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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Turbin Air

Dalam sebuah sistem PLTA, turbin air merupakan salah satu peralatan

utama selain generator. Turbin air adalah alat yang dirancang untuk merubah

energi potensial air menjadi energi puntir. Energi puntir inilah yang kemudian

diubah menjadi energi listrik oleh generator. Turbin air adalah mesin penggerak,

dimana energy fluida kerja dipergunakan langsung untuk memutar roda turbin.

Jadi berbeda dengan yang terjadi dengan mesin torak, pada turbin tidak terdapat

bagian mesin yang bergerak translasi. Bagian turbin yang berputar dinamakan

rotor atau roda turbin, sedangkan bagian yang tidak begerak dinamakan stator atau

rumah turbin. Roda turbin terletak didalam rumah turbin dan roda turbin memutar

poros daya yang menggerakan atau memutar beban (genertor listrik, baling-

baling, dan lain-lain.

2.1.1 Klasifikasi Turbin Air

Prinsip kerja turbin air adalah menggunakan energy potensial dari air

menjadi energy mekanik dalam bentuk putaran poros. Perubahan energi potensial

menjadi energy mekanik dikarenakan oleh dari salah satu mekanisme yang pokok

dan paling mendasar yaitu :

 Tekanan air dapat memberikan sebuah gaya pada permukaan penggerak

dari sudu turbin, yang berkurang pada saat air melalui turbin tersebut.

Turbin yang beroperasi seperti ini disebut turbin reaksi. Casing turbin ini

seluruhnya terendam dalam air, maka dari itu casing turbin ini hurus cukup

kuat untuk menahan tekanan air yang bekerja pada turbin tersebut.

 Tekanan air diubah menjadi energi kinetik sebelum masuk kedalam

penggerak dari turbin. Energy kinetik tersebut berbentuk

pancaran/semburan air yang mempunyai kecepatan yang tinggi kemudian

membentur bucket, kemudian memenuhi dari sudu penggerak. Turbin

yang beroprasi seperti itu disebut turbin impuls.
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Didalam merencanakan turbin air diperlukan data pokok yang dapat

dipergunakan sebagai pertimbangan, data pokok tersebut antara lain :

a) Kapasitas minimum dan maksimum aliran air

b) Tinggi jatuh air (head) yang didapat

c) Panjang pipa pesat yang diperlukan untuk mendapat tinggi jatuh yang

diinginkan

d) Keadaan gaografis dan geologis tempat instalasi turbin air

e) Kondisi air, jernih, berlumpur, berpasir, dan bersifat asam

f) Kondisi tanah, kecepatan aliran air dan ukuran saluran tergantung pada

kondisi tanah

g) Elevasi terendah dari saluran buang (tail water) pada rumah turbin

yang harus diberikan untuk mengetahui letak turbin dan jenis turbin

yang akan dipakai

h) Temperatur air teredah dan tertinggi.

2.1.2 Jenis-jenis turbin impuls

1. Turbin pelton

Turbin Pelton disebut juga turbin impuls atau turbin tekanan rata atau turbin

pancaran bebas karena tekanan air keluar nozzle sama dengan tekanan atmosfer.

Dalam instalasi turbin ini semua energi dirubah menjadi kecepatan keluar nozzle.

Energi yang masuk kedalam roda jalan dalam bentuk energi kinetik. Ketika

melewati roda turbin, energi kinetik tadi dikonversikan menjadi kerja poros dan

sebagian kecil energi ada yang terlepas dan ada yang digunakan untuk melawan

gesekan dengan permukaan sudu turbin.

Semua energi tinggi dan tekanan ketika masuk ke sudu jalan turbin dirubah

menjadi energi kecepatan. Pancaran air tersebut yang akan menjadi gaya

tangensial F yang bekerja pada sudu roda jalan. Kecepatan pancaran air dari

nozzle adalah sebagai berikut ;

Ukuran-ukuran utama turbin pelton adalah diameter lingkar sudu yang terkena

pancaran air, disingkat diameter lingkaran pancar dan diameter pancaran air.
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Pengaturan nozzle akan menentukan kecepatan dari turbin. Untuk turbin-turbin

yang bekerja pada kecepatan tinggi jumlah nozzle diperbanyak. Hubungan antara

jumlah nozzle dengan kecepatan spesifik adalah sebagai berikut.

Dimana nqT = kecepatan spesifik pada z nozzle (rpm)

z = jumlah nozzle terpasang

Turbin Pelton biasanya berukuran besar. Hal ini dapat dimaklumi karena

turbin tersebut dioperasikan pada tekanan tinggi dan perubahan momentum yang

diterima oleh sudu-sudu turbin sangat besar, sehingga dengan sendirinya struktur

turbin harus kuat. Pada turbin Pelton, semua energi tinggi tekanan ketika masuk

ke sudu jalan turbin telah diubah menjadi energi kecepatan.

Turbin Pelton terdiri dari dua bagian utama yaitu nozzle dan roda jalan

(runner). Nozzle mempunyai beberapa fungsi, yaitu mengarahkan pancaran air ke

sudu turbin, mengubah tekanan menjadi energi kinetik dan mengatur kapasitas

kecepatan air yang masuk turbin.

Jarum yang terdapat pada nozzle berguna untuk mengatur kapasitas air dan

mengarahkan konsentrasi air yang terpancar dari mulut nozzle. Panjang jarum

sangat menentukan tingakat konsentrasi dari air, semakin panjang jarum nozzle

maka air akan semakin terkonsentrasi untuk memancarkan ke sudu jalan turbin.

Roda jalan pada turbin berbentuk pelek (rim) dengan sejumlah sudu

disekelilingnya. Pelek ini dihubungkan dengan poros dan seterusnya akan

menggerakan generator. Sudu turbin Pelton berbentuk elipsoida atau disebut juga

dengan bucket dan ditengahnya mempunyai pemisah air (splitter).

2. Turbin Turgo

Turbin Turgo dapat beroperasi pada head 30 s/d 300 m. Seperti turbin pelton

turbin turgo merupakan turbin impuls, tetapi sudunya berbeda. Pancaran air dari

nozzle membentur sudu pada sudut 20 o. Kecepatan putar turbin turgo lebih besar

dari turbin Pelton. Akibatnya dimungkinkan transmisi langsung dari turbin ke
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generator sehingga menaikkan efisiensi total sekaligus menurunkan biaya

perawatan.

3. Turbin Cross-Flow

Salah satu jenis turbin impuls ini juga dikenal dengan nama Turbin Michell-

Banki yang merupakan penemunya. Selain itu juga disebut Turbin Osberger yang

merupakan perusahaan yang memproduksi turbin crossflow. Turbin crossflow

dapat dioperasikan pada debit 20 liter/sec hingga 10 m3/sec dan head antara 1 s/d

200 m.

Turbin aliran pemasukan air ke sudu turbin secara radial. Air dialirkan

melewati sudu-sudu jalan yang membentuk silinder, pertama-tama air dari luar

masuk ke dalam silinder sudu-sudu dan kemudian dari dalam ke luar. Jadi

kerjanya roda jalan turbin ini adalah seperti turbin pelton yaitu hanya sebagian

sudu-sudu saja bekerja membalikkan aliran air.

Turbin Crossflow menggunakan nozzle persegi panjang yang lebarnya sesuai

dengan lebar runner. Pancaran air masuk turbin dan mengenai sudu sehingga

terjadi konversi energi kinetik menjadi energi mekanis. 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.

2.1.3 Jenis-jenis Turbin Reaksi

1. Turbin kaplan

Turbin Kaplan merupakan turbin tekanan yang spesial. Sudu jalannya

kemurniannya kecil dan pada saluran sudu jalan belokannya kecil. Sudu jalan

dapat diatur saat bekerja, kedudukannya dapat diatur dan disesuaikan dengan

tinggi jatuh air sehingga sesuai untuk pusat tenaga air pada aliran sungai. Sudu

roda jalan turbin Kaplan mirip roda propeller, yang letak sudunya terpisah jauh

satu sama lainnya.
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2. Turbin propeller

Pada dasarnya turbin propeller terdiri dari sebuah propeller (baling-baling),

yang sama bentuknya dengan baling-baling kapal laut, yang dipasang pada tabung

setelah pipa pesat. Turbin propeller biasanya mempunyai tiga sampai enam sudu,

biasanya tiga sudu untuk turbin yang mempunyai head sangat rendah dan aliran

air diatur oleh sudu statis atau wicket gate yang dipasang tepat di hulu propeller.

Turbin propeller ini dikenal sebagai fixed blade axial flow turbine karena sudut

sudu rotornya tidak dapat diubah. Efisiensi operasi turbin pada beban sebagian

(part-flow) untuk turbin jenis ini sangat rendah.

Tabel 2.1: Pengelompokan Turbin Air

2.2 Prinsip Kerja Pembangkit Listrik

Secara teknis, Mikrohidro memiliki tiga komponen utama dalam pembuatan

PLTMH yaitu air (sebagai sumber energi), turbin, dan generator. Air yang

mengalir dengan kapasitas tertentu disalurkan dengan ketinggian tetentu menuju

rumah instalasi (rumah turbin). Pada rumah tersebut (power house) instalasi air

tersebut akan menumbuk turbin, dipastikan turbin akan menerima langsung energi

dari air dan mengubahnya menjadi energi mekanik yang menyebabkan

berputarnya poros turbin. Poros tersebut kemudian ditransmisikan ke generator

dengan menggunakan kopling. Kemudian dari generator akan dihasilkan energi

listrik yang akan masuk ke sistem kontrol arus listrik sebelum dialirkan pada

rumah-rumah masyarakat sekitar ataupun untuk keperluan lainnya. Ini merupakan

sedikit ulasan ringkas mengenai mikrohidro dengan merubah energi aliran dan

ketinggian air menjadi energi listrik.
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2.3 Teori Dasar Aliran (Hidrodinamik)

Air yang mengalir mempunyai energi yang dapat digunakan untuk

memutar roda turbin, karena itu pusat-pusat tenaga air dibangun di sungai-sungai

dan dipegunungan-pegunungan. Pusat tenaga air tersebut dapat dibedakan dalam 2

golongan, yaitu pusat tenaga air tekanan tinggi dan pusat tenaga air tekanan

rendah. Gambar 2.1 menunjukkan bagan pusat tenaga air tekanan tinggi, dari sini

dapat diketahui dengan didirikannya bendungan di daerah yang tinggi akan

terdapatlah sebuah reservoir air yang cukup besar

Gambar 2.1: Cara kerja PLTMH secara sederhana

Dengan menggunakan pipa, air tersebut dialirkan ke rumah pusat tenaga,

yang dibangun dibagian bawah bendungan, dan di dalam rumah tersebut telah

dipasang nozzle turbin, lewat nozzle itulah air akan menyemprot ke luar dan

memutar roda turbin, kemudian baru air tersebut dibuang ke sungai. Dari selisih

tinggi permukaan air atas TPA dan permukaan air bawah TPB terdapat tinggi air

jatuh H. Dengan menggunakan rumus-rumus mekanika fluida, daya turbin, luas

penampang lintang saluran dan dimensi bagian-bagian turbin lainnya serta bentuk

energi dari aliran air dapat ditentukan.

Turbin air merupakan turbin dengan fluida kerja air. Air mengalir dari

tempat yang lebih tinggi ketempat yang lebih rendah. Dalam hal tersebut air

memiliki energi potensial. Dalam proses aliran didalam pipa, energi potensial

berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik, dan energi kinetik diubah
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menjadi energi mekanik ketika air memutar roda turbin. Air mengalir melalui

turbin memberi tenaga pada penggerak (runner) dari turbin dan membuatnya

berputar. Poros penggerak berhubungan langsung dengan generator sehingga

tenaga mekanik yang terpenting tersalurkan pada generator. Jadi turbin

menempati posisi kunci dalam bidang teknik hidroelektrik.

Setiap turbin terdiri atas sebuah penggerak (runner) dengan bilah-bilah

lengkung atau baling-baling yang disusun begitu rupa sehingga air dapat mengalir

melalui baling-baling ini. Bentuk dan geometri dari masing-masing penggerak

berlainan, penggerak dilindungi kerangka yang memuat mekanisme pengatur yang

mengatur air dari pipa penggerak, kecuali turbin Pelton yang pada semua turbin

kerangkanya berfungsi hidrolik dan desainnya sama pentingnya dengan desain

penggerak.

a. Daya Turbin

Tabel 2.2: Aplikasi penggunaan Turbin  berdasarkan  tinggi Head

Dari

kapasitas air dan tinggi air jatuh dapat diperoleh daya yang

dihasilkan turbin.= ∗ ∗ ∗ ∗̇ (Dietzel, 1980)

Dimana := Daya ( )=Massa jenis air ( )= Gravitasi( )= Tinggi air jatuh ( )= Kapasitas air/debit ( )ç = Effisiensi Turbin

Jenis Turbin Variasi Head (m)

Kaplan dan Propeller 2  < H <    20

Francis 10 < H < 3500

Pelton 50 < H < 1000

Cross-Flow 6   < H <  100
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Berdasarkan Nilai Effisiensinya

 0,8 - 0,85 untuk turbin pelton

 0,8 - 0,9   untuk turbin francis

 0,7 - 0,8   untuk turbin cross-flow

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

b. Kecepatan Putaran ( )
Dalam pemilihan kecepatan putaran seharusnya ditentukan setinggi

mungkin, karena dengan kecepatan putar yang tinggi akan didapat

momen puntir yang kecil, poros yang kecil, dan diameter roda turbin

yang kecil serta ukuran ukuran bagian mesin yang lainnya kecil.

c. Kecepatan Spesifik ( )
Yang dimaksud dengan Kecepatan spesifik (nq) dari suatu turbin ialah

kecepatan putaran runner yang dapat dihasilkan daya efektif 1 BHP

untuk setiap tinggi jatuh 1 meter

= ∗ ̇34 = ∗ 3̇4 = (Sularso, 1994)

Dimana := Kecepatan putar turbin ( rpm )Q =Kapasitas air ( )=Head ( m)

d. Kapasitas Aliran

Kapasitas air yang mengalir merupakan pengaruh dan luas penampang

dan kecepatan aliran. Setelah diketaui luas penampang saluran dan

kecepatan aliran , maka kapasitas air yang mengalir adalah := ∗ (Dietzel, 1980)

Dimana := Luas penampang saluran ( 2)= Kecepatan aliran ( )
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2.4 Perencanaan pipa pesat ( penstock)

Penggunaan pipa pesat dalam perancangan mikrohidro selain untuk

mengarahkan debit air menuju turbin,juga untuk menjaga besarnya

debit air yang mengalir. Ada beberapa besaran yang harus dicari untuk

memastikan agar pipa pesat dapat bekerja secara optimal.

Gambar 2.2 : Pipa penstock

Tabel 2.3 Material untuk pipa
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2.4.1 Diameter pipa pesat

D = √
Dimana :

D = diameter pipa pesat

Q = debit air (m3/dt)

2.4.2 Perencanaan tebal pipa pesat

tp = + 50400 + ε
Dimana :

tp = Tebal plat (cm)

D = Dimeter penstok (cm)

Gambar 2.3: Kipas Sudu

2.5 Perencanaan Roda Jalan ( Runner )

Konstruksinya bisa dibedakan, sampai pada alat pengarah pada

hakekatnya sama dengan turbin Francis. Dan pada leher poros terdapat kipas

sudu ( 4 sampai dengan 8 buah ).

Kipas sudu pada gambar 2.3 hakekatnya sama seperti baling-baling

pesawat terbang yaitu membawa aliran dengan belokan yang hanya sedikit.

Bila pesawat terbang maksudnya adalah gaya keatas, dengan tahanan yang
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sedikit mungkin. Jadi bentuknya memang harus demikian. Tetapi pada

turbin kaplan maksudnya adalah untuk mendapatkan Gaya Tangensial

( gaya putar yang bisa menghasilkan torsi pada poros turbin ).

( Dietzel, 1980 )

2.5.1 Kecepatan Aliran

Untuk menghitung kecepatan air pada sudu turbin diperlukan

faktor harga yang besarnya := 2. . (Dietzel, 1980)

Dimana := Kecepatan aliran air ( )= Gravitasi ( 2 )=Head ( )

Sehingga;

 Kecepatan Tangensial masuk sudu pada sisi luar sudu :

1 = 1∗. 2. . (Dietzel, 1980)

Dimana :
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1 = Kecepatan tangensial masuk sudu pada sisi luar sudu ( )= Gravitasi ( )=Head ( )

dimana 1∗ didapat dari Gambar 2.4

 Diameter luar sudu:

1 = 60. 1. (Dietzel, 1980)

 Kecepatan Tangensial masuk sudu pada leher poros/hub := ∗. 2. . (Dietzel, 1980)

Dimana := Kecepatan tangensial masuk sudu pada leher poros/hub ( )= Gravitasi ( 2 )=Head ( )

dimana ∗ didapat dari Gambar 2.4

 Diameter hubungan / leher poros:

= 0,5. 1
 Kecepatan meridian pengarah :

ℎ = ∗ ℎ. 2. . (Dietzel, 1980)

Dimana :

ℎ = Kecepatan meridien pengarah ( )= Gravitasi ( )=Head ( )

dimana ∗ ℎ didapat dari Gambar 2.4
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 Luas penampang Sudu ( A ):= − . (Dietzel, 1980)

Dimana :

= Luas Penampang Sudu ( 2 )

1 = Diameter Luar Sudu ( m )

= Diameter Hub/ Leher poros ( m )

 Kecepatan meridian keluar sudu 2 / 2 :

2 = 2 = (Dietzel, 1980)

Dimana :

2 = Kecepatan meridian keluar sudu ( )

= Debit air (
3

)= Luas penampang sudu ( )

 Kecepatan Tangensial pada tengah sudu  atau U rata-rata := ( 1 + )/2 (Dietzel, 1980)

Dimana := Kecepatan tangensial pada tengah sudu ( )

1 = Kecepatan tangensial masuk sudu pada sisi luar sudu ( )= Kecepatan tangensial masuk sudu pada leher poros/hub ( )

 Kecepatan mutlak masuk sudu pada arah u :

1 = . .
(Dietzel, 1980)

Dimana :

1 = Kecepatan mutlak masuk sudu pada arah u ( )= Effisiensi turbin
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= Gravitasi ( 2 )= Head ( )= Kecepatan tangensial pada tengah sudu ( )

 Kecepatan mutlak masuk sudu pada tengah-tengah sudu :

1 = 2 2 + 12 (Dietzel, 1980)

Dimana :

1 = Kecepatan mutlak masuk sudu pada tengah-tengah sudu ( )

2 = Kecepatan meridian keluar sudu ( )

1 = Kecepatan absolut ( )

 Kecepatan relatif keluar sudu pada tengah-tengah sudu :

1 = 2 + 2 2 (Dietzel, 1980)

Dimana :

1 = Kecepatan relatif keluar sudu pada tengah-tengah sudu ( )= Kecepatan tangensial pada tengah sudu ( )

2 = Kecepatan meridian keluar sudu ( )

 Jumlah keseluruhan lebar sudu ( ) := 2 − 2
 Jarak antar sudu := . ð

Dimana = jumlah sudu
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= 5 buah

Gambar 2.4 : Grafik menentukan ∗, ∗ dan ∗ , ∗pengaruh

(Dietzel, 1980)

Bagan sudu roda jalan turbin propeller poros horizontal, Besarnya gaya

tangensial T tergantung pada selisih w u2 – w u1 atau yang berhubungan dengan

c u1 – c u2 yang harganya kecil. Pada perhitungan ini c u1 – c u2 = 0.

Gambar 2.5 : Model runner turbin propeller poros horizontal
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Dengan cu2 =0 karena c2 adalah pengeluaran yang memiki sudut sebesar

122° maka:

Gambar 2.6 : Sudut masuk dan keluar aliran

Sehingga gaya pada sudu turbin dapat ditentukan :

 Gaya tangensial

Yaitu gaya yang memutar sudu turbin, yang besarnya := . ð. . . ñ( − ) (Dietzel, 1980)

Dimana := Gaya tangensial ( )= Diameter tengah sudu ( )

ρ = berat jenis air = 1000 kg/m³= Jumlah keseluruhan lebar sudu ( )

2.6 Poros

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa poros turbin berfungsi untuk

memindahkan daya dari putaran turbin. Beban yang diterima oleh poros turbin

antara lain beban puntir dan beban lentur, sehingga dengan adanya beban ini

maka akan terjadi tegangan puntir dan tegangan lentur sebagai akibat dari

adanya momen puntir dan momen lentur (Sularso, 1994  17).
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 Momen torsi pada turbin dapat dinyatakan dengan persamaan := 9.74 × 105 ( N.mm )

 Tegangan geser ijin dapat dinyatakan dengan persamaan :ô 1 = ô1 × 2
Dimana :ô 1= Tegangan izin poros (N/mm2)ô = Tegangan tarik bahan poros

1= Faktor kelelahan puntir

2= Faktor keamanan karena poros dibuat bertingkat dan diberi

pasak

ô 1 = ô1 × 2
Harga Sf1 untuk bahan poros SF = 5,6 dan untuk bahan poros S-C =6,

sedangkan harga dari Sf2berkisar sekitar 1,3 sampai 3

(Sularso,1994 :8).

 Untuk diameter poros turbin dapat dinyatakan dalam persamaan :

= 5,1 × K × C × Mτ
Dimana :

= Diameter poros ( m )

a = Tegangan izin poros (N/mm2)

Mt = Momen torsi yang diterima poros (N.mm)

Kt = Faktor koreksi untuk momen puntir

Cb = Faktor koreksi untuk beban lentur

(Sularso,1994 :8)

Untuk beban yang dikenakan secara halus harga Kt = 0,1 untuk beban yang

digunakan sedikit kejutan dan tumbukan harga Kt = 1,0 – 1,5 dan jika beban yang
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dikenakan dengan kejutan atau tumbukan harga Kt = 1,3 – 3, karena poros juga

menerima beban lentur dari berat turbin maka diperlukan faktor koreksi untuk

beban lentur (Cb) yang harganya antara 1,2 – 2,3 (Sularso,1994 : 17).

 Tegangan yang terjadi pada porosτt =
Dimana : wt = ð16 3( )

Maka = τt =
2.7 Pasak

Pasak digunakan untuk menyambung dua bagian batang (poros) atau

memasang roda, roda gigi, roda rantai dan lain-lain pada poros sehingga terjamin

tidak berputar pada poros. Pemilihan jenis pasak tergantung pada besar kecilnya

daya yang bekerja dan kestabilan bagian-bagian yang disambung. Untuk ukuran

lebar dan tebal pasak biasanya sudah distandarisasi. Maka hasil perhitungan harus

dipilih ukuran yang ada pada standarisasi. Bila hasil perhitungan, ukurannya tidak

ada yang cocok dalam tabel pasak, maka ukuran pasak yang diambil adalah

ukuran yang lebih besar.

Gambar 2.7: Pasak

 Tegangan Geser Yang Diijinkan Pada Pasakô 1 = ó1∗ 2 (Sularso, 1997)

Dimana :ó = kekuatan tarik bahan 120 kg/mm2
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1 = Faktor kelelahan puntir 5,6 – 6

2 = Faktor keamanan karena poros dibuat bertingkat dan diberi

pasak 1,3 – 3

 Menentukan Gaya Tangensial Terhadap pasak := ( / ) (Sularso, 1997)

Dimana:

F = Gaya Tangensial terhadap pasak ( kg )

= Gaya Tangensial ( N )

= diameter poros turbin ( mm )

 Lebar Pasak= ( mm ) (Sularso, 1997)

 Tinggi Pasak= × ( mm ) (Sularso, 1997)

 Panjang pasak := ð×ô ×× ×ô ( mm ) (Sularso, 1997)

Dimana dapat dilihat di Tabel 2.4 standart Pasak melintang menurut IS :

2292 dan 2293 – 1963.

 Pemeriksaan pasak terhadap tegangan geser yang terjadi :ô = ×
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Tabel 2.4 standart Pasak melintang menurut IS0 : 2292 dan 2293 – 196

2.8 Bantalan

Bagian-bagian dari mesin yang terbuat dari logam yang berfungsi untuk

memperkecil gesekan pada putaran poros dengan lubang poros atau sebaliknya

 Klasifikasi Bantalan

Bantalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Atas dasar gerakan bantalan terhadap poros

a. Bantalan luncur

Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan

karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan

perantaraan lapisan pelumas.

b. Bantalan gelinding

Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar

dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola (peluru), rol

silinder. atau  rol kerucut.

2. Atas dasar arah beban terhadap poros

a. Bantalan radial

Arah beban yang ditumpu bantalan ini adalah tegak lurus sumbu poros.
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b. Bantalan Aksial

Arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu poros.

c. Bantalan gelinding khusus

ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus sumbu

poros.

Gambar 2.8 Gambar macam – macam bantalan gelinding

(Sularso, 1997)


