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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), adalah suatu pembangkit

listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya,

seperti : saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan

tinggi terjunan (head) dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah

yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air.  Secara

teknis, mikrohidro memiliki tiga komponen utama yaitu air (sebagai sumber

energi), turbin dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air

yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro

memanfaatkan energi potensial jatuhan air (head) (Wikipedia, 2013).

Semakin tinggi jatuhan air maka semakin besar energi potensial air yang dapat

diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis (tata letak sungai),

tinggi jatuhan air dapat pula diperoleh dengan membendung aliran air sehingga

permukaan air menjadi tinggi. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam

rumah pembangkit yang pada umumnya di bagian tepi sungai untuk

menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal

dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah
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generator. Mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar,

misalnya dengan ketinggian air 2.5 meter dapat dihasilkan listrik 400 W.

(Hendar. 2007). Beberapa keuntungan yang terdapat pada pembangkit listrik

tenaga mikro hidro adalah sebagai berikut:

1. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTMH ini cukup

murah karena menggunakan energi alam.

2. Memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah

terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit

latihan.

3. Tidak menimbulkan pencemaran.

4. Dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan.

5. Dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga

ketersediaan air terjamin.

B. Klasifikasi Turbin

Pada uraian berikut akan dijelaskan pengklasifikasian turbin air berdasarkan

beberapa kriteria.

1. Berdasarkan Model Aliran Air Masuk Runner.

Berdasaran model aliran air masuk runner, maka turbin air dapat dibagi

menjadi tiga tipe yaitu :
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1.1 Turbin Aliran Tangensial

Pada kelompok turbin ini posisi air masuk roda gerak dengan arah

tangensial atau  tegak lurus dengan poros runner mengakibatkan roda

gerak berputar, contohnya turbin  Pelton dan turbin cross-flow.

Gambar 2.1. Turbin aliran tangensial  (Bass, 2009)

1.2 Turbin Aliran Aksial

Pada turbin ini air masuk roda gerak dan keluar roda gerak sejajar

dengan poros roda gerak, turbin Kaplan atau propeller adalah salah satu

contoh dari tipe turbin ini.

Gambar 2.2. Turbin aliran aksial (Patty, 1995).
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1.3 Turbin Aliran Aksial - Radial

Pada  turbin  ini  air  masuk  ke dalam roda gerak secara  radial  dan

keluar roda gerak secara   aksial sejajar dengan poros. Turbin Francis

adalah termasuk dari jenis  turbin ini.

Gambar 2.3. Turbin aliran aksial- radial (Wikipedia, 2004)

2. Berdasarkan Perubahan Momentum Fluida Kerjanya.

Dalam hal ini turbin air dapat dibagi atas dua tipe yaitu :

2.1 Turbin Implus

Turbin Impuls merupakan turbin air yang memiliki tekanan sama pada

setiap sudu geraknya (runner). Energi potensial air diubah menjadi

energi kinetik pada Nosel. Air keluar Nosel yang mempunyai kecepatan

tinggi membentur sudu turbin. Setelah membentur sudu arah kecepatan

aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum (Impuls).

Akibatnya roda turbin akan berputar. Turbin Impuls adalah turbin

tekanan sama karena aliran air yang keluar dari nosel tekanannya adalah

sama dengan tekanan atmosfir sekitarnya. Semua energi tinggi tempat



10

dan tekanan ketika masuk ke sudu jalan turbin dirubah menjadi energi

kecepatan. Turbin Impuls merupakan turbin air yang memiliki tekanan

sama pada setiap sudu geraknya (runner). contohnya adalah turbin

Pelton, turbin Turgo  dan turbin crossflow.

2.2 Turbin Reaksi.

Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan

terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu. Perbedaan

tekanan ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner (bagian turbin

yang berputar) dapat berputar. Turbin yang bekerja berdasarkan prinsip

ini dikelompokkan sebagai turbin reaksi. Runner turbin reaksi

sepenuhnya tercelup dalam air dan berada dalam rumah turbin.Turbin

reaksi bekerja dengan cara penggerak turbin air secara langsung

mengubah energi kinetik juga energi tekanan secara bersamaan menjadi

energi mekanik, contohnya adalah turbin Francis, turbin baling-baling,

dan turbin Kaplan.

3. Berdasarkan Kecepatan Spesifik (ns)

Yang dimaksud dengan kecepatan spesifik dari suatu turbin ialah kecepatan

putar roda gerak yang dapat dihasilkan daya effektif 1 BHP untuk setiap

tinggi jatuh 1 meter atau dengan rumus dapat ditulis (Patty, 1995):

ns = n.Ne 1/2/Hefs
5/4……………………………………………………….(2.1)

Dimana :

ns adalah kecepatan spesifik turbin
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n adalah kecepatan putar turbin (rpm)

Hefs adalah tinggi jatuh effektif (m)

Ne adalah daya turbin effektif (HP)

Setiap turbin air memiliki nilai kecepatan spesifik masing-masing, Tabel 2.1

menjelaskan batasan kecepatan spesifik untuk beberapa turbin kovensional.

Tabel 2.1 Kecepatan Spesifik Turbin
No Jenis Turbin Kecepatan Spesifik

1. Pelton dan kincir air 10 - 35

2. Francis 60 - 300

3. Cross-Flow 70 - 80

4. Kaplan dan propeller 300 - 1000

4. Berdasarkan Head dan Debit.

Dalam hal ini pengoperasian turbin air disesuaikan dengan potensi head dan

debit yang ada yaitu :

1. Tinggi jatuh yang rendah yaitu dibawah 40 meter tetapi debit air yang

besar, maka turbin Kaplan atau propeller cocok digunakan untuk kondisi

seperti ini.

2. Tinggi jatuh yang sedang antara 30 sampai 200 meter dan debit relatif

cukup, maka untuk kondisi seperti ini gunakanlah turbin Francis atau

cross-flow.
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3. Tinggi jatuh yang tinggi yakni di atas 200 meter dan debit sedang, maka

gunakanlah turbin impuls jenis Pelton.

Gambar 2.4 menunjukan bentuk  kontruksi tiga macam roda gerak turbin

konvensional.

Kaplan Pelton

francis

Gambar 2.4. Berbagai jenis roda gerak turbin konvensional (Sayersz, 1992)

C. Turbin Helik

Turbin helik adalah turbin yang digunakan untuk memanfaatkan energi kinetik

dan tenaga air pada head yang rendah ditunjukkan pada Gambar 2.5. Turbin ini

tidak memerlukan air yang dalam untuk instalasi horisontal, memungkinkan

penggunaan di lokasi dangkal. Turbin pada Gambar 2.5, memiliki  sudu yang
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terletak dipinggiran rotasi berbeda dengan baling-baling. Turbin helik bekerja

dengan memanfaatkan aliran air yang akan melewati airfoil ( sudu turbin helik)

karena bentuk sudu airfoil dan sudunya terpilin memungkinkan jika dilewati

aliran air akan mengakibatkan putaran.

Gambar 2.5. Turbin helik dengan dua sudu (Gorlov, 1998)

Turbin helik terdiri dari sudu di sepanjang permukaan silinder seperti ulir. Sudu

dapat memberikan reaksi dorong dari arus yang baik tanpa getaran yang

signifikan. Memberikan manfaat penting dalam desain proyek hidro.
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D. Model Matematik untuk Perancangan Turbin Helik

Putaran suatu turbin tergantung pada geometri dari turbin itu sendiri seperti

diameter, panjang turbin, dan jenis sudu. Karakteristik geometris yang paling

umum digunakan pada putaran turbin adalah soliditas relatif yang didefinisikan

sebagai σ = nb / D, dimana n adalah jumlah sudu, b - chord dari masing-masing

sudu, dan D - diameter turbin. Soliditas relatif dapat digunakan untuk

perhitungan drag. Namun, untuk perhitungan drag yang lebih tepat, yang

menunjukkan soliditas dari turbin helik oleh S (proyeksi sudu pada poros turbin),

dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini, (Gorlov, 2010) :S = d + ∑ sin − d − sin …….……………………………(2.2)

Dimana :

S adalah proyeksi sudu pada poros turbin

n adalah  jumlah sudu

H adalah tinggi / panjang turbin ( m)

r   adalah jari-jari (m)

d adalah setengah dari sudu  chord dalam radian terhadap sumbu rotasi (radian)

σ = S/2Hr adalah soliditas relatif dari turbin. Dengan demikian, dapat dihitung

sebagaiσ = d + ∑ sin − d sin ………………………………...………(2.3)

Untuk turbin dua sudu dapat dihitung dengan:σ = [d − 1 + sin d + cos d]……….….……………………………………(2.4)

Untuk turbin tiga sudu dapat dihitung dengan :
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σ = − √3 + sin +√3 cos ……...…….……………………………...(2.5)

Untuk menghitung gaya drag, dapat dihitung dengan:D = C ρσAV (N)…..………...………...……………..…………….………(2.6)

Untuk menghitung gaya lift, dapat dihitung dengan:L = (N)…...…………..……………………………………….….(2.7)

Dimana:

Cd adalah koefisien drag (N)

Cl adalah koefesian Lift (N)

ρ adalah densitas fluida (kg/m³)

A = 2hr adalah  daerah frontal turbin (m²)

V adalah kecepatan air (m/s)

F adalah gaya air pada turbin (N)

Atau juga sebagai sebuah pendekatan, bahwa sudu memiliki bentuk suatu persegi

panjang tipis dengan panjang sama dengan b chord dari airfoil itu mengubah

proporsi antara lift dan drag. (Gorlov, 1998):

Perhitungan Torsi yang dihasilkan turbin:

T = F. R  (N.m)………...…………..…………………………………………(2.8)

Dimana:

T  adalah torsi (N.m)

F adalah gaya air pada turbin (N)

R  adalah jari-jari turbin (m)

Untuk mengetahui daya input / daya hidro dapat diperoleh dengan :
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P = ρ. Q. V …….………………..……………………………..………….(2.9)

Dimana:

Pw adalah daya hidro ( Watt)

 adalah kerapatan massa fluida ( 1000 kg/m3 )

Q    adalah debit (m³/s)
V     adalah kecepatan aliran air ( m/s)

Untuk mengetahui daya output yang dihasilkan turbin diperoleh dengan:P = Tω (Watt)………………………………………………………….…...(2.10)

Dimana :

T adalah torsi ( Nm)

ω adalah kecepatan sudut turbin, (rad / sec)

Dengan mensubstitusikan putaran turbin n (rpm) kedalam Persamaan 2.10, maka

Pt = 0,105Tn……...…………………………………………………………(2.11)

Efisiensi turbin diperoleh dengan :ƞ = x 100%.........……………………………………………………..…(2.12)

Dimana:

Pt adalah daya poros (Watt)

Pw adalah daya hidro ( Watt)

E. Airfoil

Airfoil adalah salah satu bentuk bodi aerodinamika sederhana yang berguna untuk

dapat memberikan gaya angkat tertentu terhadap suatu bodi lainnya dan dengan
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bantuan penyelesaian matematis sangat memungkinkan untuk memprediksi

berapa besarnya gaya angkat yang dihasilkan oleh suatu bodi airfoil. Berdasarkan

standar data NACA, airfoil tersebut mempunyai data-data teknis tiap bentuknya

Gambar 2.6. Aliran gaya pada airfoil (Wikipedia, 2007)

Dimana:

D adalah gaya drag

L adalah gaya lift

W adalah resultan kecepatan

V adalah kecepatan keliling

U  adalah kecepatan aliran

α   adalah sudut serang
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Dari gambar aliran gaya pada Gambar 2.6 tersebut dihasilkan kecepatan yang

bervariasi, begitu juga dengan α (sudut serang). Sudut serang adalah sudut yang

terbentuk antara kecepatan resultan (W) dengan kecepatan keliling sudu (V).

Dari pertimbangan geometris, vektor kecepatan resultan (W) dan sudut serang

(α) dapat dihitung dengan cara:W = U 1 + 2cosλ + λ .……………………..…………………………….(2.13)α = tan …..……………………………………………...…..(2.14)

dimana:= ..……………………………………………………………...……..(2.15)

dimana λ adalah tip speed ratio.

Gambar 2.7. Bagian – bagian airfoil

Untuk airfoil NACA, telah dikeluarkan standar data beserta karakterisitik

aerodinamikanya yang dinyatakan dalam bentuk serial number yang terdiri dari 4

digit, yang mana setiap digitnya mempunyai arti sebagai berikut:
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 Angka pertama: menunjukkan harga maksimum chamber dalam prosentase

terhadap chord.

 Angka kedua: menunjukkan lokasi dari maksimum chamber dalam

persepuluh chord.

 Dua angka terakhir: menunjukkan maksimum thickness dalam prosentase

chord.

Dengan pengertian variabel geometris airfoil sebagai berikut :

 Leading edge (LE) adalah ujung depan dari airfoil

 Trailling edge (TE )adalah ujung belakang airfoil

 Chord (c) adalah jarak antara leading edge dengan trailing edge

 Chord line adalah garis lurus yang menghubungkan leading edge dengan

trailing edge

 Chamber line adalah garis yang membagi sama besar antara permukaan

atas dan permukaan bawah dari airfoil.

 Maksimum chamber (zc) adalah jarak maksimum antara mean chamber

line dan chord line. Posisi maksimum chamber diukur dari leading edge

dalam bentuk persentase chord.

 Maksimum thickness (t) adalah jarak maksimum antara permukaan atas

dan permukaan bawah airfoil yang juga diukur tegak lurus terhadap chord

line.

Kebanyakan turbin memakai sudu (sirip baling-baling), Airfoil berbentuk

penampang sayap pesawat (airfoil), karena efisiensinya tinggi dan menghasilkan
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beda tekanan yang besar di antara kedua sisi blade untuk berputar dengan

momen gaya yang cukup besar. Airfoil adalah suatu sudu berpenampang

lengkung parabolik dengan bagian depan cukup halus dan bagian ujung runcing.

Angin melewati airfoil lebih cepat di bagian atas daripada bagian bawahnya. Hal

ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada bagian bawah sehingga

terjadi gaya angkat. Bila sudut airfoil terhadap horisontal (pitch) melebihi sudut

kritik (10º- 16º) maka lapisan batas akan terbentuk di ujung airfoil. Hal ini akan

menimbulkan olakan (turbulen) yang dapat menurunkan lift dan menaikkan drag,

kejadian ini dinamakan stall, Stall ini dapat juga terjadi bila kecepatan air terlalu

besar. Untuk itu kebanyakan disain turbin dilengkapi dengan pengontrol sudut

(pitch) pada blade. Pada saat kecepatan angin turun, blade bergerak memutar

menghadap arah angin, tetapi pada saat kecepatan angin sangat besar maka

bergerak memutar menjauhi arah angin. Hal ini dibuat agar disain turbin dapat

menghasilkan daya yang optimal dan konstan.

Gambar 2.8. perhitungan airfoil
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= . 0.2969 − 0.1260 − 0.3516 + 0.2843 − 0.1015 ….

…………………………………………………………………………………..(2.16)

Dimana:

x adalah posisi sepanjang chord dari 0 sampai c

y adalah setengah ketebalan pada nilai tertentu x

t adalah tebal maksimum sebagai sebagian kecil dari chord ( persentase dari

chord yang diambil dari dua digit terakhir dalam  naca 4 digit).

F. Roda Gila (Flywheel)

1. Pengertian Roda Gila (Flywheel)

Roda gila adalah sebuah massa yang berputar, dan digunakan sebagai

penyimpan tenaga mesin. Tenaga yang disimpan dalam roda gila berupa

energi kinetik yang besarnya.T = 1 2⁄ Iω ……………………………………………………...…….…(2.17)

Dimana:

I  adalah momen inersia roda gila terhadap sumbu putarnya.

Pada saat tenaga bertambah, putarannya bertambah, dan tenaga tersebut

tersimpan dalam roda gila. Pada saat mesin kekurangan tenaga maka roda

gila tersebut akan memberikan tenaganya.

2. Koefisien Fluktuasi

Koefisien fluktuasi adalah variasi kecepatan yang diperlukan roda gila yang

di definisikan sebagai:
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δ = = …………………...……………………………..(2.18)

Dimana:

ω1 adalah kecepatan sudut maksimal roda gila ( flywheel )

ω2 adalah kecepatan sudut minimal roda gila ( flywheel )

ω adalah kecepatan sudut rata – rata  roda gila ( flywheel )

V1 adalah kecepatan maksimal suatu titik pada roda gila ( flywheel )

V2 adalah kecepatan minimal suatu titik pada roda gila ( flywheel )

adalah kecepatan  rata – rata suatu titik pada  roda gila ( flywheel )

Nilai kefisien fluktuasi yang biasa dipakai (umum) dalam praktek, adalah

berkisar antara 0,002 untuk generator listrik.

3. Menentukan Berat Roda gila

Apabila :

ω1 adalah kecepatan sudut maksimal roda gila ( flywheel )

ω2 adalah kecepatan sudut minimal roda gila ( flywheel )

I0 adalah momen kelembaman roda gila terhadap sumbu putarnya

Maka perubahan energi kinetik pada roda gila, pada kecepatan maksimum

dan minimum dapat dituliskan dalam persamaan berikut

= − ……………………………………..…………………..(2.19)

= − ………………………………………….………….(2.20)

= ( + )( − )……………………………………………..…(2.21)

= ( + )( − ) ……………………………………………...(2.22)= = ……………………………………………………...(2.23)
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Bila:

K adalah radius girasi roda gila terhadap sumbu putarnya

W adalah berat roda gila

Maka :I ………….………………………………..…………………..…(2.24)

E = ……………..………………………..……………………….(2.25)

Sehingga := ……………………………………………………………...(2.26)

Apabila r adalah jari – jari roda gila, dan berat roda gila, dianggap

berkonsentrasi pada jari – jari rata – ratanya, maka :− dan =
Dengan mengganti nilai = , maka:= = ………………………………………………...(2.27)

………………………………………………………….(2.28)

Bila roda gila berupa disk, maka , sehingga harga E menjadi:E = R δω = R δ ………………………………………..…(2.29)

W = ………………...…………………………………………….(2.30)

Dengan mempertimbangkan bagian – bagian yang lain ikut berputar, maka

berat roda gila hanya 90 %, dari berat hasil perhitungan.
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Dengan mengganti nilai = , maka:= = ………………………………………………...(2.27)

………………………………………………………….(2.28)

Bila roda gila berupa disk, maka , sehingga harga E menjadi:E = R δω = R δ ………………………………………..…(2.29)

W = ………………...…………………………………………….(2.30)

Dengan mempertimbangkan bagian – bagian yang lain ikut berputar, maka

berat roda gila hanya 90 %, dari berat hasil perhitungan.
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Dengan mempertimbangkan gaya sentrifugal yang diambil akibat putaran, maka

kecepatan maksimum untuk roda gila dengan material baja adalah, v = 40

m/detik dan material besi tuang adalah v = 30 m/detik.

Pada analisa roda gila disini terdapat beberapa asumsi antara lain :

 Beban dianggap konstan

 Kecepatan mesin dianggap konstan, jadi percepatan mesin dianggap nol.

 Kecepatan rata – rata roda gila dianggap sama dengan kecepatan kerja

mesin.

Gambar 2.9. Roda gila (flywheel)


