
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Energi listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik Negara (PLN), masih 

belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat terutama masyarakat 

pedesaan yang terpencil. Besarnya investasi yang dikeluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan listrik di daerah yang terpencil, juga pemakaian lisrik yang tidak 

sebesar daerah perkotaan mengakibatkan pembangunan instalasi listrik kurang 

diminati oleh para investor. Karena kurang menguntungkannya pada unit bisnis 

pembangkit listrik, dareah terpencil hingga kini menjadi dampak kurang 

meratanya pembagian listrik. Namun, karena listrik untuk saat ini sudah menjadi 

kebutuhan mendasar, maka diperlukan upaya untuk memenuhinya. 

Banyak saat ini seperti lembaga suwadaya masyarakat, perkumpulan warga, 

maupun perseorangan yang sudah berusaha membuat pembangkit listrik tenaga 

piko hidro (PLTPH) menggunakan kincir air maupun modifikasi alat sebagai 

turbin air. Mahal dan langkanya turbin skala piko di pasaran, juga pengetahuan 

masyarakat tentang teknologi turbin air sangat rendah, menjadi kendala 

perkembangan pemanfaatan potensi piko hidro. Oleh karenanya, untuk memenuhi 

kebutuhan enegi listrik masyarakat tersebut perlu dibuatkan turbin skala piko 

dengan biaya yang terjangkau juga dalam pembuatan, instalasi dan perawatannya 

mudah. Saat ini pengembangan turbin air skala piko terus dilakukan guna 

memperoleh kinerja yang optimal. 

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang turbin air 

skala piko, dengan menggunakan pompa air yang digunakan sebagai turbin air. 

Variasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah head dan beban mekanik 

(Suwoto, 2012). Dari penelitian ini menghasilkan efisiensi sebesar 21,98% dengan 

daya yang dihasilkan sebesar 144,876 watt pada n = 1315 rpm, Q = 204 lpm, dan 

H = 23 meter. Beberapa modifikasi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: 

merubah sudut, memperlebar, dan memperbanyak jumlah sudu pada impelernya. 
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Penelitian ini menggunakan bantuan pompa yang dirangkai secara seri dan paralel  

sebagai inputnya. 

Situmorang dkk (2014) juga melakukan penelitian yang serupa dengan 

menggunakan pompa air Type Ps -128 BIT. Daya maksimum yang dihasilkan 

sebesar 12 watt pada Q = 37 lpm, H = 18 meter, dan n = 1080 rpm. Penelitian ini 

menggunakan variasi head dan debit sebagai variasi pada pengambilan data. 

Pemanfaatan 4 buah pompa yang dirangkai secara seri dan paralel digunakam 

untuk menggerakkan turbin dan mendapatkan variasi input data tersebut. 

Penelitian yang dilakukan untuk mengkaji perbandingan 2 pompa air yang 

digunakan sebagai turbin air juga telah dilakukan oleh Francesco (2016). Variasi 

yang digunakan dalam pengujian ini adalah debit dan head air. Hasil penelitian 

pada  pengujian satu turbin menunjukkan bahwa daya listrik maksimum yang 

dapat dihaasilkan sebesar 40 Watt berada pada Q = 246,67 lpm, H = 39 meter, dan 

n = 2899,8 rpm, dengan Efisiensi maksimum yang dihasilkan sebesar 2,54%. 

Potensi energi air dapat dimanfaatkan dengan cara mengubah energi tersebut 

kedalam bentuk energi mekanik. Energi mekanik kemudian digunakan untuk 

menggerakan beban seperti generator listrik, pompa dan lain-lain. Alat yang dapat 

digunakan untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik biasa 

dikenal dengan kincir air atau turbin air. Turbin air merupakan alat konfersi energi 

pada mesin-mesin fluida pada golongan mesin-mesin kerja. 

 Turbin Francis adalah sebuah turbin aliran kedalam yang menggunakan 

aliran radial pada sisi masukan dan aliran aksial pada sisi keluarannya. Jenis 

turbin ini paling banyak digunakan karena menghasilkan daya tinggi, cocok 

dioperasikan pada tinggi jatuh air rendah hingga tinggi. Semua hubungan untuk 

menentukan berbagai sudut dan karakteristik lain yang digunakan dalam turbin 

aliran kedalam, juga dapat diterapkan untuk turbin Francis. Pemanfaatan blower 

angin sentrifugal sebagai turbin air pada pembangkit listrik tenaga piko hidro 

(PLTPH) diharapkan menjadi alterternatif yang bijak untuk pemanfaatan potensi 

energi air dan pemenuhan kebutuhan listrik di desa terpencil. Selain itu juga 

mendukung program pemerintah untuk memanfaatkan energi terbarukan yang 

ramah lingkungan. 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Energi  

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan 

(usaha). Berdasarkan hukum kekekalan energi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat dirubah 

bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oleh karena itu jumlah total energi 

dalam suatu sistem hanya akan berubah ketika masuk atau keluarnya suatu energi. 

Beberapa energi juga dapat dibagi sesuai bentuk energi tersebut (Prasodjo, 2006), 

meliputi : 

a. Energi Mekanik 

Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat 

geraknya.Energi mekanik = energi potensial + energi kinetik. 

1. Energi potensial, yaitu energi yang dimiliki suatu atau fluida karena posisi 

atau kedudukannya, artinya saat benda tersebut diam pada posisi tertentu. 

2. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan 

atau kelajuannya.   

b. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel 

udara di sekitar sumber bunyi. 

c. Energi panas (kalor) adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal 

partikel penyusun dalam suatu benda.  

d. Energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan oleh gelombang elektro 

magnetik.  

e. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara 

kimia dari reaksi kimia yang terjadi.  

f. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan 

radioaktif.  

2.2.2. Mesin-mesin fluida 

Mesin fluida adalah mesin yang berfungsi utuk merubah energi mekanik 

menjadi energi aliran dan sebaliknya, dimana fluida yang dimaksud adalah air, 
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uap, dan gas. Berdasarkan pengertian di atas maka secara umum mesin–mesin 

fluida dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu : 

a. Golongan mesin-mesin kerja, yaitu berfungsi untuk merubah energi mekanis 

menjadi energi fluida, contohnya : pompa, blower, compressor, dan lain-lain. 

b. Golongan mesin-mesin tenaga yang berfungsi untuk merubah energi fluida 

menjadi energi mekanis seperti : turbin air, turbin uap, kincir angin, dan lain-

lain. 

2.2.3. Potensi Energi Air 

Potensi tenaga air dan pemanfaatannya pada umumnya sangat berbeda jika 

dibandingkan dengan penggunaan tenaga lain. Sumber tenaga air merupakan 

sumber yang dapat diperbaharui. Potensi secara keseluruhan tenaga air relatif 

kecil dibandingkan dengan jumlah sumber bahan bakar fosil. Untuk menetukan 

pemakaian suatu potensi sumber tenaga air, ada tiga faktor utama yang harus 

diperhatikan yaitu jumlah air yang tersedia, tinggi jatuh air yang dimanfaatkan, 

dan jarak lokasi (Mahyuzal, 2013). 

Berdasarkan output yang dihasilkan, pembangkit listrik tenaga air 

dibedakan atas :  

1. Large-hydro : lebih dari 100 MW  

2. Medium-hydro : antara 15 – 100 MW  

3. Small-hydro : antara 1 – 15 MW  

4. Mini-hydro : Daya di atas 100 kW, tetapi di bawah 1 MW  

5. Micro-hydro : antara 5kW – 100 kW  

6. Piko-hidro : daya yang dikeluarkan </=5kW  

Pembangkit listrik tenaga air skala piko merupakan pembangkit listrik 

yang menghasilkan keluaran daya listrik tidak lebih dari 5 kW. Pembangkit ini 

memiliki beberapa keunggulan, seperti :  

1. Biaya pembuatannya relatif murah.  

2. Bahan-bahan pembuatannya mudah ditemukan di pasaran.  

3. Ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil.  

4. Pembangunannya dapat dipadukan dengan pembangunan jaringan irigasi. 
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5. Perkembangan teknologinya relatif masih sedikit, sehingga cocok digunakan 

dalam jangka waktu yang lama.  

6. Tidak membutuhkan perawatan yang rumit dan dapat digunakan cukup lama.  

7.  Ukurannya  yang  kecil,  cocok  digunakan  untuk  daerah  pedesaan  yang 

belum terjangkau jaringan aliran listrik PLN. 

2.2.4. Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) 

Sistem tenaga piko hydro merupakan pembangkit listrik tenaga air yang 

menghasilkan pembangkit listrik maksimum 5 kW dan biasanya ditemukan di 

daerah pedesaan dan perbukitan (Zainuddin dkk, 2009). Piko hidro memiliki 3 

komponen utama (Nugraha dkk, 2013), yaitu :  

a. Aliran air, merupakan komponen utama yang digunakan untuk menggerakkan 

turbin. 

b. Turbin, merupakan komponen yang mengubah energi potensial pada air 

menjadi daya mekanikal. 

c. Generator, merupakan suatu mesin yang mampu mengubah energi mekanik 

menjadi energi listrik. 

2.2.5. Turbin Air 

Turbin merupakan mesin penggerak, dimana fluida yang digunakan 

langsung untuk memutar  turbin. Bagian roda turbin yang berputar dinamakan 

rotor (runner) atau roda turbin, sedangkan bagian yang tidak berputar dinamakan 

(stator) atau rumah turbin. Poros diikat pada roda turbin, digunakan untuk 

memutar generator listrik, pompa, kompresor, baling-baling atau mesin lainnya 

(beban). Roda turbin dapat berputar karena adanya gaya yang bekerja pada sudu, 

gaya tersebut timbul karena terjadi momentum dari pancaran air kerja yang keluar 

dari nosel (turbin Implus) atau aliran air mengalir diantara sudu, sehingga akan 

terjadi perubahan tekan diantara sudu. Fluida kerja tersebut mengalami proses 

penurunan tekanan dan mengalir secara kontinu. Fluida kerja itu dapat berupa 
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aliran air, uap air, atau gas. Jika fluida yang digunakan air maka disebut turbin air 

(Arismunandar, 1997). 

Turbin air merupakan pengembangan dari kincir air yang dipergunakan 

orang berabad-abad yang lampau. Penggunaan turbin air yang paling umum 

adalah sebagai penggerak untuk pembangkit tenaga listrik, dimana dalam hal ini 

poros turbin dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan daya listrik. 

Bila dibandingkan dengan penggunaan berbagai jenis mesin pembangkit 

tenaga lain, maka pengguanan turbin mempunyai keuntungan keuntungan antara 

lain : 

1. Konstruksinya relatif sederhana. 

2. Waktu operasi relatif lama, biaya oprasi murah sehingga menguntungkan 

untuk pemakaian yang lama. 

3. Tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Sedangkan kekurangan pada penggunaan turbin air adalah : 

1. Biaya investasi awal relatif mahal, karena mengguanakan sarana pembantu 

antaralain : bangunan, waduk, sistem pengaturan, dan sebagainya. 

2. Hanya dapat digunakan pada daerah yang mempunyai potensi sumber tenaga 

air. 

Berdasarkan prinsip kerja turbin (perubahan momentum fluida kerja) tubin air 

dibedakan menjadi 2 (Khurmi, 1977)  antara lain: 

1. Turbin Impuls 

Pada turbin impuls seluruh energi air yang tersedia mula-mula diko nversi 

menjadi energi kinetik dengan melewatkan air melalui nosel yang dijaga dekat 

dengan runner. Air masuk wheel dalam bentuk semburan (jet) yang menumbuk 

bucket. Semburan (jet) air menumbuk bucket dengan kecepatan tinggi & sesudah 

mengalir melewati sudu, air keluar dengan kecepatan rendah (energi diberikan ke 

runner). Tekanan air (pada sisi masuk & sisi keluar sudu) adalah sama, yaitu 

bertekanan atmosfer. Termasuk dalam jenis turbin impuls adalah : turbin Pelton, 

turbin Crossflow,  turbin Turgo. Contoh yang paling umum dari turbin impuls 

adalah Pelton Wheel (Turbin Pelton). 
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Turbin Pelton adalah turbin impuls yang digunakan untuk head yang 

tinggi. 

Berikut skema dari suatu turbin Pelton : 

 
Gambar 2.1 Turbin Pelton (Khurmi, 1977) 

Bagian –bagian pada turbin Pelton meliputi :  

1. Nozzle 

Nosel adalah suatu mekanisme pengarah yang mengarahkan aliran air pada 

arah yang dirancang & juga mengatur aliran air.  

2. Runner dan Buckets 

Runner dari turbin Pelton terdiri dari suatu piringan sirkular yang 

ditempatkan pada poros horisontal. Pada keliling runner, sejumlah bucket 

dipasangkan secara seragam. 

 
Gambar 2.2 Runner dan Buckets Turbin Pelton (Khurmi, 1977) 

3. Casing 

Casing dari suatu turbin pelton tidak mempunyai fungsi hidrolik, namun 

penting untuk menjaga runner terhadap kecelakaan & untuk mencegah 

splashing/pukulan air & mengarahkan air ke tail race.  
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4. Braking Jet 

Saat turbin harus berhenti, maka nosel ditutup. Namun runner masih 

berputar karena inersia (kelembamannya). Supaya runner dapat berhenti pada 

waktu yg cepat maka diperlukan suatu nosel yg menyemburkan jet air pada sisi 

belakang bucket yg bertindak sebagai rem untuk mereduksi kecepatan putar 

runner.  

2. Turbin Reaksi 

Pada turbin reaksi, air masuk turbin dalam kondisi bertekanan & mengalir 

melalui sudu-sudu. Head tekanan dari air saat mengalir melalui sudu-sudu turbin 

dikonversi menjadi head kecepatan & akhirnya tekanannya turun hingga tekanan 

atmosfer pada sisi keluar turbin. Kelompok turbin reaksi meliputi : turbin Francis, 

turbin Propeler/Kaplan, dan Pump As Turbine (PAT)  

Turbin francis merupakan turbin reaksi yang mampu beroprasi pada head 

debit rendah hingga besar. Turbin francis adalah turbin reaksi aliran inward yang 

mempunyai debit radial pada outlet. Turbin ini adalah turbin pertama (turbin 

reaksi jenis aliran inward) yang dirancang oleh Francis. 

 

Gambar 2.3 Turbin Francis (Khurmi, 1977) 

Tinggi (atau panjang) runner tergantung pada kecepatan spesifiknya. Turbin 

francis yang mempunyai kecepatan spesifik yang tinggi mempunyai runner yang 

lebih panjang dari pada runner dengan kecepatan spesifik yang kecil. runner dari 

turbin Francis dapat dicor atau dapat dibuat dari plat baja yang dilas atau logam 

non-fero seperti bronze jika air tidak murni secara kimiawi & jika rentan terhadap 

korosi. Semua persamaan hubungan untuk menentukan berbagai sudut & data-
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data lain yang digunakan pada turbin reaksi aliran inward & outward digunakan 

juga untuk mendesain turbin francis. 

Berikut komponen utama dari suatu turbin reaksi : 

1. Penstock 

Penstock adalah suatu pipa air yang digunakan untuk mengalirkan air dari 

reservoar air ke casing turbin. 

2. Casing Spiral 

Air dari penstock dialirkan disaluran pengarah (guide ring) dalam suatu 

casing. Casing ini dirancang sedikian rupa sehingga luas penampangnya 

maksimum pada sisi masuk & minimum pada sisi keluar sehingga bentuk dari 

casing adalah spiral.  

3. Mekanisme Guide 

Sudu pengarah (guide vane) yaitu sudu-sudu yang diletakkan pada wheel 

yang tetap yang ada di antara 2 wheel yang berputar. Wheel yang yang berisi 

sudu-sudu tetap ini dipasang pada spiral casing. 

4. Turbine Runner 

Runner dari turbin reaksi terdiri dari sudu-sudu runner (runner blade) yang 

tetap ke suatu poros atau ring tergantung pada tipe turbin. 

 
Gambar 2.4 Runner Turbin Reaksi (Khurmi, 1977) 

2.2.6. Performasi Turbin Air 

Secara umum diasumsikan bahwa suatu turbin akan beroperasi pada head, 

kecepatan putar & daya keluaran yang konstan. Namun secara aktual asumsi ini 
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jarang berlangsung. Sehingga perlu meninjau ulang sifat dari variasi parameter 

berikut : 

 

a. Karakteristik Turbin 

Perbandingan performansi turbin yang daya keluaran dan kecepatan putar 

yang beroperasi pada head yang berbeda ini akan tepat dengan cara menghitung 

daya keluaran turbin dengan head air yang diset sama dengan 1 meter (head 

satuan). Ada 3 karakteristik suatu turbin pada suatu head satuan, yaitu : 

1. Daya Satuan 

Daya yang dihasilkan oleh suatu turbin yang bekerja pada head 1 meter 

dikenal sebagai Unit Power (Daya Satuan), dapat dicari dengan persamaan 2.1. 

Pu = P
𝐻3/2 ................................................................................. (2.1) 

Dimana : Pu =  Daya yang dihasilkan turbin pada suatu head satuan 

H =  head air dimana turbin beroperasi. 

P =  Daya yang dihasilkan turbin. 

2. Kecepatan Satuan 

Kecepatan putar turbin yang bekerja pada head 1 meter dikenal sebagai 

kecepatan putar satuan (unit speed) dapat dihitung dengan persamaan 2.2. 

𝑁𝑢 =  𝑁
√𝐻

 ................................................................................. (2.2) 

Dimana : Nu  =  Kecepatan putar turbin pada suatu head satuan 

H   =  Head air dimana turbin beroperasi 

N   =  Kecepatan putar turbin pada suatu head air 

3. Debit Satuan  

Debit suatu turbin yang bekerja pada head 1 meter dikenal sebagai Debit 

Satuan (Unit Discharge), didapat dari persamaan 2.3. 

𝑄𝑢 = 𝑄
√𝐻

 .................................................................................... (2.3) 

Dimana : Qu  = Debit yang melalui turbin pada suatu head satuan 

H   =  Head air dimana turbin bekerja 
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Q   =  Debit yang melalui turbin pada suatu head air H 
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b. Kecepatan Spesifik suatu Turbin 

Kecepatan putar spesifik suatu turbin dapat didefinisikan sebagai kecepatan 

putar dari suatu turbin imajiner yang identik dengan turbin yang diberikan yang 

akan menghasilkan daya 1 HP pada suatu head satuan (1 meter). Kecepatan putar 

suatu turbin dapat dihitung dari persamaan 2.4. 

𝑁𝑠 =  𝑁.√𝑃
𝐻5/4 ............................................................................. (2.4) 

Dimana : Ns =  Kecepatan putar spesifik turbin 

N  =  Kecepatan putar runner dalam rpm 

H  =  Head air dimana turbin bekerja 

P =  Daya yang dihasilkan turbin. 

c. Klasifikasi Turbin Reaksi 

Turbin reaksi dapat digolongkan menjadi 3 macam tergantung dari arah 

aliran air melalui wheel, yaitu : 

1. Turbin aliran radial 

Pada turbin aliran radial, aliran air dalam arah radial (sepanjang radius 

wheel). Turbin aliran radial dapat digolongkan menjadi 2 yaitu : 

a. Turbin Aliran Radial Masuk (Inward Flow Turbine) 

Air masuk wheel dari sisi keliling wheel menuju ke pusat dari wheel. Perlu 

dicatat bahwa jika beban pada turbin berkurang akan menyebabkan poros berputar 

pada rpm yang lebih tinggi. Gaya sentrifugal yang naik karena rpm yang naik 

cenderung mengurangi jumlah air yang mengalir melalui sudu sehingga kecepatan 

air pada sisi masuk juga berkurang. Hal ini akhirnya akan menurunkan daya yang 

dihasilkan turbin. Ini adalah keuntungan dari turbin reaksi jenis aliran inward 

bahwa turbin dapat mengatur secara otomatis sesuai beban yang diperlukan turbin. 

Efisiensi tertinggi didapatkan jika kecepatan dari air yang keluar turbin sekecil 

mungkin. 
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Gambar 2.5 Turbin Aliran Radial Masuk (Khurmi, 1977) 

b. Turbin Aliran Radial Keluar (Outward Flow Turbine)   

Air masuk dari pusat wheel menuju sisi keliling wheel. Perlu dicatat bahwa 

saat beban pada turbin berkurang, akan menyebabkan poros berputar lebih cepat. 

Gaya sentrifugal yang naik (karena kenaikan rpm turbin) cenderung menaikkan 

debit air yang mengalir melalui sudu, sehingga turbin cenderung semakin cepat. 

Ini adalah kelemahan dari turbin reaksi aliran outward, sehingga turbin jenis ini 

harus diatur putarannya dengan governor. 

5 

 
Gambar 2.6 Turbin Aliran Radial Keluar (Khurmi, 1977) 

2. Turbin Aliran Aksial 

Pada turbin aliran aksial, air mengalir sejajar dengan sumbu wheel. Turbin ini 

disebut juga sebagai turbin aliran sejajar (paralel). 
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Gambar 2.7 Turbin Aliran Aksial (Khurmi, 1977) 

3. Turbin Aliran Campur 

Turbin aliran campur adalah jenis turbin dimana aliran sebagian berarah 

radial & sebagian berarah aksial.  

 
Gambar 2.8 Turbin Aliran Campur 

d. Perbedaan antara turbin impuls dan turbin reaksi 

Tabel  2.1 Perbandingan turbin Impuls dengan turbin Reaksi 

No Turbin Impuls Turbin Reaksi 

1. 
Semua energi tersedia dari air 
mula-mula dikonversi menjadi 
energi kinetik. 

Energi tersedia dari air tidak 
dikonversi dari 1 bentuk energi ke 
bentuk energi yang lainnya. 

2. 
Air mengalir melalui nosel & 
menumbuk bucket yang 
dipasang pada keliling wheel. 

Air diarahkan dengan sudu pengarah 
(guide blade) ke sudu putar. 

3. 
Air menumbuk bucket dengan 
energi kinetik. 

Air mengalir pada sudu putar dengan 
energi tekanan. 

4. 

 Tekanan air yang 
mengalir tetap tidak berubah 
& sama dengan tekanan 
atmosfer.  

Tekanan air yang mengalir berkurang 
setelah air melewati sudu. 
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e. Pemilihan Turbin 

1. Pemilihan berdasarkan kecepatan spesifik 

Setelah kecepatan spesifik turbin ditentukan, jenis turbin dapat dipilih. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tipe turbin yang dipilih untuk suatu 

kecepatan spesifik. 

Tabel 2.2 Tipe turbin pada kecepatan spesifik 

No. Kecepatan Spesifik Tipe Turbin 
1. 10 s/d 35 Turbin Pelton dengan satu nosel 
2. 35 s/d 60 Turbin Pelton dengan dua nosel 
3. 60 s/d 300 Turbin Francis. 
4. 300 s/d 1,000 Turbin kaplan 

Tabel dalam satuan MKS     P [HP], H [m], dan N [rpm] 

2. Pemilihan berdasarkan Head dari air 

Tabel 2.3 menunjukkan tipe turbin yang digunakan untuk suatu head air. 

Tabel 2.3 Tipe turbin pada head air. 

No. Tinggi terjun air (meter) Tipe Turbin 
1. 0 s/d 25 Kaplan atau Francis (diutamakan Kaplan) 
2. 25 s/d 50 Kaplan atau Francis (diutamakan Francis) 
3. 50 s/d 150 Francis 
4. 150 s/d 250 Francis atau Pelton (diutamakan Pelton) 
5. 250 s/d 300 Francis atau Pelton (diutamakan Pelton) 
6. Lebih dari 300 Pelton. 

 

No Turbin Impuls Turbin Reaksi 

5. 
Tidak masalah apakah turbin 
tercelup semua atau ada celah 
udara antara sudu & wheel. 

Wheel harus selalu tercelup air. 

6. 
Air dapat mengalir pada 
sebagian keliling wheel atau 
seluruh keliling wheel. 

Air melewati seluruh keliling dari 
wheel. 

7. Dimungkinkan untuk mengatur 
aliran tanpa rugi-rugi aliran. 

Tidak dimungkinkan untuk mengatur 
aliran tanpa rugi-rugi aliran. 

8. 
Kerja yang dilakukan hanya 
oleh perubahan energi kinetik 
dari jet air. 

Kerja dilakukan sebagian oleh 
perubahan head kecepatan, namun 
hampir seluruhnya oleh perubahan 
head tekanan.  
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f. Kurva Karakteristik dari Turbin 

Turbin selalu didesain & dibuat untuk beroperasi pada set data yang 

diberikan (atau daerah kondisi yang tertentu) seperti : debit, head air, dan daya 

yang dihasilkan, efisiensi, dsb. (pada kecepatan putar atau kecepatan putar 

satuan). Namun suatu turbin kadang dioperasikan pada kondisi di luar data 

perancangannya. Sehingga perlu mengetahui perilaku turbin pada kondisi yang 

berbeda atau bervariasi. Hal ini disajikan secara grafik dalam kurva-kurva 

karakteristik, berikut adalah kurva karakteristik turbin francis untuk kecepatan 

pada head satuan 

1.  Grafik Kecepatan Putar (pada head satuan) – Debit 

 
Gambar 2.9 Grafik perbandingan kecepatan putar dengan debit (Khurmi, 1977) 

Kurva menunjukkan performansi suatu turbin francis (atau turbin reaksi 

lain). Bentuk kurva adalah parabolik yang menunjukkan bahwa debit turun seiring 

dengan kenaikan kecepatan putar pada head satuan. 

2.  Grafik Kecepatan Putar (pada head satuan) – Daya 

 
Gambar 2.10 Grafik perbandingan daya dengan kecepatan putar. (Khurmi, 1977) 
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Kurva menunjukkan performansi suatu turbin francis (atau turbin reaksi 

lain). Bentuk kurva adalah parabolik yang menunjukkan bahwa daya naik seiring 

dengan kenaikan kecepatan putar pada head satuan dan daya akan turun pada 

suatu kecepatan putar tertentu. 

3.  Grafik Kecepatan Putar (pada head satuan) – Efisiensi 

 
Gambar 2.11 Grafik perbandingan efisiensi dengan kecepatan putar (Khurmi 

1977) 

Kurva menunjukkan performansi suatu turbin francis (atau turbin reaksi 

lain). Bentuk kurva adalah parabolik yang menunjukkan bahwa efisiensi naik 

seiring dengan kenaikan kecepatan putar pada head satuan dan efisiensi akan 

turun pada suatu kecepatan putar tertentu. 

2.2.6. Blower Angin Sentrifugal 

Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau 

memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan 

tertentu, juga sebagai pengisapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu. Bila 

untuk keperluan khusus, blower kadang–kadang diberi nama lain misalnya untuk 

keperluan gas dari dalam oven kokas disebut dengan nama exhouter. Di industry-

industri kimia alat ini biasanya digunakan untuk mensirkulasikan gas-gas tertentu 

didalam tahap proses-proses secara kimiawi dikenal dengan nama booster atau 

circulator. Secara umum blower dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :  

1. Positive Diplacement Blower  

Pada jenis ini udara atau gas dipindahkan volume pervolume dalam ruangan 

yang disebabkan adanya pergerakan elemen impeller yang berputar karena adanya 
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pertambahan massa udara atau gas yang dipindahkan. Positive displacement 

blower dibagi menjadi dua tipe yaitu : slanding vane dan fleksibel vane.  

a. Slanding vane  

Impeller yang berputar terdapat suatu mekanisme yang dapat bergerak 

slading (keluar masuk) di dalamnya dan lazim disebut vane. Karena gerakan 

impeller eksentrik terhadap casing maka terjadilah perubahan ruang dimana udara 

atau gas dialirkan oleh vane tersebut. Jumlah vane untuk satu blower bervariasi 

tergantung besarnya kapasitas dan tekanan discharger yang diharapkan.  

b. Flexible vane  

Pada bagian luar impeller terdapat sirip-sirip yang flexible dan karena 

gerakan impeller eksentrik terhadap casing maka vane akan diperoleh tekanan 

udara yang ada di ruang casing lalu tekanan udara atau gas itu dipindahkan keluar.  

2. Sentrifugal Blower 

Blower sentrifugal pada dasarnya terdiri dari satu impeler atau lebih yang 

dilengkapi dengan sudu-sudu yang dipasang pada poros yang berputar yang 

diselubungi oleh sebuah rumah casing. Udara memasuki ruang casing secara 

horizontal akibat perputaran poros maka ruang pipa masuk menjadi vakum lalu 

uadara dihembuskan keluar. Prinsip kerja ini sama dengan pompa air sentrifugal 

hanya saja ke fluida yang dinaikan tekanannya berupa air. Dari bentuk sudut blade 

impeller ada 2 jenis yaitu : 

a. Forward Curved Blade  

Forward curved adalah bentuk blade yang arah lengkungan bagian ujung 

terpasang di atas searah dengan putaran roda. Pada forward curved terdapat 

susunan blade secara paralel (multi blade) keliling shroud. Karena bentuknya, 

maka pada jenis ini udara atau gas meninggalkan blade dengan kecepatan yang 

tinggi sehingga mempunyai discharge velocity yang tinggi dan setelah melalui 

housing scroll sehingga diperoleh energi potensial yang besar.  

b. Backward Curved Blade. 

Tpe ini mempunyai susunan blade yang sama dengan forward curved blade, 

hanya arah dan sudu blade akan mempunyai sudut yang optimum dan merubah 

energi kinetik ke energi potensial (tekanan secara langsung). Blower ini 
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didasarkan pada kecepatan sedang, akan tetapi memiliki range tekanan dan 

volume yang lebar sehingga membuat jenis ini sangat efisien untuk ventilator. 

 
Gambar 2.12 Back Curved Blade (blower sentrifugal) 

c. Radial Blade 

Didalam pemakaiannya dirancang untuk tekanan statis yang tinggi pada 

kapasitas yang kecil. Namun demikian perkembangan saat ini jenis bentuk radial 

blade dibuat pelayanan tekanan dan kecepatan putaran tinggi. 

2.2.7. Dynamometer 

Dinamometer,  adalah  suatu  mesin  yang  digunakan  untuk  mengukur  

torsi (torque)  dari  tenaga  yang  diproduksi  oleh  suatu mesin,  motor  atau  

penggerak  berputar  lain.  Dinamometer  dapat  juga  digunakan untuk 

menentukan tenaga dan torsi yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu mesin. 

Torsi adalah gaya putar yang dihasilkan oleh poros engkol atau kemampuan motor 

untuk melakukan kerja, tetapi disini torsi merupakan jumlah gaya putar yang 

diberikan ke suatu mesin atau motor pembakaran terhadap panjang lengannya. 

Meskipun banyak tipe-tipe dynamometer yang digunakan, tetapi pada prinsipnya 

semua itu bekerja seperti dilukiskan dalam gambar 2.13 

 
Gambar 2.13 Prinsip Kerja Dynamometer 
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Keterangan gambar : 

r     : Jari-jari rotor (m) 

Wc  : Beban pengimbang (kgf) 

f     : Gaya kopel (kgf) 

Prinsip kerjanya adalah rotor (A) diputarkan oleh sumber daya motor yang 

dites, dipasangkan secara mekanis, elektris, magnetic, hydraulic, dengan stator, 

dalam keadaan setimbang. Bila dalam keadaan diam maka ditambahkan sebuah 

beban pengimbang (Wc) yang dipasangkan pada (B) dan diengselkan  pada stator. 

Karena gesekan yang timbul, maka gaya yang terjadi di dalam stator diukur 

dengan timbangan (C) dan penunjukannya merupakan beban atau muatan 

dynamometer. 

Beberapa type dynamometer dipakai dalam pengujian keja mesin, menurut 

cara kerjanya dynamometer dibagi menjadi 3 macam yaitu : 

a. Dynamometer penggerak 

Dynamometer ini berfungsi sebagai pengukur daya input suatu alat dan 

sekaligus mengeluarkan daya untuk alat tersebut. Dynamometer ini dibuat dalam 

bentuk motor-generator.  

b. Dynamometer Transmisi 

Dynamometer transmisi digunakan untuk mengukur daya yang sulit 

dilsanakan dengan cara biasa, pemasangannya bisa digunakan dengan cara 

meletakkan pada bagian mesin atau di antara dua buah mesin dan daya yang 

diukur adalah daya setempat juga biasanya daya ini dimanfaatkan sebagai energi 

mekanis atau energi listrik 

c. Dynamometer Absorbsi 

Alat ini menyerap daya pada motor bakar, motor listrik, dan sebagainya  

kemudian disebarkan kesekelilingnya dalam bentuk panas. Dynamometer 

arbsorbsi dibagi menjadi 4 macam yaitu : 

1. Dynamometer Listrik 

Pada dasarnya pengereman yang terjadi pada dynamometer listrik akibat 

pemotongan medan magnet oleh pergerakan bahan konduktor. Ada 2 type 

dynamometer:  
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a. Dynamometer Arus Pusaran (eddy current dynamometer) 

Dynamometer ini terdiri dari suatu rotor yang digerakkan oleh suatu motor 

yang tenaganya akan diukur, dan berputar dalam medan magnet. Kekuatan medan 

magnetnya dikontrol dengan merubah arus sepanjang susunan kumparan yang 

ditempatkan pada kedua sisi dari rotor. Rotor ini bertindak sebagai konduktor 

yang memotong medan magnet. Karena pemotongan medan magnet itu maka 

terjadi arus dan arus ini diinduksikan dalam rotor sehingga rotor menjadi panas. 

b. Dynamometer Ayunan Listrik atau Generator 

Pada prinsipnya, bidang gerak dynamometer ini diputarkan secara terpisah 

baik dengan mengutamakan pipa-pipa saluran utama atau battery yang 

mempertahankan suatu tegangan yang konstan. Seluruh mesin ditumpu dengan 

ball bearing, casing menahan sebuah lengan torsi untuk menjadikan seimbang 

torsi mesin. Torsi mesin disebarkan pada casing oleh daya tarik medan magnet, 

yang dihasilkan ketika jangkar sedang berputar dan mengeluarkan tenaga 

listriknya pada aliran sebelah luar dynamometer.  

2. Dynamometer Hidrolik atau dynamometer Air 

Alat ini menggunakan fluida cair (Air) untuk mengubah daya menjadi energi 

panas. Ada 2 maca dynamometer hidrolik yaitu : 

a. Dynamometer type gesekan fluida. 

Pada dasarnya dynamometer ini terdiri dari sebuah rotor atau elemen putar 

dengan kedua belah permukaannya rata, berputar dalam sebuah casing serta 

casing tersebut diisi dengan air selanjutnya air fluidanya disirkulasi secara 

kontinu. Akibat sirkulasi air tersebut terjadi pergesekan pada bagian fluidanya. 

Dynamometer ini bisa bekerja pada kecepatan beberapa ribu rpm. 

b. Dynamometer type agitasi atau semburan. 

Dynamometer ini hampir sama dengan bentuk dynamometer type gesekan 

fluida, tetapi ada perbedaan di antara kedua bentuk tersebut yaitu terletak pada 

cara penyerapan daya. Selain dengan gesekan juga karena agitasi, sehingga 

dynamometer ini relatif lebih besar. 

3. Dynamometer Udara 
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Dynamometer ini mengguunakan udara atsmosfer, penyerapan daya yang 

terjadi karena gesekan yang timbul antara udara dengan sebuah rotor berupa 

kipas yang berputar. 

 

4. Dynamometer Mekanis. 

Pada dynamometer ini penyerapan daya dilaksanakan dengan memberikan 

gesekan mekanis sehingga timbul panas yang akan dipindahkan kesekeliling 

(atsmonsfer). Yang termasuk dalam bentuk ini adalah : 

a. Rem Jepit atau Prony Brake 

Penyerapan daya dilakukan dengan jalan mengatur gesekan yang terjadi 

antara balok-balok kayu dengan rotor. 

b. Rem Tali atau Rope Brake 

Cara kerja dari rem ini hampir sama dengan rem jepit, hanya rem ini terdiri 

dari sekeliling roda. Bahan tali biasanya dari kulit, ujung tali satu dikaitkan 

pada suatu timbangan (alat ukur gaya) dan ujung yang lain diberi beban dengan 

cara ditarik menggunakan baut pengatur seperti terlihat pada gambar 2.14, 

penyerapan daya dilakukan oleh tali karena gesekan dengan roda. 

 
Gambar 2.14 Skema Dynamometer (Rem Tali) 

Besar momen yang timbul, dirumuskan pada persamaan 2.5. 

M = F x r .............................................................................. (2.5) 

Dimana : 

M = Momen yang Timbul (Nm) 

F = Gaya Tangensial (N) 

r = Jari-jari puli (m) 

A = Timbangan/Neraca  
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B = Baut pengatur (Bebean pengimbang) 

C = Pully 

Rem tali sangat sederhana dan mudah dibuat, tetapi hanya bisa bekerja pada 

putaran rendah dengan kapasitas penyerapan daya kecil. 


