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Kata kunci: Screw, Propeller, Sudut kemiringan, Debit aliran air, Efisiensi 

 

Turbin ulir atau screw (archimedean turbine) merupakan salah satu 

turbin dalam pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Turbin ulir sangat berpotensi 

digunakan untuk sumber energi listrik di Indonesia karena banyaknya jumlah 

sumber-sumber air yang sebagian besar hanya memiliki debit yang kecil dan head 

yang rendah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh sudut kemiringan propeller sebagai parameter kerja turbin terhadap 

daya aliran, daya mekanis, dan efisiensi turbin.  

Selanjutnya, data hasil pengujian disajikan dengan metode analisis 

deskriptif. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pengujian dan pengamatan secara langsung pengaruh sudut kemiringan propeller 

yang berbeda terhadap efisiensi turbin. Pengambilan data dilakukan dengan 

mengalirkan air dengan variasi debit yang ditentukan menuju propeller turbin 

dengan perubahan sudut kemiringan 250, 300, 350, dan 400. Tachometer digunakan 

untuk mengetahui data putaran yang dihasilkan yang kemudian mencari data daya 

mekanis, daya aliran, dan efisiensi menggunakan persamaan teoritis.  

Pengujian pengaruh perubahan kemiringan sudut propeller terhadap 

kinerja turbin yang meliputi daya aliran, daya mekanis, dan efisiensi pada variasi 

debit aliran didapatkan hasil maksimal pada sudut 300. Kemiringan sudut 

propeller tersebut menunjukkan optimalisasi desain turbin penelitian ini, dengan 

nilai efisiensi mencapai 80,66% dengan masing-masing daya aliran dan daya 

mekanis tertinggi sebesar 609,69 Watt dan 10242,22 Watt.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Turbin ulir atau screw (archimedean turbine) merupakan salah satu turbin 

dalam pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Turbin ulir sangat berpotensi 

digunakan untuk sumber energi listrik di Indonesia karena banyaknya jumlah 

sumber-sumber air yang sebagian besar hanya memiliki debit yang kecil dan head 

yang rendah. Turbin ulir merupakan salah satu desain turbin yang dapat 

menghasilkan efisiensi tinggi dari debit aliran dan head yang rendah. Pembuatan 

turbin ulir juga tidak memerlukan biaya yang tinggi bila dibandingkan dengan 

pembuatan turbin yang lain. 

Havendri dan Arnif (2010: 274) menjelaskan beberapa keunggulan lain 

yang dimiliki tur bin ulir yaitu, konstruksi bendungan dan pintu air yang 

sederhana, tidak mengganggu ekosistem makhluk hidup, umur turbin lebih tahan 

lama, mudah dalam perawatan dan pengoperasiannya, tidak membutuhkan draft 

tube sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk penggalian dan pemasangan 

draft tube, penggunaan unit peralatan standar dan generator standar dengan biaya 

yang rendah, biaya pemeliharaan yang rendah.  

Prinsip kerja turbin ulir merupakan pembalikan prinsip pada fungsi pompa 

ulir. Pompa ulir bergerak untuk menaikkan air ke atas dari sungai, sedangkan 

pembalikan fungsinya adalah membiarkan aliran dan berat air masuk kedalam dan
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 memutar turbin. Komponen pompa ulir yang berfungsi sebagai penggerak turbin 

adalah dinamo, sedangkan dalam turbin ulir penggeraknya adalah air. Fungsi 

dinamo pada turbin ulir digantikan oleh generator yang menghasilkan listrik hasil 

putaran turbin. Secara teoritis turbin ulir memiliki efisiensi 90%, namun 

kenyataan yang ada dilapangan turbin untuk pembangkit listrik efisiensinya tidak 

mencapai 90%. Perbedaan efisiensi secara teoritis dan aktual dapat saja berbeda 

dikarenakan data teoritis merupakan data ideal yang didapat menggunakan 

persamaan atau variabel yang sudah diketahui yang umumnya berbeda dengan 

data aktual. Selain itu, dalam fenomena aktual atau kondisi lapangan banyak 

ditemukan faktor-faktor yang dapat mengurangi besar nilai data input contohnya 

gesekan aliran yang umumnya diabaikan namun secara aktual ada dan dapat 

mengurangi nilai yang didapat. 

Penjelasan mengenai prinsip ulir tersebut memberikan gambaran dan 

prediksi efisiensi turbin ulir yang dirancang. Beberapa perancangan turbin yang 

telah dilakukan memberikan hasil yang berbeda-beda. Sumber air yang memiliki 

head rendah atau bendungan yang hanya memanfaatkan ketinggian kontur tanah 

menghasilkan volume dan aliran debit rendah. Ketinggian titik jatuh air dengan 

debit aliran yang rendah dapat diaplikasikan menggunakan turbin ulir untuk 

pembangkit listrik. Hal tersebut dikarenakan turbin ulir memiliki variasi 

kemiringan propeller yang sesuai untuk debit aliran dan tinggi jatuh air yang 

rendah, sehingga diperoleh efisiensi turbin yang maksimal. 

Kraybill (2013: 11) melakukan penelitian terhadap desain turbin ulir 

ditinjau dari variasi aliran dan putaran sudu turbin, dengan tujuan untuk
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mengetahui efisiensi maksimal dari desain yang dirancang. Penelitian tersebut 

memberikan hasil yang berbeda untuk masing-masing parameter dengan 

kesimpulan bahwa untuk masing-masing desain penelitian memiliki profil yang 

perlu disesuaikan dengan penggunaannya, sehingga didapatkan efisiensi yang 

terbesar. Hasil yang menyerupai ditemukan oleh Lashofer, dkk (2012: 6) dimana 

dalam penelitiannya terhadap struktur sudu turbin yang bekerja pada pembangkit 

listrik dihitung setiap efisiensinya perlu disesuaikan kembali dengan parameter 

turbin yang digunakan. Beberapa penelitian yang ada terhadap perbedaan struktur 

dan parameter turbin memberikan kesimpulan secara umum salah satunya, 

diameter luar ulir (screw) berbanding lurus dengan besar efisiensi. Sedangkan 

dengan sudut kemiringan yang diberikan sebesar 26º-36º. Efisiensi turbin 

didapatkan hasil paling kecil pada sudut 30º dikarenakan adanya penurunan debit 

(low dischange). Sehingga peninjauan kembali terhadap kemiringan sudut 

propeller sebagai salah satu parameter desain turbin perlu dilakukan agar efisiensi 

maksimal didapat. Efisiensi maksimal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perbandingan hasil putaran maksimal dengan volume debit yang sama dengan 

kemiringan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan gaya tekan dari debit aliran 

air akan menekan sesuai kemiringan propeller dan memberi gaya tekan yang 

besar sehingga optimalisasi putaran turbin didapatkan.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Seperti yang telah diketahui, efisiensi turbin ulir dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya dari desain turbin. Desain turbin yang ada perlu 

dikaji beradasarkan faktor eksternal yang diberikan seperti debit aliran, head  

turbin, massa jenis fluida yang dialirakan. Faktor- faktor tersebut memberikan 
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gambaran, bahwa setiap rancangan turbin ulir perlu dioptimalkan untuk mencari 

efisiensi terbaik rancangan turbin ulir yang dibuat melalui analisa data. Analisa 

data yang dijadikan parameter seperti debit aliran, bentuk mangkuk sudu turbin 

ulir, panjang propeller, dan sebagainya. Pada penelitian ini analisa data ditujukan 

pada pengaruh perubahan sudut kemiringan propeller pada debit aliran yang 

divariasikan karena analisa data yang dihasilkan dan dijadikan batasan 

menentukan efisiensi lebih ringkas dan dapat ditinjau secara langsung melalui 

pengamatan secara langsung. Selain itu, fenomena yang terjadi saat pengamatan 

secara bersamaan juga dapat diketahui. Debit aliran air ini sangat mempengaruhi 

kinerja dan efisiensi dari turbin ulir. Bila debit aliran air turun maka kecepatan 

dan tekanan air yang melewati turbin ulir juga mengalami penurunan sehingga 

mengakibatkan penurunan putaran turbin. 

 Kemiringan sudut propeller mempengaruhi efisiensi dari turbin ulir 

tersebut. Tekanan dari aliran debit air mengikuti kemiringan sudut propeller, 

sehingga secara tidak langsung perlu diketahui bagaimana pengaruh sudut 

kemiringan sudut propeller terhadap konstruksi rancangan turbin dan debit aliran 

yang akan diberikan. Semakin rendah kemiringan memberikan tekanan yang besar 

pada sudu turbin ulir, namun semakin besar sudut kemiringan akan menghasilkan 

energy loss yang besar, sehingga perlu dicari besar kemiringan sudut propeller 

optimal untuk mendapatakan efisiensi rancangan turbin terbesar.   
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penentuan efisiensi turbin ulir ini adalah untuk 

menyederhanakan parameter-parameter yang digunakan. Masalah yang dibatasi 

dalam penelitian ini yaitu pada: 

1. Kemiringan sudut propeller diatur pada sudut 250, 300, 350, dan 400. 

2. Debit aliran diatur pada 15-50 lpm dengan selisih peningkatan 5 lpm. 

3. Analisis kinerja turbin yang ditinjau dalam penelitian yaitu terhadap putaran 

yang dihasilkan, torsi turbin, daya aliran, daya mekanis, dan efisiensi turbin. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada batasan masalah, maka masalah utama yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah mengetahui model rancangan turbin ulir, karena 

adanya variasi kemiringan sudut turbin di dalam efisiensi turbin ulir. 

Permasalahan tersebut diperjelas berdasarkan penjabaran pada rumusan masalah 

yang disusun dalam penelitian, diantaranya : 

1. Seberapa besar pengaruh variasi kemiringan sudut propeller terhadap daya 

aliran turbin ulir. 

2. Seberapa besar pengaruh variasi kemiringan sudut propeller terhadap daya 

mekanis turbin ulir. 

3. Seberapa besar pengaruh variasi kemiringan sudut propeller terhadap efisiensi 

turbin ulir. 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi kemiringan sudut propeller 

terhadap daya aliran turbin ulir. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi kemiringan sudut propeller 

terhadap daya mekanis turbin ulir. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi kemiringan sudut propeller 

terhadap efisiensi turbin ulir. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Perancangan yang berjudul “Pengaruh Variasi Kemiringan Propeler 

Terhadap Efisiensi Turbin Ulir” dapat memberikan pemahaman lebih baik dalam 

bidang pembangkit listrik tenaga mikrohidro khususnya dalam bidang turbin ulir, 

sehingga nantinya akan berlanjut pada pengembangan model rancangan turbin 

uliryang lebih baik. Selain itu, dari penulisan skripsi  ini diharapkan mampu untuk 

menjadi pembanding dalam pengukuran efisiensi turbin ulir, sehingga 

memberikan kontribusi yang paling efektif dalam pemanfaatan debit aliran air 

sungai dan tinggi rendah kontur tanah sertamampu dikonversi menjadi aliran 

listrik secara maksimal.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian yang Relevan 

2.1.1 Parameter turbin ulir 

Karakteristik turbin ulir yaitu dapat menghasilkan efisiensi tinggi dari 

debit aliran dan head rendah dengan memanfaatkan desain yang dimiliki. 

Karakteristik tersebut memberikan pengertian bahwa turbin memilliki nilai 

optimal tertentu sesuai desainnya. Salah satu acuan yang dapat dilakukan guna 

menemukan nilai optimal turbin yaitu memberikan variasi perlakuan yang 

berbeda-beda untuk setiap parameter yang dimiliki turbin.  

Rorres (2000 : 73) yang mendesain putaran turbin archimedes screw untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dengan menggunakan parameter luar (jari-jari 

luar, panjang dan kemiringan) dan menggunakan parameter dalam (jari-jari dalam, 

jumlah bilah dan puncak ulir). Muller dan Senior (2009 : 667) merancang desain 

berdasarkan perbedaan ketinggian, panjang keseluruhan, jumlah putaran bilah dan 

panjang horizontal turbin yang terkan air terhadap efisiensi archimedes screw. 

Kedua tinjauan pusataka tersebut memberikan simpulan bahwa parameter yang 

diberikan turbin berpengaruh pada output yang dihasilkan nantinya, begitu pula 

parameter yang diberikan pada turbin yang dirancang dalam penelitian ini yaitu 

perlakuan yang diberikan pada sudut kemiringan propeller dan debit aliran. 

2.1.2 Penelitian mengenai Turbin Screw dengan parameter sudut ulir 

 Sebagai pemanfaatan sumber energi air sebagai energi terbarukan, turbin 

scew dapat dijadikan referensi dan dimanfaatkan khususnya untuk aliran air
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dengan head rendah. Havendri dan Arnif ( 2010: 275) dalam penelitiannya pada 

optimalisasi turbin ulir dengan penentuan sudut ulir. Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimental, yaitu dengan melakukan serangkaian pengujian 

performansi turbin ulir untuk ketinggian head 1,1 m dengan mengunakan masing-

masing 3 prototipe turbin ulir dengan sudut ulir terhadap turbin screw yang 

memiliki sudut ulir yang divariasikan sebesar 230, 260dan 290. Hasil yang didapat 

dari perbedaan sudut ulir terhadap efisiensi turbin pada penelitian tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. Grafik Hasil Penelitian dengan Variasi Sudut terhadap 

Efisiensi Turbin 

(Sumber: Havendri dan Arnif, 2010: 276) 

 

Grafik pada Gambar 2.1 menjelaskan bahwa bahwa sudut ulir pada  

prototipe turbin ulir berpengaruh pada efisiensi turbin. Efisiensi daya input pada 

suatu turbin ulir akan meningkat dengan kenaikan debit aliran yang diberikan.  

Menurut Lashofer dkk. (2012: 2) penelitian dilakukan untuk mengetahui 

efisiensi (η) putaran yang dihasilkan dari propeller turbin ulir pada variasi 

kemiringan sudu turbin (tilt angle) pada 260-360 pada debit aliran yang 

divariasikan. Hasil yang didapat untuk variasi sudut turbin ditunjukkan pada 

Gambar 2.2 dengan hasil efisiensi putaran turbin maksimum mencapai angka 80% 
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pada debit aliran 11l/s pada sudut 260 dengan perubahan efisiensi yang bervariasi 

baik penurunan maupun peningkatan seiring peningkatan sudut propeller.  

 
Gambar 2.2. Grafik Efisiensi Putaran Maksimum Turbin dari Variasi 

Sudut Propeller dan Variasi Debit Aliran 

 (Sumber: Lashofer dkk. 2012: 6) 

 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1 Teori Dasar Aliran 

Salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan efisiensi turbin 

yaitu daya aliran air. Sejatinya air mengalir dari daerah yang tinggi menuju daerah 

yang lebih rendah baik melalui media atau tidak, baik melalui lintasan lurus atau 

miring yang teentunya dapat mempengaruhi aliran air. Air yang mengalir tersebut 

mengandung energi. Melalui sebuah turbin, aliran air tersebut dapat digunakan 

untuk menggerakkan roda turbin. Konsep tersebut lantas diterapkan dan pusat-

pusat tenaga air dibangun di sungai dan di pegunungan. Pusat tenaga air tersebut 

dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pusat tenaga air tekanan tinggi dan 

pusat tenaga air tekanan rendah. Pembangunan bendungan di daerah yang lebih 

tinggi sebagai reservoir. Menggunakan instalasi seperti pipa maka air dari 

reservoir tersebut dialirkan ke rumah pusat tenaga yang dibangun di daerah hilir, 
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dengan demikian rangkaian konversi tenaga aliran menjadi energi listrik dapat 

dioperasikan. 

  

Gambar 2.3. Bentuk Energi pada Aliran Air 

Prinsip kerja turbin sebagai pengkonversi energi debit aliran air menjadi 

energi listrik. Hal tersebut menjelaskan jika energi debit aliran air dapat diubah 

menjadi bentuk energi yang lainnya. Dietzel (1980: 4) menyatakan bahwa, bentuk 

energi dalam debit aliran air dapat dibagi menjadi 4 bentuk, antara lain : 

1. Energi Kinetik Fluida merupakan bentuk energi yang dimiliki oleh fluida 

dengan massa m (kg) dan kecepatan v (m/s) yang dapat diartikan 

 Ek =  m.v² .............................................................................................     (2.1) 

2. Energi Potensial Fluida merupakan bentuk energi yang dimiliki oleh fluida 

dengan massa m (kg), energi yang timbul disebabkan oleh pengaruh dari gaya 

gravitasi bumi g (m/s²) yang dapat diartikan 

 Ep = m.g.h ................................................................................................     (2.2) 



11 
 

 
 

3. Energi Tekanan merupakan bentuk energi yang disebabkan oleh adanya gaya 

yang diberikan oleh unit massa fluida dengan massa jenis (ρ) pada suatu bidang 

yang dapat diartikan 

 Et = m.  ...................................................................................................      (2.3) 

4. Energi Dalam merupakan bentuk energi yang dimiliki oleh fluida yang 

besarnya dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan fluida itu sendiri, yang 

dapat diartikan 

 δ Ԛ = δ U+δ pv ......................................................................................     (2.4) 

Pada instalasi turbin air hanya terdapat adanya perbedaan tinggi sir yang masuk 

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

perubahan aliran air. sehingga energi dalam dapat diabaikan dalam perhitungan, 

karena energi dalam tidak akan memberi efek yang besar terhadap kerja mesin 

fluida (δU=0).  Dimana energi aliran debit air akan berubah bentuk dalam head 

atau ketinggian. 

2.2.1.1 Turbin Ulir 

Archimedean screw adalah jenis ulir yang telah dikenal sejak jaman kuno 

dan telah digunakan sebagai pompa untuk pengairan pada taman gantung 

Babylonia. Pada jaman dahulu pompa ini sangat akrab dikalangan insinyur-

insinyur romawi. Tujuan awal pompa ini diciptakan oleh Archimedes adalah 

untuk mengeluarkan air yang berada di sungai dengan menaikkan air tersebut. 

Seiring dengan waktu berlalu di dunia timbul krisis energi dan terbatasnya potensi 

turbin air karena hanya dapat mengandalkan  aliran debit air yang tinggi. Pompa 

berputar terbalik dan membiarkan air mengendalikan pompa, kemudian diatas 
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pompa dipasang generator. Sehingga aliran debit air yang melewati pompa 

tersebut menggerakan pompa dan memutar poros generator. 

 
Gambar 2.4. Turbin Ulir 

(Sumber: Katalog Spaans Babcock, 2015: 5) 

 

Prinsip turbin ulir pada dasarnya pembalikan dari fungsi pompa ulir 

tersebut. Dimana tekanan dari aliran debit air yang melalui bilah-bilah sudu turbin 

mengalami penurunan tekanan sejalan dengan penurunan kecepatan air akibat 

adanya hambatan dari bilah-bilah sudu turbin. Maka tekanan ini akan memutar 

turbin dan menggerakkan generator listrik. Sebelum daya putaran poros 

ditransmisikan melalui gearbox (Havendri dan Arnif, 2010: 274). 

Turbin memiliki beberapa tipe yaitu Archimedes, Kaplan, Francis dan 

Banki. Jenis dan tipe turbin tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri 

sehingga penggunaannya tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Dalam 

segi efisiensi turbin, penggunaan yang paling tepat adalah menggunakan turbin 

jenis Archimedes, karena dalam tipe ini memiliki tingkat efisiensi yang tinggi 

(Tabel 2.1). 
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Tabel 2.1. Perbandingan Efisiensi Turbin Ulir dengan Turbin lainnya. 

Water Engine Filling 

Water Engine 

Type 

10

% 

20

% 

30

% 

40

% 

50

% 

60

% 

70

% 

80

% 

90

% 

100

% 

Archimedean 

Screw 25 74 77 79 82 83 84 85 86 87 

Kaplan Turbine 15 70 85 88 90 90 90 90 88 85 

Francis Turbine - - 15 58 72 78 82 82 82 80 

Banki Turbine - 40 60 68 72 74 75 74 72 70 

Water Engine Efficiency (%) 

 

Turbin Archimedes memiliki tingkat efisiensi yang tinggi sehingga sering 

digunakan dalam penelitian ataupun di PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). 

Karena turbin jenis ini dapat mengahasilkan daya maksimal dengan suplai debit 

aliran yang kecil, turbin Archimedes sendiri memiliki beberapa parameter yang 

dapat digunakan untuk memaksimalkan daya yang dihasilkan (Tabel 2.2). 

Tabel 2.2 Parameter Ulir Archimedes  
Number 

of Blade  

N 
(1) 

Optimal 

Radius Ratio  

ρ* 
(2) 

Optimal 

Pitch Ratio  

λ* 
(3) 

Optimal Volume 

Per-Turn Ratio 

λ*v(N,ρ*,λ*) 
(4) 

Optimal 

Volume  Ratio  

v(N,ρ*,λ*) 
(5) 

1 0,5358 0,1285 0,0361 0,2811 

2 0,5369 0,1863 0,0512 0,2747 

3 0,5357 0,2217 0,0595 0,2697 

4 0,5353 0,2456 0,0655 0,2667 

5 0,5352 0,263 0,0696 0,2647 

6 0,5353 0,2763 0,0727 0,2631 

7 0,5354 0,2869 0,0752 0,2619 

8 0,5354 0,2957 0,0771 0,2609 

9 0,5356 0,3029 0,0788 0,2601 

10 0,5356 0,3092 0,0802 0,2592 

11 0,5358 0,3145 0,0813 0,2586 

12 0,536 0,3193 0,0824 0,258 

13 0,536 0,3234 0,0833 0,2574 

14 0,536 0,327 0,0841 0,2571 

15 0,5364 0,3303 0,0848 0,2567 

16 0,5362 0,3333 0,0854 0,2562 

17 0,5362 0,3364 0,086 0,2556 

18 0,5368 0,338 0,0865 0,2559 
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Number 
of Blade  

N 

(1) 

Optimal 
Radius Ratio  

ρ* 

(2) 

Optimal 
Pitch Ratio  

λ* 

(3) 

Optimal Volume 
Per-Turn Ratio 

λ*v(N,ρ*,λ*) 

(4) 

Optimal 
Volume  Ratio  

v(N,ρ*,λ*) 

(5) 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

20 0,5394 0,3953 0,0977 0,2471 

Sumber : Rorres (2000 : 76) 

Kelebihan yang dimiliki oleh  turbin ulir apabila dibandingkan dengan 

macam-macam turbin yang ada, antara lain: 

1. Konstruksi rancangan untuk bendungan dan pintu air yang sederhana sehingga 

membuat biaya konstruksinya menjadi efisien. 

2. Putaran rendah pada turbin ulir membuat umur turbin lebih lama. 

3. Dapat bergerak dengan variasi debit yang besar dan sangat baik untuk debit 

yang kecil sehingga efisiensi yang didapatkan tinggi. 

4. Tidak mengganggu ekosistem di perairan dan sungai. 

5. Mudah untuk pengoperasiannya dan pemeliharaannya 

6. Penggunaan unit peralatan standar dan generator standar dengan biaya rendah.  

2.2.1.2 Perhitungan daya dan efisiensi turbin 

1. Persamaan daya air dan daya mekanis putaran turbin 

Daya yang dihasilkan oleh aliran air dapat dinyatakan dengan persamaan 

berikut ini. 

PW = η.ρ.g.Q.h  ......................................................................................     (2.5) 

Dimana: 

Pw : Daya aliran air (Watt) 

Q  : Debit (m3/s) 
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η  : Efisiensi turbin ulir (%) 

ρ  : Massa jenis air (kg/m3) 

g   : Percepatan gravitasi (m/s2) 

h  : Head (m) 

Sedangkan daya mekanis turbin merupakan daya yang dihasilkan dari putaran 

turbin yang dapat dicari dengan menggunakan persamaan menurut Harja, 

Abdurrahim (2014) : 

PM = Tω .................................................................................................     (2.6) 

 = T.    

 

Ftotal = Fm tan + Fhyd tan 

Fm tan = Fm sinӨ sinγ 

          = ρ . V . g . sinӨ . sinγ 

          = ρ . V . g . sinӨ .  

Fhyd tan = . ρ . g   

hu = Δd + d0 

hd = d0 

Δd =  

m =  
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Λ* =   

K = tanӨ 

Fhyd tan = Fhyd  

T = (Fm . tan + Fhyd tan) . r .....................................................................     (2.7) 

Dimana :  

T  : Torsi propeller (Nm) 

Ω  : kecepatan sudut propeller (m/s)  

n  : putaran propeller turbin (rpm) 

r   : Radius (m)  

Fm tan : gaya berat arah aksial (N) 

Fhyd tan : gaya tangensial hydrostatis fluida (N) 

H  : ketinggian (m) 

2. Mencari head efektif 

Untuk mendapatkan head efektif turbin ulir maka perlu dicari kemiringan 

sudut (α) pada Gambar 2.3 didapatkan persamaan trigonometri sebagai berikut. 

 =  

Karena propeller turbin memiliki panjang L 1,1 m, maka nilai L 

disubstitusikan. 

H =  

    =  
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H = sinα . 1,1 .......................................................................................     (2.8) 

 
Gambar 2.5. Skema Trigonometri nilai Head (Rorres 2000 : 73) 

3. Kemiringan dan persamaan efisiensi pada turbin 

Menurut Erinofiardi, Nuramal, A., Bismantolo, P., dkk 110 (2017 : 13) 

Menyimpulkan bahwa efisiensi tertinggi turbin terjadi pada sudut kemiringan 220-

300. Efisiensi merupakan perbandingan daya awal dengan daya akhir yang 

dihasilkan. Untuk efisiensi turbin maka dapat dapat dicari menggunakan 

persamaan (2.9). 

ηm =  ........................................................................................................     (2.9) 

Dimana :  

Pw : Daya aliran air didapat dari persamaan (2.5) 

Pm : Daya putaran didapat dari persamaan (2.6)
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BAB V 

PENUTUPAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penelitian ini dapat  

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai daya aliran tertinggi didapatkan dari debit aliran 50 lpm dengan 

kemiringan sudut propeller 400 yaitu sebesar 145 Watt. Fenomena yang terjadi 

sendiri untuk daya aliran semakin meningkat seiring bertambahnya sudut 

propeller. 

2. Nilai daya mekanis tertinggi didapatkan pada kemiringan sudut propeller 300   

dengan debit aliran 50 lpm yaitu sebesar 10242,22 Watt. Berdasarkan data dan 

grafik secara umum daya mekanis berkurang seiring bertambahnya sudut 

kemiringan. Karena energy loss yang besar saat sudut kemiringan bertambah, 

namun untuk setiap desain screw memiliki sudut optimal masing-masing dan 

pada penelitian ini sudut optimal berada pada sudut 300. 

3. Efisiensi tertinggi turbin screw penelitian ini mencapai 80,66 % yaitu pada 

sudut kemiringan propeller 300 dengan debit aliran 50 lpm. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis sehingga dapat dikembangkan pada 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :  
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1. Penambahan alat ukur torsi yaitu pony brake diperlukan untuk mengetahui 

besar torsi actual pada turbin saat penelitian dan diberi perlakuan variasi sudut 

dan turbin, sehingga nilai torsi tidak hanya diketahui secara teoritis namun juga 

secara actual yang selanjutnya kedua data tersebut dapat dijadikan 

perbandingan dan patokan data basis penelitian selanjutnya. 

2. Variasi sudut turbin sebagai optimalisasi setiap desain turbin berbeda-beda, 

sehingga peninjauan terhadap sudut propeller perlu dilakukan bahkan dengan 

debit aliran yang berbeda. Hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian 

ini. Selain sebagai referensi namun juga untuk mengetahui desain dan 

parameter yang dibutuhkan guna mengoptimalisasi perancangan turbin ulir 

yang telah didesain sedemikian rupa. 

3. Perlu dilakukan kalibrasi alat penghitung debit air sebelum melakukan 

penelitian karena akan mempengaruhi akurasi data dari proses pengujian. 
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