
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian PLTMH

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah suatu instalasi

pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan energi air sebagai tenaga

penggeraknya seperti pada saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan

cara memanfaatkan variabel yang sangat menentukan daya output suatu

pembangkit tenaga air yaitu jumlah kapasitas aliran air dan tinggi jatuh air.

Tinggi jatuh air pada suatu tempat akan tetap pada waktu yang lama,

sedangkan kapasitas aliran air sungai sangat bervariasi bergantung kepada

curah hujan yang jatuh pada daerah tersebut. Semakin besar kapasitas aliran

air maupun ketinggiannya dari instalasi maka semakin besar energi yang bisa

dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Istilah dari kapasitas itu

sendiri mengacu pada jumlah volume aliran air per satuan waktu (flow

capacity) sedangkan beda ketinggian daerah aliran air sampai ke instalasi

dikenal dengan istilah head.

Berhasilnya pembangkitan tenaga air tergantung dari usaha untuk

mendapatkan debit yang besar maupun tinggi jatuh air secara efektif dan

ekonomis. Di hulu sungai pada umumnya kemiringan dasar sungai lebih

curam akan mudah diperoleh tinggi jatuh air yang besar. Sebaliknya di
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sebelah hilir sungai, tinggi jatuh air rendah dan debit besar. Oleh karena itu

bagian hulu sungai lebih ekonomis, sedangkan bagian hilirnya kurang

ekonomis mengingat tinggi jatuh yang kecil dan debit yang besar tadi. Seperti

yang dikatakan sebelumnya, mikrohidro hanyalah sebuah istilah. Mikro

artinya kecil sedangkan hidro artinya air. Dalam prakteknya istilah ini tidak

merupakan sesuatu yang baku namun bisa dibayangkan bahwa mikrohidro

pasti mengunakan air sebagai sumber energinya. PLTMH diklasifikasikan

sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan daya kurang dari 100 kW

(Ibrahim, 2006). Prinsip kerja PLTMH ini hampir sama dengan PLTA, hanya

saja pada PLTMH sangat dipengaruhi oleh elevasi jatuhnya air, selain jumlah

debit air yang masuk.

Kebanyakan PLTMH dibangun dengan sistem run off river. Pada sistem ini

tidak menggunakan reservoir dimana air sungai dialihkan dengan

menggunakan dam yang dibangun memotong aliran sungai, sehingga daya

yang dibangkitkan tergantung dari debit air sungai. Mikrohidro juga dikenal

sebagai white resources. Dikatakan demikian karena instalasi pembangkit

listrik seperti ini menggunakan sumber daya yang telah disediakan oleh alam

dan ramah lingkungan. Suatu kenyataan bahwa alam memiliki air terjun atau

jenis lainnya yang menjadi tempat air mengalir. Dengan teknologi sekarang

maka energi aliran air beserta energi perbedaan ketinggiannya dengan daerah

tertentu (tempat instalasi akan dibangun) dapat diubah menjadi energi listrik.

Penggunaan beberapa komponen disesuaikan dengan tempat instalasi (kondisi

geografis, baik potensi aliran air maupun ketinggian tempat) serta budaya

masyarakat. Sehingga kemungkinan dapat terjadi perbedaan desain
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mikrohidro serta komponen yang digunakan antara satu daerah dengan daerah

yang lain.

B. Prinsip Kerja PLTMH

Tenaga air atau hydro power adalah daya listrik yang dihasilkan dari

pemanfaatan aliran air. Energi potensial air dari bendungan atau air terjun

diubah menjadi energi kinetik melalui turbin. Energi kinetik ini kemudian

diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan generator (Penche dan

Minas, 1998).

Gambar 2.1 Skema PLTMH

(http://basuhpower.blogspot.com, 2012)

Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal yaitu, debit air dan ketinggian

jatuh air (head) untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini

adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran

(energi potensial) kedalam bentuk energi mekanik dan energi listrik (Doland

J, 1984).
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Pada tahap awal yang perlu dibangun ialah bendungan di dasar sungai yang

stabil dan aman terhadap terpaan banjir. Bendungan berfungsi untuk

mengatur besar kecilnya aliran air yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga

penggerak PLTMH. Di samping bendungan atau di bibir sungai dibangun

bangunan pengambilan (intake). Lubang intake merupakan pintu masuk

menuju saluran pembawa. Pintu intake mengatur aliran air masuk dari sungai

ke sistem pembawa air. Pintu intake juga memungkinkan untuk menutup

sama sekali aliran masuk selama periode perawatan dan selama banjir. Pada

pintu intake biasanya terdapat perangkap sampah.

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan saluran penghantar yang berfungsi

mengalirkan air dari intake. Saluran ini dilengkapi dengan saluran pelimpah

pada setiap jarak tertentu untuk mengeluarkan air yang berlebih. Saluran ini

dapat berupa saluran terbuka atau tertutup. Di ujung saluran pelimpah

dibangun kolam pengendap. Kolam ini berfungsi untuk mengendapkan pasir

dan menyaring kotoran sehingga air yang masuk ke turbin relatif bersih.

Saluran ini dibuat dengan memperdalam dan memperlebar saluran penghantar

dan menambahnya dengan saluran penguras. Kolam penenang (forebay) juga

dibangun untuk menenangkan aliran air yang akan masuk ke turbin dan

mengarahkannya masuk ke pipa pesat (penstok).

Pipa pesat berfungsi mengalirkan air sebelum masuk ke turbin. Dalam pipa

ini, energi potensial air di kolam penenang diubah menjadi energi kinetik

yang akan memutar roda turbin. Biasanya material roda turbin terbuat dari

pipa baja yang dirol kemudian dilas. Untuk sambungan antar pipa digunakan



10

flens. Pemilihan material harus berdasarkan pertimbangan kondisi operasi,

aksesibility, berat, sistem penyambungan dan biaya. Diameter pipa pesat

dipilih dengan pertimbangan keamanan, kemudahan proses pembuatan,

ketersediaan material dan tingkat rugi-rugi (fiction losses) seminimal

mungkin. Ketebalan pipa pesat dipilih untuk menahan tekanan hidrolik dan

surge pressure yang dapat terjadi. Pipa ini harus didukung oleh pondasi yang

mampu menahan beban statis dan dinamisnya. Pondasi dan dudukan ini

diusahakan selurus mungkin, karena itu perlu dirancang sesuai dengan

kondisi tanah.

Setelah keluar dari pipa pesat, air akan memasuki turbin pada bagian inlet. Di

dalamnya terdapat guided vane untuk mengatur pembukaan dan penutupan

turbin serta mengatur jumlah air yang masuk ke runner/blade (komponen

utama turbin). Runner terbuat dari baja dengan kekuatan tarik tinggi yang

dilas pada dua buah piringan sejajar. Aliran air akan memutar runner dan

menghasilkan energi kinetik yang akan memutar poros turbin. Energi yang

timbul akibat putaran poros kemudian ditransmisikan ke generator

menggunakan kopling atau belt. Dari generator menghasilkan energi listrik

yang akan masuk ke sistem kontrol arus listrik sebelum dialirkan ke rumah-

rumah atau keperluan lainnya (beban). Seluruh sistem ini harus seimbang.

Turbin perlu dilengkapi casing yang berfungsi mengarahkan air ke runner.

Pada bagian bawah casing terdapat pengunci turbin. Bantalan (bearing)

terdapat pada sebelah kiri dan kanan poros yang berfungsi untuk menyangga

poros agar dapat berputar dengan lancar.
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Turbin, generator dan sistem kontrol masing-masing diletakkan dalam sebuah

rumah yang terpisah. Pondasi turbin-generator juga harus dipisahkan dari

pondasi rumahnya. Tujuannya adalah untuk menghindari masalah akibat

getaran. Rumah turbin harus dirancang sedemikian agar memudahkan

perawatan dan pemeriksaan.

C. Klasifikasi Turbin Air

Turbin air adalah turbin yang fluida kerjanya adalah air. Air mengalir dari

tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Dalam hal

tersebut air memiliki energi potensial. Dalam proses aliran di dalam pipa,

energi potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik. Di dalam

turbin energi kinetik air diubah menjadi energi mekanik, dimana air memutar

roda turbin. Turbin air dibedakan dalam dua golongan utama, yaitu dipandang

dari segi perubahan momentum fluida kerjanya.

1. Turbin Impuls

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) yang

mengakibatkan roda turbin akan berputar. Semua energi tinggi tempat dan

tekanan ketika masuk ke sudu jalan turbin dirubah menjadi energi



12

kecepatan. Jenis dari turbin impuls adalah turbin pelton, turbin turgo dan

turbin crossflow.

a. Turbin Pelton

Turbin Pelton merupakan turbin impuls. Turbin Pelton pertama kali

ditemukan oleh insinyur dari Amerika yaitu Lester A. Pelton pada tahun

1880. Turbin pelton adalah salah satu dari jenis turbin air yang paling

efisien. Turbin ini dioperasikan pada tinggi jatuh air (head) sampai

1800 m, turbin ini relative membutuhkan jumlah air yang lebih sedikit

dan biasanya porosnya dalam posisi mendatar. Turbin pelton sering

disebut dengan turbin tekanan sama karena selama mengalir di

sepanjang sudu-sudu turbin tidak terjadi penurunan tekanan, sedangkan

perubahan seluruhnya terjadi pada bagian pengarah pancaran atau

nosel, dimana air yang semula mempunyai energi potensial yang tinggi

dirubah menjadi energi kinetis.

Pancaran air yang keluar dari nosel akan menumbuk bucket yang

dipasang tetap di sekeliling runner dan garis pusat pancaran air

menyinggung lingkaran dari pusat bucket. Setelah membentur sudu,

arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum

(impuls). Kecepatan keliling dari bucket akibat tumbukan yang terjadi

tergantung dari jumlah dan ukuran pancaran serta kecepatannya.

Kecepatan pancaran tergantung dari tinggi air di atas nosel serta

effisiensinya.
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Gambar 2.2 Turbin pelton (Wikipedia, 2005)

b. Turbin Turgo

Turbin turgo dapat beroperasi pada head 50 m s/d 250 m. Seperti turbin

pelton turbin turgo merupakan turbin impuls, kelebihan dan kekurangan

kedua turbin ini pun sama, yang membuat keduanya berbeda ialah

bentuk sudu dari masing-masing turbin. Kecepatan putar turbin turgo

lebih besar dari turbin pelton, akibatnya dimungkinkan transmisi

langsung dari turbin ke generator sehingga menaikkan efisiensi total

sekaligus menurunkan biaya perawatan.

Gambar 2.3 Turbin turgo (Varspeed, 2008)
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c. Turbin Crossflow

Turbin ini mula-mula ditemukan oleh seorang insinyur Australia yang

bernama A.G.M. Michell pada tahun 1903 kemudian turbin ini

dikembangkan dan dipatenkan di Jerman Barat oleh Prof. Donat Banki

sehingga turbin ini diberi nama Turbin Banki atau Turbin Michell-

Ossberger (Haimerl, 1960). Turbin crossflow dapat dioperasikan pada

debit 20 liter/s hingga 10 m3/s dan ketinggian antara 1 m s/d 200 m.

Turbin crossflow menggunakan nosel persegi panjang yang lebarnya

sesuai dengan lebar runner. Terjadi konversi energi kinetik menjadi

energi mekanis ketika air masuk menuju turbin dan mengenai sudu. Air

mengalir keluar membentur sudu dan memberikan energinya (lebih

rendah dibanding saat masuk) kemudian meninggalkan turbin. Runner

turbin dibuat dari beberapa sudu yang dipasang pada sepasang piringan

paralel.

Pemakaian jenis Turbin crossflow lebih menguntungkan dibanding

dengan pengunaan kincir air maupun jenis turbin mikro hidro lainnya.

Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh pabrik turbin

Ossberger Jerman Barat yang menyimpulkan bahwa daya guna kincir

air dari jenis yang paling unggul sekalipun hanya mencapai 70 %

sedangkan effisiensi turbin crossflow mencapai 82 % ( Haimerl, L.A.,

1960 ).

Tingginya effisiensi Turbin crossflow ini akibat pemanfaatan energi air

pada turbin dilakukan dua kali, yang pertama energi tumbukan air pada
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sudu-sudu saat air mulai masuk dan yang kedua adalah daya dorong air

pada sudu-sudu saat air akan meninggalkan runner. Adanya kerja air

yang bertingkat ini ternyata memberikan keuntungan dalam hal

effektifitasnya yang tinggi dan kesederhanaan pada sistim pengeluaran

air dari runner.

Gambar 2.4 Turbin crossflow (Wikipedia, 2009)

2. Turbin Reaksi

Turbin reaksi adalah turbin yang memanfaatkan energi potensial untuk

menghasilkan energi gerak. 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 dapat berputar. Runner turbin reaksi sepenuhnya tercelup dalam air

dan berada dalam rumah turbin. Turbin reaksi bekerja secara langsung

mengubah energi kinetik juga energi tekanan secara bersamaan menjadi

energi mekanik. Turbin yang bekerja berdasarkan prinsip ini
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dikelompokkan sebagai turbin reaksi, jenis dari turbin ini adalah turbin

francis dan turbin kaplan.

a. Turbin Francis

Turbin francis pertama kali ditemukan sekitar tahun 1950 oleh orang

Amerika yang bernama Howk dan Francis. Teknik mengkonversikan

energi potensial menjadi energi mekanik pada roda air turbin dilakukan

melalui proses reaksi sehingga turbin francis juga sering disebut turbin

reaksi. Turbin dipasang diantara sumber air tekanan tinggi di bagian

masuk dan air bertekanan rendah di bagian keluar.

Konstruksi turbin francis terdiri dari sudu pengarah dan sudu jalan.

Perubahan energi seluruhnya terjadi pada sudu pengarah dan sudu gerak

yang keduanya terendam dalam air. Air pertama masuk pada terusan

berbentuk spiral. Sudu pengarah mengarahkan air masuk secara

tangensial. Sudu pengarah pada turbin francis merupakan suatu sudu

pengarah yang tetap ataupun sudu pengarah yang dapat diatur sudutnya.

Penggunaan sudu pengarah yang dapat diatur merupakan pilihan yang

tepat untuk berbagai kondisi aliran air. Turbin francis merupakan jenis

turbin tekanan lebih. Aliran air masuk ke sudu pengarah dengan

kecepatan semakin naik dengan tekanan yang semakin turun sampai

roda jalan, pada roda jalan kecapatan akan naik lagi dan tekanan turun

sampai di bawah 1 atm. Untuk menghindari kavitasi, tekanan harus

dinaikan sampai 1 atm dengan cara pemasangan pipa hisap.
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Pengaturan daya yang dihasilkan yaitu dengan mengatur

posisi pembukaan sudu pengarah, sehingga kapasitas air yang masuk ke

roda turbin dapat diperbesar atau diperkecil. Turbin francis dapat

dipasang dengan poros vertikal dan horizontal. Turbin ini digunakan

untuk tinggi terjun sedang, yaitu 20 - 440 meter.

Turbin francis dapat dibuat dengan kecepatan putar yang tingginya

sama, dimana kecepatan putar yang tinggi tersebut menghasilkan

keuntungan terhadap berat turbin air dan generatornya. Tidak ada

kerugian tinggi air jatuh akibat adanya ruang bebas. Penentuan turbin

francis di dalam bangunan bawah tanah yang baik dan menguntungkan

untuk turbin air ini adalah bila tinggi permukaan air bawah sangat

berubah-ubah. Efisiensi untuk turbin francis dengan beban penuh cukup

baik, tetapi akan memburuk jika bebannya tidak penuh.

Sekarang turbin francis adalah yang paling banyak digunakan. Karena

tinggi air jatuh dan kapasitas yang paling sering sesuai dengan

kebutuhannya. Dari hasil penggunaan dan penelitian yang terus

menerus turbin francis sekarang dapat digunakan untuk tinggi air jatuh

sampai 700 m dengan kapasitas air dan kecepatan roda putar yang

sudah memenuhi harapan. Kesukaran akan timbul jika air mengandung

pasir dan butiran-butiran/pecahan es, karena akan membuat aus roda

jalan dan packingnya, bila bagian tersebut sampai aus, maka harus

dicari kemungkinan menggantinya tanpa turbin terlalu lama berhenti.
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Gambar 2.5 Turbin francis (Wikipedia, 2005)

b. Turbin Kaplan

Turbin kaplan dikembangkan pada tahun 1913 oleh Profesor Austria

Viktor Kaplan. Turbin Kaplan merupakan evolusi dari turbin francis.

Tidak berbeda dengan turbin francis, cara kerja turbin

kaplan menggunakan prinsip reaksi. Turbin ini mempunyai roda jalan

yang mirip dengan baling-baling pesawat terbang. Bila baling-

baling pesawat terbang berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong,

roda jalan pada turbin kaplan berfungsi untuk mendapatkan gaya putar

yang dapat menghasilkan torsi pada poros turbin. Berbeda dengan roda

jalan pada turbin francis, keistimewaan turbin kaplan adalah sudut sudu

geraknya (runner) bisa diatur untuk menyesuaikan kondisi aliran saat

itu yaitu perubahan debit air.

Dikarenakan turbin ini mempunyai kelebihan dapat menyesuaikan head

yang berubah-ubah, maka turbin kaplan banyak dipakai pada instalasi
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pembangkit listrik tenaga air sungai. Pada pemilihan turbin didasarkan

pada kecepatan spesifiknya, turbin kaplan ini memiliki kecepatan

spesifik yang tinggi (high spesific speed) sehingga ukuran roda turbin

lebih kecil dan dapat dikopel langsung dengan generator. Turbin kaplan

bekerja pada kondisi tinggi jatuh air (head) rendah dengan debit yang

besar. Pada kondisi beban yang tidak penuh turbin kaplan mempunyai

efisiensi paling tinggi, hal ini dikarenakan sudu-sudu turbin kaplan

dapat diatur menyesuaikan dengan beban yang ada.

Sama seperti persamaan euler, makin kecil tinggi air jatuh yang

tersedia, maka makin sedikit belokan aliran air di dalam sudu jalan.

Dengan bertambahnya kapasitas air yang masuk ke dalam turbin, maka

akan bertambah besar pula luas penampang saluran yang dilalui air.

Turbin yang bekerja pada kondisi tinggi air jatuh yang berubah-ubah

mempunyai kerugian, karena dalam perencanaan sudu turbin telah

disesuaikan bahwa perpindahan energi yang baik hanya terjadi pada

titik normal yaitu pada kondisi perbandingan kecepatan dan tekanan

tertentu. Bila terjadi penyimpangan yang besar baik ke atas maupun ke

bawah, seperti yang terdapat pada pusat tenaga listrik sungai, randamen

roda baling-baling turbin cepat atau lambat akan turun.

Keuntungan turbin baling-baling dibandingkan dengan turbin francis

adalah kecepatan putarnya bisa dipilih lebih tinggi, dengan demikian

roda turbin bisa dikopel langsung dengan generator dan ukurannyapun

lebih kecil.
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Gambar 2.6 Turbin kaplan (Wikipedia, 2012)

D. Kriteria Pemilihan Jenis Turbin

Pemilihan jenis turbin dapat ditentukan berdasarkan kelebihan dan

kekurangan dari jenis-jenis turbin, khususnya untuk suatu desain yang sangat

spesifik. Faktor tinggi jatuhan air efektif (Net Head) dan debit yang akan

dimanfaatkan untuk operasi turbin merupakan faktor utama yang

mempengaruhi pemilihan jenis turbin, sebagai contoh : turbin pelton efektif

untuk operasi pada tinggi jatuhan air (head) tinggi, sementara turbin propeller

sangat efektif beroperasi pada tinggi jatuhan air (head) rendah. Faktor daya

(power) yang diinginkan berkaitan dengan tinggi jatuhan air (head) dan debit

yang tersedia (Ismono, 1999).

Kecepatan (putaran) turbin yang akan ditransmisikan ke generator.

Sebagai contoh untuk sistem transmisi direct couple antara generator dengan
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turbin pada head rendah, sebuah turbin reaksi (Propeller) dapat

mencapaiputaran yang diinginkan, sementara turbin pelton dan crossflow

berputar sangat lambat (low speed) yang akan menyebabkan sistem tidak

beroperasi. Pada dasarnya daerah kerja operasi turbin menurut

(Keller2, 1975) dikelompokkan menjadi:

 Low head power plant

 Medium head power plant

 High head power plant

Gambar 2.7 Tingkat head sumber air (Vienna, 1981)

Pada tahap awal, pemilihan jenis turbin dapat diperhitungkan dengan

mempertimbangkan parameter-parameter khusus yang mempengaruhi sistem

operasi turbin, yaitu :
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1. Berdasarkan Kecepatan Spesifik (Ns)

Kecepatan (putaran) turbin yang akan ditransmisikan ke generator.

Sebagai contoh untuk sistem transmisi direct couple antara generator

dengan turbin pada head rendah, sebuah turbin reaksi (Propeller) dapat

mencapai putaran yang diinginkan, sementara turbin pelton dan Cross-

Flow berputar sangat lambat (low speed) yang akan menyebabkan sistem

tidak beroperasi. Faktor tersebut seringkali diekspresikan sebagai

"kecepatan spesifik, Ns", yang didefinisikan:

=ݏܰ
ே√

ு௦
5
4

(2.1)

dimana :

Ns = kecepatan spesifik turbin (rpm)

N = kecepatan putaran turbin (rpm)

Hefs = tinggi jatuh efektif (m)

P = daya turbin output (Hp)

Output turbin ditentukan dengan persamaan (Fox dan Mc Donald, 1995).

P = ρ x Q x g x H x η (2.2)

dimana :

P = daya turbin (Watt)

ρ = massa jenis air (kg/m3)

Q = debit air (݉ (ݏ/3

g = gaya grafitasi (m/s2)

H = head efektif (m)

η = efisiensi turbin
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Kecepatan spesifik setiap turbin memiliki kisaran (range) tertentu

berdasarkan data eksperimen. 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 konvensional

No Jenis Turbin Kecepatan Spesifik

1 Pelton dan kincir air 10 ≤ Ns ≤ 35

2
Francis 60 ≤ Ns ≤ 300

3 Cross-Flow 40 ≤ Ns ≤ 200

4
Kaplan dan propeller 250 ≤ Ns ≤ 1000

(Penche, C, 1998)

Dengan mengetahui kecepatan spesifik turbin maka perencanaan dan

pemilihan jenis turbin akan menjadi lebih mudah. Dengan mengetahui

besaran kecepatan spesifik maka dimensi dasar turbin dapat diestimasi

(diperkirakan).

2. Berdasarkan Head dan Debit

Dalam pemilihan jenis turbin, hal spesifik yang perlu diperhatikan antara

lain menentukan tinggi head bersihnya dan besar debit airnya. Faktor yang

mempengaruhi kehilangan tinggi pada saluran air adalah besar penampang

saluran air, besar kemiringan saluran air dan besar luas penampang pipa

pesat (Arismunandar dkk, 2004).

Berikut adalah pengertian tentang head dan debit.
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a. Head Bersih (Net Head)

Head bersih adalah selisih antara head ketinggian kotor dengan head

kerugian di dalam sistem pemipaan pembangkit listrik tenaga

mikrohidro tersebut. Head kotor (gross head) adalah jarak vertical

antara permukaan air sumber dengan ketingian air keluar saluran turbin

(tail race) untuk turbin reaksi dan keluar nozel untuk turbin impuls.

Head kerugian di dalam sistem pemipaan yaitu berupa head kerugian di

dalam pipa dan head kerugian pada kelengkapan perpipaan seperti

sambungan, katup, percabangan, difuser, dan sebagainya.

a) Head kerugian aliran di dalam pipa (Major Losses) dapat

ditentukan dengan menggunakan persamaan (Fox dan Mc Donald,

1995).

hf = f൬
Lp.Vp2

Dp.2g
൰ (2.3)

dimana :

vp = kecepatan rata-rata aliran di dalam pipa (m/s)

f = keofisien kerugian gesek

g = percepatan grafitasi ( 9,8 m/s2)

Lp = panjang pipa (m)

Dp = diameter dalam pipa (m)

b) Minor losses

Head kerugian aliran di dalam sistem kelengkapan pipa dapat

dihitung dengan menggunakan persamaan ( Penche, C, 1998) :



25

 Inlet loss (h݁)

he =
.Vp2

ଶ.
(2.4)

dimana:

he = inlet loss (m)

fe = keofisien bentuk inlet

vp = kecepatan aliran di penstock

 Valve loss (hv)

hv =
௩.Vp2

ଶ.
(2.5)

dimana :

hv = valve loss (m)

fv = keofisien jenis katup (valve)

vp = kecepatan aliran di penstock

 Bend loss (loses belokan) = ho

ho = 10% (hf + he + hv) (2.6)

c) Maka besar total rugi-rugi (losses) yang terjadi adalah :

Rugi-rugi (Losses) = Major losses + Minor losses (2.7)

d) Sehingga nilai Head bersih setelah dikurangi rugi-rugi adalah :

Hnet = Hgross – Losses (2.8)

Namun karena head kerugian pada kelengkapan pipa kecil maka

kerugian ini dapat diabaikan.
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Tabel 2.2 Aplikasi penggunaan turbin berdasarkan head

Jenis Turbin Variasi Head (m)

Kaplan dan Propeller 2 < H < 20

Francis 10 < H < 350

Pelton 50 < H < 1000

Crossflow 6 < H < 100

Turgo 50 < H < 250

(Dietzel, 1989)

b. Kapasitas Aliran (Debit)

Debit aliran adalah volume air yang mengalir dalam satuan waktu

tertentu. Debit air adalah tinggi permukaan air sungai yang

terukur oleh alat ukur pemukaan air. Pengukurannya dilakukan tiap

hari, atau dengan pengertian yang lain debit atau aliran adalah laju

aliran air (dalam bentuk volume air) yang melewati suatu penampang

melintang sungai per satuan waktu. Dalam sistem satuan SI besarnya

debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik (m3/s). Prinsip

pelaksanaan pengukuran debit adalah mengukur luas penampang basah,

kecepatan aliran dan tinggi muka air tersebut.

Debit dapat dihitung dengan Persamaan (Penche, C, 1998) :

Q = A.V (m3/s) (2.9)

dimana :
Q = Debit (m3/s)

A = Luas bagian penampang basah (m2)

V = Kecepatan aliran rata-rata pada luas bagian penampang basah (m/s)
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Berikut ini pemilihan pengoperasian turbin air berdasarkan head dan debit :

a) Head yang rendah yaitu dibawah 40 m tetapi debit air yang besar, maka

Turbin Kaplan atau propeller cocok digunakan untuk kondisi seperti

ini.

b) Head yang sedang antara 10 m sampai 200 m dan debit relatif cukup,

maka untuk kondisi seperti ini gunakanlah Turbin Francis atau Cross-

Flow.

c) Head yang tinggi yakni di atas 200 m dan debit sedang, maka

gunakanlah turbin impuls jenis Pelton.

Gambar 2.8 Grafik pemilihan jenis turbin berdasarkan head dan flow
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3. Besarnya Nilai Efisiensinya

a. 0,8 – 0,85 untuk turbin pelton

b. 0,8 – 0,9 untuk turbin francis

c. 0,7 – 0,8 untuk turbin Cross-flow

d. 0,8 – 0,9 untuk turbin propeller/kaplan

kurva di bawah ini akan lebih menjelaskan tentang perbandingan

efisiensi dari beberapa turbin konvensional. Pada gambar 2.9 dapat

kita lihat grafik efisiensi beberapa turbin.

Gambar 2.9 Grafik effisiensi beberapa turbin dengan pengurangan

debit sebagai variabel (Sumber : Haimerl, L.A., 1960)

Dari kurva tersebut ditunjukan hubungan antara effisiensi dengan

pengurangan debit akibat pengaturan pembukaan katup yang di nyatakan

dalam perbandingan debit terhadap debit maksimumnya.
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E. Daya yang Dibangkitkan Turbin

Dari data yang telah diperoleh pada bagian kapasitas air Q dan tinggi air jatuh

H, dapat diperoleh Daya air (Patty, O, 1995) :

Pa = Q . ρ . g . H (2.10)

Dimana:

Pa = Daya air (Watt)

Q = kapasitas air (m3/detik)

ρ = kerapatan air (kg/m3)

g = gayagravitasi (m/detik2)

H = tinggi air jatuh (m)

Selanjutnya daya yang dapat dibangkitkan oleh turbin, dapat diperoleh dari

perhitungan efisiensi turbin sebagai berikut :

்ߟ =


ಲ
(2.11)

்ܲ = ்ߟ ݔ ܲ (2.12)

PT = Q.ρ.g.H.ηT                                                                                 (2.13)

Dimana :

PT = Daya Turbin (Watt)

Tࣁ = efisiensi turbin (%)
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F. Perancangan Dimensi Turbin

a. Desain runner turbin

1) Kecepatan air masuk turbin (C1)

C1 = Kc1 (2.g.H)1/2 (2.14)

Dimana :

C1 = kecepatan air masuk turbin (m/s)

g = percepatan gravitasi bumi (9,81 m/s2)

H = tinggi jatuh air

Kc1 = koefisien kecepatan air pada nozzle (0,98)

2) Kecepatan sisi masuk rotor turbin/kecepatan tangensial (U1)

U1 = Ku1.C1.Cos α (2.15)

Dimana :

U1 = kecepatan keliling (m/s)

Ku1 = koefisien kecepatan keliling

α = sudut masuk yang dibentuk oleh kecepatan absolut

dan kecepatan tangensial

3) Diameter runner pada sisi masuk (D1)

ଵܦ =
ଵ.

గ.
(2.16)

Dimana :

D1 = diameter runner (m)

n = putaran turbin



4) Diameter

ଶܦ =

Gambar 2.

Keterangan gambar :

a) Parameter saat air masuk sudu pada tingkat I

W1 = k

C1 = kecepatan air masuk turbin

β1 = sudut kecepatan air masuk bagian luar runner

U1 = kecepatan linier (keliling)

α1 =

kecepatan tangensial.

Diameter runner bagian dalam

= .ଵܦ 0,66

Gambar 2.10 Segitiga kecepatan lintasan air melewati turbin

Keterangan gambar :

Parameter saat air masuk sudu pada tingkat I

kecepatan relatif air masuk sudu pada tingkat I

= kecepatan air masuk turbin

= sudut kecepatan air masuk bagian luar runner

= kecepatan linier (keliling)

sudut masuk yang dibentuk oleh kecepatan absolut dengan

kecepatan tangensial.
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(2.17)

Segitiga kecepatan lintasan air melewati turbin

ecepatan relatif air masuk sudu pada tingkat I

yang dibentuk oleh kecepatan absolut dengan
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b) Parameter saat air keluar sudu pada tingkat I

C2 = kecepatan absolut air keluar sudu tingkat I

W2 = kecepatan relatif air keluar sudu pada tingkat I

β2 = sudut kecepatan air masuk bagian dalam runner

U2 = kecepatan linier saat keluar sudu.

c) Parameter air saat masuk sudu tingkat II (C3 , W3 ,α3 , U3)

d) Parameter air pada saat keluar pada sudu tingkat II (C4, U4, β4, W4)

b. Desain panjang sudu

Panjang sudu ditentukan menggunakan persamaan (Ismono, 1999) :

b = 0,006
ொ

ு
(2.18)

Dimana :

n = putaran turbin ( rpm)

Q = kapasitas aliran ( m3/s)

H = tinggi jatuh (head) (m)

K = koefisien tebal semburan air terhadap diameter runner

c. Panjang busur (lb)

Langkah menghitung panjang busur adalah (Arter dan Meier, 1990) :

Menghitung C :

 2121
2
2

2
1 2   CosRRRRC

(2.19)

Menghitung  (Sudianto, 1999) :

 







 


C

SinR
ArcSin 212 


(2.20)
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Menghitung  :

   21
0180 (2.21)

Menghitung  :

    .21800
21  (2.22)

Menghitung d :

 





0

1

1802Sin

SinR
d

(2.23)

Menghitung sudut kelengkapan sudu () :

   1
0 2180 (2.24)

Menghitung jari-jari kelengkungan sudu (rb) :

  


1Cos

d
rb

(2.25)

Menghitung jari-jari kelengkungan jarak bagi (picth) sudu (rp) :

111
2
1

2 2 CosRrbRrbrp 
(2.26)

Menghitung panjang Busur (lb) :

lb = 2 .  rb . /3600 (2.27)

d. Jumlah sudu

Jumlah sudu dapat diperoleh dengan persamaan (Mockmore, 1949) :

Z =
t

D1.

(2.28)
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dimana :

t = jarak antara sudu luar

= S2/Sin 1

S2 = k.D1 (k = tetapan (0,075 – 0,10)) (2.29)

e. Panjang roda jalan

Dengan menentukan tebal piringan plat (t), maka panjang runner

adalah:

B = b + 2 . t (2.30)

f. Poros

Perancangan poros menggunakan kombinasi momen puntir dan daya

rencana. Momen puntir dapat dicari dengan rumus (Sularso, 1987) :

T = 9,74 x 105

n

Pd (2.31)

dimana :

Pd = daya rencana (kW)

Pd = fc . PT

dimana :

fc = faktor koreksi

PT = daya keluaran turbin

Diameter poros dihitung dengan persamaan :

ds = ට
ହ,ଵ

ఛ
. .ݐܭ ܾܥ . ܶ

య
(2.32)
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dimana :

߬ = tegangan yang diizinkan (kg/mmଶ)

Kt = faktor koreksi untuk puntiran

Cb = faktor lenturan

T = momen puntir


