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Abstrak 
 

High pressure water descaler berfungsi untuk melepaskan scale pada permukaan billet yang 

terbentuk pada waktu pemanasan di dalam furnace. Pelepasan scale dilakukan dengan menggunakan 

air bertekanan tinggi yang dipompakan dari tangki penampungan dekat water descaler menggunakan 

pompa torak. Penggantian pompa torak dengan pompa sentrifugal menjadi pilihan alternatif karena 

pompa torak beresiko tinggi terhadap kerusakan akibat sumbatan kotoran dari proses descaler. 
Selain itu pompa sentrifugal lebih murah dan membutuhkan biaya perawatan yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan pompa torak. Pompa sentrifugal pengganti pompa torak harus memenuhi 

karakteristik yang sesuai dengan pompa torak sebelumnya agar dapat membersihkan scale pada billet 

secara sempurna yakni tekanan 180 bar, total head 1880 m dan kapasitas aliran 25 m3/h. Dua 

skenario alternatif penggantian pompa torak ditawarkan berdasarkan ketersediaan pompa sentrifugal 

di pasaran. Skenario pertama adalah mengganti dengan sebuah pompa sentrifugal dengan spesifikasi 

yang sama seperti pompa torak. Skenario kedua adalah mengganti dengan beberapa pompa 

sentrifugal dengan head yang lebih rendqh yang dipasang seri untuk memperoleh head total yang 

lebih tinggi. Alternatif pemasangan pompa sentrifugal yang kapasitasnya lebih rendah dipasang 

paralel untuk memperoleh kapasitas total yang lebih tinggi tidak ditawarkan karena 

ketidaktersediaan pompa sentrifugal di pasaran dengan kapasitas rendah dan head yang sedemikian 

tinggi.  
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1. Pendahuluan  

Penggunaan semprotan air bertekanan tinggi sebagai pembersih permukaan plat, tangki tekan, baja 

tulangan, maupun permukaan secara umum makin banyak dilakukan jika dibandingkan dengan 

menggunakan zat abrasive. Perkembangan terkini dari pembersih dengan semprotan air adalah dengan 
alat yang disebut ultra high pressure. Tidak seperti pembersihan abrasive (abrasive blasting), 

semprotan air ini tidak menghasilkan debu, limbahnya sedikit serta proses lain dapat berlangsung 

selama pembersihan. Semprotan air bertekanan tinggi dihasilkan oleh pompa jenis triplex dan 

quadruplex yang dapat menghasilkan tekanan antara 2000-40000 psi atau 140-2800 bar bahkan dapat 

menghilangkan pelapis pada tangki aluminium dengan luasan 1 ft2 dalam 24 detik atau 14 m2 dalam 1 

jam [1]. 

Penelitian ini membahas penggunaan semprotan air dengan alat yang lebih rendah tekanannya yakni 

kategori high pressure pada industri baja tulangan (wire rod). Pembuatan wire rod mill dari billet 

membutuhkan pembersihan scale saat billet keluar dari reheating furnace. Pembersihan scale 

dilakukan dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi dari pompa torak. Namun pompa torak sangat 

beresiko apabila ada kotoran yang masuk akibat terbawa oleh air yang akan dipompakan, karena 
pompa torak bekerja dengan pemampatan udara untuk menggerakkan torak yang akan mendorong air 

keluar. Apabila air yang dipompakan membawa kotoran maka kotoran tersebut akan mengendap dan 

mengganggu kerja dari pompa tersebut. Akibatnya pompa akan overhole dan produksi wire rod mill 

terhenti. 
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Untuk itu maka dibutuhkan penggantian pompa yang dapat  mengatasi masalah yang terjadi pada 

pompa torak tersebut agar proses produksi tidak tertunda. Alternatif penggantian pompa torak menjadi 

pompa sentrifugal menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan. Adapun kriteria pompa yang 

dibutuhkan dalam proses water descaler  yaitu tekanan antara 100-120 bar dan kapasitas aliran 405 

l/min atau 25 m3/h [2]. 

2. Metode Penelitian 

Alternatif penggantian pompa torak dengan pompa sentrifugal pada instalasi high pressure water 

descaler mengacu pada instalasi yang berada PT. Krakatau Steel (Persero). Pengukuran tekanan dan 

kecepatan air rata-rata pada suction dan discharge dari pompa torak dilakukan menggunakan pressure 

gauge dan flowmeter yang telah terpasang pada instalasi. Head pompa torak dihitung berdasarkan 

head pada suction dan head pada discharge dan menjadi tambahan parameter untuk pemilihan pompa 

sentrifugal. Beberapa kemungkinan pemilihan pemasangan pompa sentrifugal seri atau yang memiliki 
spesifikasi mendekati sama dengan spesifikasi pompa torak yang terpasang menjadi pembahasan. 

Aspek penentu adalah ketersediaan pompa sentrifugal di pasaran untuk menghindari pemesanan 

khusus yang akan meningkatkan harga pompa.   

 

3.  Hasil Diskusi 

Perbedaan pompa sentrifugal dan pompa torak ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan pompa sentrifugal dan pompa torak 

 Pompa sentrifugal Pompa torak 

Discharge kontinyu dan halus tidak kontinyu dan berfluktuasi 

Torsi awal besar lebih kecil 

Biaya perawatan rendah lebih tinggi 

Putaran tinggi lebih rendah 

Keausan rendah lebih tinggi 

Efisiensi rendah lebih tinggi 

Harga murah lebih mahal 

Area kecil lebih luas 

Katup suction dan discharge tidak perlu perlu 

Fluida semua jenis fluida yang bersih 

Priming perlu tidak perlu 

 

Instalasi high pressure water descaler memang dirancang untuk bekerja pada tekanan yang tinggi 

sehingga pompa yang digunakan adalah pompa torak. Namun dengan mempertimbangkan aspek biaya 

perawatan dan harganya serta kondisi operasi yang rentan dengan kotoran atau scale maka 

penggantian pompa torak yang sudah lama terpakai menjadi pompa sentrifugal  yang baru menjadi 
pilihan yang ditawarkan. 

Pompa sentrifugal pengganti pompa torak harus memenuhi kebutuhan tekanan, kapasitas dan head 

pompa torak. Head pompa torak ditentukan berdasarkan Persamaan 1 [3]. Tekanan suction dan 

discharge adalah 5 bar dan 180 bar berdasarkan rata-rata hasil pengukuran pressure gauge. 

        (1) 

Berdasarkan Persamaan 1 diperoleh head pompa torak sekitar 1880 m. 
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Pompa sentrifugal tunggal yang memenuhi spesifikasi yang mendekati spesifikasi pompa torak 

hanyalah dari jenis pompa sentrifugal yang multistage. Pilihan ini menjadi skenario pertama. 

Sedangkan jika ingin mengganti dengan pompa sentrifugal yang headnya lebih rendah, pada kapasitas 

yang mendekati sama maka dibutuhkan 5 pompa sentrifugal yang dipasang seri. Pemasangan pompa 

seri mengikuti rumus sesuai dengan Persamaan 2 dan 3[4] 

Qseri= Q1=Q2=Q3=Q4=Q5       (2) 

Hseri = H1+H2+H3+H4+H5       (3) 

 

Spesifikasi pompa sentrifugal yang ada dipasaran yang mendekati kondisi ini adalah rentang kapasitas 

0,4 -35 m3/h dengan head 6-348 m.  

Pemasangan paralel dari pompa sentrifugal mengikuti Persamaan 4 dan 5 

Hparalel = H1=H2=H3=H4=H5       (4) 

Qparalel= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 

Alternatif pemasangan pompa sentrifugal secara paralel mustahil untuk dilakukan  karena pada head 

demikian besar, pompa sentrifugal tunggal telah memiliki kapasitas aliran yang sangat besar jauh 

melebihi kapasitas aliran pompa torak. Pengaturan kapasitas aliran juga tidak dapat dilakukan karena 

kapasitas aliran yang sesuai spesifikasi pompa torak berada di bawah batas minimum kapasitas aliran 

untuk pompa sentrifugal dapat beroperasi [5].  

4. Kesimpulan 

Alternatif penggantian pompa torak dengan pompa sentrifugal harus memenuhi kriteria dan 

spesifikasi pada instalasi high pressure water descaler yakni tekanan discharge 180 bar, head sebesar 

1880 m dan kapasitas aliran 24,3 m3/h. Pompa sentrifugal tunggal yang sesuai dengan spesifikasi 

pompa torak hanya dari jenis multistage. Sedangkan alternatif kedua adalah dengan pemasangan seri 5 
buah pompa sentrifugal dengan spesifikasi head maksimum adalah  348 m. 

Pembahasan lebih lanjut untuk mendukung keputusan yang akan diambil adalah analisa dari aspek 

ekonomi yakni biaya investasi, biaya perawatan dan penghematan yang dapat dilakukan dari kedua 

skenario tersebut. 

Notasi 

Hp Head pompa  (m) 

Hs Head suction  (m)  

Ps tekanan suction  [Pa] 

Pd tekanan discharge [Pa] 

ρ massa jenis fluida  [m3/kg] 

g percepatan gravitasi [m/det
2
] 

Qseri kapasitas aliran pompa dipasang seri  (m3/det)  
Hseri head pompa dipasang seri  (m) 

Qparalel kapasitas aliran pompa dipasang paralel  (m3/det)  

Hparalel head pompa dipasang paralel (m) 
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