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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Cara Kerja PLTMH Secara Umum    

   Secara teknis, PLTMH memiliki tiga komponen utama yaitu air (sumber energi), 

turbin dan generator. Air yang mengalir dengan kapasitas tertentu disalurkan 

dengan ketinggian tertentu menuju rumah instalasi (rumah turbin). Di rumah 

instalasi, air tersebut akan menumbuk turbin dimana turbin akan menerima energi 

air tersebut dan mengubahnya menjadi energi mekanik berupa berputarnya poros 

turbin. Poros yang berputar tersebut kemudian ditransmisikan ke generator dengan 

menggunakan kopling. Dari generator akan dihasilkan energi listrik yang akan 

masuk ke sistem kontrol arus listrik, sebelum dialirkan ke rumah-rumah atau 

keperluan lainnya (beban). Begitulah secara ringkas proses PLTMH mengubah 

energi aliran dan ketinggian air menjadi energi listrik.  

 

Gambar 2.1. Hubungan Energi Potensial - Energi Mekanik - Energi 

Listrik 
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2.2.  Bagian bagian PLTMH 

     Bagian-bagian penting dari PLTMH baik komponen utama penunjang biasanya 

di sesuaikan dengan tempat instalasi (kondisi geografis baik potensi aliran air serta 

ketinggian tempat). 

Berikut adalah bagian komponen komponen yang dignakan PLTMH pada 

umumnya :  

2.2.1. Bendungan (Weir) 

Bendungan (weir) adalah bangunan yang melintang di sungai yang 

berfungsi untuk membelokkan arah aliran air. Konstruksi bendungan (weir) 

bertujuan untuk menaikkan dan mengontrol tinggi air dalam sungai secara 

signifikan sehingga elevasi muka air cukup untuk dialihkan ke dalam intake 

pembangkit listrik tenaga mikrohidro. 

 

Gambar 2.2. Bendungan(Weir) 

(http://megahidro.co.id/news/mengenal-pltmh.html) 

2.2.2.  Saluran Penyadap (Intake) 

Saluran penyadap adalah bagian dari konstruksi sipil yang digunakan 

untuk masuknya air dari sungai menuju saluran pembawa dengan dilengkapi 

penghalang sampah. 

http://megahidro.co.id/news/mengenal-pltmh.html
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Gambar 2.3.  Saluran Penyaadap (intake) 

2.2.3.  Saluran Pembawa (Headrace) 

     Saluran pembawa berfungsi untuk mengalirkan air dari intake sampai ke 

kolam penenang. Selain itu, saluran ini juga berfungsi untuk mempertahankan 

kestabilan debit air. Saluran air untuk sebuah pembangkit skala kecil 

cenderung untuk memiliki bangunan yang terbuka. 

 

Gambar 2.4. Saluran Pembawa (Headrace) 

2.2.4.  Kolam Penenang (Forebay) 

  Kolam penenang berfungsi untuk mengendapkan dan menyaring 

kembali air agar kotoran tidak masuk dan merusak turbin. Selain itu, kolam 

penenang ini juga berfungsi untuk menenangkan aliran air yang akan masuk 

ke dalam pipa pesat.Sebelum Kolam Penenang ada yang dinamakan Saluran 
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pelimpah yang berfungsi untuk mengurangi kelebihan air pada saluran 

pembawa. 

 

Gambar 2.5. Kolam Penenang (Forebay) 

2.2.5. Rumah Pembangkit (Power House) 

Pada rumah pembangkit ini terdapat turbin, generator dan peralatan 

lainnya. Bangunan ini menyerupai rumah dan diberi atap untuk melindungi 

peralatan dari hujan dan gangguan-gangguan lainnya.Sebelum Power House 

ada yang dinamakan Pipa pesat (penstock) yaitu pipa yang yang berfungsi 

untuk mengalirkan air dari kolam penenang (forebay) menuju turbin 

air.Setelah Power House ada yang dinamakan Saluran pembuang yang 

berfungsi untuk mengalirkan air keluar setelah memutar turbin,kemudian ada 

yang disebut dengan Generator yang biasanya dihubungkan ke turbin dengan 

bantuan poros dan gearbox, memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar 

kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron 

yang membangkitkan arus AC. Hampir semua energi listrik dibangkitkan 

dengan menggunakan mesin sinkron. Generator sinkron (sering disebut 

alternator) adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah daya 

mekanik menjadi daya listrik,Turbin sendiri memiliki fungsi mengubah 
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energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memukul sudu-sudu dari 

turbin sehingga turbin berputar. 

 

Gambar 2.6. Rumah Pembangkit (Power House)PLTMH Boon Pring) 

2.3. Persamaan energi  

     Arus air yang mengalir mengandung energi. Melalui sebuah turbin air, energi 

arus air tersebut bentuknya dapat dirubah. Bentuk energi yang dimiliki fluida dapat 

dibagi atas 4 bentuk :  

2.3.1. Energi Kinetik Fluida 

Merupakan bentuk energi yang dimiliki oleh fluida dengan massa m 

(kg) dan kecepatan C (m/s), yang di definisikan sebagai : 

𝑬𝒌 =
𝟏

𝟐
 𝒎𝒄𝟐 

2.3.2 Energi Potensial Fluida 

     Bentuk energi yang dimiliki fluida dengan massa m (kg) dimana energi 

yang timbul disebabkan oleh pengaruh dari gravitasi bumi g (m/s2) yang di 

definisikan sebagai:    

𝑬𝒑 =   𝒎 𝒈 𝒉 
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2.3.3 Energi Tekanan  

     Energi yang disebabkan oleh adanya gaya yang diberikan oleh unit massa 

fluida dengan massa jenis ( ρ ) pada suatu bidang yang didefinisikan : 

 𝑬𝒕 =  𝒎 
𝒑

𝝆
 

2.3.4 Energi Dalam 

Energi Dalam yaitu suatu energi yang dimiliki fluida yang besarnya            

dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan fluida itu sendiri, didefinisikan 

sebagai: 

𝜹𝑸 =  𝜹𝑼 + 𝜹 𝒑𝒗 

     Untuk fluida inkompresible seperti air, energi dalam dapat diabaikan dalam 

perhitungan, karena energi dalam tidak memberikan efek yang besar terhadap kerja 

mesin fluida  (δU = 0). Pada instalasi turbin air terdapat adanya perbedaan tinggi 

air masuk dan keluar, hal ini terjadi karena perbedaan ketinggian dari permukaan 

air akibat perubahan aliran air. Dimana energi aliran akan berubah menjadi energi 

pada poros oleh turbin dalam bentuk head atau ketinggian (Adly Havendri dan 

Hendro Lius,2009). 

2.4. Daya dan Effesiensi  

     Daya yang dihasilkan oleh kerja turbin didefinisikan sebagai kerja dalam satu 

detik yang dilakukan oleh air seberat m (kg) dimana akibat percepatan gravitasi 

bumi, air jatuh pada ketinggian head sampai pada daerah terendah dimana turbin 

tersebut dipasang. Diantara sudu gerak turbin, air yang jatuh mengalir Q (m3/s) 

akan menghasilkan gaya-gaya dengan kecepatan putar tertentu pada sudu turbin.  

Daya yang dihasilkan turbin dengan efisiensi tertentu dapat ditentukan dengan 

persamaan :    
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   𝑷𝒕𝒉 = 𝝆  𝒈  𝑸  𝑯 𝜼   

Dimana:   

Pth = Daya turbin [Watt]  

ρ = Massa jenis air [kg/m3]   

Q = Debit [m 3/s]   

g = Percepatan grafitasi [m/s 2]   

H = "net head" / tinggi efektif   

Besar efisiensi turbin berkisar antara 75% sampai 90%, tergantung pada jenis turbin 

(turbin yang besar akan memiliki efisiensi paling tinggi). 

2.5. Jenis jenis Turbin 

     Berdasarkan model aliran air masuk runner maka turbin air dapat dibagi menjadi 

tiga tipe yaitu: 

2.5.1. Turbin Aliran Tangensial 

     Pada kelompok turbin ini posisi air masuk runner dengan arah tangensial 

atau tegak lurus dengan poros runner mengakibatkan runner berputar, 

contohnya turbinpelton dan turbin banki. 

 

Gambar 2.7.Turbin Aliran Tangensial 
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2.5.2. Turbin Aliran Aksial  

     Turbin ini air masuk runner dan keluar runner sejajar dengan poros 

runner.Salah satu contoh dari tipe turbin ini adalah turbin kaplan atau turbin 

propeller. 

 

Gambar 2.8.Turbin Aliran Aksial 

2.5.3.  Turbin Aliran Aksial - Radial 

     Pada turbin ini, air masuk ke dalam runner secara radial dan keluar runner, 

secara aksial sejajar dengan poros. Turbin Francis adalah termasuk dari jenis 

turbin ini. 

 

Gambar 2.9. Turbin Aliran Aksial - Radial 
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Dari segi pengubahan momentum fluida kerjanya, turbin dibagi dalam dua 

golongan (Penggerak Mula Turbin,Wiranto Arismunandar 1988) yaitu: 

2.5.4. Turbin Reaksi  

     Turbin reaksi adalah turbin yan memanfaatkan energi potensial untuk 

menghasilkan energi gerak. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusu 

yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui 

sudu.Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner 

dapat berputar. Ciri utama turbin reaksi pada semua jenis turbin, baik turbin 

uap, turbin gas maupun turbin air adalah sebagian tekanan jatuh terjadi pada 

sudu tetap dan sebagian lagi pada sudu berputar. Persamaan kontinuitas dapat 

digunakan pada perhitungan alira melalui sudu berputar, karena seluruh fluida 

kerja memenuhi semua saluran sudu. Karena fluida masuk sudu berputar 

melaluseluruh tepi seksi masuk, maka untuk daya dan putaran yang sama, 

diamete nominalnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan turbin 

impuls.Turbin reaksi terdiri atas Turbin Francis, Turbin Propeller dan Turbin 

Kaplan. 

2.5.5. Turbin Impuls 

     Turbin impuls adalah turbin yang memanfaatkan energi potensial air 

diubah menjadi energi kinetik dengan nossel. Air keluar nossel yang 

mempunyai kecepatan tinggi membentur sudu turbin. Setelah membentur 

sudu, arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum 

(impuls). Akibatnya roda turbin akan berputar.Ciri utama turbin impuls 

adalah tekanan jatuh hanya terjadi pada sudu tetap, dan tidak terjadi pada sudu 

berputar, umumny turbin impuls ini seluruh energi potensial di ubah menjadi 
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energi kinetis didala nozzle sebelum menerpa roda turbin, air  yang keluar 

dari nozzle memancar dengan kecepatan-kecepatan tinggi diarahkan pada 

sejumlah sudu-sudu yang di pasang sekeliling roda turbin. Turbin Impuls 

terdiri atas Turbin Pelton,Turbin Turgo, dan Turbin Propeller. 

2.6. Komponen komponen Turbin  

      Komponen-komponen turbin terdiri atas:  

2.6.1. Daun sudu-sudu turbin  

     Daun sudu-sudu turbin berbentuk lengkung yang bagian ujung-ujungnya 

dirangkai pada piring bulat perletakan sudu-sudu sehingga membentuk 

silinder sudu.  

 

Gambar 2.10. Daun sudu-sudu turbin 

2.6.2. Piring sudu-sudu turbin  

     Berupa piringan berbentuk bulat yang diberi celah alur untuk penempatan 

daun sudu-sudu dan lubang bulat dibagian tengah untuk penempatan pipa 

sebagai poros silinder sudu, piring sudu-sudu ditempatkan pada poros silinder 

sudu-sudu. 
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Gambar 2.11. Piring Sudu-Sudu Turbin 

2.6.3. Bearing  

     Bearing adalah bagian dari mesin, yang terbuat dari logam, yang berfungsi 

untuk memperkecil gesekan pada perputaran antara poros dengan rumah atau 

sebaliknya. Bearing juga berfungsi menumpu poros yang berbeban, sehingga 

putaran yang terjadi dapat berlangsung secara halus aman dan tahan lama 

dalam penggunaannya.   

 

Gambar 2.12. Bearing Turbin 

2.6.4. Poros  

     Poros merupakan suatu bagian yang terpenting dari sebuah turbin karena 

memiliki peranan penting dalam transmisi, yang meneruskan daya ke bagian-

bagian yang lain. Untuk meneruskan daya poros diklasifikasikan menurut 

fungsinya yaitu poros transmisi, poros spindle, dan gandar. Sesuai dengan 

fungsi dan kegunaannya, maka dalam perancangan ini poros yang digunakan 
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adalah jenis poros transmisi karena daya yang ditransmisikan kepada poros 

melalui puli dan sabuk. 

 

Gambar 2.13. Daun sudu-sudu turbin 

2.6.5. Rumah Turbin  

     Rumah Turbin berungsi seagai penyanggah sekaigus pelindung komponen 

komponen dari turbin pada beberapa jenis turbin biasanya rumah turbin 

berungsi membagi rata air yang diterima dari pipa pesat ke sekeliling turbin 

contohnya pada rumah spiral.   

 

Gambar 2.14. Daun sudu-sudu turbin 

2.7. Turbin propeller  

      Sama halnya dengan turbin – turbin pada umumnya,bagian – bagian turbin 

Propeller juga memiliki bagian – bagian utama yaitu : 

a) Rumah spiral  

b) Turbin 
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c) Pipa pelepas Air 

 

Gambar 2.10. bagian – bagian turbin Propeller 

Turbin propeller dalam artian umum terdiri dari 4 macam : 

a) Daun-daun turbin tetap – katup pemandu tetap  

b) Daun-daun turbin tetap – katup pemanu dapat di atur  

c) Daun-daun turbin dan katup dapat di atur 

d) Daun-daun turbin dapat di atur – katup pemandu tetap 

Umumnya turbin dengan daun-daun turbin di sebut turbin popeller dan engan daun-

daun turbin yang dapat diatur di sebut turn kapalan.Perlu I ingat bahwa bagian-

bagian turbin propeller juga di temukan oleh Kaplan,turbin kaplan dengan teanan 

rendah mempunyai 4-6 daun, sedang dengan tekanan tinggi terdiri dri 8 daun.Daun 

dibuat dari baja tetapi ada juga yang di buat dari baja tahan karat yang lebih mampu 

menahan Kavitasi  (O.F.Patty,tenaga air,1995). 
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2.7.1.  Keunggulan-keunggulan dari turbin Propeller  

dibandingkan dengan turbin jenis lainnya adalah sebagai berikut : 

2.7.1.1. Kisaran operasi yang luas  

     Kisaran operasi pada turbin Propeller meliputi debit antara 20 

sampai 10.000 liter per detik, serta head antara 1 sampai 200 m. Turbin 

Propeller dapat beroperasi pada berbagai debit dibandingkan dengan 

jenis turbin lainnya. Dengan adanya kisaran operasi yang luas maka 

turbin Propeller memungkinkan untuk dipakai pada berbagai PLMTH 

yang debit dan head-nya berbeda. 

2.7.1.2. Sebagai alternatif turbin francis  

     Dengan kisaran operasi yang luas, turbin Propeller dapat menjadikan 

alternatif menggantikan turbin prancis yang dulunya sering digunakan 

sebagai penggerak mula PLTMH.  

2.7.1.3.  Pengaturan efisiensi yang tetap tinggi pada debit rendah  

     Turbin Propeller mempunyai keunggulan di mana dapat diatur agar 

efisiensinya tetap tinggi meskipun aliran sangat kecil, misalnya hanya 

seperempat atau 25% dari debit aliran  penuh. 

2.7.1.4.  Mudah dan murah  

     Proses pabrikasi dan pemeliharaan Turbin Propeller merupakan 

turbin air jenis impuls yang berbeda dengan turbin reaksi yang tidak 

memerlukan casing yang mampu menahan tekanan tinggi, juga 

memerlukan clearance yang sangat tinggi. Dengan sifat-sifat tersebut, 

turbin ini lebih gampang dipabrikasi dan dipelihara. Artinya dalam 
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pemeliharaannya tidak memerlukan teknisi dan peralatan yang khusus 

(www.microhydropower.net) 

2.7.2. Kekurangan  

Disamping keunggulan-keunggulannya, turbin Propeller juga 

memiliki  keterbatasan dalam penggunaannya,seperti:                                                    

2.7.2.1. Efisiensi yang lebih rendah  

Masing-masing jenis turbin memiliki kurva efisiensi yang berbeda 

jika beroperasi pada berbagai macam debit aliran air. Sebuah turbin 

biasanya didesain untuk beroperasi pada titik efisiensi terbaiknya. Jika 

turbin beroperasi pada debit yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 

titik efsiensi terbaiknya maka efisiensi hidrauliknya akan turun. 

2.7.2.2. Pengaturan secara load control  

System pengaturan pada pembangkit listrik mempunyai fungsi agar 

jumlah listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah listrik yang 

dikonsumsi, sehingga kualitas listrik yang dihasilkan berupa tegangan 

dan frekuensi tetap terjaga. Untuk itu ada dua jenis sistem pengaturan 

pada listrik tenaga air, yaitu:   

a. Pengaturan debit air ( flow control)  

b. Pengaturan beban listrik  

(load control, British Hydro Association). 

2.8. Karakteristik Turbin 

     Setiap turbin memiliki karakteristiknya masing-masing.Karakter turbin biasanya 

dipengaruhi oleh beberap faktor untuk itu dalam menentukan tipe turbin yang 

diperlukan di perhatikan adalah: 

http://www.microhydropower.net/
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1. Head atau ketinggian permukaan air (H) 

2. Debit atau kapasitas air (Q) 

3. Kecepatan putaran (n) 

4. Kecepatan spesifik (𝑛𝑞) 

2.8.1.  Head atau ketinggian permukaan air (H) 

     Dari suatu tinggi jatuh air  𝐻 =
𝑈1.𝐶𝑈1

𝑔.𝜂𝑇
  bisa di peroleh daya spesifik yang 

di hasilkan turbin bisa dengan harga u1 yang kecil daan cu1 yang besar atau 

sebaliknya tetapi u1 = D1.π.n tergantung pada diameter D1  dan kecepatan  

putar roda turbin. 

2.8.2.  Debit atau kapasitas air (Q) 

     Luas penampang salurn A1 tergantung pada kapasitas aliran air. Dari 

persamaan kontinuitas 𝐴1 =  𝑉 𝐶1⁄  dimana pada roda turbin A1 = D1.π.b1 jadi 

disini ada hubungan nya dengan diameter roda turbin, yang berarti ada 

pengaruhnya terhadap besarnya u1, dengan pemilihan lebar b berarti diameter 

roda D  dan dengan demikian bentuk roda turbin juga telah di tentukan. 

2.8.3. Kecepatan Putaran (n) 

      Dalam pemilihan kecepatan putaran sebaiknya di tentukan setinggi 

mungkin, karena dengan kecepatan putar yang tinggi akan di dapat momen 

puntir yang kecil,poros yang kecil, dan dimeter roda turbin yang kecil serta 

ukuran – ukuran bagian mesin yang kecil. 

2.8.3.1. Kecepatan Spesifik (𝒏𝒒) 

     Kecepatan spesifik (𝑛𝑞) di pakai sebagai tanda batasan untuk 

membedakan tipe roda turbin dan dipakai sebagai suatu besaran yang 

penting untuk merancang turbin air. 
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𝒏𝒒 = 𝒏
√𝒗

√𝒉𝟐𝟒 = 𝒏
 √𝒗  

𝒉
𝟑
𝟒

𝒎𝒊𝒏−𝟏 

Dimana : 

𝑛 = 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 putar (jumlah putaran/menit) 

𝑣 = kapasitas air m3 s⁄  

H = Tinggi jatuh air (m) 

2.8.4.   Daya turbin 

     Dari kapasitas air (Q) dan tinggi air jatuh (H) dapat di peroleh daya yang 

di hasilkan turbin  

𝒑 = 𝝆. 𝒈. 𝑸. 𝑯. 𝜼𝑻 

Dimana : 

 𝑝 = 𝑑𝑎𝑦𝑎 (watt) 

 𝜌 = massa jenis air ( 𝑘𝑔 𝑚3)𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄  )⁄  

 𝑔 = gravitasi (𝑚 𝑠2)⁄  

   𝐻 = Tinggi jatuh air (𝑚) 

   𝑄 = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠itas air/debit (m3 s)⁄  

Bila massa aliran (m) telah ketahui dan tinggi jatuh air telah di ketahui maka 

daya yang di hasilkan : 

𝒑 = 𝒎. 𝒈. 𝑸. 𝑯. 𝜼𝑻 

Dimana : m = massa aliran 

2.8.5.   Konstruksi Turbin 

     Dalam merancang sebuah turbin ada beberapa yang harus di ketahui 

nilainya seperti diameter hub, lebar poros, dan lebar blade  

 



23 
 

 
 

2.8.5.1. Kecapatan Aliran 

     Kecepatan aliran yang dimaksud adalah kecepatan aliran air yang 

mengalir dan membentur pada blade sehingga menghasilkan 

putaran.karena turbin air mengubah energi kinetik menjai energi 

mekanik maka dalam perhitungan kecepatan aliran menggunakan 

rumus, 

𝒗 = √𝟐. 𝒈. 𝒉 

Dimana : 

𝑣 = kapasitas air m3 s⁄  

𝑔 = gravitasi 9,81(𝑚 𝑠2)⁄  

𝐻 = Tinggi jatuh air (𝑚) 

2.8.5.2. Diameter Luar sudu (D1) 

     Setelah mendapatkan kecepatan maka hasilnya dikalikan dengan 

U1* yang di dapat dari grafik untuk mendapaatkan nilai dari diameter 

keseluruhan (D1). 

𝑫𝟏 =
𝟔𝟎. 𝒖𝟏

𝝅. 𝒏
 

Dimana: 

𝑼𝟏 = 𝑽. 𝑼𝟏
∗  

Diameter leher poros (𝐷𝑁) 

𝑫𝑵 =
𝟔𝟎. 𝑼𝑵

𝝅. 𝒏
 

Dimana: 

𝑼𝑵 = 𝑽. 𝑼𝑵
∗  
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𝑈𝑁
∗ , 𝑈1

∗ , 𝑐𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑟𝑎ℎ
∗  di dapat dari grafik hasil dari perhitungan 

kecepatan spesifik pada gambar.Dari ketentuan dimensi maka 

kecepatan meridian 𝑐2𝑚 = 𝑐2 pada bagian keluar roda jalan sama 

dengan kecepatan masuk ke pipa hisap.  

𝒄𝟐𝒎 = 𝒄𝟐 = 𝑽 𝑨⁄   dengan penampang 𝑨 = (𝑫𝟏
𝟐 − 𝑫𝑵

𝟐 ). 𝝅 𝟒⁄  

Segitiga kecepatan di dapat dari: 

𝜼𝑻. 𝒈. 𝑯 = 𝒖. (𝒄𝒖𝟏 − 𝒄𝒖𝟐) 

𝜼𝑻 =
𝑷

𝑯.𝑽.𝝆.𝒈
      

Dengan 𝑐𝑢2 = 0 karena 𝑐2  adalah pengeluaran yang tegak lurus maka 

di dapat kecepatan absolut. 

Kecepatan abbsolut  

𝒄𝒖𝟏 =
𝜼𝑻. 𝒈. 𝑯

𝒖
 

Dimana : 𝒖 = (𝒖𝟏. 𝒖𝒏)/𝟐 

Dengan demikian bagan segitiga kecepatan bagian  tengah sudu bisa di 

gambar. 

Kemudiaan untuk menentukn kecepatan pada leher poros 

menggunakan rumus yan sama dimana : 

𝒖 = 𝒖𝑵 

Dengan demikian bagan segitiga kecepatan bagian  leher poros bisa di 

gambar. 

Kemudian menentukan kecepatan absolut pada bagian luar dimana  

𝒖 = 𝒖𝟏 

Dengan demikian bagan segitiga kecepatan bagian luar bisa di gambar. 
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2.8.5.3. Tinggi Jatuh Air. 

     Tinggi jatuh air pada sudu pengarah dapat di hitung mrnggunakan 

rumus : 

𝑯𝑳𝒆 = 𝒄𝟏
𝟐/𝟐. 𝒈 

Tinggi air jatuh pada roda jalan: 

𝑯𝑳𝒂 = (𝒘𝟐
𝟐. 𝒘𝟏

𝟐)/𝟐. 𝒈 

Didalam pipa hisap : 

𝑯𝒔 = 𝒄𝟐𝒎
𝟐 /𝟐. 𝒈 

Jumlah Keseluruh/total adalah : 

𝑯 =  𝑯𝑳𝒆 + 𝑯𝑳𝒂 + 𝑯𝒔 

2.8.5.4. Gaya tangensial T dan gaya aksial S  

     Gaya tanngensial adalah gaya yang tegak lurus dengan gaya 

sentrifugal. 

𝑻 = 𝑫. 𝝅. 𝑪𝒎. 𝝆. (𝒘𝒖𝟐 − 𝒘𝒖𝟏) 

Dimana : 

𝑪𝒎 = 𝑽. 𝑪𝒎 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒓𝒂𝒉
𝟐  

Harga D dalam hal ini di ambil dari harga 𝐷𝑚 

𝑫𝒎=(𝑫𝟏+𝑫𝟐𝑫𝒎 = (𝑫𝟏 + 𝑫𝟐)/𝟐 

𝑩𝒐 adalah Tinggi sudu pengarah(hidraulic turbines Their Design and 

Equipment hal,137) 

𝑩𝒐 =
𝑸

𝝅. 𝑫. 𝑪𝒎
 

B adalah jumlah keseluruhan lebar sudu yang di dapat dari  
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𝑩 =
𝑫𝟏

𝟐
−

𝑫𝑵

𝟐
 

𝐶𝑚=𝐶2 adalah kcepatan air melalui seluruh penampang 

Peritungan perbandingan, 

Daya yang dihasilkan : 

𝒑 = 𝑴𝒕. 𝝎 

Dimana :  

𝑀𝑡=𝑇.𝑟 

𝝎 =
𝝅. 𝒏

𝟑𝟎
 

Gaya geser axial : 

𝒔 = (𝝆 𝟐)⁄ . (𝑾𝟐
𝟐 − 𝑾𝟐

𝟐). 𝑫𝑴. 𝝅. 𝑩 


