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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1.  UMUM 

Dalam perencanaan pekerjaan selalu dibutuhkan kajian pustaka sebab 

dengan kajian pustaka dapat ditentukan spesifikasi - spesifikasi yang menjadi 

acuan dalam pelaksanaan pekerjaan struktur tersebut. 

Perencanaan PLTA perlu dilakukan kajian pustaka untuk mengetahui 

besarnya debit yang ada di sungai yang bersangkutan dan dapat ditampung dalam 

kolam tando harian buatan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perhitungan 

yang cermat mengenai berapa besarnya debit sungai yang terjadi dan berapa 

kapasitas kolam tando harian buatan yang ditinjau. PLTA dimana dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan berbagai disiplin ilmu yang 

mendukung. 

Untuk menunjang perencanaan diperlukan pula teori-teori dan rumus dari 

pustaka yang sangat penting demi mempercepat proses pengumpulan data. 

Dalam hal ini hanya akan membahas secara garis besar studi pustaka tentang 

untuk PLTA.  

Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi yang dimiliki oleh air 

(debit dan tinggi jatuh) dimana air itu digunakan untuk menggerakkan bilah 

turbin sehingga dapat berputar, kemudian turbin tersebut menggerakkan 

generator untuk merubah tenaga gerak menjadi tenaga listrik. 

Analisis dan perhitungan perencanaan PLTA ini antara lain: 

•  Analisis hidrologi, meliputi perhitungan dan penentuan Q desain dan Q 

rata - rata, perhitungan debit banjir sungai, debit andalan. 

•  Perhitungan kolam tando harian buatan, meliputi volume storage kolam 

tando, dan elevasi puncak kolam tando,  
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• Desain struktur, meliputi desain bangunan intake, kantong lumpur, 

saluran penguras dan pembuang inlet dan pelengkapnya, dan pipa pesat 

beserta turbin dan bangunan pelengkapnya.  

2.2.  ANALISIS HIDROLOGI 

       Hidrologi adalah bidang pengetahuan yang mempelajari kejadian - 

kejadian penyebaran air alamiah di bumi. Faktor hidrologi yang sangat 

berpengaruh pada wilayah Tuntang adalah curah hujan (presipitasi). Curah hujan 

pada suatu daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya debit 

yang terjadi, pada daerah yang menerimanya. 

Analisis hidrologi dalam perencanaan ini terdiri atas dua pembahasan 

yaitu debit banjir sungai. Debit banjir sungai diperlukan dalam perhitungan 

pendimensian struktur, dan penentuan Q desain PLTA. 

2.2.1 Perhitungan Q Desain 

Data  debit sungai harian yang didapat dari dinas terkait dalam hal ini 

Balai PSDA Jragung – Tuntang bagian operasional dianalisis untuk membuat 

keputusan dan menarik kesimpulan mengenai debit desain untuk perencanaan 

PLTA berdasarkan metode penetuan debit desain yang ada. Untuk perencanaan 

ini debit banjir harian yang didapat sangat penting bagi penentuan debit desain. 

Cara menghitung Q desain PLTA 

1. Menggunakan cara lama ( sebelum perang dunia II ) 

2. Menggunakan cara baru ( setelah perang dunia II) 

Dimana perencanaan debit desain akan lebih baik apabila dilakukan 

pengukuran debit sungai dimana periode pengukuran yang sangat lama, misal 

periode pengukuran sampai dengan 20 tahun. Pengukuran debit sungai dengan 

periode yang sangat lama akan menghasilkan Q desain yang sangat baik dimana 

tingkat ketelitian Q akan tinggi. 

Contoh metode Q desain : 

‐ Mempunyai data pengukuran selama 10 tahun. Kemudian membuat 

garis debitnya (membuat garis rata-rata tahunan). Misal jika 

mendapati pengukuran dalam periode 10 tahun maka kita akan 
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mempunyai 10 ordinat. Ordinat tidak harus dipasang urut berdasarkan 

tahunnya, tetapi bias berdasarkan mana yang besar , di depan dan 

yang kecil di belakang. 

 
Gambar 2.1 Gambar garis masa debit dalam kurun waktu 10 tahun 

 
Pengambilan perencanaan Q desain yaitu dipilih koordinat dari grafik 

masa debit dimana terjadi 80% kering. Dari Q tersebut maka dpat diketahui Q 

desain yaitu Q270 hari pada tahun 80 % kering tersebut dalam  suatu periode. 
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2.2.1.2 Metode Q Desain Dengan Menggunakan Cara Lama  

Pengambilan tahun yang digunakan untuk perencanaan Q desain cara 

lama adalah tahun 80% kering. 80% dalam perencanaan ini adalah selama 20 % 

kekurangan air dan 80% kelebihan air. 

 

 
                        Gambar 2. 2 Garis masa debit dalam kurun waktu 10 tahun 

 

Kelemahan cara lama  

1. Misal jika kita ambil periode 20 tahun maka akan terjadi perbedaan 

antara pengambilan Q desain dengan periode 20 tahun dengan Q 

desain dengan periode 10 tahun. Sehingga cara lama ini merugikan 

apabila jangka watu yang diambil lebih panjang, dimana periode 

berikutnya adalah kering. 

2. Apabila ada pengambilan koordinat Q desain kelirun atau tidak sesuai 

pada periode dalam kurun waktu tersebut maka Q desain yang 

diambil akan meleset sehingga tidak singkron. 
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2.2.1.3 Metode Q desain dengan cara baru. 

Cara baru ditemukan setelah perang dunia kedua 

Ada 2 cara yaitu : 

‐ Mengambil rata – rata waktu dari garis masa debit ( T ). 

‐ Mengambil rata – rata debit  dari garis masa debit (Q ). 

Caranya  : 

Cara IIA : 

‐ Dibuat garis potong secara vertikal dari garis masa debit misal kita 

namai dengan garis I-I dan garis II-II dan seterusnya. Makin banyak 

garis masa debit maka makin teliti. 

‐ Pada periode 10 tahun maka akan ada 10 garis masa debit. 

‐ Perpotongan garis masa debit I dan garis I-I kita sebut dengan Q1 

‐ Perpotongan garis masa debit I dan garis II-II kita sebut dengan Q2 

‐ Hasil rata rata =     
 

‐ Qrata-rata = 
∑

 

‐ Pada potongan I-I maka akan didapat Qrata-rata I. 

‐ Pada potongan II-I maka akan didapat Qrata-rata II, sehingga akan 

didapat garis masa debit dalam kurun waktu 10 tahun. 

‐ Pada cara baru ini ada tendensi untuk memperbesar Q desain. Misal 

dari Q150-Q200 hari, dari garis masa debit rata-rata dalam satu 

periode (dalam hal ini 10 tahun) maka dapat didapat Q desain. 

‐ Di Amerika Q120 hari dianggap sebagai Q desain karena tenaga air 

merupakan bantuan. 

Cara II B : 

‐ Misal  terdapat garis masa debit 10 tahun, maka akan terdapat 10 

garis. 

‐ Dimana sumbu X menunjukkan hari dan Sumbu Y menunjukkan 

besarnya debit. 
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‐ Kemudian kalau dipotong secara horizontal misal di I-I yang 

terpotong melalui 10 tempat di garis masa debit tersebut. 

‐ Pada potongan I-I yang tersinggung di 10 tempat didapat 

T1,T2,T3,…., dan seterusnya. 

‐ Maka didapat Trata-rata = 
 

 

= 
∑

 

‐ Dari bermacam macam potongan, dapat dihitung Trata-ratanya karena 

grafik dari harga Trata-rata dari berbagai macam potongan menuju Q 

minimum,mak cara IIB ini lebih teliti dari pada cara IIA. 

 

2.3. PERHITUNGAN KOLAM TANDO  

 Pemakaian listrik selama sehari atau 24 tidak tetap. Umumnya di 

Indonesia dapat disimpulkan bahwa pemakaian listrik pada malam hari jauh 

lebih besar daripada pemakaian pada siang hari. Misal pada siang hari debit yang 

diambil dari sungai lebih besar atau melebihi kebutuhan sedangkan pada malam 

hari lebih kecil dari pada kebutuhan. Karena itu pada siang hari debit disimpan 

pada reservoir harian untuk dipakai malam hari ketika terdapat kekurangan air 

untuk memenuhi kebutuhan ataupun sebaliknya. Dengan demikian grafik unit 

load curve selama sehari merupakan dasar dalam perencanaan reservoir harian. 

 Volume storage kolam adalah besarnya volume penyimpanan di dalam 

kolam tando untuk memenuhi keperluan PLTA. Volume kolam berfungsi untuk 

dapat menjamin air tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap saat baik 

untuk debit rendah maupun debit puncak. 

 Volume Kolam Tando adalah selisih antara debit Ketersediaan dan 

Kebutuhan pada total waktu yang sama. Dalam hal ini juga diperlukan grafik unit 

load curve sebagai faktor penetu besar kecilnya volume kolam tando harian. 
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2.4 BANGUNAN PENGAMBILAN 

2.4.1 Intake atau Pintu Pengambilan 

Bangunan pengambilan adalah bangunan air untuk mengelakkan air dari 

sungai dalam jumlah yang diinginkan. Fungsi bangunan ini dalam perencanaan 

PLTA adalah untuk membelokkan aliran air dari sungai dalam jumlah yang 

diinginkan untuk kebutuhan PLTA. Besarnya bukaan pintu tergantung dengan 

kecepatan aliran masuk yang diinginkan. Kecepatan ini tergantung pada ukuran 

butir bahan yang diangkut. 

Kapasitas pengambilan harus sekurang-kurangnya 120% dari kebutuhan  

pengambilan (dimension requirement) guna menambah fleksibilitas dan agar 

dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi selama umur proyek. 

Bila bangunan pengambilan mempunyai bukaan lebih dari satu, maka 

pilar sebaiknya dimundurkan untuk menciptakan kondisi aliran masuk yang lebih 

mulus. 

 QQn *2,1=     

        zgbaQn ..2....µ=  
Qn  =  debit rencana (m3/det) 

Q  =  kebutuhan air di (m3/det) 

µ  =  koefisien debit 

a  =  tinggi bukaan (m) 

b  =  lebar bukaan (m)  

g  =  gaya gravitasi = 9,81 m/det2 

z  =  kehilangan tinggi energi pada bukaan antara 0,15 – 0,30 m 
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Gambar 2.3 Sketsa Potongan Melintang Bangunan Pengambilan 

2.4.2 Saluran Kantong Lumpur 

Kantong lumpur merupakan pembesaran potongan melintang saluran 

sampai panjang tertentu untuk mengurangi kecepatan aliran dan kesempatan 

pada sedimen untuk mengendap. Untuk menampung endapan sedimen tersebut 

dasar bagian saluran tersebut diperdalam dan diperlebar. Tampungan ini 

dibersihkan setiap jangka waktu tertentu dengan cara membilas sedimennya 

kembali ke sungai dengan aliran super kritis. Kantong lumpur ditempatkan 

dibagian belakang pengambilan. Sketsa kantong lumpur dapat dilihat pada 

Gambar 2.6  
 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Sketsa Kantong Lumpur 

Keterangan :   

w  =  kecepatan endap partikel sedimen (m/dt) 
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B  =  lebar kantong lumpur (m) 

L = panjang kantong lumpur (m) 

Q = debit pengambilan (m3/dt) 

H = kedalaman aliran saluran (m) 

Perhitungan kantong lumpur. 

Rumus: 

2/13/2)(1
nixRnx

n
Vn =  

VnxAnQn =  

di mana : 

Vn  =  kecepatan rata-rata selama eksploitasi normal = 0,40 m/det 

n =  koefisien kekasaran  Manning (det/m1/3) 

Rn  =  jari-jari hidrolis (m) 

in  =  kemiringan saluran 

Qn  =  debit pengambilan (m3/det) 

An  =  luas penampang basah (m2) 

1. Perhitungan Kemiringan Saluran Kantong Lumpur (ic ) 

Agar pengambilan dapat dilakukan dengan baik, maka kecepatan aliran harus 

tetap kritis di mana Fr = 1. 

Rumus : 

Kedalaman kritis (hc) = 3

2

g
q     di mana  

B
Qq =   maka : hc = 3

2 1*
gB

Q
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

  

Vc = hcg *    

Fr = 1
*

=
hcg

Vc    

Kemiringan saluran ( ic ) = 2
3/2

2

*1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Rs

n

Vc

S  
2. Perhitungan Panjang Kantong Lumpur 
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Rumus : 

         
v
L

w
H

= , dengan 
HB
Qv =  

w =  kecepatan endap, diambil berdasarkan hubungan antara diameter saringan 

dan kecepatan endap untuk air tenang (KP-02 hal 145). Dengan diameter 

sedimen 0,07 mm dan suhu air sebesar 20oC maka didapat kecepatan endap 

sebesar 0,004 m/det. Grafiknya dapat dilihat pada gambar 2.7 

 

 
Gambar 2.5 Grafik Hubungan Diameter Saringan dan Kecepatan Endap 

Lumpur untuk Air Tenang 
 
2.4.3 Bangunan Pengambilan Saluran Penghantar 

Bangunan pengambilan saluran penghantar dilengkapi dengan pintu air 

untuk mencegah agar selama pembilasan air tidak mengalir kembali dari saluran 

penghantar dan mencegah masuknya air pembilas yang mengandung sedimen 

kedalam saluran. 

2.4.4  Saluran Penghantar 

Saluran Penghantar berfungsi untuk mengalirkan air dari intake sampai 

ke kolam penenang sehingga dalam perencanaan saluran diperlukan kriteria yang 

mencakup : 
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1) Dapat berfungsi secara efisien 

2) Mempunyai nilai ekonomis tinggi 

3) Aman terhadap tinjauan teknis 

4) Mudah pengerjaan dan pemeliharaannya 

5) Mempunyai keawetan dan keandalan struktur bangunan yang 

memadahi 

6) Mempunyai kehilangan tinggi yang kecil 

 

Perencanaan Hidrolis Saluran : 

Untuk memperoleh penampang saluran yang optimal, dimensi saluran 

dihitung menggunakan rumus untuk perhitungan aliran seragam (uniform flow) 

pada saluran terbuka, yaitu : 

1) Q = V*A 

2) V = 
n
1

*R2/3*I1/2 

3) A = B*h 

4) P = B + 2h 

5) R = 
P
A

 
 

Dimana :  

Q = Debit yang akan dialirkan (m3/detik) 

V = Kecepatan pengaliran (m/detik) 

A = Luas penampang aliran (m2) 

R = Jari-jari hidrolis saluran (m) 

P = Keliling basah saluran (m) 

n = Koefisien kekasaran dinding saluran 

I = Kemiringan dasar saluran 

b = Lebar dasar saluran (m) 

h = Tinggi air (m) 

w = Tinggi jagaan 
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Kecepatan aliran pada saluran penghantar harus direncanakan 

sedemikian rupa sehingga tidak boleh terjadi penggerusan akibat kecepatan 

tinggi dan tidak boleh terjadi sedimentasi akibat kecepatan rendah. 

Kecepatan minimum yang diijinkan tergantung diameter material 

sedimen, hal ini dimaksudkan untuk mencegah pengendapan sedimen layang di 

dasar saluran. 

2.4.5 Saluran Pembilas 

Saluran pembilas direncanakan agar debit yang mengalir pada saluran 

ini mampu bangunan pembilas berfungsi untuk mengurangi sebanyak mungkin 

benda-benda terapung dan fraksi-fraksi sedimen kasar yang masuk ke jaringan 

saluran.  

Sedimen  yang terkumpul dapat dibilas dengan jalan membuka pintu 

pembilas secara berkala guna menciptakan aliran terkonsentrasi. 

2.4.6 Trash Rack 

Trash rack adalah saringan yang terbuat dari plat besi yang berfungsi 

menyaring sampah-sampah atau puing-puing agar tidak masuk ke dalam 

bangunan selanjutnya. Trash Rack diletakkan pada posisi melintang di bangunan. 

Syarat-syarat trash rack antara lain :  

 1. Trash rack tidak boleh terbuat dari bambu atau kayu. Trash rack harus 

dibuat dengan menggunakan besi pejal dengan diameterminimal 4 mm 

atau besi plat dengan ketebalan minimum 3 mm 

2. Trash rack dipasang dengan bukaan yang relatif lebar tergantung kepada 

karakter ukuran sampah dengan bukaan minimal 5 cm dan maksimum  

10 cm 

 3. Trash rack harus mampu menahan tekanan air karena adanya 

penyumbatan pada kondisi air penuh 

 4. Kemiringan Trash rack paling tidak adalah 65 - 75º derajat dari dataran 

sehingga memudahkan untuk pembersihan 

 5. Trash rack harus bisa dilepas dari struktur sipil untuk akses perbaikan 

dan pembersihan. 
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 6. Untuk pabrikasi , bisa mengacu kepada bagian pabrikasi peralatan hidro 

mekanik. 

2.5. PERHITUNGAN TERJUN (HEAD) 

Tinggi terjun yang dimaksud terdiri dari: 

-   Terjun Bruto = Hbruto = Hkotor 

adalah selisih tinggi muka air di  kolam  (reservoar atas)  dengan muka  

air pembuangan jika turbin tidak berputar. 

-   Terjun Bersih = Hnetto  

Dibedakan menjadi dua yaitu: 

1.  Turbin reaksi 

Adalah selisih antara tenaga total (tenaga potensial dan tenaga kinetis) 

yang terkandung dalam aiar tiup satuan berat sebelum masuk turbin dan 

setelah keluar turbin. 

2.   Terjun Impuls = Hnetto 

Adalah tinggi tekanan dan tinggi kecepatan pada titik ujung curat dikurangi 

tinggi titik terendah pada pusat berat mangkok - mangkok dari turbin yang 

merupakan Utik akhir dan ini lazimnya merupakan pusat ujung curat.  

 Terjun Rencana = Design Head 

Adalah terjun bersih untuk turbin yang telah direncanakan oleh pabrik pada 

efisiensi yang baik. 

 Terjun Terukur = Rated Head 

Adalah terjun bersih dimana turbin dengan pintu terbuka penuh ( Full Gate 

Point ) akan memberikan rated capacity dan generator dalam Kilowatt atau 

terjun efektif dimana daya kuda dan turbin dijamin oleh pabrik. 

2.6. KEHILANGAN ENERGI (HEAD LOSS) 

Perhitungan kehilangan energi pada intake kemudian saluran hingga 

intake tunnel merupakan salah satu tahapan yang diperlukan dalam penentuan 

tinggi jatuh bersih (Hnetto) maupun perhitungan daya yang dapat dibangkitkan. 

Perhitungan kehilangan energi dibedakan dalam dua bagian antara lain : 



II - 14 
 

2.6.1 Kehilangan Energi (Losses) pada Saluran Terbuka : 

1) Pada Bangunan Pengambilan 

he= 1,3*
g

V
2

2

 

2) Pada Saluran Penghantar 

he= 
g

V
2

2

 

3) Apabila ada trash rack 

  
2

sin  

dimana:   

Q    = koefisien penampang kisi 

δ     = tebal kisi (m) 

D    = diameter pipa (m) 

V    = kecepatan air dalam pipa (m/dt)   

g     = percepatan gravitasi (m/det2) 

2.6.2  Kehilangan Energi (Losses) pada Saluran Tertutup 

Terjadi dua macam kehilangan energi pada saluran tertutup 

(penstock), yaitu major losses dan minor losses. Major losses adalah 

kehilangan energi yang timbul akibat gesekan dengan dinding pipa. 

Sedangkan minor losses diakibatkan oleh tumbukan dan turbulensi, misal 

tejadi pada saat melewati kisi-kisi (trashrack), perubahan penampang, belokan 

dan lain-lain. 

1) Trashrack 

Menurut O. Kirschmer : 

he = αϕ sin*
2

**
234

g
V

b
s
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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Tabel 2.1 Nilai φ pada trashrack
 Profil       a             b            c             d            e            f            g         

φ     2,42       1,83       1,67        1,03       0,92       0,76       1,79 
(Sumber : Bangunan Tenaga Air, O.F.Patty) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Potongan Trash Rack 
 

2) Inlet penstock 

he = k*
g

V
2

2

 
Dimana : k = 0,5 untuk bentuk persegi / tegak 

  k = 0,05 untuk bentuk yang dibulatkan 

3) Gesekan  Dinding Penstock 

he = D
g

VLf *
2

**
2

 

Dimana : f  = koefisien gesekan dinding pipa 

                     (nilai f  didapat dari diagram Moody) 

D  = diameter pipa 

V  = kecepatan aliran dalam pipa 

 

 

 

 

 

h∆
V

α
xx

V 

s b s b s 

Muka depan

Potongan x - x 
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Gambar 2.7 Diagram Moody 

4) Belokan 

he = Kb*
g

V
2

2

 

Dimana :  

Kb  = koefisien kehilangan tenaga karena belokan 

V = kecepatan aliran dalam pipa 

Tabel 2.2 Koefisien Kb sebagai fungsi sudut belokan α 
α      20o                40o                60o              80o               90o 

Kb    0,05              0,14              0,36            0,74             0,98 

   (Sumber : Hidrolika II, Bambang Triatmodjo) 
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5) Reducer 

he = k * 
g
VV

2
)( 2

2
2

1 −  

Jika aliran dalam pipa adalah steady uniform flow maka berlaku 

persamaan kontinuitas, yaitu : 

Q = Vk x Ak = V2 x A2, sehingga  : Vk = 
kk C

V
A

VA 222 *
=  

Dimana : he = 
g
VVk

2
)( 2

2−  

Sehingga he = 
g

V
Cg

V
C
V

k

k

2
*11

2

2
2

2

2

2
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

 

Jika : k
Ck

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

2

11  

Maka : he = 
g

V
k

2
*

2
2 , dan nilai k tergantung nilai 

1

2

A
A  

Tabel 2.3 Harga koefisien k berdasarkan Weisbach 
A2/A1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

k 0,5 0,48 0,45 0,41 0,36 0,29 0,21 0,13 0,07 0,01 0,00 

(Sumber : Hidrolika II, Bambang Triatmodjo) 

6) Outlet penstock 

he = 1,0*
g

V
2

2
1  

Dimana :  

he  = kehilangan energi 

V   = kecepatan aliran dalam pipa 

g    = percepatan gravitasi sebesar 9,81 m/s2 
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2.6 PERHITUNGAN PIPA PESAT (PENSTOCK) 

Pipa pesat adalah pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air dari tanki 

atas (head tank) atau langsung dari bangunan pengambilan sampai ke turbin. 

Pipa pesat ditempatkan di atas atau di bawah pernukaan tanah sesuai dengan 

keadaan geografis dan geologi di mana pipa tersebut ditempatkan. 

Pipa merupakan penyalur yang berhubungan langsung dengan runner 

turbin sehingga mulai titik tersebut energi bisa direncanakan. Diameter pipa 

pesat dapat dihitung dengan rumus: 

2.7.1 Dimensi Pipa pesat 

Perhitungan awal diameter minimum penstock dapat diestimasi dengan 

persamaan: 

D   = 0,72*Q0,5 

Dimana : 

Q = Debit rencana (m3/detik) 

Tebal plat pipa pesat: 

tp = ε
ησ

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

*
* DP

 

Dimana : 

tp = Tebal plat (mm) 

H = Tinggi terjun desain (m) 

P = Tekanan air dalam pipa pesat (kg/cm2) 

 = 0,1*Hdyn  

Hdyn   = 1,2*H (m) 

σ  = Tegangan ijin plat (kg/cm2) 

η  = Efisiensi sambungan las (0,9 untuk pengelasan dengan inspeksi       

           x-ray dan 0,8 untuk pengelasan biasa ) 

ε  = Korosi plat yang diijinkan (1-3 mm) 
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Hasil perhitungan awal tersebut akan dikoreksi dengan memperhatikan 

faktor keamanan terhadap water hammer. 

2.7.2 Stabilitas Pipa Pesat 

1. Tekanan maksimum akibat water hammer : 

Tekanan balik akibat tertahannya aliran air oleh penutupan katup akan 

berinteraksi dengan tekanan air yang menuju inlet valve sehingga terjadi 

tekanan tinggi yang dapat merusak penstock.   

Konstanta Allievi 

P = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Hg

V
*2
*α  < 1 

V = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
2

4
1 D

Q
π  

Dimana : 
α  = Kecepatan rambat gelombang tekanan (m/det) 

H = Tekanan hidrostatis (m) 

V = Kecepatan rata-rata dalam aliran (m/det) 

Rumus pendekatan : 

α  = 
21

50

1000

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

pt
Dk

 

dengan harga k = 0,5 untuk baja 

   k = 1 untuk besi tuang 

Penentuan jenis pipa : 

− Pipa tipis apabila P*D < 10.000 kg/cm 

Maka pipa tidak perlu memakai sabuk / beugel 

− Pipa tebal apabila P*D > 10.000 kg/cm 
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Maka pipa perlu memakai sabuk / beugel 

2. Tekanan lingkar akibat Tekanan Hidrostatik : 

σ  = 
ηε )(

*
−pt

RP   (kg/cm2) 

Dimana : 

P = Tekanan air dalam pipa pesat (kg/cm2) 

 = 0,1*Hdyn = 0,1*(1,2H)  

H = Tinggi terjun desain (m) 

 = 95%*Gross head 

R = Luas basah = 0,5 (D + ε ) 

D = Diameter dalam pipa (m) 

tp = Tebal plat (mm) 

ε  = Korosi plat yang diijinkan (1-3 mm) 

η  = Efisiensi sambungan las = 0,85 

3. Tumpuan Penstock : 

Tumpuan penstock berfungsi untuk mengikat dan menahan penstock. Jarak 

antar tumpuan (L) ditentukan oleh besarnya defleksi maksimum penstock 

yang diijinkan.  

[ ] 333,044)0147,0(*61,182
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+

=
P

DDL  

Dimana : 

D = Diameter dalam penstock (m) 

P = Berat satuan dalam keadaan penuh berisi air (kg/m) 

P = Wpipa + Wair  

Wpipa = bajatD ρπ **  
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Wair   = airD ρπ *25,0 2  

2.8. TURBIN 

2.8.1 Bagian-Bagian turbin 

Bagian-bagian turbin antara lain : 

1. Katup pemandu (guide vane) 

2. Bagian yang berputar (runner) 

3. Kotak roda (wheel case) 

4. Poros (shaft) 

5. Bantalan poros (bearings) 

Menurut cara kerjanya terdapat dua jenis utama turbin, yaitu turbin 

impuls dan turbin reaksi. Pada turbin impuls, air disemprotkan ke mangkok-

mangkok turbin. Sedangkan pada turbin reaksi, baling-baling dari turbin berputar 

bersama-sama dengan air lalu turun kebawah melalui pipa isap menuju ke 

saluran pembuang. 

2.8.2 Jenis Turbin 
Macam-macam turbin : 

1. Turbin Pelton  

Turbin Pelton adalah turbin untuk tinggi terjun yang tinggi, yaitu 

diatas 300 meter. Teknik mengkonversikan energi potensial air menjadi 

energi mekanik pada roda air turbin dilakukan melalui proses impuls 

sehingga turbin Pelton juga disebut sebagai turbin impuls. Bagian-bagian 

utama turbin Pelton  

1. Pipa nozzle dan lain lain yang diperlukan untuk mengarahkan aliran jet 

air. 

2. Runner yang menggunakan energi kinetis aliran jet (semburan) air. 

3. Kotak Penutup untuk mengamankan runner dan nozzle. 

4. Alat pengatur kecepatan (governor) agar kecepatan tetap sama pada 

beberapa bahan. 

Untuk mendapatkan H efektif sebesar mungkin, turbin harus ditempatkan 

serendah mungkin. 
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2. Turbin Francis 

Turbin Francis paling banyak digunakan di Indonesia. Turbin ini 

digunakan pada PLTA dengan tinggi terjun sedang, yaitu antara 20-400 

meter. Teknik mengkonversikan energi potensial air menjadi energi 

mekanik pada roda air turbin dilakukan melalui proses reaksi sehingga 

turbin Francis juga disebut sebagai turbin reaksi. Bagian-bagian utama 

turbin Francis : 

a. Rumah spiral (scroll-case) yang menerima air dari pipa pesat dan 

mengarahkan aliran air ke turbin. Fungsi rumah spiral adalah 

membagi rata air yang diterima dari pipa pesat sekeliling turbin. 

b. Runner 

c. Pipa pelepas air (draftube) yang meneruskan air dari turbin ke 

saluran pembuangan. 

3. Turbin Kaplan/Propeller 

Disebut turbin Propeller apabila mangkok-mangkok turbinnya tetap, 

sedangkan turbin Kaplan memiliki mangkok-mangkok turbin yang dapat 

diatur. Turbin Kaplan/Propeller baik digunakan pada PLTA dengan 

tinggi terjun yang rendah, yaitu dibawah 20 meter. Teknik 

mengkonversikan energi potensial air menjadi energi mekanik pada roda 

air turbin dilakukan melalui pemanfaatan kecepatan air. Bagian-bagian 

utama sama dengan turbin Francis yaitu : 

1. Rumah spiral (scroll-case)  

2. Runner 

3. Pipa pelepas air (draftube)  

2.8.3. Perhitungan Daya Turbin 

Besarnya daya poros/output turbin : 

P   = 9,81*Q*H* tη  

Dimana : 

P = Daya poros/output  turbin (MW) 

Q = Debit air (m3/detik) 

H = Efektif Head (m) 
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2.8.3. Pemilihan Jenis Turbin  

 Pada tahap awal, pemilihan jenis turbin dapat diperhitungkan dengan 

mempertimbangkan parameter – parameter khusus yang mempengaruhi sistem 

operasi turbin yaitu : 

1. Tinggi jatuh air efektif (net head) dan debit yang akan dimanfaatkan 

untuk operasi turbin 

2. Daya (Power) yang diinginkan berkaitan dengan head dan debit yang 

tersedia 

3. Kecepatan putaran turbin 

Ketiga faktor diatas dinyatakan sebagai kecepatan spesifik turbin (Ns), dari 

kecepatan spesifik dapat diketahui jenis turbin : 

1. Ns = 9 s/d 25 untuk turbin Pelton dengan satu pancaran    

2. Ns = 25 s/d 60 untuk turbin Pelton dengan lebih dari satu pancaran    

3. Ns = 40 s/d 400 untuk turbin Francis    

4. Ns = 260 s/d 860 untuk turbin Kaplan    

5. Ns = 340 s/d 860 untuk turbin Propeller    

Tabel 2.4  Tabel hubungan turbin untuk berbagai variasi head 
Jenis Turbin Variasi Head (m) 

Kaplan dan Propeller 2 < H < 40 

Francis 10 < H < 350 

Pelton 50 < H < 1300 

Crossflow 3 < H < 250 

Turgo 50 < H < 250 

 (Sumber : Bangunan Tenaga Air, O.F.Patty) 

2.9. INSTALASI PENGATUR AIR        
Instalasi ini terdiri unit - unit struktur yang berfungsi sebagai mengatur 

jumlah air yang akan dilalui menuju turbin dan juga sebagai sarana agar air tetap 

dalam keadaan bersih. Sebelum masuk ke saluran. Unit - unit struktur tersebut 

adalah sebagai berikut:  
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• Pintu Air 

Bangunan ini berfungsi untuk mengatur debit air yang diperlukan untuk 

menggerakkan turbin. Perencanaan bentuk dan dimensi tergantung dari 

besar tekanan yang bekerja baik low pressure maupun high pressure. 

Adapun model bisa berupa pintu sorong, radial dan lain - lain. 

Sedangkan bahannya bisa terbuat dari kayu, baja dan lainnya, dimana 

cara pengangkatannya bisa dilakukan secara manual untuk pintu ringan 

dan alat bantu katrol listrik untuk pintu - pintu ukuran besar dan berat.  

• Saringan Air {Trash Rack) 

Saringan air dipasang didepan pintu yang berfungsi untuk menahan 

sampah - sampah maupun batu - batu yang mungkin terbawa oleh air 

agar tidak ikut masuk ke dalam saluran (pipa pesat). Bentuk dari profil 

trash rack ini ada kaitannya dengan kehilangan energi. Rumus 

kehilangan energi akibat Trash Rack : 

  ∆H = 
 

 

Keterangan : 

S  = lebar batang saringan (m) 

b  = jarak bersih antara besi penyaring (m) 

L  = tinggi batang saringan (m) 

D  = diameter batang saring untuk yang berbentuk lingkaran 

(m) 

α    = sudut pelebaran 

φ = koefisien penampang profil batang saring 

∆h = kehilangan energi 

2.10. SALURAN PEMBUANGAN (TAIL RACE) 

Saluran pembuangan ini berfungsi untuk mengalirkan debit air yang 

keluar dari turbin air untuk kemudian dibuang ke sungai, saluran irigasi atau ke 

laut. Saluran ini dimensinya harus sama atau lebih besar daripada saluran 
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pemasukan mengingat adanya kemungkinan adanya kemungkinan perubahan 

mendadak dari debit turbin air.  

Rumus untuk mendimensi saluran ini sama dengan rumus untuk 

mendimensi saluran pemasukan yaitu: 

   Q = A * V 

   V =   

  R  =  

 dimana : 

Q = debit air 

A = luas penampang basah 

V = kecepatan air 

B = lebar saluran 

H = tinggi air  

P = keliling basah  

K = jari-jari hidrolis    

N = koefisien manning 

l  = kemiringan dasar saluran 

2.11. PIPA HISAP (DRAFT TUBE) 

Pipa hisap umumnya dibuat ditempat pipa keluar atau dibagian muka 

saluran pembuangan. Dimana fungsi draft tube pada turbin reaksi adalah untuk 

memanfaatkan tinggi, terjun antara rotor dan muka air bawah secara efisien, dan 

juga untuk mendapatkan kembali dan memanfaatkan energi kinetik air yang 

keluar,  

Perhitungan hisapan pada draft tube :  

A = ( Dr2 – Dt2 π / 4 ) 

Dimana :  

Dr = diameter runner 

Dt = diameter poros turbin (35 %) 

Sedangkan kecepatan air yang keluar dari turbin :  
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V =  

dimana :  

Q = debit air yang keluar 

A = luas penampang 

Tinggi kecepatan pada runner : 

H = V2/2g                                                                               

Tinggi statis runner 

Hs = 
      

dimana = Hq = tinggi barometer site (m) 

sedangkan rata-rata kecepatan air dalam draft tube: 

Va = (Vv+V)/2                                                                     

Dimana :  

Va = kecepatan rata-rata (m/det) 

Vv = kecepatan air yang keluar dari runner ( m/det )  

V  = kecepatan air yang keluar dari draft tube ( m/det ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


