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Prakata

Pedoman ini termasuk Gugus Kerja Hidrologi, Hidraulika, Lingkungan, Air tanah, Air baku
pada Sub Panitia Teknik Bidang Sumber Daya Air yang berada di bawah Panitia Teknik
Konstruksi dan Bangunan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Penulisan pedoman ini mengacu kepada Pedoman BSN No.8 Tahun 2000 dan telah
mendapat masukkan dan koreksi dari ahli bahasa.
Perumusan pedoman ini dilakukan melalui proses pembahasan pada Gugus Kerja,
Prakonsensus dan Konsensus pada tanggal 3 September 2003 di Pusat Litbang Sumber
Daya Air Bandung serta proses penetapan pada Panitia Teknik yang melibatkan para
narasumber dan pakar dari berbagai instansi terkait.
Pedoman ini dapat digunakan sebagai panduan untuk merancang dan membangun
pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan turbin tipe modified closed cross flow (MdCCF)
di saluran irigasi. Dengan diterbitkannya pedoman ini para pengguna dan peminat
diharapkan dapat membangun bangunan ini.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini dimaksudkan untuk memanfaatkan
potensi sumberdaya air saluran irigasi di desa-desa yang belum terjangkau oleh listrik
makro/PLN, sehingga diharapkan dapat membantu kemajuan pedesaan dalam hal
penyediaan sumber tenaga listrik untuk berbagai kepentingan.
Tipe bangunan ini telah diuji coba penerapannya di saluran irigasi Cibeber Sagaranten,
Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2000.
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Pendahuluan

Pada bangunan terjun dan bangunan got miring di saluran irigasi tersimpan potensi
sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air skala kecil.
Debit saluran irigasi umumnya tetap, sehingga mempunyai kelebihan untuk pembangkit
listrik tenaga air dibandingkan dengan sungai-sungai kecil yang debitnya berfluktuasi. Jika
dijumlahkan, potensi sumberdaya air yang ada di saluran irigasi untuk membangkitkan
tenaga listrik cukup besar. Listrik dari bangunan ini akan bermanfaat untuk membantu
kemajuan pedesaan dalam hal penyediaan sumber tenaga listrik untuk berbagai
kepentingan.
Sehubungan dengan itu Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah telah melakukan
penelitian dan pengembangan pembangkit listrik tenaga air dengan tinggi tekan hidraulik
rendah untuk dimanfaatkan terutama di saluran irigasi. Penelitian dilakukan melalui
serangkaian percobaan pengaliran dengan bantuan uji model fisik di laboratorium hidraulika
Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan. Tipe yang diteliti dan dikembangkan yaitu
turbin tipe modified closed cross flow yang disingkat dengan MdCCF. Seri turbin yang
dikembangkan yakni seri 225-750, dan 300-750. Unit ini memerlukan biaya konstruksi
tambahan untuk pekerjaan sipil dan sistem penunjang elektronik, seperti bangunan
pengambil, saluran penghubung dan saluran keluar, dinamo listrik, pengendali beban dan
tegangan listrik.
Salah satu kelebihan tipe ini yaitu strukturnya sederhana, mudah dioperasikan dan
pemeliharaan tak memerlukan yang rumit serta dapat dibuat di bengkel-bengkel kecil oleh
tenaga teknisi menengah.
Pedoman ini menguraikan persyaratan, ketentuan dan cara membangun pembangkit listrik
tenaga air tipe ini, sehingga diharapkan akan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.
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Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
tipe MdCCF di saluran irigasi

1 Ruang lingkup
Pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan:
a) Untuk merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan turbin
tipe MdCCF seri 225-750, dan seri 300-750.
b) Penggunaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini ditujukan untuk memanfaatkan
potensi tenaga pada bangunan terjun dan got miring di saluran irigasi di desa-desa
yang belum terjangkau listrik PLN.
Pedoman ini tidak mencakup bahasan untuk mendesain pembangkit listrik tenaga air turbin
lain di saluran irigasi, dan tidak mencakup tinjauan sosial dan ekonomi.

2 Acuan normatif
- SNI 03-1724-1989 : Tata cara perencanaan hidrologi dan hidraulik untuk bangunan di
sungai.
- SNI 03-2414-1991 : Metode pengukuran debit sungai dan saluran terbuka.

3 Istilah dan definisi
3.1 Pembangkit listrik tenaga mikrohidro di saluran irigasi adalah bangunan air yang
berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro di saluran irigasi.
3.2 Instalasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah peralatan pembangkit listrik
tenaga mikrohidro yang terdiri dari turbin, dinamo, pengendali beban, pemasok air dari
sumbernya serta kelengkapan lainnya yang memanfaatkan tinggi tekanan kecil pada
bangunan terjun atau dan got miring di saluran irigasi.
3.3 Turbin tipe modified closed cross flow (MdCCF) adalah merupakan kincir air
pembangkit tenaga dengan poros horizontal dilengkapi dengan sudu-sudu dari plat baja
yang dilengkungkan dan ditempatkan pada piringan sudu sehingga membentuk silinder
sudu dan ditempatkan pada lorong silinder sudu yang tertutup, kecuali pada ujung udik yang
terhubung pada pipa pesat ujung hilir. Sudu-sudu diputar oleh aliran air yang memancar ke
luar dari pipa pesat; berfungsi untuk memutar dinamo pembangkit tenaga listrik.
3.4 Desain hidraulik adalah tahapan kegiatan analisis terhadap hasil pradesain hidraulik
dengan atau tanpa bantuan uji model hidraulik untuk menentukan bentuk dan ukuran yang
tepat ditinjau dari segi hidraulik..
3.5 Saluran irigasi adalah saluran penyalur air untuk keperluan irigasi pertanian pada
daerah irigasi.
3.6 Bangunan air irigasi adalah bangunan air yang dibangun di jaringan irigasi seperti
bangunan terjun, got miring, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan persilangan,
dan pelimpah samping.
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3.7 Debit turbin adalah banyaknya volume air yang dialirkan melalui turbin dalam satu
satuan waktu tertentu;
3.8 Debit saluran irigasi adalah debit yang mengalir di suatu ruas tertentu pada saluran
irigasi dalam jaringan irigasi.
3.9 Tinggi terjun pemutar turbin adalah perbedaan antara elevasi muka air yang berada
di bagian udik pipa pesat turbin dan elevasi nozel pipa pesat.
3.10 Tinggi terjun potensial pada saluran irigasi adalah perbedaan antara elevasi muka
air di udik dan di hilir bangunan terjun atau got miring pada suatu saluran irigasi yang dapat
dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik.

4 Ketentuan dan persyaratan
4.1

Ketentuan

a) Sumber air pemutar turbin diutamakan berasal dari saluran irigasi;
b) Terdapat tinggi terjun aliran yang disyaratkan minimal setinggi 1,50 meter yang tidak
memerlukan pembuatan bendung peninggi muka air khusus;
c) Penyadapan air untuk memutar turbin dilakukan dari udik bangunan terjun atau got
miring dan sesudah dipakai untuk memutar turbin, debit air harus dialirkan kembali ke
saluran irigasi;
d) Penggunaan dan pengaturan pemakaian air dari saluran irigasi untuk membangkitkan
listrik tidak menimbulkan gangguan pasok dan volume air saluran irigasi, tidak
menimbulkan hambatan air saluran irigasi dan tidak mempersempit penampang basah
saluran irigasi;
e) Penentuan tata letak dan desain bangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro harus
disesuaikan dengan kondisi medan di sekitar bangunan terjun dan got miring;
f)

4.2

Masyarakat petani sekitar bangunan yang tergabung dalam kelompok P3A, seyogyanya
dilibatkan dalam pembangunan bangunan ini. Setelah bangunan beroperasi kelompok
P3A ini berperan sebagai pengelola dan pemelihara bangunan.
Syarat hidraulik dan spesifikasi turbin

4.2.1 Syarat hidraulik
a) Turbin jenis cross flow akan memberikan unjuk kerja optimal pada kondisi debit aliran
tidak terlalu besar tetapi tinggi terjun tinggi.
b) Kinerja turbin jenis cross flow sangat dipengaruhi oleh muka air hilir, jadi bagian peluar
(outlet) turbin harus berada lebih tinggi dari elevasi muka air saluran irigasi sehingga
tidak mempengaruhi aliran air yang keluar dari turbin.
4.2.2 Spesifikasi turbin
a) Turbin kincir air pembangkit listrik tenaga air dengan poros horizontal dilengkapi dengan
sudu-sudu dari plat baja yang dilengkungkan dan ditempatkan pada piring-piring sudu
sehingga membentuk sudu silinder.
b) Tipe turbin yang telah dikembangkan dan dibahas dalam pedoman teknik ini adalah seri
225 -750 dan seri 300 -750. Angka 225 dan angka 300 merupakan dimensi dari diameter
silinder sudu. Sedangkan angka 750 menunjukkan dimensi panjang silinder sudu.
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4.2.3 Potensi tenaga listrik
Berdasarkan data debit, tinggi tekan hidraulik yang terdapat di lapangan, tipe turbin dan
pembangkit listrik yang digunakan dapat diperkirakan besar potensi tenaga listrik yang dapat
dibangkitkan adalah sebagai berikut:
P = ρ g Q h .....................................................................................................

(1)

dengan pengertian :
P adalah besar daya potensial, (W)

ρ

adalah kerapatan massa air, (kg/m3)

g

adalah percepatan gravitasi, (m/s2)

Q adalah debit aliran, (m3/s)
H adalah tinggi terjun yang tersedia, (m)
= perbedaan muka air hulu dan hilir, (m)
Setelah diubah menjadi tenaga listrik menggunakan peralatan elektro-mekanik pembangkit
listrik tenaga air akan diperoleh daya hasil yaitu:
Pη =

e ρ g Q he ...........................................................................................

(2)

dengan pengertian :
Pη adalah

besar daya rencana yang dibangkitkan, (W)

e

efisiensi peralatan elektro-mekanik pembangkit listrik, (%)

adalah

= et x ed
et adalah

efisiensi turbin, untuk tipe yang dibahas dalam pedoman ini dapat
diperkirakan sebesar 50 %

ed adalah

efisiensi dinamo yang besarnya secara umum dapat diperkirakan sebesar
0,85 %

he adalah

tinggi terjun efektif, (m)
=
tinggi terjun yang tersedia dikurangi kehilangan tinggi tekan di
bangunan pengambil, bak pengendali, pipa pesat dan perbedaan tinggi muka
air hilir ke poros silinder sudu-sudu.

5 Instalasi pembangkit listrik dan komponennya
5.1

Komponen turbin

a) Silinder sudu terbentuk dari komponen-komponen yang terdiri atas : (lihat Gambar 1)
1) Daun sudu-sudu, berupa plat-plat baja berbentuk lengkung yang bagian ujungujungnya dirangkai pada piring bulat perletakan sudu-sudu dengan pengelasan
sehingga membentuk silinder sudu.
2) Piring sudu-sudu, berupa piringan baja pipih berbentuk bulat yang diberi celah alur
untuk penempatan daun sudu-sudu dan lubang bulat di bagian tengah untuk
penempatan pipa sebagai poros silinder sudu; piring sudu-sudu ditempatkan pada
poros silinder sudu-sudu dengan pengelasan.
3) Pipa sudu-sudu, berupa pipa silinder bulat sebagai perletakan piring sudu-sudu.
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4) batang sumbu silinder sudu-sudu, berupa batang silinder pejal yang dimasukkan ke
dalam pipa sudu-sudu dan disatukan dengan pasak-mur-baut.
b) Kogelager perletakan sumbu sudu, (lihat Gambar 1).
c) Perletakan batang sumbu sudu-sudu pada kogeleger.
d) Roda pemindah daya turbin;
dipasangkan pada batang sumbu sudu-sudu di luar rumah turbin dengan ikatan pasakmur-baut. (lihat Gambar 2).
e) Tali karet penghubung roda turbin dengan roda dinamo;
berupa karet yang biasa dipasang pada pembangkit listrik dengan motor bensin atau
solar. (lihat Gambar 3.1).
5.2

Komponen elektro-mekanik

Peralatan elektro-mekanik pembangkit umumnya terdiri dari:
a) Pembangkit listrik (dinamo) dan kelengkapannya. (lihat Gambar 3.2)
b) Dinamo dapat diperoleh dengan mudah di pasar, pilih jenis yang bekerja pada kondisi
putaran 1500 rpm.
c) Dudukan dinamo dengan pengatur regangan tali karet.
d) Roda karet dinamo dapat diperoleh dari pasar dengan ukuran yang sesuai dengan
diameter roda turbin agar diperoleh putaran turbin 1500 rpm pada kondisi desain
hidraulik.
5.3

Pipa pesat dan kelengkapannya

a) Rumah turbin berupa kotak besi pelat yang berfungsi sebagai pembatas ruang gerak dan
pengarah pipa aliran dan pengaku pipa pesat turbin. Rumah turbin ini terdiri dari dua
bagian yakni bagian atas dan bagian bawah.
b) Pipa pesat merupakan pipa penyalur debit agar terbentuk semprotan aliran berkecepatan
tinggi untuk memutar sudu-sudu.
c) Saluran penghubung adalah saluran untuk menyalurkan debit ke pipa pesat yang dapat
dibuat dari material besi distel ditempat atau dari material beton bertulang.
5.4

Intake, pintu air dan kelengkapan lainnya

a) Intake dan pintunya adalah bagian bangunan untuk memasok debit ke pipa pesat turbin.
Intake dilengkapi dengan pintu intake yang berfungsi untuk mengatur besarnya debit
yang dipasok dan menutup pengaliran ke turbin.
b) Saringan sampah dengan struktur terdiri dari susunan batang besi yang ditempatkan di
udik pintu intake.
c) Alat duga muka air yang berfungsi untuk mengetahui ketinggian muka air dan
ditempatkan di udik pintu intake.
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Daun Sudu-sudu

Gambar 1 Keadaan bentuk sudu-sudu turbin tipe MdCCF

Gambar 2 Keadaan dinamo, roda pemindah daya, kogeleger,
pipa pesat yang telah terpasang pada rumah pembangkit
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SALURAN PENGHUBUNG

RUMAH TURBIN

KOGELAGER

DUDUKAN SUMBU
KOTAK SUDU-SUDU

Gambar 3.1 Contoh turbin tipe MdCCF seri 300-750
yang telah terpasang pada rumah pembangkit

PERLETAKAN BATANG SUMBU

PIPA PESAT
RODA BELT TURBIN

DINAMO

Gambar 3.2 Contoh dinamo dan roda pemindah daya
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6

Desain

6.1

Survei dan investigasi

6.1.1 Pemilihan dan penentuan lokasi
Pada tahap survei lapangan perlu diidentifikasi keberadaan bangunan terjun atau got miring
yang potensial dan dikaji apakah potensi air irigasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk
pembangkit listrik. Jika sumber daya air saluran irigasi tersebut dapat dimanfaatkan, maka
terlebih dahulu harus disurvei dan diukur potensi debit air, dan tinggi terjun yang tersedia.
Selanjutnya perlu diperkirakan jumlah beban yang dibutuhkan. Jika terdapat beberapa
pilihan bangunan terjun, perlu dipertimbangkan aspek nonteknis seperti pembangunan atas
permintaan masyarakat setempat, keterlibatan P3A dan sebagainya.
6.1.2 Penggunaan sumber air
Hak atas lahan di sekitar bangunan dan pengelolaan air irigasi perlu diteliti terlebih dahulu
sebelum pembangunan pembangkit listrik tenaga air ini. Jika hak tersebut berada ditangan
pemerintah (dinas pengairan) maka perlu koordinasi dengan pejabat yang terkait dalam
penggunaan dan cara pengaturan pemakaiannya, sehingga potensi air saluran irigasi ini
dapat dimanfaatkan.
6.1.3 Investigasi
Pada tahapan investigasi perlu dilakukan pekerjaan pengukuran situasi bangunan air,
pengukuran dan pemetaan lahan di sekitar bangunan, penyelidikan debit air dan tinggi terjun
aliran, serta penyelidikan geoteknik permukaan di sekitar bangunan.
6.2 Data
Data yang dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan desain yaitu,
a) debit saluran irigasi, Qs pada bangunan terjun atau got miring yang akan dikembangkan
dan pola operasi saluran irigasi.
b) tinggi air di saluran irigasi, hu, dan tinggi terjunan air, h.
c) gambar situasi bangunan air (bangunan terjun atau got miring) skala 1:500 atau 1:100,
dan potongan melintang serta potongan memanjangnya skala 1:100 atau 1:200.
d) besar kebutuhan daya listrik dan kemana tenaga listrik ini perlu dipasok.
e) data dan informasi lain seperti data geoteknik permukaan, kondisi lingkungan sekitar.
6.3

Tahapan desain

Berdasarkan data tata letak bangunan terjun atau got miring, tinggi terjun dan besar debit
yang tersedia, kebutuhan daya listrik dan lokasi permukiman konsumen yang memerlukan
daya listrik dilakukan tahapan desain sebagai berikut.
a) Penentuan tata letak dan alinyemen bangunan
Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penentuan tata letak
adalah sebagai berikut:

bangunan PLTM

1) Jika tidak ada kendala lapangan maka tempatkan bangunan pada sisi terdekat ke
lokasi permukiman konsumen. Hal ini akan memudahkan operasi, pemeliharaan dan
penyaluran tenaga listrik yang dibangkitkan.
2) Tempatkan bangunan pengambil, bak pengendali, pipa pesat dan saluran peluar
dengan tata letak yang baik sehingga kehilangan tinggi tekan dapat diminimalkan dan
aliran air dapat dikembalikan ke sistem irigasi dengan besar debit yang tetap dan
dengan energi hidraulik yang telah diredam.
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3) Letakan bangunan pengambil, turbin, pembangkit dan panel pengontrol pada jarak
yang berdekatan, sehingga pengaturan besar debit aliran yang mengalir ke turbin,
pengaturan putaran turbin dan pengendalian tegangan serta daya listrik dapat
dilakukan dengan mudah dan aman.
b) Penempatan turbin
Dengan memperhatikan data elevasi muka air di hilir bangunan terjun / got miring pada
kondisi debit desain ruas saluran irigasi terkait, tentukan elevasi bagian terbawah silinder
sudu lebih kurang 0,10 m di atas elevasi muka air hilir tersebut. Hal ini perlu dilakukan
agar kondisi muka air hilir tidak mempengaruhi kinerja turbin, sehingga efisiensi turbin
seperti yang diharapkan.
c) Pemilihan tipe turbin
Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan di laboratorium, telah dikembangkan
dua tipe turbin MdCCF dengan spesifikasi sebagai berikut.
Tipe
MdCCF 225 -750
MdCCF 300 -750

Diameter
silinder sudu
(mm)
225
300

Panjang
silinder sudu
(mm)
750
750

Debit desain
(m3/s)
< 0,20
>0,20

Berdasarkan ketersediaan tinggi terjun dan debit di saluran irigasi, besar kebutuhan daya
listrik masyarakat, perhitungan awal tinggi terjun efektif dan penempatan turbin, pilih tipe
turbin yang optimal berdasarkan spesifikasi teknik di atas dan uraian persyaratan pada
Sub-bab 4.2.3. Jika besar debit yang tersedia cukup besar dan kebutuhan energi
masyarakat tinggi, dapat diterapkan lebih dari satu turbin berupa gabungan dari tipe-tipe
di atas.
d) Penentuan dimensi detail turbin
Berdasarkan tipe turbin yang dipilih, tentukan dimensi detail turbin sebagai berikut.
1) panjang diameter dan jumlah piring sudu;
2) jarak antar piring;
3) jumlah daun sudu;
4) lengkungan daun sudu dan tebal pelat yang digunakan;
5) dimensi batang poros silinder sudu, tipe dan dimensi lager perletakan poros silinder
sudu;
6) dimensi rumah turbin.
Dimensi-dimensi tersebut dapat dilihat pada Lampiran A Gambar A.1 s.d A.4 untuk
turbin tipe MdCCF 300-750 dan Lampiran B Gambar B.1 s.d B.4 untuk turbin tipe MdCCF
225-750.
e) Roda pemindah daya turbin
Pemilihan tipe dan dimensi roda pemindah daya turbin sangat berkaitan dengan desain
laju putaran turbin per menit dan desain laju putaran dinamo per menit. Dalam percobaan
di laboratorium dan uji coba prototype di lapangan digunakan besar diameter roda
pemindah daya turbin, Dt = 50 cm dengan jumlah alur 2 buah. Nilai perbandingan roda
pemindah daya turbin terhadap roda turbin adalah 4,3.
f)

Penentuan bentuk dan ukuran pipa pesat
Pipa pesat yang digunakan berbentuk persegi empat yang tingginya mengecil ke arah
turbin, dengan lubang keluaran aliran di bagian ujung hilir. Dimensi hidraulik untuk turbin
tipe MdCCF 300-750 dapat dilihat pada Lampiran A Gambar A.4.

8 dari 23

Pd T-24-2004-A
g) Penentuan bentuk dan ukuran pintu pengambil
Pintu pengambil dapat dipilih jenis pintu sorong biasa. Penentuan ukuran-ukuran pintu
pengambil dilakukan dengan mengacu pada Standar Perencanaan Irigasi.
h) Penentuan tipe dan daya dinamo
Pilih dinamo tipe sinkon yang bekerja pada laju putaran per menit sekitar 1500 rpm. Pilih
kapasitas daya dinamo pembangkit listrik yang lebih besar dari daya turbin. Hal ini perlu
dilakukan karena dinamo pembangkit listrik akan memberikan efisiensi kerja yang baik
serta awet jika dioperasikan pada tingkat lebih kurang 60% dari kapasitas maksimum
dinamo tersebut.
i)

Pengendali beban listrik
Agar peralatan listrik konsumen aman terhadap fluktuasi beban daya listrik yang
digunakan, disarankan untuk dipasang alat pengatur beban jenis elektronik (electronic
load control). Pilih alat pengendali beban dengan kapasitas yang sedikit lebih besar dari
pada kapasitas dinamo.

j)

Saringan sampah
Tentukan bentuk dan jarak antar batang saringan sedemikian sehingga sampah ukuran
tertentu tidak bisa masuk terbawa aliran ke pintu. Besar kehilangan tinggi tekanan
hidraulik pada saringan ini perlu dipertimbangkan dalam analisis tinggi terjun efektif.

7 Pelaksanaan
7.1

Pembuatan turbin

Pelaksanaan pembuatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro tipe MdCCF yaitu :
a) Pekerjaan pembuatan turbin.
b) Pekerjaan sipil.
c) Pekerjaan elektrik.
Langkah pembuatan turbin yaitu:
a) Menyiapkan gambar desain.
b) Pembuatan turbin dan komponennya sesuai desain, dilakukan di bengkel secara terurai
sehingga mudah dibawa ke lapangan. Komponen turbin yang dibuat di bengkel yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Turbin dengan komponennya;
Perletakan turbin dan perlengkapannya;
Pipa pesat, dan saluran penghubung;
Roda dinamo dan pemindah daya;
Dudukan dinamo;
Pintu intake, dan saringan sampah.

c) Dinamo dan perlengkapan lain.
7.2 Pekerjaan sipil
Pekerjaan sipil yang dilakukan sebagai bagian pekerjaan pembuatan pembangkit listrik
tenaga mikrohidro ini:
a) Pembuatan saluran masuk dari saluran irigasi;
b) Pembuatan intake dan pintu intake serta saringan sampah;
c) Pembuatan saluran keluar; dibuat mulai dari turbin sampai dengan saluran irigasi;
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d) Rumah pembangkit untuk melindungi bangunan dari pengaruh cuaca dan untuk tempat
pengoperasian bangunan.

8 Pengoperasian dan pemeliharaan
8.1 Pengoperasian bangunan
Tata cara pengoperasian bangunan dilakukan seperti berikut :
a) Buka pintu intake dengan bukaan yang kecil dan perlahan; air mengalir ke intake;
pembukaan pintu dengan bukaan yang kecil dimaksudkan untuk menghindari goncangan
dan benturan aliran ke turbin;
b) Buka pintu intake dengan bukaan yang lebih besar; sehingga debit air yang mengalir
telah mencukupi untuk memutar sudu-sudu; generator/dinamo mulai menghasilkan listrik;
c) Hentikan pembukaan pintu intake beberapa saat dan biarkan komponen turbin bergerak
beberapa lama;
d) Selanjutnya amati volt meter. Jika tinggi tegangan listrik masih di bawah 220 V, perbesar
bukaan pintu intake sampai tegangan tersebut tercapai. Jika tegangan melebihi 220 V
maka bukaan pintu intake diperkecil;
e) Jika tidak dikehendaki aliran listrik ke konsumen maka aliran air ke turbin dihentikan
dengan cara menutup pintu intake.
8.2

Pemeliharaan bangunan

Pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini dilakukan seperti berikut:
a) Pemeliharaan rutin.
Bagian-bagian yang perlu dipelihara secara rutin yaitu:
1) Melumasi koleger;
2) Memeriksa penyekat bocoran;
3) Mengencangkan baut-baut yang kendur;
4) Memeriksa turbin secara keseluruhan;
5) Pemeliharaan saringan; saringan di udik pintu intake perlu dibersihkan secara rutin,
karena sampah-sampah yang menyangkut di saringan akan mengganggu pengaliran
ke intake; gangguan pengaliran ke intake menyebabkan debit ke turbin akan
berkurang sehingga daya listrik yang dihasilkan akan menurun.
b) Pemeliharaan berkala.
1) Keausan karet (belt) penghubung; jika aus perlu diganti dengan yang baru;
2) Pemeliharaan saluran; pemeliharaan saluran irigasi baik di udik maupun di hilir
bangunan perlu dilakukan secara berkala. Pemeliharaan yang dilakukan yaitu
pengerukan endapan sedimen/lumpur di saluran. Endapan lumpur di saluran
menyebabkan kapasitas saluran akan berkurang yang mengakibatkan debit saluran
akan berkurang pula.
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Lampiran A
Gambar TurbinTipe MdCCF 300-750

Gambar A.1 Bentuk dan ukuran sudu-sudu turbin tipe MdCCF 300-750
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Gambar A.2 Contoh bentuk dan dimensi rumah turbin
dan kotak sudu-sudu turbin tipe MdCCF 300 -750
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Gambar A.3 Bentuk dan dimensi batang sumbu sudu-sudu turbin
tipe MdCCF 300-750 dan rumah sudu-sudu
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Gambar A.4 Bentuk dan dimensi pipa pesat, rumah turbin, dan sudu-sudu turbin
tipe MdCCF 300-750 pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro
di saluran irigasi Cibeber Sagaranten, Sukabumi
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Lampiran B
Gambar Turbin Tipe MdCCF 225-750

Gambar B.1 Bentuk dan ukuran sudu-sudu turbin tipe MdCCF 225-750
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Gambar B.2 Contoh bentuk dan dimensi rumah turbin
dan kotak sudu-sudu turbin tipe MdCCF 225 -750

16 dari 23

Pd T-24-2004-A

Gambar B.3 Bentuk dan dimensi batang sumbu sudu-sudu turbin
tipe MdCCF 225-750 dan rumah sudu-sudu

17 dari 23

Pd T-24-2004-A

Lampiran C
Gambar contoh desain dan pembangunan

Gambar C.1 Contoh desain dan pembangunan (gambar situasi) pembangkit listrik
tenaga mikrohidro di saluran irigasi Cibeber Sagaranten, Sukabumi
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Gambar C.2 Contoh desain dan pembangunan (gambar potongan memanjang
dan denah) pembangkit listrik tenaga mikrohidro di saluran
irigasi Cibeber Sagaranten, Sukabumi
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Lampiran D
Foto-Foto

Gambar D.1 Keadaan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro turbin
tipe MdCCF 300-750 pada bangunan terjun B.Cb 3 (atas) dan keadaan bangunan
terjun B.Cb 3 sebelum pembangunan PLTM (bawah) di saluran
irigasi Cibeber Sagaranten Sukabumi
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Gambar D.2 Keadaan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
turbin tipe MdCCF300-750 pada bangunan terjun B.Cb 3
saluran irigasi Cibeber Sagaranten, Sukabumi
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