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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Pembuatan roda gila (flywheel) dilakukan di Laboraturium Mekanika Fluida

Fakultas Teknik Universitas Lampung (UNILA), serta pengujian turbin helik

menggunakan variasi pembebanan roda gila (flywheel) akan dilakukan disaluran

irigasi way tebu 1 dan 2 di Desa Banjaragung Udik, Kecamatan Pugung

Kabupaten Tanggamus.

B. Tahapan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan untuk  pembuatan roda gila (flywheel) model

pengujian PLTMH menggunakan turbin helik serta alat yang akan digunakan

untuk pengambilan data seperti pada gambar berikut:

1. Alat

Alat yang digunakan dalam pembuatan roda gila (flywheel) adalah mesin las,

elektroda, gerinda, palu, meteran, mistar siku, busur, spidol, dan jangka.

Alat-alat ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 sampai dengan Gambar 3.5.
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Gambar 3.1 Mesin las listrik dan elektroda

Gambar 3.2 Palu dan meteran

Gambar 3.3 Mesin Gerinda
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Gambar 3.4 Mistar siku, busur, spidol, dan jangka

2. Bahan

Bahan yang digunakan untuk pembuatan roda gila (flywheel) adalah pelat

baja 5 mm. Bahan ini dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.5 Pelat 5 mm

3. Alat Yang Digunakan  Untuk Pengambilan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tachometer untuk mengukur putaran (rpm)

2. Multimeter untuk mengukur tegangan listrik (V)

3. Clamp Ampere untuk mengukur arus listrik (A)

Alat-alat tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.8.
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(a) (b) (c)

Gambar 3.6 (a).Tachometer, (b). Multimeter dan (c). Clamp Ampere.

4. Proses Pembuatan Roda Gila (Flywheel)

Pembuatan roda gila (flywheel) ini dimulai dengan menentukan berat dan

diameter roda gila. Berat roda gila yang ditentukan adalah 10 kg, 15 kg, 20

kg, 25 kg dan 30 kg. Sedangkan panjang diameternya adalah 52,3 mm.

Tahapan pengerjaan roda gila (flywheel):

Bahan yang digunakan adalah pelat dan besi cor dengan ukuran yang telah

ditentukan dimana langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan.

2. Sketsa roda gila yang akan dibuat seperti pada gambar 3.7.

3. Memotong pelat dengan bentuk lingkaran yang telah ditentukan.

4. Mengebor plat yang sudah ditentukan.

5. Mengelas besi cor pada besi plat lingkaran dengan panjang dan

kemiringan yang telah ditentukan.

6. Mengelas pelat pada besi cor yang telah dibentuk.
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7. Mengamplas sisi besi plat yang sudah dibentuk kemudian dibersihkan.

Gambar 3.7 sketsa roda gila (flywheel)

5. Analisa data pengujian

Untuk mendapatkan hasil unjuk kerja dari turbin helik, dapat diperoleh

dengan  menghitung daya poros (Pt), daya hidro (Pw) dan efisiensi dari

turbin helik. Persamaan yang digunakan dalam menghitung unjuk kerja

turbin helik adalah :

Daya Hidro

………………...…………………………………….…...(2.9)

Dimana:

Pw adalah daya hidro ( Watt)

 adalah kerapatan massa fluida ( 1000 kg/m3 )

Q adalah debit (m

V adalah kecepatan aliran air ( m/s)

Daya  Poros

……………………….……………………….……………….(2.10)

Pt adalah daya poros (Watt)
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T  adalah torsi (Nm)

ω adalah kecepatan sudut turbin (rad / s)

Dalam hal ini n = rpm, ω = 2πn/60

………………….……………………..………..….(2.11)

Pt adalah daya poros (Watt)

Pw adalah daya hidro ( Watt)

6. Metode Pengambilan  Data

Adapun data yang akan di ambil dalam penelitian turbin helik  di saluran

irigasi way tebu 1 dan 2 di Desa Banjaragung Udik, Kecamatan Pugung

Kabupaten Tanggamus adalah kecepatan yang dihasilkan oleh turbin helik

(rpm), tegangan dan arus yang dihasilkan dari turbin helik. Proses

pengambilan data terbagi menjadi beberapa tahap, antara lain dalam

penelitian ini akan dilakukan pembuatan sistem pengujian turbin helik,

seperti terlihat pada Gambar 3.8
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Gambar 3.8 Sistem pengujian turbin helik menggunakan roda gila

Adapun langkah-langkah dalam pengujian turbin helik menggunakan roda

gila pada sistem pengujian adalah sebagai berikut:

1. Memasang rangka pada saluran

2. Memasang turbin helik dengan menggunakan roda gila dengan berat 10

kg.

3. Membuka pintu air sesuai dengan kecepatan aliran 0,8 m/s.

4. Mencatat putaran turbin dan putaran generator

5. Mengambil data dengan menggunakan multimeter dan tang amper

6. Mencatat data yang diperoleh kedalam tabel
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Tabel 3.1 contoh tabel untuk pengambilan data

No Berat roda

gila

(flywheel)

Voltase (volt) Arus (amper) Putaran

Geneator

(rpg)

Putaran poros

(rpp)

1

2

3

4

7. Mengulang langkah–langkah di atas dengan menggunakan variasi

pembebanan berat roda gila (flywheel) masing–masing berat yaitu 15 kg,

20 kg, 25 kg, dan 30 kg.
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Gambar 3.9 Diagram Alur Proses Penelitian

Mulai

Studi Literatur

Selesai
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saran

Analisa Data :

Melakukan pengolahan data yang diperoleh dari
pengujian yang dilakukan

Merakit dan menyiapkan bentuk model PLTMH
secara lengkap

Pembuatan model roda gerak turbin helik dan roda gila

Pengambilan Data / pengujian


