam Klasifikasi Bahaya Kebakaran Ringan 
[7]

. Walaupun rumah sakit termasuk 

dalam light hazard, namun peneliti mencoba menganalisa dengan kategori Ordinary 2 berdasarkan definisi 
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klasifikasi kategori tersebut karena pertimbangan tidak ditemukannya semua data mengenai epoxy dan vinyl 

yang terpasang di hampir semua gedung serta penyimpanan tumpukan file kertas yang berada pada kisaran  

2,4 m (8 ft) sampai dengan 3,7m (12 ft).
[9]

 

b. Data Luas dan Tinggi Gedung 

RS X merupakan area dengan luas 119.556 m
2
 dimana gedung terluas dan tertinggi adalah gedung Kiara 

dengan luas 7.034 m
2
 dan tinggi 52 m. 

 

c. Layout Instalasi 

 
Gambar 1. Denah Instalasi Pipa Proteksi Kebakaran (m) 

 

d. Kebutuhan Kepadatan dan Tekanan Sprinkler 

Sebuah pipa tegak sprinkler dan hidran mempunyai batasan untuk men-suply air dalam luas area 4.831 m
2
 

(52.000 ft
2
) 

[9]
. 

 
Kepadatan curah air sprinkler (ρ) pada light hazard berada pada kisaran 2,8 mm/min (0,07 

gpm/ft
2
) sampai dengan 4,1 mm/min (0,1 gpm/ft

2
). Tekanan minimal yang dibutuhkan adalah 48.275 Pa (7 

psi = 0,48 bar) ujung kepala sprinkler. 

 

e. Kebutuhan Kapasitas Aliran dan Tekanan Hidran 

Berdasarkan NFPA 14 maka kebutuhan kapasitas dan tekanan pada sistem hidran sebagai berikut: 

1) Kebutuhan Minimal 

Untuk pipa tegak kelas I dan III kebutuhan minimal adalah 0,0157 m
3
/s (250 gpm) untuk 1 pipa tegak 

pada area < 7.432 m
2
 (80.000 ft

2
) dan 0,0315 m

3
/s (500 gpm) untuk 1 pipa tegak pada area > 7.432 m

2
 

(80.000 ft
2
). Tekanan residu minimal adalah 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar). Untuk pipa tegak kelas II 

kebutuhan minimal adalah 0,0063 m
3
/s (100 gpm). Tekanan residu minimal 448.275 Pa (65 psi = 4,5 

bar). 

 

2) Kebutuhan Maksimal 

Untuk pipa tegak kelas I dan III kapasitas maksimal adalah 0,063 m
3
/s atau 0,0788 m

3
/s (1000 gpm 

atau 1250 gpm) untuk gedung bersprinkler atau tidak bersprinkler. Tekanan residu maksimal 1,2 x 10
6
 

Pa (175 psi = 12,1 bar) dan tekanan di tiap titik maksimal 2,4 x 10
6
 Pa (350 psi = 24 bar). Untuk pipa 
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tegak kelas II tekanan residu maksimal 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar) dan tekanan di tiap titik 

maksimal 2,4 x 10
6
 Pa (350 psi = 24 bar). 

 

3. HASIL 

a. Menghitung Kapasitas Debit Pompa 

1) Menentukan Kurva Area/Kepadatan Sprinkler 

 
Gambar 2. Kurva Area/Kepadatan 

[9]
 

 

Maksimal area proteksi per sprinkler pada Ordinary Hazard sebesar 12 m
2
 

[9]
. Dengan menggunakan 

asumsi Ordinary 2 maka batasan kapasitas diperoleh untuk kepadatan titik ekstrim 6,1 mm/min (0,15 

gpm/ft
2
) dan 8,1 mm/min (0,2 gpm/ft

2
) dengan sebagai berikut 

[11]
: 

Q 6,1 mm/min (0,15 gpm/ft
2
)  = 0,03785 m

3
/s (600 gpm) 

∑ sprinkler      = 30,74 ≈ 31 sprinkler 

Q @ 1prinkler    = 19,35 gpm ≈ 20 gpm/sprinkler 

Q 8,1 mm/min (0,2 gpm/ft
2
)  = 0,01892 m

3
/s (300 gpm) 

∑ sprinkler      = 11,5 ~ 12 sprinkler 

Q @ 1prinkler    = 25 gpm/sprinkler 

 

2) Menentukan Kebutuhan Kapasitas Hidran 

Perhitungan debit sebuah nozle jet hidran pada tekanan minimal 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar) dan 

448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar) adalah sebagai berikut 
[11]

:  

 

Q = 29,83 x Cd x D
2
 x √P        (1) 

 

Diameter dalam dari nozle 0,0381 m (1,5 inch) berkisar 12 s/d 14 mm (0,59 inch) 

Diameter dalam dari nozle 0,0635 m (2,5 inch) berkisar 18 s/d 19 mm (0,78 inch) 

Q 0,0381 m (1,5 inch) - 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar)  = 0,00589 m
3
/s (93,45 gpm) 

Q 0,0635 m (2,5 inch) - 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar)  = 0,01030 m
3
/s (163,33 gpm) 

Q 0,0381 m (1,5 inch) - 448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar)  = 0,00475 m
3
/s (75,34 gpm) 

 

3) Kebutuhan Kapasitas Debit Pompa 

Berdasarkan ketentuan mengenai tingkat kapasitas sistem pipa tegak kombinasi maka nilai maksimal 

kapasitas yang dipersyaratkan adalah nilai yang terbesar antara kebutuhan sprinkler atau kebutuhan 

hidran dengan mengacu pada nilai maksimal 0,063 m
3
/s (1000 gpm) untuk gedung bersprinkler 

[9]
.  

 

b. Menghitung Tinggi Kenaikan Pompa 

1) Kebutuhan Tekanan Sprinkler 

K-Factor standar orifice sprinkler 0,0127 m (0,5 inch) = 5,6 dengan tekanan dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

P  = (Q/K)
2
         (2) 
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Tekanan pada 0,00126 m
3
/s (20 gpm)   = 87.931 Pa (12,75 psi = 0,88 bar) 

Tekanan pada 0,00157 m
3
/s (25 gpm )  = 137.379 Pa (19,92 psi = 1,375 bar) 

Kedua perhitungan berdasarkan grafik kepadatan di atas berada pada tingkat di atas persyaratan 

tekanan minimal pada setiap orifice sprinkler sebesar 48.275 Pa (7 psi = 0,48 bar) 
[9]

. 

2) Kebutuhan Tekanan Hidran 

Berdasarkan ketentuan pada perencanaan pipa tegak kelas I dan III maka tekanan residu minimal 

pada keluaran adalah 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar), tekanan residu maksimal pada keluaran 1,2 x 

10
6
 Pa (175 psi = 12,1 bar) dan tekanan di tiap titik sistem maksimal 2,4 x 10

6
 Pa (350 psi = 24 bar). 

Sedangkan pada perencanaan pipa tegak kelas II maka tekanan residu minimal pada keluaran adalah 

448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar) dan tekanan residu maksimal pada keluaran 689.655 Pa (100 psi = 6,9 

bar)
 [10]

. 

 

3) Kebutuhan Tinggi Kenaikan 

a) Head Statis 

Tinggi gedung tertinggi di rumah sakit terkait adalah 52 m sedangkan ground tank terendah 

berada di bawah impeler dengan jarak 4 m sehingga ha = 56 m 

 

b) Head Perbedaan Tekanan 

Dengan ρ = 998,3 kg/m
3
, perbedaan head tekanan dirumuskan sebagai berikut: 

  

Δ hp = (p2-p1)/ 9.8. ρ       (3) 

 

Untuk tekanan yang dibutuhkan pada 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar) maka Δ hp  = 60,25 m 

≈ 60 m. Untuk tekanan yang dibutuhkan pada 448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar) maka Δ hp = 

35,73 m ≈ 36 m. 

 

c) Head Kerugian 

Terdapat beberapa perangkat untuk menghitung head kerugian, namun NFPA 13 

menggunakan metode Hazen-William 
[12]

. Perlu diketahui terlebih dahulu penyetaraan 

panjang dari berbagai sambungan dan katup di dalam jaringan pipa proteksi kebakaran 

seperti terlihat pada Gambar 1.  

 

Tabel 1. Perhitungan Head Kerugian pada 0,063 m
3
/s (1000 gpm), 0,0473 m

3
/s (750 gpm) 

dan 0,0063 m
3
/s (100 gpm) Iterasi ke-6 Hardy Cross 

Kapasit

as 

Jarin

gan 

Pipa 

Q Iterasi 

keenam 

Metode 

Hardy Cross 

(gpm) 

p 

Head 

Kerugian 

/feet 

(psi/ft) 

L 

Penyetaraa

n Panjang 

Total 

(ft) 

pf 

Head 

Kerugian 

(psi) 

pf 

Head 

Kerug

ian 

(bar) 

pf 

Head 

Kerugi

an 

(m) 

1000 

gpm 

1 459,93 0,0083608 172,4 1,441399 0,10 1,00 

2 591,16 0,0133021 621,00 8,260627 0,57 5,75 

3 408,84 0,0067242 1.355,44 9,114255 0,63 6,35 

4 540,07 0,0112538 52,20 0,587449 0,04 0,41 

5 131,23 0,0008215 1.042,24 0,856241 0,06 0,60 

riser 1000,00 0,0351777 202,56 7,125589 0,49 4,96 

Total    27,385560 1,89 19,08 

750 

gpm 

1 344,92 0,0049097 172,40 0,083263 0,01 0,06 

2 443,40 0,0078133 621,00 4,852065 0,33 3,38 

3 306,60 0,0039485 1355,44 5,351947 0,37 3,73 

4 405,08 0,0066101 52,20 0,345049 0,02 0,24 

5 98,47 0,0004830 1042,24 0,503363 0,03 0,35 

riser 750,00 0,0351777 202,56 7,125589 0,49 4,96 

Total    18,261277 1,26 12,72 

100 1 46,00 0,0001181 172,40 0,020363 0,00 0,01 
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gpm 2 59,11 0,0001879 621,00 0,116680 0,01 0,08 

3 40,89 0,0000950 1355,44 0,128749 0,01 0,09 

4 54,00 0,0001589 52,20 0,008297 0,00 0,01 

5 13,12 0,0000116 1042,24 0,012088 0,00 0,01 

riser 100,00 0,0351777 202,56 7,125589 0,49 4,96 

Total    7,411766 0,51 5,16 

Untuk mengetahui kapasitas aliran air yang melalui loop pipa feeder pada gambar di atas 

maka digunakan pendekatan Metode Iterasi Keseimbangan Head-Hardy Cross 
[12]

. Untuk 

mengetahui head kerugian pada pipa besi basah C=120 diameter dalam untuk pipa feeder 

dan riser 0,1524 m (6 inch) = 0,154 m (6,065 inch), dihitung sebagai berikut: 

 

p = 4,52.Q
1,85

/C
1,85

.d
4,87

       (4) 

pf  = p.L          (5) 

  

d) Head Kecepatan 

Penelitian ini membatasi lingkup perhitungan kerugian pipa keluar sampai dengan pipa 

riser, sehingga untuk pipa feed main, cross main dan branch line tidak diperhitungkan.  

vd
2
/2g = (3,38 m/s)

2
/(2)(9,81 m/s

2
) 

= 0,5822 m 

 

e) Head Total 

 

H = ha + Δ hp + hl + vd
2
/2g       (6) 

 

Head total untuk tekanan 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar) pada 0,063 m
3
/s (1000 gpm)  = 

135,66 m. Head total untuk tekanan 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar) pada 0,0063 m
3
/s (100 

gpm) = 121,74 m. Head total untuk tekanan 448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar) pada 0,063 m
3
/s 

(1000 gpm)  = 111,66 m. Head total untuk tekanan 448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar) pada 

0,0473 m
3
/s (750 gpm)  = 105,3 m. 

 

c. Mengidentifikasi Spesifikasi Pompa yang Tersedia 

Rekapitulasi sumber daya pompa yang dimiliki RS X adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Spesifikasi Pompa RS X 

Keterangan Gedung A Kencana Kirana Kiara Pusat 

Sistem 

Hisapan 

Negatif Positif Positif Positif Negatif 

DATA & OPERASI POMPA PACU 

Kapasitas 5,8 m
3
/h 

(96,6  l/m) 

(25,5 gpm) 

5,8 m
3
/h 

(96,6  l/m) 

(25,5 gpm) 

0,284 m
3
/min 

(284 l/m) 

(75 gpm) 

10 m
3
/h 

(0,166 m
3
/min) 

(44 gpm) 

10 m
3
/h 

(44 gpm) 

Total Head 136  m 125,5–163,9 m 118 m 165,2-205 m 146 m 

Putaran 2902 rpm 2917 rpm 3000 rpm 2912 rpm 2900 rpm 

DATA & OPERASI POMPA UTAMA 

Kapasitas 63,08 l/s 

(3.785  l/m) 

(1000 gpm) 

3,785 m
3
/min 

(1000 gpm) 

 

0,0473 m
3
/s 

(750 gpm) 

3,785 m
3
/min 

(1000 gpm) 

 

3,785 m
3
/min 

(1000 gpm) 

 

Total Head 105  m 169 m 

(554 ft) 

 

113 m 

(371 ft) 

 

132 m 

(158 psig 

189-216 psig) 

97 m 

Putaran 2900 rpm 2950 rpm 2950 rpm 2950 rpm 2900 rpm 

DATA & OPERASI POMPA CADANGAN 

Kapasitas 63,08 l/s 

(3.785  l/m) 

3,785 m
3
/min 

(1000 gpm) 

0,0473 m
3
/s 

(750 gpm) 

3,785 m
3
/min 

(1000 gpm) 

3,785 m
3
/min 

(1000 gpm) 
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(1000 gpm)    

Total Head 105  m 169 m 

(554 ft) 

 

113 m 

(371 ft) 

 

181 psig 

suction 

167 psig 

190-219 psig 

97 m 

Putaran 2900 rpm 1750 rpm 2950 rpm 3000 rpm 3000 rpm 

 

Data performa pompa pusat sebagai rencana sentralisasi pompa adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3. Kurva Pompa Pusat 

[13]
 

 

d. Menghitung Kemungkinan Kavitasi 

1) NPSH yang Tersedia 

Berdasarkan data bahwa pompa pusat mempunyai tanki sistem negatif (4 m). Agar pompa dapat 

bekerja tanpa mengalami kavitasi, maka harus dipenuhi persyaratan NPSH yang tersedia > NPSH 

yang diperlukan 
[8]

. Pada umumnya batas temperatur yang diijinkan adalah 10
o
 di atas harga normal 

karena NPSH yang tersedia akan semakin kecil seiring dengan kenaikan temperatur 
[8]

. Dengan data 

pada sifat-sifat air 
[8]

, didapatkan bahwa pada suhu 30
o
 C: 

Pa = 1,0332 kgf/cm
2
 ( = 10.332 kgf/m

2
); Pv = 0,04325 kgf/cm

2
 (= 432,5 kgf/m

2
); γ = 0,9957 kgf/l (= 

995,7 kgf/m
3
). 

Dengan data pada perhitungan sebelumnya dimana hs = 4 m dan hls = 0,171 m, NPSH yang tersedia 

didapat senilai hsv = 5,77 m didapat dari rumus sebagai berikut 
[8]

: 

 

hsv = Pa/γ – Pv/γ - hs – hls        (7) 

 

2) NPSH yang Diperlukan 

Dari Gambar 3 diperoleh informasi NPSH yang diperlukan oleh pompa pusat saat ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. Data NPSH yang Diperlukan Pompa Pusat 

Kapasitas NPSH yang Diperlukan 

100 % ; 3,785 m
3
/min (1000 gpm) 3,5 m 

120 %; 0,0757 m
3
/min (1200 gpm) 5,5 m 
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130 %; 0,0820 m
3
/min (1300 gpm) 6 m 

 

e. Menghitung Ukuran Pompa 

1) Menghitung Diameter Poros Minimum 

Dengan H = 97 m; Q = 0,063 m
3
/s (= 227,1 m

3
/jam = 1000 gpm); Kecepatan putaran = 2900 rpm 

 

nq = n.√ Q/(H/i)
0,75

        (8) 

u2 = √(H.g)          (9) 

P  = ρ.g.H.Q/1000. Ηe        (10) 

D min  = 
3
√(T/(0,2.τ ijin)       (11) 

T =  P/ ω          (12) 

ω = 2.π.n/60          (13) 

 

 
Gambar 4. Randemen Efektif Ηe Untuk 1 Tingkat Pompa Sentrifugal, 1 Aliran Radial Dan Pompa 

Setengah Aksial, Harga Pegangan (Referensi) Untuk Perencanaan Pompa 
[8]

 

 

Dari Gambar 4 diperoleh tabel randemen efektif maka didapat ηe = 78%. Harga nq masih dalam 

batas yang wajar dimana untuk roda tekanan tinggi maka harga nq berkisar 10 s/d 30 rpm. Dengan τ 

ijin = 15 N/mm
2
, nilai ukuran pompa didapat dari perhitungan sebagai berikut: 

nq (1 tingkat) = 23,55 rpm; u2 (1 tingkat) = 30,85 m/s; P = 76.858 Nm/s (= 76,858 kW = 76.858 W);  

ω = 303,69/s ≈ 304/s; T = 253,081 Nm (= 253.081 Nmm); D min = 43,86 mm (Dw = ≈ 50 mm) 

 

2) Menghitung Diameter Leher Poros 

DN = 0,0625 m (= 62,5 mm) 

 

DN = (1,2 s/d 1,5)Dw        (14) 

    

3) Menghitung Diameter Mulut Isap 

Ds = 0,149 m (= 149 mm); V’ = 0,06489 m
3
/s 

 

Ds = √(4.V’/π.co + DN
2
)       (15) 

V’ = (1,02...1,05).V        (16) 
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Q (m

3
/detik) 

Gambar 5. Harga-harga Informatif Untuk Kecepatan Pada Mulut Isap yang Diijinkan 
[8]

 

 

4) Menghitung Ukuran Permulaan Sudu Jalan 

Dengan D1 = Ds; perkiraan τ1 = 1,15; pemisalan u2 = 40 m/s dan β2 = 33
o
 

 

u1  = D1.π.n/60         (17) 

C1  = τ1.co          (18) 

tan β1 = c1/u1          (19) 

b1 = V’/D1. π.c1         (20) 

D2  = 60.u2/π.n         (21) 

z   = (6,5)(D2+D1)/(D2-D1)(sin(β1 + β2)/2)    (22) 

 

Didapat dari perhitungan bahwa u1 = 22,66 m/s; C1 = 5,175 m/s; β1 = 12,9
o
; b1 = 0,02675 m (= 

26,75 mm); D2 = 0,263 m (= 263 mm); D2/D1 = 1,765; β1 + β2 = 45,9
o
; z = 9. Untuk memenuhi 

kebutuhan H dengan 1 tingkat, harga u2 yang sudah melewati harga batas u2 dari besi tuang sebesar 

35 m/s, maka apabila pompa direncanakan bertingkat 1 harus dibuat dari perunggu atau baja tuang. 

 

 
Gambar 6. Jumlah Sudu Jalan Untuk Pompa Sentrifugal 

[8]
 

 

5) Menghitung Ukuran Sudu Jalan Keluar 

Pemeriksaan hasil perkiraan dirumuskan sebagai berikut: 

 

H = ηh.k.u2.c2u/g        (23) 

b2 = V'.τ2/D2.π.c2m        (24) 

 

Pada tabel 4 untuk tingkat 1 nq = 23,55 rpm, ηh = sekitar 0,945. Faktor k didapat dari Gambar 7 

dengan data z = 9, D2/D1 = 1,765 , B = 0,81 untuk saluran sempit, u2 = 40 m/s didapat k = 0,79. 

 

Tabel 4. Referensi Harga Hidraulik pada Tiap Kecepatan Spesifik 
[8] 

 nq 

(1/menit) 

10 15 20 30 50 100 

ηh 0,86 0,91 0,94 0,96 0,97 0,98 

  

 

Co 

(m/detik) 
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Gambar 7. Nomogram Untuk Menentukan Harga k 
[8]

 

Dengan perkiraan τ2 = 1,05, dari hasil perhitungan didapat C2u = 31,87 m/s; C2m ≈ c1 = 5,18 m/s; 

b2 = 0,01590 m ( = 15,9 mm). 

 

6) Menghitung Ukuran Segitiga Kecepatan dan Ukuran Pompa 

Kebutuhan pompa saat ini berada pada ukuran: 

Diameter poros = 62,5 mm; Diameter mulur isap = 149 mm; Diameter impeler = 263 mm; Jumlah 

sudu = 9; c1 = 5,18 m/s; u1 = 22,66 m/s; β1 = 12,9
o
; b1 = 26,75 mm; c2m = 5,18 m/s; c2u = 31,87 

m/s; u2 pemisalan= 40 m/s; tan β2= (5,18)/(40 – 31,87) = 0,64; β2 didapat = 32,61
o
; b2 = 15,9 mm; 

material = baja tuang. 

β2 didapat dari perhitungan sehingga harga u2 akan lebih kecil dan dengan demikian harga D2 dapat 

dibuat lebih kecil 
[8]

. 

 

 
Gambar 8. Konstruksi segitiga kecepatan (a) masuk (b) keluar 
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Gambar 9. Roda Jalan Pompa dengan H = 97 m, n = 2900 rpm dan Q = 3,785 m

3
/min (1000 gpm) 

 

4. KESIMPULAN 

1) Kebutuhan Kapasitas Pompa 

Kebutuhan ideal kapasitas pompa RS X adalah dengan instalasi pipa tegak kelas II adalah pada 

tekanan residu minimal 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar)  pada Q = 0,063 m
3
/s (1000 gpm) sehingga H 

= 135,66 m. Sedangkan kebutuhan pada penggunaan nyata adalah cukup pada selang 0,0381 m (1,5 

inch) pada tekanan residu minimal  448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar) pada 0,0473 m
3
/s (750 gpm). 

 

2) Kelayakan Rencana Sentralisasi Pompa yang Tersedia 

Pada penggunaan hidran diameter 0,0381 m (1,5 inch) dengan tekanan 448.275 Pa (65 psi = 4,5 bar) 

pada penggunaan nyata kapasitas tidak lebih dari 0,0473 m
3
/s (750 gpm) maka pompa pusat yang ada 

saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana ini perlu mempertimbangkan juga 

kapasitas instalasi pipa yang tersedia yang menggunakan katup 10k. Penggunaan pompa yang lebih 

besar akan berpengaruh pada kebutuhan perubahan seluruh katup dengan anggaran biaya yang relatif 

besar. 

 

3) Susunan Pompa 

Pada perhitungan ideal untuk hidran diameter 0,0635 m (2,5 inch) maupun 0,0381 m (1,5 inch) 

dengan tekanan 689.655 Pa (100 psi = 6,9 bar)  pada penggunaan kapasitas penuh 0,063 m
3
/s (1000 

gpm), 8 pilar hidran dalam gedung dan sprinkler digunakan bersamaan, maupun penggunaan 

kapasitas 0,0063 m
3
/s (100 gpm) diperlukan susunan pompa paralel untuk membantu pompa pusat 

yang ada saat ini.  

 

4) Kemungkinan Kavitasi Pompa 

Pada penggunaan pompa sampai tidak lebih dari 120 % maka pompa tidak terjadi kavitasi. Untuk 

penggunaan kapasitas lebih dari 120 % maka diperlukan perubahan sistem pengisapan tanki air 

menjadi positif. 
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