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BAB III 

METODOLOGI 

 

III.1 Studi kasus PLTMH sengkaling 1 

Dari studi kasus di pembangkit listrik mikrohidro sengkaling 1 di peroleh data 

: 

Diameter runner   : 50 cm 

Jumlah sudu  runner  : 29 buah 

Diameter poros runner  :38 cm 

Lebar  runner   : 58 cm 

 Lebar casing    : 60 cm 

Debit     : 3 m
3
/s 

III.2 Langkah- langkah simulasi 

Dari data diatas disimulasikan menggunakan audeks simulasi cfd  dengan cara 

sebagai berikut : 

- Mengambar desain 

Sebelum  melakukan simulasi terlebih dahulu harus mengetahui dimensi – 

dimensi dari turbin dan proses menggambar di lakukan menggunakan autodeks 

inventor. 

- Menentukan material  

Dalam langkah ini bagian - bagian turbin di definikan sesuai material yang 

terpasang pada turbin turbin 

- Boundary condition 

Kangkah ini dilakukan untuk memasukkan posisi dan aliran input/ output 
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- Initial condition 

Dalam langkah ini dapat di ketahui sudut – sudut sambungan turbin yang tidak 

bisa di jalankan pada saat simulasi sehingga harus memperkecil sudut 

sambungan agar simulasi bisa di jalankan 

 

III.3 Hasil perhitungan matematik 

 Dari hasil Perhitungan matematik yang di lakukan didapat daya sebesar 

370.229 KW, sedangakan daya potensial air dapat dihitung dengan rumus 

mendapatkan daya sebesar 500,31 KW, Jadi efisiensi turbin sengkalin 1  menurut 

perhitungan matematik adalah 0,74. 

 

III.4 Data Hasil Uji Torsi 

Dari hasil uji torsi yang di lakukan dilapangan didapat daya sebesar 139.633 

KW, sedangkan daya potensial air dapat dihitung dengan rumus mendapatkan 

daya sebesar 500,310 KW. Jadi efisiensi turbin sengkalin 1 menurut perhitungan  

yang ada di lapanagan adalah 0,28. 

 

III.5 Data hasil simulasi 

 Dari hasil simulasi didapat daya sebesar 275,005 KW sedangkan daya 

potensial air dapat dihitung dengan rumus mendapatkan daya sebesar 500,310 

KW. Jadi efisiensi turbin sengkalin 1 menurut simulasi adalah 0,55. ini terjadi 
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karena turbolensi yang terjadi akibat aliran air yang terhambat oleh pengalah 

sudu, sehingga aliran air menjadi berputar seperti (gambar 3.1). 

gambar 3.1 hasil simulasi T.S1 

       Pada desain yang ada pada PLTMH sengkaling 1  jumlah sudu yang menangkap 

aliran air dari nozzel sebanyak 7 buah untuk 1 nozzel. Menurut Halmerl L.A 1960 

untuk 1 nozzel jumlah sudu yang di butuhkan untuk menangkap tembakan air 

sebanyak 3 sampai 4 buah. sedangkan pada bagian tengah runner terdapat sebuah 

poros yang menghalangi daya dorong air pada sudu-sudu  saat air akan meninggalkan 

runner. 
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III.6 Diagram Alir Simulasi 

                                       

START 

end 

Data yang ada di 

lapangan 

Simulasi  

Seting peralatan simulasi 

- material 

-boundery condition 

- initial condition 

 

  

Hasil simulasi 

Desain turbin 




