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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Rancangan Awal Mesin Turbin Kaplan 

Potensi sumber daya air yang melimpah di Indonesia karena 

banyak terdapatnya hutan hujan tropis, membuat kita harus bisa 

mengembangkan potensi ini. Karena air adalah sebagai sumber energi 

yang dapat terbarukan dan alami.  Bila hal ini dapat terus dieksplorasi, 

konversi air menjadi energi listrik sangat menguntungkan bagi negeri ini.  

Energi mekanik aliran air yang merupakan transformasi dari energi 

potensial gravitasi dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin.Energi 

mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi 

energi listrik oleh sebuah generator. Mikrohidro bisa memanfaatkan 

ketinggian air yang tidak terlalu besar, misalnya dengan ketinggian air 2.5 

meter dapat dihasilkan listrik 400 watt (Hendar, Ujang. 2007).  

Pemanfaatan air sebagai Pembangkit Listrik sudah merupakan hal 

yang umum di Indonesia.  Dengan potensi sumber air yang besar dan 

kontinyu, PLTMH menjadi salah satu pembangkit alternatif di 

Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk membuat 

rancangan awal dari mesin turbin kaplan yaitu : 

 

1. Menentukan Lokasi Pemanfaatan 

Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro teletak di 

Kelurahan Cemoroh Kandang Jln Samporna derah Buring Malang. Pada 
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penelitian ini debit air diukur secara langsung dengan 

menggunakan metode apung. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini 

adalah akan dilakukan perancangan. Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro pada Kelurahan Cemoroh Kandang Kecamatan Kedung 

Kandang, Kabupaten malang dengan memanfaatkan aliran sungai Besuk 

Semut.  

 Berdasarkan pengukuran lokasi di lapangan, bendungan 

direncanakan dengan  panjang 2 m, tinggi 1 m dan lebar rencana 2 m, 

dengan lebar pintu pembilas 76 cm serta dilengkapi saluran pelimpah 

dengan lebar 76 cm, tinggi 1,2m dan panjang 1 m. 

 

2. Konversi Tenaga Air Menjadi Mekanik 

Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan 

air. Semakin tinggi jatuhan air maka semakin besar energi potensial air 

yang dapat diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis (tata 

letak sungai), tinggi jatuhan air dapat pula diperoleh dengan membendung 

aliran air sehingga permukaan air menjadi tinggi (Anonim, 2003). 

Energi potensial jatuhan air tersebut selanjutnya menggerakkan 

turbin, kemudian turbin kita hubungkan dengan generator untuk 

menghasilkan listrik. Hubungan antara turbin dengan generator dapat 

menggunakan jenis sambungan sabuk (belt ) ataupun sistem gear box. 

Jenis sabuk yang biasa digunakan untuk PLTMH skala besar adalah 

jenis flat belt sedangkan V-belt digunakan untuk skala di bawah 20 kW. 
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Selanjutnya listrik yang dihasilkan oleh generator ini dialirkan ke 

rumah-rumah dengan memasang pengaman ( sekring ).  

Yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah turbin adalah 

menyesuaikan antara debit air yang tersedia dengan besarnya generator 

yang digunakan. Jangan sampai generator yang dipakai terlalu besar atau 

terlalu kecil dari debit air yang ada. Dalam hubungan dengan reservoir air 

maka head adalah beda ketinggian antara muka air keluar dari kincir 

air/turbin air. Total energi yang tersedia dari suatu reservoir air adalah 

merupakan energi potensial air yaitu: 

Preal  = ρ × Q × h × g × ηturbin × ηgenerator × ηtm 

Dimana : 

 Pin turbin  = daya masukan ke turbin (W)  (Ingram, 1998) 

 Pout turbin = daya keluaran dari turbin (W) 

 Preal   = daya sebenarnya yang dihasilkan (W)   

 ρ   = massa jenis fluida (kg/m3)’ 

 Q  = debit air (m3/s) 

 h  = ketinggianefektif (m) 

 g  = gayagravitasi (m/s2)   (Ingram, 1998) 

Volume air yang mengalir disebut debit air dan diukur dengan satuan 

liter/detik . 

 Q = v x A [m3/detik]      (Ingram, 1998) 

Prinsip kerja dari listrik tenaga air adalah mengubah energi yang 

terdapatpada air yang mengalir menjadi energi mekanik dimana kemudian 

energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik.  
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B. Desain Mesin Turbin Kaplan 

 

No.Part Keterangan 

1 Generator Ac 

2 Rumah Generator 

3 Support Shaft 

4 Sabuk V 

5 Shaft 

6 Sudu Pengarah 

7 Turbin Kaplan 

8 Dudukan Turbin Kaplan 

9 Puli (Pulley) 

10 Poros Turbin 
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11 Pasak 

12 Bantalan 

13 Support Plate 

 

C. Komponen Mesin 

1. Turbin Air  

Secara umum hasil penelitian di lapangan mendapatkan potensi 

pengembangan PLTMH dengan tinggi jatuhan (head) 2meter, yang dapat 

dikategorikan pada head rendah dan medium. Grafik pada gambar di 

bawah ini dapat membantu pemilihan turbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1. Grafik PemilihanTurbin. 

Sumber : www.repository.usu.ac.id, diakses 3Februari 2020 

Perhitungan :  

a) Kecepatan aliran air   : C (m/det) 

b) Luas penampang pipa   : A (𝑚2) 

c) Kapasitas air yang mengalir : V 

Flow 𝒎𝟑/𝒔 

http://www.repository.usu.ac.id/
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V = A.C 

V = 0,226 𝑚2 x 58,86 m/s 

= 13,30 𝑚3/s 

Dilihat dari gambar diagram pemilihan turbin aliran air yang 

didapat dari perhitungan (Flow) 13,30𝑚3/s dan tinggi rencana saluran  air 

3 meter (Head) maka diagram penjelasan diatas  rencana pemilihan turbin 

yang digunakan adalah turbin Kaplan dengan beroprasi pada head yang 

rendah dengan kapasitas aliran yang tinggi.  

Turbin Kaplan merupakan turbin air jenis propeller yang memiliki 

blade yang dapat disesuaikan, yang dikembangkan pada tahun 1913 oleh 

Profesor Austria Viktor Kaplan.Turbin Kaplan ini adalah salah satu turbin 

reaksi aliran aksial. Turbin ini tersusun seperti propeller pada perahu. 

Propeller tersebut biasanya mempunyai tiga hingga enam sudu. 

(Sihombing, Edis. 2009). 

Turbin ini merupakan evolusi dari turbin Francis. Penemuannya 

menyebabkan listrik dapat diproduksi secara efisien dengan menggunakan 

head yang rendah yang tidak mungkin dapat dicapai dengan turbin 

Francis. Tinggi head berkisar 10-70 meter dan output daya 5-200 MW. 

Diameter Runner adalah antara 2 dan 11 meter. Kisaran rotasi turbin 

adalah 79-429 rpm.  

Instalasi turbin Kaplan dipercaya untuk menghasilkan kekuatan 

yang paling optimal jika head nominalnya adalah 34.65m yaitu seperti 

Tocoma Power Plant (Venezuela) Kaplan pembangkit turbin 235MW 

dengan masing-masing diameter runnernya adalah4.8m. Turbin Kaplan 
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saat ini sudah banyak digunakan di seluruh dunia dalamhigh-flow, 

pembangkit listrik tenaga airdengan head rendah. Efisiensi turbin Kaplan 

biasanya lebih dari 90%, namun mungkin lebih rendah dalam aplikasi 

head yang sangat rendah. 

a) Sudu-sudu Turbin Air 

Sudu berfungsi sebagai penggerak generator yang bergerak karena 

air. Air membentur sudu mengalir melalui sudu, dan meninggalkan sudu 

melalui suatu ruangan kosong antara rim sebelah dalam lalu masuk 

kembali ke rim di sisi yang lain kemudian akhirnya keluar. 

 

Gambar: 2.2. Sudu–Sudu Turbin Air 

Pada perancangan ini jumlah sudu-sudu yang digunakan pada 

turbin kaplan ini saya rancang berjumlah 6 sudu karena pada saat air 

mengalir membentur sudu tekanan air ke sudu lebih efisien karena sudu-
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sudu bergerak berputar dengan konstan sehingga generator bekerja dengan 

baik dan lancar. Sudu turbin kaplan (kaplan runner) merupakan sudu 

turbin yang menjadi sumber penggerak poros dan menggerakan generator 

untuk menghasilkan listrik. untuk menghitung dimensi runner digunakan 

persamaan seperti dibawah ini. Diameter runner dan diameter hub: 

𝐷 =  √
𝑄

2,2 √𝐻
       (Penche, 1998) 

𝐷1 = (0,25 +  
0,0951

𝑛𝑄𝐸
) ∗ 𝐷𝑒 

𝑄 =  𝑄𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  √𝐻 (𝐷𝑟𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟
2 𝐷ℎ𝑢𝑏

2 )   

b) Sudu Pengarah 

Perancangansudu pengarah, meliputi menentukan diameter dan 

tinggi sudu pengarah. Sudu pengarahdihitung menggunakan persamaan: 

Diameter Sudu pengarah,  𝐷𝑒𝑔𝑣 =  
60 𝑘𝑢𝑔√2𝑔𝐻

𝜋𝑁
  

kecepatan air pada sudu pengarah, 𝑉𝑓𝑔𝑣 =  𝐾𝑓𝑔√2𝑔𝐻 

Dan Laju aliran,   𝑄     =  𝜋𝐷𝑒𝑔𝑓𝐵𝑔𝑣𝑉𝑓𝑔𝑣  

  𝐷𝑒𝑔𝑣 =  Diameter Sudu pengarah (m)   (Ingram, 2007) 

𝑉𝑓𝑔𝑣 =  Kecepatan air pada sudu pengarah(m/s) 

H =   Ketinggian (Head) 

  𝐾𝑓𝑔 =  Konstanta (Ns) 

G  =  gravitasi (9,81 m/s2) 

Q   =   Laju aliran (m3/s) 

B  =  tinggi sudu pengarah (m)    
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Kug dihitung dengan mengetahui terlebih dahulu kecepatan spesifik turbin 

(Ns ). 

 

c) Sudu Turbin/Runner 

Sudu turbin kaplan (kaplan runner) merupakan sudu turbin yang 

menjadi sumber penggerak poros dan menggerakan generator untuk 

menghasilkan listrik. untuk menghitung dimensi runner digunakan 

persamaan seperti dibawah.diameter runner dan diameter hub: 

         𝐷  =  √
𝑄

2,2 √𝐻
      (Penche, 1998) 

        𝐷1 = (0,25 +  
0,0951

𝑛𝑄𝐸
) ∗  𝐷𝑒 

 𝑄  =  𝑄𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  √𝐻 (𝐷𝑟𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟
2 𝐷ℎ𝑢𝑏

2 )   

d) Segitiga Kecepatan 

Persamaan euler untuk mesin-mesin turbin untuk daya output 

adalah : 

               𝑃 = 𝑚. 𝜔 (𝑅3𝑚𝑉30 −  𝑅2𝑚𝑉20)   (Ingram, 1998) 

P = Daya output  (W)  

α1 = sudut masuk stator (sudu pengarah) (𝑜) 

α2 = sudut keluar stator (𝑜) 

β2 = sudut masuk rotor (𝑜) 

β3 = sudut keluar rotor (𝑜) 

Q = laju aliran (m3/s) 

ω  = kecepatan sudut mesin (rad/s) 
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• R2m dan R3m  

 jari-jari pada stasion 2 dan 3(jari-jari sudu pengarah dan sudu 

runner). 

• b2 dan b3 

Ketinggian sudu pada stator (sudu pengarah) dan sudu runner turbin 

propeller. 

Dimana: 

 𝑉20 =  𝑉2𝑥 . 𝑡𝑔𝑎2 =  
𝑄

2𝜋𝑅2𝑚𝑏2
 . 𝑡𝑔𝑎2   (Ingram, 1998) 

 𝑉30 =  𝜔. 𝑅3𝑚 +  𝑉3𝑥 . 𝑡𝑔𝛽3 

 𝑉3𝑥 =  
𝑄

2𝜋𝑅2𝑚𝑏2
 

2. Poros Turbin 

Tegangan dan defleksi adalah parameter yang harus diperhatikan 

pada perancangan poros. Defleksi sering menjadi parameter kritis, karena 

defleksi yang besar akan mempercepat keausan bantalan dan 

mengakibatkan terjadinya misaligment pada roda gigi, sabuk, dan rantai. 

Dalam perancanaan ini dipilih jenis ‘poros transmisi‘. Poros ini mendapat 

beban puntir murni atau gabungan beban puntir dan lentur. Daya 

ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling ,roda gigi ,pully ,dll. 

Dalam perencanaan poros transimisi ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Kekuatan poros 
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 Suatu poros transmisi harus dapat menahan beban seperti 

puntiran,lenturan, tarikan dan tekanan. Oleh karena itu, poros harus dibuat 

dari bahan pilihan yang kuat dan tahan terhadap beban-beban tersebut. 

 

2) Kekakuan poros  

 Walaupun sebuah poros mempunyai kekuatan yang cukup tinggi 

 tetapi jika lenturan atau defleksi puntirnya terlalu besar, akan 

mengakibatkan terjadinya getaran dan suara. Oleh karena itu disamping 

kekuatan poros, kekakuannya juga harus dipertimbangkan sesuai dengan 

jenis mesin yang dilayani. 

3) Putaran Kritis 

 Suatu mesin bila putarannya dinaikkan, maka pada harga putaran 

tertentu akan terjadi getaran yang sangat besar dan disebut putaran kritis. 

Putaran ini harus dihindari dengan membuat putaran kerja lebih rendah 

dari putaran kritisnya. 

4) Bahan Poros  

 Bahan poros transmisi biasa dibuat dari bahan yang ditarik dingin 

dan difinishing  seperti baja karbon yang dioksidasikan dengan ferra 

silicon dan dicor. Pengerjaan dingin membuat poros menjadi keras dan 

kekuatannya menjadi besar. 

Ada beberapa macam poros menurut pembebannya yaitu poros 

transmisi, spindel, gandar. 

 a).   Poros Transmisi 
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Pada umumnya poros transmisi ini meneruskan daya melalui 

sabuk, roda gigi, dan rantai sehingga mendapat beban puntir dan 

lentur.Pada poros dengan penampang bulat pejal nilai tegangannya adalah 

sebagai berikut 

3
32

s
x d

M


 =  

3
16

s

xy
d

T


 =     (Sularso dan Suga, 1997:17) 

dimana:  

x  = tegangan tarik (kg/mm2) 

xy  = tegangan geser (kg/mm2) 

d = diameter poros (mm) 

M  = momen lentur pada penampang kritis  

T  = momen puntir pada penampang kritis 

 sehingga: 

( ) ( )22
3max

1,5 TM
d s

+







=   (Sularso dan Suga, 2004:17) 

Untuk mencari besar diameter poros dapat dipakai rumus sebagai 

berikut 

( ) ( )
3

1

22
..

1,5








+








 TktMkm

a
ds


 mm(Sularso dan Suga, 1997:8) 

a : tegangan geser bahan yang diizinkan (kg/mm2) 

 τa =
𝜎𝑡

𝑣1𝑥𝑣2
 

M : Momen lentur (kg.mm) 

 T : Momen puntir (kg.mm) 
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b).   Spindel 

Poros yang pendek, seperti poros utama mesin perkakas, dimana 

beban utamanya berupa puntiran. Dalam perhitungan diameter poros dapat 

memakai rumus berikut 

3
2

1,5








 TCKd br

a

s


   

(Sularso dan Suga, 2004:8) 

   dimana: 

    Kt  = faktor koreksi 

(1,0)    = jika beban dikenakan secara halus 

(1,0 - 1,5) = jika terjadi sedikit kejutan atau tumbukan 

(1,5 - 3,0)  = jika beban dikenakan dengan kejutan atau tumbukan 

       besar. 

   Cb  = merupakan faktor untuk pembebanan lentur dengan 

 nilai 1,2-2,3jika tidak ada pembebanan lentur yang 

 terjadi nilai Cb dapat diambil 1,0. 

    T   =momen rencana, dapat dicari dengan persamaan 

1

51074.9
n

P
T d=  kg.mm   (Sularsodan Suga,2004:7) 

 
a   =  tegangan geser yang diijinkan  (kg/mm2) 

3. Sabuk 

Transmisi Sabuk-V (V-Belt) Jarak yang cukup jauh yang 

memisahkan antara dua buah poros mengakibatkan tidak 

memungkinkannya mengunakan transmisi langsung dengan roda gigi. 

Sabuk-V merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan. Sabuk-V adalah 
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salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai 

penampang trapesium. Dalam penggunaannya sabuk-V dibelitkan 

mengelilingi alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang 

membelit pada puli akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian 

dalamnya akan bertambah besar (Sularso, 1991:163). 

Gambar : 2.3. Dimensi Penampang Sabuk V 

Sumber : (Sularso, 1997:164) 

 

Sabuk-V banyak digunakan karena sabuk-V sangat mudah dalam 

penangananya dan murah harganya. Selain itu sabuk-V juga memiliki 

keungulan lain dimana sabuk-V akan menghasilhan transmisi daya yang 

besar pada tegangan yang relatif rendah serta jika dibandingkan dengan 

transmisi roda gigi dan rantai, sabuk-V bekerja lebih halus dan tak 

bersuara. Sabuk-V selain juga memiliki keungulan dibandingkan dengan 

transmisi-transmisi yang lain, sabuk-V juga memiliki kelemahan dimana 

sabuk-V dapat memungkinkan untuk terjadinya slip. 

Perencanaan sabuk-V perlu dilakukan untuk memperhitungkan 

jenis sabuk yang digunakan dan panjang sabuk yang akan digunakan. 

Berikut adalah perhitungan yang digunakan dalam perancangan sabuk-V 

antara lain: 

  

2
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a. Daya rencana (𝑃𝑑) 

 𝑃𝑑 = 𝑓𝑐 x P    (Sularso, 1991:7) 

 

 

  Keterangan : 

   P  = daya (W). 

  𝑃𝑑 = daya rencana (W) 

b. Momen rencana (𝑇1,𝑇2) 

  T1 = 9,74 x 105 x (
 Pd 

 n1 
) (kg.mm)  (Sularso, 1991:7) 

  T2 = 9,74 x 105 x (
Pd 

n2 
) (kg.mm)  (Sularso, 1991:7) 

  Keterangan : 

  Pd = daya rencana (W). 

  n1 = putaran poros penggerak (rpm). 

n2 = putaran poros yang digerakan (rpm).  

c. Diameter lingkaran jarak bagi puli (𝑑𝑝,𝐷𝑝) 

 
𝑛1

𝑛2
 = i = 

𝐷𝑝

𝑑𝑝
 = 

1

𝑢
 : u = 

1

𝑖
    (Sularso, 1991:166) 

 Maka  𝐷𝑝 = 𝑑𝑝 x i   

Keterangan : 

 𝑑𝑝 = diameter jarak bagi puli kecil (mm). 

 𝐷𝑝 = diameter jarak bagi puli besar (mm). 

 i     =perbandingan putaran.  

d. Kecepatan sabuk (v) 
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v = 
𝐷𝑝 𝑛1

60 𝑥 1000
     (Sularso, 1991:166) 

Keterangan : 

V  = kecepatan puli (m/s). 

 dp = diamter puli kecil (mm). 

 n1 = putaran puli kecil (rpm). 

e. Panjang keliling (L) 

L = 2C + 
𝜋

2
 (Dp + dp) + 

1

4𝐶
 (𝐷𝑝 - 𝑑𝑝)2  (Sularso, 1991:170) 

f. Jarak sumbu poros (C) 

C = 
𝑏+ √𝑏2− 8 (𝐷𝑝− 𝑑𝑝)2

8
(mm)   (Sularso, 1991:170) 

g. Sudut kontak (𝜃) 

𝜃 = 180 – 
57 (𝐷𝑝− 𝑑𝑝)

𝐶
    (Sularso, 1991:173) 

Faktor koreksi (k𝜃) = 0,990 

4. Puli (Pulley)  

Dalam perencanaan kontruksi puli pada transmisi mesin trubin 

kaplan ini putaran puli penggerak dan yang digerakkan berturut-turut 

adalah n1 (rpm) dan yang digerakkan n2 (rpm) dengan diameter nominal 

masing-masing adalah dp (mm) dan Dp (mm), serta perbandingan putaran 

u dinyatakan dengan: 

 
𝑛1

𝑛2
=

𝐷𝑝

𝑑𝑝
  

 Dimana: 

Dp = Diameter puli yang digerakkan (puli besar), (mm) 

n2 = Putaran poros puli yang digerakkan (rpm) 
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  d𝑝 = Diameter puli penggerak (mm) 

  n1 = Putaran motor (rpm) 

 Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam perhitungan puli antara lain: 

1. Ketebalan puli  

 B = (z-1) . t + 2.s    (Dobrovolsky, 1978:231) 

2.  Berat puli (Wp) 

Wp = 𝜋/4 .D2 .b .𝜌 (kg)   (Dobrovolsky,1978:254)  

 Dimana:   

  D = diameter luar puli (mm)  

  b = lebar puli (mm)  

  𝜌 = massa jenis (7.2 . 10 -6 kg/mm³) 

 

5. Sudut Kontak Sabuk Dengan Puli  

𝜃 = 1800 −
57 (𝐷𝑝−𝑑𝑝)

𝐶
(Sularso & K.Suga, 1997:173) 

            Jumlah sabuk yang diperlukan (N) 

        𝑁 =
𝑃𝑑

𝑃0𝐾𝜃
(Sularso & K.Suga, 1997:173) 

Dimana:  

P0  = Kapasitas daya yang ditransmisikan untuk satu sabuk tunggal  

K𝜃 = Faktor koreksi (harga tergantung pada besar sudut kontak 𝜃 yang 

terjadi) 

6. Pasak 

Pasak digunakan untuk menyambung dua bagian batang (poros) 

atau memasang roda, roda gigi, roda rantai dan lain-lain pada poros 
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sehingga terjamin tidak berputar pada poros. Pemilihan jenis pasak 

tergantung pada besar kecilnya daya yang bekerja dan kestabilan bagian-

bagian yang disambung. Pasak merupakan elemen mesin yang digunakan 

untuk meneruskan momen torsi dari poros ke elemen mesin lainnya 

(pulley, roda gigi). Dimensi pasak ditentukan oleh dimensi poros (ds). 

Bahan pasak biasanya dipilih bahan yang lunak dari pada bahan porosnya. 

Hal ini disebabkan karena harga pasak yang murah serta mudah 

menggantinya. Menurut letaknya pasak dapat di bedakan menjadi: pasak 

pelana, pasak rata, pasak benam, pasak singgung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.4. Penampang pasak 
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Gambar: 2.5. Alur pasak 

Tabel: 2.1. Ukuran Pasak 

Sumber : https://www.scribd.com/doc/104036792/Standart-Pasak, 

diakses 8Februari 2020 

 

https://www.scribd.com/doc/104036792/Standart-Pasak
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Perhitungan pasak : 

➢ Menentukan tegangan tarik izin bahan 

v

t
izin


 =   kg/mm2   (Sularso dan Suga, 1991:25) 

Dimana : 

σt =  kekuatan tarik bahan kg/mm2 

v = faktor keamanan (8) 

➢ Menentukan gaya tangensial 

 
( )

2
ds

T
Ft =  (kg)   (Sularso dan Suga, 1991:25) 

Dimana: 

Ft = gaya tangensial  (kg) 

T = momen torsi  (kg.mm) 

ds = diameter poros  (mm) 

➢ Menentukan tegangan geser 

lb

Ft

.
=   kg/mm2  (Sularso dan Suga, 1991:25) 

Dimana : 

Ft : gaya tangensial (kg) 

b : lebar pasak  (mm) 

l  : panjang pasak (mm) 

➢ Panjang pasak 

1.lb

Ft
izin    

b

Ft
l

izin.
1


  (Sularso dan Suga, 1991:25) 

Maka : 
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1.lb

Ft
izin   

 Dimana : 

𝑖𝑧𝑖𝑛 =  
𝜎𝑡

𝑣1. 𝑣2
 

  v1 : faktor keamanan (6) 

  v2 : faktor keamanan untuk beban tumbukan (2-5) 

   Ft : gaya tangensial yang terjadi (kg) 

 

➢ Tekanan permukaan 

1.tl

Ft
P =

    (Sularso dan Suga, 1991:25) 
 

Dimana : 

Ft : gaya tangensial (kg) 

l  : panjang pasak (mm) 

t1 : kedalaman alur pasak pada poros pertama (mm) 

7. Bantalan 

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros terbeban, 

sehingga putaran atau gerakan olak-baliknya dapat berlangsung secara 

halus, aman dan panjang umur. Bantalan harus cukup kokoh untuk 

memungkinkan poros atau elemen lainnya bekerja dengan baik. Jika 

bantalan tidak berfungsi dengan baik maka seluruh sistem akan menurun 

atau tidak dapat bekerja dengan semestinya. 
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Gambar : 2.6.Bantalan Bola Radial Magnet 

Sumber : (Sularso, 1997:129) 

 

Bantalan  berfungsi sebagai penumpu poros terbeban sehingga 

putaran poros dapat berputar secara halus dan aman. Jika bantalan tidak 

berfungsi secara baik maka seluruh sistem dalam mesin akan terganggu. 

Bantalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

• Bantalan luncur (sliding bearing). Pada bantalan ini terjadi gesekan 

luncur antara poros dengan bantalan karena permukaan poros 

ditumpu dengan permukaan bantalan dengan perantara minyak 

pelumas. Bantalan luncur mampu menumpu poros dengan putaran 

tinggi dengan beban yang besar. Karena terjadi gesekan yang besar 

maka bantalan ini memerlukan momen awal yang besar. 

• Bantalan gelinding (rolling bearing). Pada bantalan ini terjadi 

gesekan antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam. 

Bantalan gelinding pada umumya digunakan untuk beban yang 

rendah. 
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Gambar : 2.7. Macam–Macam Bantalan  

Sumber : http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1teknikmesin/204412035/bab2.pdf,  

diakses 9Februari 2020 

 

Atas dasar arah beban terhadap poros dapat digolongkan menjadi: 

• Bantalan radial 

Arah beban yang ditumpu bantalan ini adalah tegak lurus sumbu 

poros. 

• Bantalan Aksial 

Arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu poros.  

• Bantalan gelinding khusus 

Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak 

lurus sumbu poros. 

Bahan-bahan Untuk Bantalan 

Bahan-bahan bantalan secara umum adalah: 

a) Paduan Tembaga diantaranya adalah perunggu, perunggu fosfor dan 

perunggu timah hitam yang sangat baik dalam kekuatan, ketahanan 

http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1teknikmesin/204412035/bab2.pdf
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terhadap karat, ketahanan terhadap kelelahan dan dalam penerusan 

panas. Kekakuannya membuat bahan ini sangat baik untuk bantalan 

mesin perkakas. Kandungan timah yang lebih tinggi dapat 

mempertinggi sifat kekuatan bantalan. 

b) Logam Putih 

Logam yang termasuk dalam golongan logam putih ini adalah 

logamberdasarkan Sn dan Pb. 

 Bahan-bahan bantalan secara khusus dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) Bantalan Kayu  

Bahan yang khas untuk bantalan ini adalah lignum vitae. 

b) Bantalan Karet 

Dengan air sebagai pelumas, bantalan karet mempunyai koefisien 

gesek yang rendah. Karet mempunyai ketahanan yang baik terhadap 

keausan, selain itu juga dapat meredam bunyi dan getaran. 

c) Bantalan Grafit Karbon 

Grafit arang adalah bahan yang sepenuhnya dapat melumasi sendiri 

dan dapat bekerja pada temperatur tinggi. 

d) Bantalan Permata biasanya digunakan untuk alat ukur 

 Hal-hal yang harus diperhitungkan dalam perencanaan bantalan : 

1. Kekuatan Bantalan 

lwW ..=   kg  (Sularso dan Suga, 2004:107) 

Dimana: 

`W= beban bantalan    (kg) 

w = beban persatuan panjang  (kg/mm) 
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l = panjang bantalan   (mm) 

2. Tekanan Bantalan 

Yang dimaksud dengan tekanan bantalan adalah beban radial 

dibagi luas proyeksi bantalan, yang besarnya sama dengan beban 

rata-rata yang diterima oleh permukaan bantalan: 

ld

W
p =  kg/mm2  (Sularso dan Suga, 2004:109) 

Dimana : 

p = beban rata-rata  ( kg/mm2) 

l = panjang bantalan  (mm) 

d = diameter poros  (mm) 

 

3. Faktor kecepatan 

3

1

3,33








=

n
fn     (Sularso dan Suga, 1991:136) 

Dimana : 

n : putaran poros rol (rpm) 

4. Faktor umur bantalan 

P

C
fnfh =     (Sularso dan Suga, 1991:136) 

Dimana : 

C : beban nominal dimensi spesifik (kg) 

P : beban ekuivalen dinamis (kg) 

5. Umur nominal bantalan 

Lh = 500. fh3 (jam)   (Sularso dan Suga, 1991:136) 
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8. Generator Sinkron  

Generator sinkron merupakan mesin listrik arus bolak-balik yang 

berfungsi untuk merubah energi mekanik dalam membentuk putaran 

menjadi energi listrik arus bolak-balik. Generator sinkron mempunyai dua 

bagian pokok, yaitu bagian stator atau bagian dari generator sinkron yang 

tidak bergerak dan bagian rotor atau bagian generator sinkron yang 

berputar atau bergerak. Pada generator sinkron yang berukuran besar, 

bagian stator dipergunakan sebagai tempat belitan medan magnet.  

Adapun komponen pendukung dari pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH ) adalah sebagai berikut   : 

- Potensi debit air yang cukup ( Q liter/detik ) 

- Beda Tinggi Head ( meter ) 

- Gravitasi ( 9,81 m/detik2 ) 

Jika ketiga komponen diatas sudah terpenuhi,maka kita sudah bisa 

menghitung daya yang akan dibangkitkan dalam perencanaan sebuah 

PLTMH dengan rumus : 

- P  =  Q   x   H   x   g   x   eff.    (Igram, 2007) 

Dimana : 

P     =  Daya terbangkit dalam (Watt) 

Q    =  Debit air dalam (liter/detik) 

H    =   Beda Tinggi ( meter ) 

g    =  Grafitasi (9,81 m/detik2) 
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Eff  =  0,54 – 0,8  (effisiansi tergantung dari pengukuran menggunakan 

alatatau pengukuran manual). 

D. Prinsip Kerja Mesin 

 

Gambar :2.8.Prinsip Kerja Mesin Turbin Kaplan 

Prinsip kerja mesin turbin kaplan sebagai pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro adalah sebagai berikut : 

1 Aliran sungai yang mengalir dibuat sodetan dan jatuh air sodetan 

masuk kedalam bak penampung.  

2 Air masuk melalui pintu pengatur masuk air kemudian ditampung di 

dalam bendungan / bak penampung lalu disalurkan ke turbin dengan  

melalui pintu pengatur  yaitu pintu pelimpah yang dibuka.  

3 Air yang keluar melalui pintu pelimpah inilah yang dimanfaatkan 

untuk menggerakan turbin menjadi berputar. 

4 Turbin ini terhubung secara langsung dengan generator yang 

tersambung dengan pulley dan sabuk V, sehingga bila turbin bergerak 
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secara berputar, maka secara otomatis generator juga akan ikut 

berputar. 

5 Selama bergerak berputar generator ini akan menghasilkan listrik. 

6 Tenaga listrik inilah yang dihasilkan ke rumah-rumah. 

 


