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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

  Dalam sistem  instalasi pemipaan fenomena kavitasi sering tidak 

diperhatikan, sedangkan kavitasi sendiri adalah salah satu kerugian di dalam 

sistem instalasi pemipaan.  Yang disebut kavitasi adalah timbulnya 

gelembung-gelembung dalam aliran fluida akibat penurunan tekanan pada 

fluida sehingga tekanan tersebut di bawah tekanan uap jenuhnya.   

Gelembung-gelembung uap dapat terjadi pada zat cair yang sedang 

mengalir, baik di dalam pompa maupun pipa, tempat-tempat yang bertekanan 

rendah atau yang berkecepatan tinggi didalam aliran sangat rawan terhadap 

terjadinya kavitasi. Pada sistem pemipaan yang menggunakan venturi sangat 

mungkin terjadi kavitasi, karena bentuk venturi yang mempunyai perbedaan 

penampang yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan  sampai turun di 

bawah tekanan uap jenuhnya sehingga menyebabkan terjadinya fenomena 

yang disebut kavitasi.  

Di antara kerugian yang disebabkan oleh kavitasi adalah kerusakan pada 

dinding venturi yang jika dibiarkan terlalu lama dinding venturi akan terkikis, 

dan umur penggunaan venturi semakin berkurang atau tidak maksimal.  
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Untuk melihat dan menganalisis fenomena terjadinya kavitasi maka 

dibuatlah  suatu rancang bangun alat uji kavitasi menggunakan metode 

pengujian sistem tertutup, karena pada dasarnya sistem  pemipaan 

menggunakan dua sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.  Dengan 

adanya alat uji kavitasi menggunakan sistem tertutup dan fluida air ini, 

memudahkan untuk mengamati terjadinya kavitasi, bagaimana kavitasi terjadi, 

faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kavitasi, bagaimanakah 

terjadinya kavitasi pada sirkulasi fluida sistem tertutup pada venturi dengan, 

serta bagaimana cara mencegah terjadinya kavitasi. Dengan demikian 

fenomena kavitasi dapat dilihat, dianalisis, dan dicegah 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Mengingat sangat kompleksnya permasalahan yang ada dalam pembahasan 

rancang bangun tentang alat uji kavitasi, maka penulis membatasi permasalah 

agar pembahasannya lebih terfokus. Adapun batasannya adalah  

1) Bagaimanakah penyebab terjadinya fenomena  kavitasi pada venturi 

dengan sistem sirkulasi  tertutup menggunakan  fluida air. 

2) Bagaimana pengaruh dan hubungan dari temperatur fluida, dan  tekanan 

uap jenuh terhadap kavitasi dengan melakukan pengujian menggunakan 

sistem tertutup dengan menggunakan fluida air. 
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 1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan disini bertujuan untuk : 

1) Mengetahui penyebab terjadinya  fenomena kavitasi pada venturi dengan 

metode   pengujian sistem tertutup menggunakan fluida air. 

2) Mengetahui pengaruh antara temperatur fluida, dan tekanan uap jenuh 

fluida terhadap terjadinya kavitasi.  

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk dapat menghasilkan karakteristik pompa yang diinginkan, 

instalasi pengujian harus dapat memberikan variasi kondisi kerja kepada 

pompa yang diuji. Oleh karena itu dalam pembuatan alat pengujian berpegang 

pada batasan masalah berikut : 

1. Pompa yang dipilih adalah pompa sentrifugal jenis turbin. 

2. Variasi kondisi kerja yang akan diuji pada pengujian ini adalah pada 

kondisi normal dan kavitasi dimana hanya temperatur air yang dibuat  

bervariasi. 

3. Analisis perhitungan hanya pada kerugian sistem pemipaan saja. 

 




