TURBIN CURTIS 2 TINGKAT KECEPATAN
DENGAN DAYA 600 kW

Tugas Akhir
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Jurusan Teknik Mesin

Disusun oleh
DIRHAM KAREL GUNAWAN
NIM : 005214068

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007

i

TWO ROW VELOCITY CURTIS TURBINE
WITH 600 kW POWER OUTPUT

FINAL PROJECT
Presented as Partial fulfillment or the Requirements
To obtain the Engineering Technical Degree
In Mechanical Engineering

by
DIRHAM KAREL GUNAWAN
Student Number: 005214068

MECHANICAL ENGINEERING STUDY PROGRAM
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT
SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2007

ii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan
dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juli 2007

Dirham Karel Gunawan

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (TA) dengan
judul “Turbin Curtis 2 Tingkat Kecepatan Dengan Daya 600 kW”, pada
waktunya.
Tugas akhir bagi mahasiswa merupakan salah satu persyaratan yang wajib
ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Teknik untuk mencapai derajat
kesarjanaan S-1 Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Sanata Dharma.
Penulis sungguh menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih
banyak kekurangan baik dalam penulisan, penyampaian kalimat, maupun
perhitungan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran demi hasil yang lebih
baik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Ir. Greg Heliarko S.J., S.S., B.S.T., M.A., M.Sc., selaku Dekan Fakultas
Teknik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Budi Sugiharto, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta dan dosen pembimbing akademik yang telah
membimbing penulis.
3. Yosef Agung Cahyanta, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir
yang memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

vi

4. Semua dosen yang menyalurkan ilmunya kepada penulis melalui kuliah tiap
semesternya.
5. Mama yang telah membesarkan penulis dengan kasihnya dan kesabarannya
yang tak pernah sirna dan sebagai orang yang paling berjasa dalam
penyusunan tugas akhir ini baik dalam dukungan secara moril ataupun
materiil.
6. Teman-teman seperjuangan di kampus maupun di luar kampus.

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Akhir kata penulis
berharap tugas akhir ini dapat berguna bagi semua yang memerlukan khususnya
mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Sanata Dharma Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Agustus 2007

Dirham Karel Gunawan

vii

To my Mother. She would be pleased

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ........................................................ v
KATA PENGANTAR.................................................................................... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... viii
DAFTAR ISI................................................................................................... ix
DAFTAR LAMBANG ................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR...................................................................................... xiv
ABSTRAKSI................................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
1.1. TINJAUAN UMUM ............................................................................ 1
1.2. TERMODINAMIKA UAP .................................................................. 1
1.3. SIKLUS RANKINE............................................................................. 4
1.4. SISTEM TURBIN UAP....................................................................... 6
1.5. KLASIFIKASI TURBIN UAP ............................................................ 8
1.6. PRINSIP KERJA TURBIN UAP......................................................... 13
1.6.1. Turbin impuls........................................................................... 13
1.6.1.1. Turbin De Laval ......................................................... 14
1.6.1.2. Turbin Curtis .............................................................. 16
1.6.1.3. Turbin Rateau ............................................................. 19

ix

1.6.2. Turbin Reaksi........................................................................... 23
1.6.2.1. Turbin Parson .............................................................. 25
1.6.2.2. Turbin Ljungstrom ..................................................... 27
1.6.3. Turbin Impuls-Reaksi .............................................................. 29
1.6.3.1. Turbin Impuls Kombinasi ........................................... 31
BAB II PERANCANGAN TURBIN CURTIS ............................................ 33
2.1. TINJAUAN PERSOALAN.................................................................. 33
2.2. PERENCANAAN DUA TINGKAT KECEPATAN........................... 33
2.3. PENENTUAN DAYA YANG DIBANGKITKAN TURBIN ............. 36
2.4. SILINDER............................................................................................ 39
2.5. NOSEL ................................................................................................. 42
2.6. SUDU – SUDU TURBIN .................................................................... 47
2.7. POROS ................................................................................................. 49
2.8. BANTALAN........................................................................................ 52
2.8.1 Jenis-jenis bantalan ................................................................... 53
2.9. PERAPAT LABIRIN........................................................................... 55
BAB III PERANCANGAN TURBIN IMPULS .......................................... 56
3.1. DATA AWAL PERANCANGAN....................................................... 56
3.2. PROSES PENURUNAN KALOR....................................................... 56
3.3. PERHITUNGAN KERUGIAN – KERUGIAN YANG TERJADI..... 64
3.4. PENENTUAN EFISIENSI DAN KAPASITAS TURBIN.................. 67
3.5. UKURAN NOSEL, SUDU PENGARAH DAN PUTAR ................... 70

x

BAB IV PERHITUNGAN KOMPONEN UTAMA .................................... 78
4.1. SILINDER TURBIN............................................................................ 78
4.2. FLENS DAN BAUT ............................................................................ 80
4.3. SUDU TURBIN ................................................................................... 83
4.4. POROS TURBIN ................................................................................. 89
4.5. PAKING LABIRIN.............................................................................. 95
4.6. BANTALAN........................................................................................ 97
BAB V PERALATAN PENUNJANG .......................................................... 104
5.1. ALAT BANTU DAN PENGAMAN ................................................... 105
5.2. SISTEM PENGATURAN PADA TURBIN YANG DIPASANG ...... 106
BAB VI PERAWATAN TURBIN ................................................................ 109
6.1. PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TURBIN........................... 109
6.2. PENGARUH ENDAPAN GARAM DAN SILIKA ............................ 114
BAB VII KESIMPULAN .............................................................................. 124
7.1. KESIMPULAN .................................................................................... 124
7.2. PENUTUP............................................................................................ 126
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

xi

DAFTAR LAMBANG

Lambang
A
b
Ds
d
G
G0
g
r
s
i0
i1t
i'1t
H0
H’0
Hi
hn
h'b
hgb
h"b
he
hge.a.
Nae
n
p0
P1
p'0
t0
t1
ts
z
c1
c2
c1t
c'1

Uraian
Luas penampang
Lebar sudu
Diameter poros
Diameter rata-rata cakram
Massa alir uap yang tepat melalui turbin
Massa alir uap yang tepat melalui turbin
Percepatan gravitasi
Jari-jari tembereng
Celah melingkar antara poros dan sekat labirin
Entalpi uap pada sisi masuk nosel
Entalpi uap pada sisi keluar nosel
Entalpi uap pada sisi keluar nosel sebenarnya
Penurunan kalor
Penurunan kalor teoritis turbin dengan memperhitungkan
kerugian-kerugian
Penurunan kalor yang dimanfaatkan didalam turbin
Kerugian pada nosel
Kerugian pada sudu gerak baris pertama
Kerugian pada sudu pengarah
Kerugian pada sudu gerak baris kedua
Kerugian akibat kecepatan keluar
Kerugian akibat gesekan cakram dan pengadukan
Daya yang dibangkitkan turbin
Putaran cakram
Tekanan uap masuk
Tekanan uap keluar
Tekanan uap sesungguhnya yang masuk ke turbin
Temperatur uap masuk
Temperatur uap keluar
Jarak antar sudu
Jumlah perapat labirin
Kecepatan uap
Kecepatan absolut uap keluar sudu putar baris pertama
Kecepatan uap teoritis pada sisi keluar nosel
Kecepatan uap keluar sudu pengarah

xii

Satuan
cm2
mm
mm
m
kg/detik
kg/detik
m/det2
mm
mm
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kkal/kg
kW
rpm
ata
ata
ata
o
C
o
C
mm
m/s
m/s
m/s
m/s

c'2
w1
w2
w'1
w'2
u
α1
α2
α'1
α'2
β1
β2
β'1
β'2
φ
ψ
ψgb
ηoi
ε
δ
ρ
σb
ηm
ηg

Kecepatan absolut uap keluar sudu putar baris yang kedua
Kecepatan relatif uap pada sisi masuk sudu putar baris
pertama
Kecepatan relatif uap pada sisi keluar sudu putar baris
pertama
Kecepatan relatif uap masuk sudu putar baris kedua
Kecepatan relatif uap keluar sudu putar baris kedua
Kecepatan keliling uap
Sudut keluar uap pada nosel
Sudut kecepatan absolut uap keluar sudu putar baris
pertama keluar sudu gerak pertama
Sudut masuk uap pada sudu putar baris kedua
Sudut kecepatan absolut uap keluar sudu putar baris yang
kedua
Sudut masuk pada sudu putar baris pertama
Sudut keluar pada sudu putar baris pertama
Sudut masuk pada sudu putar baris kedua
Sudut keluar pada sudu putar baris kedua
Koefisien kecepatan dalam nosel
Koefisien kecepatan, yang memperhitungkan pengaruhpengaruh tahanan terhadap laluan uap melalui sudu putar
Koefisien kecepatan pada sudu pengarah
Efisiensi dalam relatif turbin
Derajat pemasukan parsial
Tebal dinding silinder
Massa jenis bahan
Tegangan tarik
efisiensi mekanis turbin
efisiensi generator

xiii

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

cm
kg/cm2
kg/mm2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Siklus Rankine......................................................................5
Gambar 1.2. Turbin De Laval dengan roda gigi reduksi.......................................15
Gambar 1.3. Turbin Curtis 3 tingkat .....................................................................16
Gambar 1.4. Susunan rotor Turbin Curtis 7 tingkat secara seri ............................18
Gambar 1.5. Turbin Rateau...................................................................................20
Gambar 1.6. Susunan sudu turbin rateau ..............................................................20
Gambar 1.7. Sudu Turbin Impuls..........................................................................21
Gambar 1.8. Sudu Turbin Reaksi..........................................................................22
Gambar 1.9. Turbin Reaksi ...................................................................................24
Gambar 1.10. Turbin Parson .................................................................................25
Gambar 1.11. Turbin Ljungstrom .........................................................................28
Gambar 1.12. Penampang Turbin Impuls-Reaksi .................................................29
Gambar 2.1. Turbin Curtis 2 tingkat kecepatan ....................................................34
Gambar 2.2. Turbin Impuls tingkat tunggal dengan 2 tingkat kecepatan .............35
Gambar 2.3. Efisiensi efektif relatif (ηre) ..............................................................37
Gambar 2.4. Efisiensi roda gigi reduksi (ηr) .........................................................38
Gambar 2.5. Efisiensi generator (ηg).....................................................................38
Gambar 2.6. Efisiensi mekanis (ηm) ......................................................................38
Gambar 2.7. Silinder (casing) turbin ....................................................................40
Gambar 2.8. Tipe nosel turbin uap........................................................................44

xiv

Gambar 2.9. Nosel rakitan ....................................................................................45
Gambar 2.10. Konstruksi nosel lain......................................................................46
Gambar 2.11. Segitiga kecepatan..........................................................................48
Gambar 2.12. Tipe bantalan gelinding..................................................................54
Gambar 2.13. Perapat labirin ................................................................................55
Gambar 3.1. Diagram i-s untuk turbin curtis dengan dua tingkat kecepatan........57
Gambar 3.2. Efisiensi turbin impuls dua tingkat kecepatan sebagai fungsi u/c1.... 60
Gambar 3.3. Variasi kecepatan pada sudu-sudu gerak tingkat impuls .................62
Gambar 4.1. Ukuran-ukuran utama flens turbin ...................................................80
Gambar 4.2 Gaya-gaya yang bekerja pada sudu...................................................89
Gambar 5.1. Skema pengaturan kecepatan ......................................................... 107
Gambar 6.1. Skema pembilasan dengan uap saturasi ......................................... 116
Gambar 6.2. Skema pembilasan tanpa uap saturasi ............................................ 119
Gambar 6.3. Skema peniupan abu ...................................................................... 123

xv

ABSTRAKSI
Turbin uap merupakan salah satu jenis penggerak mula yang banyak digunakan di
dalam industri, antara lain :sebagai penggerak mula generator listrik, pompa dan
kompresor, serta industri proses. Hal yang menjadi pertimbangan dalam
penggunaaan turbin uap tersebut yaitu sumber panas yang digunakan untuk
menguapkan air dari bahan bakar gas, cair, dan padat, efisiensi turbin uap lebih
besar daripada turbin gas, dimensi yang lebih kecil dan perawatan yang mudah.
Dalam tugas akhir ini akan dirancang sebuah turbin Curtis 2 tingkat kecepatan.
Turbin ini direncanakan untuk memutar generator listrik dengan daya output 600
kW pada putaran poros 3000 rpm. Turbin ini terdiri dari dua tingkat kecepatan,
ide dari adanya turbin dua tingkat kecepatan ini adalah mengatasi penurunan
kecepatan yang terlalu besar bila hanya menggunakan turbin impuls tingkat
tunggal. Dengan penurunan kecepatan yang terlalu besar, maka kecepatan
tangensial pada ujung sudu pun akan menjadi sangat besar. Di sini material
memegang peranan penting sebagai kendala atas kecepatan tangensial yang cukup
tinggi.
Perancangan turbin uap ini diawali dengan perhitungan daya yang dibangkitkan
turbin. Kemudian dilajutkan dengan pemilihan nilai u/c1 untuk menaikkan
efisiensi turbin dengan menjaga agar dimensi dan kerugian-kerugian yang dialami
tetap kecil.
Turbin uap hasil perencanaan menggunakan dua tingkat kecepatan dengan
efisiensi internal relatif total sebesar 51,51%. turbin uap ini bisa memutar
generator listrik dengan daya output 600 kW pada putaran poros 3000 rpm. Dalam
perencanaan ini juga dihasilkan dimensi utama turbin antara lain: diameter cakram
rata-rata, dimensi utama nosel dan sudu gerak, dan dimensi poros penyangga.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

TINJAUAN UMUM
Turbin merupakan suatu penggerak mula dimana energi potensial dari

suatu fluida kerja diubah menjadi energi kinetik dan kemudian diubah lagi
menjadi energi mekanis yang berupa putaran poros turbin. Secara umum turbin
terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu : turbin gas, turbin uap, dan turbin air.
Pembagian ini disesuaikan dengan fluida kerja yang digunakan yaitu berupa gas,
uap, dan air.

Perubahan energi potensial menjadi energi kinetik terjadi pada tabung
pancar (nosel), sedangkan perubahan energi kinetik menjadi energi mekanik
terjadi pada sudu gerak. Energi mekanis yang terjadi berupa putaran poros turbin.
Untuk selanjutnya putaran poros ini digunakan untuk menggerakkan atau
memutar bebannya (generator listrik, pompa, kompresor, baling-baling atau mesin
lainnya).

1.2.

TERMODINAMIKA UAP
Fluida yang bekerja pada turbin uap adalah uap air. Uap merupakan gas

yang timbul akibat dari perubahan fase cair menjadi uap yang mengalami
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pemanasan lanjut sampai melebihi fase uap panas lanjut. Uap merupakan fluida
kerja yang memiliki sifat-sifat:
1. Dapat menyimpan sejumlah energi
2. Dapat diproduksi dari air yang murah dan mudah diperoleh
3. Dapat digunakan untuk tujuan pemanasan sebelum tenaganya digunakan
sebagai fluida kerja

Proses penguapan adalah berubahnya molekul-molekul air menjadi
molekul-molekul uap melalui suatu proses pemanasan, dimana temperatur pada
saat pemanasan mencapai temperatur didih dan bila proses pemanasan masih
dilanjutkan maka temperaturnya tidak akan berubah. Berdasarkan proses
penguapannya, uap terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
1. Uap basah, merupakan uap yang masih bercampur dengan titik-titik air
halus dan mempunyai temperatur sama
2. Uap jenuh, merupakan uap yang mempunyai tekanan dan temperatur didih
yang sama dengan titik didih air
3. Uap panas lanjut, merupakan uap jenuh yang mengalami pemanasan lebih
lanjut pada tekanan yang sama dengan tekanan uap jenuh.

Dalam proses pemanasan, kedua fase cair dan uap akan berada dalam keadaan
setimbang. Ciri-ciri uap jenuh adalah sebagai berikut :
a. Uap jenuh adalah uap yang dalam keadaan seimbang dengan air yang ada
di bawahnya.
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b. Uap jenuh adalah uap yang mempunyai tekanan dan temperatur mendidih
yang sama dengan tekanan dan temperatur mendidih air yang ada di
bawahnya.
c. Uap jenuh adalah uap yang mempunyai pasangan-pasangan harga antara
tekanan (P) dan temperatur mendidihnya (Td).
d. Uap jenuh adalah uap yang apabila didinginkan akan segera mengembun
menjadi air.
e. Uap jenuh adalah uap yang bila melakukan ekspansi atau dibiarkan
berekspansi akan mengembun menjadi air.

Dalam prakteknya uap air dalam tekanan sedang dan tinggi tidak dapat
lagi dikatakan gas ideal, sehingga seluruh hukum yang berlaku pada hukum gas
ideal tidak dapat di aplikasikan ketika uap melewati nosel ataupun sudu gerak
pada bagian dalam turbin uap. Akan tetapi untuk memudahkan perhitungan, uap
panas lanjut lebih mempunyai sifat-sifat yang mendekati gas ideal. Uap panas
lanjut mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Tekanan lebih rendah, P < Psat pada T
b. Temperatur tinggi, T > Tsat pada P
c. Volume jenis besar, v > vg pada P atau T
d. Energi yang dibangkitkan besar, u > ug pada P atau T
e. Entalpi besar, h > hg pada P atau T
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1.3.

SIKLUS RANKINE
Corak fisik yang paling terlihat dari suatu pembangkit listrik tenaga uap

modern adalah ketel uap. Pada ketel uap terjadi pembakaran dari suatu bahan
bakar seperti minyak, gas alam, atau batubara untuk memanaskan air yang
melintas di tabung dalam ketel uap. Perpindahan kalor kepada air yang melintas (
feedwater) pertama-tama akan meningkatkan temperatur air sampai menjadi uap
basah, kemudian diuapkan untuk membentuk uap jenuh, dan kemudian menaikkan
temperatur uap tersebut lebih lanjut untuk menciptakan uap panas lanjut.

Dalam termodinamika siklus yang dipakai untuk turbin uap adalah siklus
Rankine. Siklus Rankine merupakan siklus yang dipakai secara konvensional
dalam stasiun pembangkit listrik yang terdiri dari suatu sumber panas (ketel uap)
berfungsi untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi.

Dalam siklus rankine sederhana, uap air mengalir ke dalam turbin, dimana
sebagian besar dari energi kalornya dikonversikan menjadi daya mekanis melalui
poros untuk memutar suatu generator listrik. Uap bekas kemudian akan dialirkan
keluar turbin melalui sebuah kondenser dimana uap bekas akan diubah menjadi air
kembali. Suatu pompa air umpan akan mengalirkan air dari kondenser kembali
kedalam ketel uap. Gambar 1.1 menggambarkan komponen utama dari suatu
sistem ketel uap dan turbin.
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Gambar 1.1 Skema Siklus Rankine

Sebagai akibat dari konversi energi kalor uap tersebut ke dalam daya
mekanis, uap air meninggalkan turbin pada temperatur dan tekanan jauh ketika
masuk ke dalam turbin. Dalam keadaan ini uap air dapat langsung dilepaskan
langsung ke atmosfir, akan tetapi dikarenakan sumber daya air yang terbatas dan
pertimbangan dari segi ekonomis air sama dapat digunakan berulang kali.

Ketel uap dan kondenser dapat digolongkan sebagai alat penukar kalor
dikarenakan oleh cara kerja keduanya. Ketel uap mengubah air menjadi uap
dengan gas hasil pembakaran yang mengalir di luar tabung yang diisi dengan air,
sedangkan kondenser bekerja dengan mengalirkan air penyejuk eksternal yang
melintas pada tabung pada bagian keluaran turbin. Dikarenakan dalam suatu alat
penukar kalor yang baik, fluida melintas dengan kerugian tekanan yang kecil oleh
karena itu, ketel uap dan kondenser beroperasi pada tekanan yang konstan.
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Biasanya, semakin besar suatu sistem tuntutan akan nilai ekonomis yang
rendah menjadi lebih besar dimana pada temperatur dan tekanan lebih tinggi
dibutuhkan ketel uap dengan tabung-tabung yang lebih baik dan dengan material
campuran logam yang lebih mahal.

Siklus rankine dapat dianggap beroperasi antara dua tekanan, tekanan
dalam ketel uap dan tekanan dalam kondenser. Pompa air umpan akan
memberikan peningkatan tekanan, dan pada turbin perbedaan tekanan diantara
tingkatannya.

1.4.

SISTEM TURBIN UAP
Turbin uap biasanya terdiri dari sudu diam atau nosel, dan sudu gerak. Dua

sudu ini bekerja serentak untuk memutar poros turbin dan beban yang
dihubungkan. Sudu diam atau nosel berfungsi mempercepat uap air dan juga
menurunkan tekanannya lebih rendah. Sudu putar berfungsi mengubah arah aliran
uap air, dengan demikian akan memberikan suatu gaya pada sudu putar tersebut,
hal ini akan menyebabkan terjadinya torsi pada poros turbin. Kombinasi dari torsi
dan kecepatan merupakan daya keluaran turbin uap.

Untuk turbin nekatingkat, uap air berekspansi

dari tekanan tinggi ke

tekanan rendah dan kemudian dikeluarkan kedalam kondenser pada kondisikondisi ruang hampa atau ke dalam suatu sistem distribusi uap air dengan
temperatur antara yang gunakan untuk aplikasi komersil atau industri. Air
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kondensasi dari kondenser atau dari sistem pemanfaatan uap air, kembali menjadi
air umpan ketel uap.

Jalan lintasan arus internal pada turbin uap serupa dengan bagian ekspansi
pada turbin gas. Perbedaan yang utama adalah rapat gas yang berbeda, bobot
molekular, koefisien ekspansi isentropis, dan perbedaan viskositas kedua fluida.
Dibandingkan dengan mesin uap dari ukuran yang dapat diperbandingkan,
diketahui bahwa turbin uap berputar pada kecepatan yang jauh lebih tinggi dimana
akan berakibat biaya yang dikeluarkan lebih rendah untuk setiap satuan tenaga
yang dihasilkan. Tanpa adanya katup masuk dan katup buang yang menyebabkan
terjadinya pencekikan (mengurangi tekanan tanpa menghasilkan tenaga) dan
disain yang memungkinkan turbin uap untuk lebih efisien dibandingkan mesin
uap. Dalam beberapa turbin uap, sudu disain agar dapat menurunkan tekanan dan
meningkatkan kecepatan secara bersamaan.

Hubungan antara pemasukan uap dan pembangkitan tenaga adalah uap air
dan air umpan ketel. Ada banyak pilihan dalam pemasukan uap, tekanan,
temperatur dan luas, dan jika diperlukan, sebagai pemanasan secara parsial uap
air. Sistem uap air bervariasi dari tekanan rendah digunakan terutama untuk
pemanasan ruang dan persiapan makanan, ke tekanan menengah yang digunakan
dalam proses industri dan kogenerasi, sampai penggunaan tekanan tinggi untuk
pembangkit tenaga listrik.
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Pada umumnya, kegunaan aplikasi yang melibatkan meningkatkan uap air
untuk tujuan generasi tenaga yang eksklusif. Sistem seperti ini juga menggunakan
suatu kondenser dengan pendingin air untuk mengeluarkan uap air dari turbin
pada tekanan praktis yang paling rendah. Beberapa turbin mempunyai
penggunaan rangkap, menggerakkan generator dan penyaluran uap air pada
tekanan lebih tinggi ke daerah yang membutuhkan sistem pemanasan atau ke
industri lainnya dalam tekanan yang relatif sama, maka kondenser tidak
dibutuhkan. Pabrik semacam ini merupakan pabrik kogenerasi (Cogeneration
Heat Plant) yang sangat besar.

1.5.

KLASIFIKASI TURBIN UAP
Turbin uap dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda yang

tergantung pada konstruksinya, proses penurunan kalor, kondisi-kondisi awal dan
akhir uap dan pemakaiannya di dalam industri.
1. Menurut jumlah tingkat tekanan:
a. Turbin 1 tingkat dengan 1 atau lebih tingkat kecepatan yang
biasanya berkapasitas kecil, biasanya dipakai untuk menggerakkan
kompresor sentrifugal dan mesin-mesin lain yang serupa
b. Turbin impuls dan reaksi nekatingkat, turbin ini dibuat dalam
jangka kapasitas yang luas mulai dari yang kecil hingga yang besar
2. Menurut arah aliran uap:
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a. Turbin aksial, yang uapnya mengalir dalam arah yang sejajar
terhadap sumbu turbin tegak lurus terhadap sumbu turbin 1 atau
lebih tingkat kecepatan rendah pada turbin itu dibuat aksial
b. Turbin radial yang uapnya mengalir dalam arah yang tegak lurus
terhadap sumbu turbin
3. Menurut jumlah silinder:
a. Turbin silinder tunggal
b. Turbin silinder ganda
c. Turbin tiga silinder
d. Turbin empat silinder
4. Menurut metode pengaturan:
a. Turbin dengan pengaturan pencekikan (throttling) yang uap
segarnya masuk melalui 1 atau lebih tergantung dari daya yang
dihasilkan, katup pencekik yang dioperasikan serempak
b. Turbin dengan pengaturan nosel yang uap segarnya masuk melalui
dua atau lebih pengatur pembuka (opening regulator) yang
berurutan
c. Turbin dengan pengaturan langkau (bypass governing) yang uap
segarnya di samping dialirkan ke tingkat pertama juga langsung
dialirkan ke satu, dua atau bahkan tiga tingkat menengah turbin
tersebut
5. Menurut prinsip aksi uap:
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a. Turbin impuls, yang energi potensial uapnya diubah menjadi energi
kinetik di dalam nosel atau laluan yang dibentuk oleh sudu-sudu
diam yang berdekatan, dan di dalam sudu-sudu gerak, energi
kinetik uap diubah menjadi energi mekanis; menurut praktek turbin
impuls yang dilakukan sekarang ini, pengklasifikasian,ini adalah
relatif, karena turbin ini beroperasi dengan derajat reaksi yang agak
membesar pada sudu gerak tingkat-tingkat yang berikutnya (pada
turbin kondensasi)
b. Turbin reaksi aksial yang ekspansi uap di antara laluan sudu baik
sudu pengarah maupun sudu gerak . tiap-tiap tingkat berlangsung
hampir pada derajat yang sama
c. Turbin reaksi radial tanpa sudu pengarah yang diam
d. Turbin reaksi radial dengan sudu pengarah yang diam
6. Menurut proses penurunan kalor:
a. Turbin kondensasi (condensing turbine) dengan regenerator; pada
turbin jenis ini uap pada tekanan yang lebih rendah dari tekanan
atmosfer dialirkan ke kondenser; di samping itu uap juga dicerat
dari tingkat-tingkat menengahnya untuk memanaskan air pengisian
ketel, jumlah penceratan yang demikian itu biasanya dari 2-3
hingga sebanyak 8-9. Kalor laten uap buang selama proses
kondensasi semuanya hilang pada turbin ini. Turbin kapasitas kecil
pada desain yang terdahulu sering tidak mempunyai. pemanasan air
pengisian. yang regeneratif
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b. Turbin kondensasi dengan, satu atau dua penceratan dari tingkat
menengahnya pada tekanan tertentu untuk keperluan-keperluan
industri dan pemanasan
c. Turbin tekanan lawan (back pressure turbine), uap buang dipakai
untuk keperluan-keperluan industri dan pernanasan; ke dalam
turbin jenis ini dapat juga ditambahkan (dalam artian yang relatif)
turbin dengan kevakuman yang dihilangkan (deteriorated), yang
uap buangnya dapat dipakai untuk keperluan keperluan pemanasan
dan proses
d. Turbin tumpang; turbin ini juga adalah jenis turbin tekanan lawan
dengan perbedaan bahwa uap buang dari turbin jenis ini lebih
lanjut masih dipakai untuk turbin-turbin kondensasi tekanan
menengah dan rendah. Turbin ini, secara umum, beroperasi pada
kondisi tekanan dan temperatur uap awal yang tinggi, dan dipakai
kebanyakan untuk membesarkan kapasitas pembangkitan pabrik,
(Instalasi ketel-ketel tekanan tinggi tambahan (tekanan kritis dan
superkritis) dan turbin tumpang (topping turbine) sebagai unit
tambahan yang mengalirkan uap ke turbin tekanan menengah yang
semula memang sudah ada) dengan maksud untuk mendapatkan
efisiensi yang lebih baik;
e. Turbin tekanan lawan (back pressure turbine) dengan penceratan
uap dari tingkat-tingkat menengahnya pada tekanan tertentu; turbin
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jenis ini dimaksudkan untuk mensuplai uap kepada konsumen pada
berbagai kondisi tekanan dan temperatur;
f. Turbin tekanan rendah (tekanan buang) yang uap buang dari
mesin-mesin uap, palu uap, mesin tekan, dan lain-lain, dipakai
untuk keperluan pembangkitan tenaga listrik;
g. Turbin tekanan campur dengan dua atau tiga tingkat tekanan,
dengan suplai uap buang ke tingkat-tingkat menengahnva.
Turbin-turbin yang disebutkan pada ‘b’ sampai 'e' biasanya mempunyai
penceratan untuk pemanasan air pengisian ketel secara regeneratif, di samping
penceratan uap pada tekanan-tekanan tertentu untuk keperluan-keperluan
lainnya.
7. Menurut kondisi-kondisi uap pada sisi masuk turbin:
a. Turbin tekanan rendah, yang memakai uap pada tekanan 1,2
sampai 2 ata
b. Turbin tekanan menengah, yang memakai uap pada tekanan sampai
40 ata
c. Turbin tekanan tinggi, yang memakai uap pada tekanan di atas 40
ata
d. Turbin tekanan yang sangat tinggi, yang memakai uap pada
tekanan 170 ata atau lebih dan temperatur di atas 550°C atau lebih
e. Turbin tekanan superkritis, yang memakai uap pada tekanan 225
ata atau lebih
8. Menurut pemakaiannya di bidang industri:
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a. Turbin stasioner dengan kepesatan putar yang konstan dipakai
terutama untuk menggerakkan alternator.
b. Turbin uap stasioner dengan kepesatan yang bervariasi dipakai
untuk menggerakkan blower turbo, pengedar udara (air circulator),
pompa, dan lain-lain.
c. Turbin yang tidak stasioner dengan kepesatan yang bervariasi;
turbin jenis ini biasanya dipakai pada kapal-kapal uap, lokomotif
kereta api (lokomotif turbo).

1.6.

PRINSIP KERJA TURBIN UAP
Berdasarkan prinsip kerjanya turbin uap secara umum terdiri dari 3 jenis:

turbin impuls, reaksi, dan gabungan (impuls-reaksi), yang tergantung pada cara
perolehan pengubahan energi potensial menjadi energi mekanik semburan uap.

1.6.1. Turbin Impuls
Turbin impuls murni terutama dibuat dengan beberapa tingkat dengan
kapasitas pembangkit daya yang menengah. Keuntungan-keuntungannya yang
paling

utama

adalah

kesederhanaan

konstruksi,

biaya

pembuatan

dan

pemeliharaan yang rendah, keandalan, dan pengoperasian yang mudah. Menurut
prinsip aksi uap turbin impuls, yang energi potensial uapnya diubah menjadi
energi kinetis ddidalam nosel atau laluan yang dibentuk oleh sudu-sudu diam yang
berdekatan dan didalam sudu-sudu gerak, energi kinetik uap diubah menjadi
energi mekanis.
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Bagian sisi keluar sudu-sudu gerak pada turbin jenis impuls murni
biasanya dibuat sedikit lebih besar dari nilai desainnya, akibatnya pada saat turbin
bekerja pada kondisi desain normal, bagian sisi keluar laluan-laluan sudu gerak
tidak diisi sepenuhnya dengan uap yang mengalir. Hal ini akan menyebabkan
terbentuknya pusaran penarikan uap yang ada di sekitarnya ke dalam aliran utama
maupun penghisapan uap yang melalui celah melingkar diantara sudu-sudu gerak
dengan stator. Maka pada bagian ini akan terjadi kerugian akibat dari aliran
turbulen yang terjadi yang akan menurunkan koefisien kecepatan ψ. Disamping
itu pada turbin impuls jenis murni dimensi sudu-sudu gerak akan bertambah
seiring dengan bertambahnya tingkatan pada turbin tersebut, sehingga akan sulit
mendapatkan bentuk turbin yang ramping (streamlined).

1.6.1.1. Turbin De Laval
Pada turbin De Laval konversi energi potensial ke energi kinetik terjadi
dalam nosel, bersamaan dengan terjadinya proses ekspansi uap, maka terjadi
kehilangan energi panas (kehilangan energi potensial) uap sebesar ∆H
(kkal/kg/detik). Ekspansi uap dibarengi dengan kenaikan kecepatan uap sampai
mencapai c (m/s) yang sangat tinggi. Dalam rotor atau baris sudu-sudu gerak
terjadi kehilangan energi kinetik, karena terjadinya penurunan kecepatan yang
demikian tinggi.

Turbin De Laval mempunyai kelemahan khusus, yaitu pada turbin ini
seluruh kehilangan energi potensial uap dikonversikan seluruhnya dalam satu
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baris sudu-sudu gerak akan mengakibatkan putaran yang terlalu tinggi sehingga
memerlukan transmisi roda gigi yang besar untuk mendapatkan putaran yang
dibutuhkan, untuk menggerakkan generator listrik atau mesin-mesin lainya.
Turbin De Laval, yang disebut juga sebagai turbin impuls dengan rotor tunggal
(single disc impuls turbine), menyebabkan turbin tidak dapat bersaing dengan
mesin uap torak (reciprocating steam engine), karena turbin De Laval bekerja
dengan uap kering bertekanan tinggi, maka kerugian gesekan besar sehingga
efisiensi mekanik rendah. Hal ini menyebabkan efisiensi turbin De Laval
cenderung lebih rendah dari efisiensi mesin uap.

Gambar 1.2 Turbin De Laval dengan roda gigi reduksi

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka turbin De Laval sulit untuk
diterapkan karena tidak praktis serta tidak ekonomis. Turbin De Laval biasanya
mempunyai 4 buah nosel atau lebih yang dapat ditutup secara terpisah untuk
mengatur konsumsi uap untuk turbin. Oleh sebab itu sudu-sudu gerak (row of
moving blades) hanya sebagian saja yang dikenai oleh uap yang ke luar dari nosel
(tidak serentak untuk seluruh sudu-sudu gerak), cara ini disebut pelumasan
sebagian (partial admision).
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Dalam nosel terjadi ekspansi uap dari tekanan ketel sampai tekanan ke luar
turbin, jadi terdapat satu tingkat tekanan, oleh sebab itu maka turbin De Laval
disebut sebagai turbin impuls bertingkat tekanan tunggal (single stage pressure
impuls turbine). Jadi dalam baris sudu-sudu gerak terdapat pula sebuah tingkat
kecepatan, maka turbin ini disebut juga sebagai turbin dengan satu tingkat
kecepatan. Kesimpulannya ialah bahwa turbin De Laval dinamakan juga sebagai
"Turbin impuls bertingkat tekanan dan kecepatan tunggal" (single stage pressure
– velocity impuls turbine).

1.6.1.2. Turbin Curtis
Pada turbin Curtis seluruh kehilangan energi potensial dikonversikan
dalam satu tingkat tekanan, dalam nosel, dan dalam lebih dari satu tingkat
kecepatan, dalam lebih dari satu baris sudu-sudu gerak seperti terlihat dalam
gambar 1.3.

Gambar 1.3 Turbin Curtis 3 tingkat
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Jadi susunan baris sudu-sudu gerak turbin Curtis merupakan susunan baris
sudu-sudu gerak De Laval yang dibatasi oleh baris sudu-sudu tetap yang
berlawanan arah dengan sudu-sudu gerak yang berfungsi sebagai pengarah uap
bekas dari baris pertama sudu-sudu gerak, sehingga menjadi uap baru untuk sudusudu gerak berikutnya. Oleh sebab itu sudu-sudu tersebut dinamakan juga sebagai
sudu-sudu pengarah. Bila uap memasuki sudu-sudu gerak pada baris berikutnya
maka kecepatan uap menurun pada tingkat berikutnya, sehingga terbentuk tingkat
kecepatan. Dengan demikian maka turbin Curtis disebut juga sebagai turbin
kecepatan berganda (velocity compounding).

Oleh karena turbin Curtis hanya mempunyai satu baris nosel (berupa
tembereng nosel, gambar 1.3) maka fenomena De Laval akan terulang kembali,
tetapi dapat ditanggulangi dengan metode kecepatan ganda. Karena dalam satu
rotor terdapat lebih dari satu, baris sudu-sudu gerak, maka setiap sudu pengarah
memberikan tahanan gesekan tanpa menghasilkan energi kinetik.

Kerugian gesekan sudu-sudu pengarah akan lebih besar bila dioperasikan
turbin uap ganda dengan sudu pengarah yang berganda pula, seperti diperlihatkan
pada gambar 1.3. Tetapi ini mendapat imbuhan dari pertambahan tingkat
kecepatan (velocity stages) yang dapat mengubah seluruh kehilangan energi
potensial menjadi energi mekanik pada tiap, baris sudu-sudu gerak, sehingga
menghasilkan putaran poros turbin yang praktis. Turbin dalam gambar tersebut di
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atas terpasang pada satu rotor, tetapi ada juga yang dipasang pada beberapa rotor
yang disusun secara seri, seperti terlihat dalam gambar 1.4.

Gambar 1.4 Susunan rotor Turbin Curtis 7 tingkat secara seri

Antara rotor yang pertama dan seterusnya dibatasi oleh nosel, sehingga
kehilangan energi potensial uap dapat terbagi atas jumlah rotor tersebut. Pada
setiap nosel terjadi ekspansi uap serta pertukaran energi potensial menjadi energi
kinetik. Jadi pada setiap tingkatan turbin terdapat satu tingkat tekanan, sehingga
turbin jenis ini disebut sebagai turbin bertingkat tekanan dan kecepatan berganda
(pressure – velocity compounding).

Dari segi tingkat kecepatan turbin ini lebih baik dibandingkan dengan
turbin Curtis bertingkat tekanan tunggal. Masalah di sini adalah bagaimana
menghasilkan kecepatan tangensial yang diinginkan untuk mendapatkan putaran
poros yang diinginkan pula.
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Metode yang diterapkan di sini adalah penggabungan antara sistem
tekanan bertingkat dan kecepatan bertingkat, jadi menggabungkan dua sistem,
dimana penggabungan tersebut terdiri dari dua jenis turbin maka turbin semacam
itu disebut Turbin Kombinasi.

Oleh karena di sini yang terjadi adalah kombinasi antara dua atau lebih
turbin yang sejenis, maka jenis turbin baru ini dapat dinamakan turbin seri Curtis.

Turbin dari jenis seri Curtis tersebut di atas mempunyai kelemahan utama,
karena tidak dapat memenuhi kebutuhan tingkat tekanan secara ekonomis. Untuk
memenuhi tingkat kecepatan yang memadai, maka diperlukan pula sejumlah seri
Curtis yang memadai pula, berarti meningkatnya biaya investasi, hal ini tidak
boleh terjadi.

1.6.1.3. Turbin Rateau
Kelemahan metode Curtis dalam mengembangkan metode tingkat tekanan
berganda pada turbin uap, mengembangkan metode tingkat tekanan berganda
untuk turbin impuls (pressure compounding impuls turbine), yang suku
cadangnya disempurnakan oleh Rateau. Turbin jenis ini, seperti terlihat dalam
gambar 1.5, yang memperlihatkan bahwa antara baris-baris sudu-sudu gerak
dibatasi oleh satu baris sudu-sudu pengarah yang juga berfungsi sebagai alat untuk
mengkonversi energi potensial uap (dari baris sebelumnya) menjadi energi
kinetik, gambar 1.6, sedang pada tingkat pertama dipakai susunan tingkat curtis.
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Gambar 1.5 Turbin Rateau

Turbin dengan tingkat tekanan ganda menawarkan efisiensi yang tinggi
tapi dengan harga yang mahal pula. Ini dapat diatasi dengan mengkombinasikan
tingkat kecepatan ganda (sistem Curtis) dengan tingkat tekanan ganda (sistem
Rateau). Dengan memperhatikan struktur turbin Rateau, maka pada dasarnya
adalah merupakan susunan turbin De Laval secara seri.

Gambar 1.6 Susunan sudu turbin rateau

Turbin ini mempunyai putaran yang tinggi yang dapat dioperasikan untuk
menggerakkan generator listrik atau peralatan lain. Seluruh baris-baris sudu-sudu
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gerak dan sudu pengarah dipasangkan dalam satu rumah turbin (turbine casing),
dan semua rotor terpasang pada satu poros.

Jadi turbin ini adalah turbin impuls bertingkat tekanan ganda (pressure
compounded impuls turbine). Sudu-sudu gerak berbentuk simetris seperti
umumnya sudu-sudu gerak turbin impuls, seperti diperlihatkan gambar 1.7.

Gambar 1. 7 Sudu Turbin Impuls

Bentuk simetris inilah yang memungkinkan tekanan sebelum dan sesudah
sudu-sudu gerak berada dalam keadaan konstan tetapi berbeda dalam volume jenis
uap yang tak dapat dihindari agar dapat berekspansi, membutuhkan ruangan
cukup untuk menampungnya. Itulah sebabnya maka semua sudu-sudu gerak
turbin Rateau dan turbin-turbin kompon pada umumnya pada baris-baris
berikutnya dibuat lebih panjang sesuai dengan ekspansi uap tersebut, seperti
terlihat dalam. gambar 1.8.
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Gambar 1.8 Sudu Turbin Reaksi

Oleh karena turbin Rateau adalah susunan seri dari turbin De Laval, maka
teori dasarya adalah sama hanya terdapat suatu komplikasi untuk menentukan
kerugian energi kinetik aliran keluar, seperti yang terjadi pada turbin De Laval
dan turbin Curtis bertingkat tunggal, karena pada waktu meninggalkan sudu-sudu
gerak uap masih mempunyai kecepatan, sehingga masih mempunyai energi
kinetik yang tak termanfaatkan.

Tetapi kerugian ini pada kedua turbin tersebut terakhir telah dimanfaatkan
pada perhitungan penentuan energi mekanik rotor, yang akan terbaca pada barisbaris berikutnya.

Efisiensi sudu-sudu gerak pada tiap tingkat Rateau sama dengan
perbandingan antara energi mekanis yang timbul pada tiap tingkat dengan
kenaikan energi kinetik atau kehilangan energi panas dalam sudu-sudu pengarah,
kecuali untuk tingkat pertama, sama dengan turbin De Laval.
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Efisiensi sudu (ηq) lebih baik dari turbin bertingkat tekanan tunggal pada
kecepatan uap yang rendah. Efisiensi sudu maksimum (ηj) max dapat dicapai pada
u yang cukup rendah. Kehilangan energi potensial (termis) pada tiap tingkat
tekanan pada harga ηs, tertentu hampir semata tergantung pada harga u. Efisiensi
sudu maksimum hanya berbeda sedikit. Tetapi turbin dengan sudu-sudu tidak
simetris dengan pemanfaatan kembali kerugian energi kinetik kecepatan ke luar,
memperlihatkan kurva ηs yang terbaik.

1.6.2. TURBIN REAKSI
Turbin reaksi pada umumnya dibuat hanya sebagai turbin nekatingkat.
Dalam hal turbin reaksi, uap mengalami ekspansi baik pada sudu pengarah
maupun pada sudu gerak sehingga mengerahkan dorongan pada sudu, dalam arah
aksial. Untuk mengurangi dorongan aksial ini, adalah hal yang umum untuk
memasang sudu sudu gerak pada drum yang juga berfungsi sebagai rotor. Sudusudu pengarah dipasang pada stator turbin. Oleh sebab itu konstruksi turbin reaksi
sangat berbeda dengan konstruksi turbin impuls. Gambar 1.9. menunjukkan
penampang sebuah turbin reaksi. Pengkonversian energi potensial menjadi energi
kinetik juga ditunjukkan pada gambar tersebut.

Kurva p0 – p2 menunjukkan variasi tekanan dan garis putus-putus
menunjukkan variasi pada kecepatan mutlak. Kecepatan c bertambah besar di
dalam sudu pengarah disebabkan oleh penurunan kalor yang terjadi padanya.
Kerja dilakukan pada poros turbin disebabkan oleh penurunan energi kinetik uap
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yang mengalir pada laluan-laluan sudu gerak, dengan kata lain pengurangan
2

sebesar c1 2 g , maupun disebabkan oleh penurunan kalor h02 Yang terjadi pada
sudu gerak yang menyebabkan kenaikan pada kecepatan keluar relatif w.

Gambar 1.9 Turbin Reaksi

Turbin pada gambar 1.9 dilengkapi dengan piston penyeimbang untuk
melawan pengaruh dorongan aksial pada rotor turbin. Kecepatan keluar dari
tingkat sebelumnya dimanfaatkan pada sudu pengarah pada tingkat yang
berikutnya pada turbin reaksi juga, seperti yang dilakukan pada turbin impuls.
Akan tetapi kecepatan keluar tidak tersedia untuk dimanfaatkan pada sudu
pengarah tingkat pertama (tidak ada tingkat yang mendahuluinya) demikian juga
pada kelompok sudu pengarah yang letaknya persis setelah perubahan diameter
rotor yang tiba-tiba membesar (atau jika uap dimasukkan ke silinder yang kedua
dari yang pertama).
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1.6.2.1. Turbin Parson
Turbin Parson adalah turbin yang bekerja dengan prinsip reaksi. Karena
turbin Parson adalah juga turbin dengan aliran aksial maka turbin ini disebut juga
sebagai Turbin Reaksi Dengan Aliran Aksial (Axial flow reaction turbine).
Pada turbin Parson ekspansi uap terjadi, baik dalam sudu-sudu pengarah maupun
dalam sudu-sudu gerak. Pada satu baris Parson terjadi dua kali ekspansi uap jadi
dua tingkat tekanan.

Bentuk konstruksi dari sudu-sudu gerak ekspansi dan sudu-sudu pengarah,
yang memungkinkan uap mengekspansi dalam kedua jenis sudu-sudu tersebut.
Jadi pada kedua jenis sudu-sudu tersebut terjadi kehilangan energi potensial uap
yang dibarengi dengan kenaikan energi kinetik.

Gambar 1.10 Turbin Parson

Walaupun konversi energi terjadi di kedua jenis sudu-sudu tersebut di atas
namun yang menghasilkan gaya tangensial reaksi hanyalah sudu-sudu gerak.
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Turbin Parson disebut juga sebagai turbin Impuls Reaksi, karena uap
mengekspansi pada kedua jenis sudu-sudu, baik sudu-sudu pengarah maupun
sudu-sudu

gerak.

Sudu-sudu

gerak

memegang

peranan

penting

dalam

pengoperasian turbin uap, karena dia mempunyai dua fungsi yaitu di samping
mengkonversikan energi panas menjadi energi kinetik, juga mentransfer daya
kedrum gerak untuk menggerakkan peralatan seperti generator listrik, pompa,
komnpresor dan lain-lain.

Untuk mengkonversikan energi panas uap menjadi energi kinetik
kemudian, menjadi energi mekanik dengan kerugian sesedikit mungkin, bukan
hanya sudu-sudu tetapi juga saluran ekspansi uap harus dirancang secara
aerodinamis. Oleh karena sudu-sudu pengarah sama dan sebangun dengan sudu
sudu gerak maka segitiga kecepatan masuk dan ke luar sama dan sebangun, maka
sudut-sudut masuk mutlak sama dengan sudut ke luar relatif dan sudut masuk
relatif sama dengan sudut keluar mutlak, demikian pula dengan kecepatan masuk
mutlak sama dengan kecepatan ke luar relatif dan kecepatan masuk relatif sama
dengan kecepatan ke luar mutlak.

Oleh karena profil kedua sudu-sudu tersebut di atas adalah sama, dengan
faktor kerugian kecepatan yang sama pula maka kenaikan energi kinetik dalam
kedua jenis sudu-sudu tersebut sama pula sehingga dengan demikian maka
kehilangan energi panas pada masing-masing sudu-sudu adalah sama pula. Tetapi
praktisnya adalah tidak sama, karena terjadinya kerugian celah antara sudu-sudu
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gerak dengan rumah turbin, yang jumlahnya lebih besar dari yang terjadi antara
sudu-sudu pengarah dengan rotor. Pada turbin dengan tingkatan yang banyak
diterapkan sistem pelumasan penuh untuk menghindarkan kerugian ventilasi dan
kerugian celah yang besar.

Untuk mendapatkan efisiensi yang baik, jumlah tingkat tekan haruslah
dibuat cukup banyak, jika tidak kecepatan tangensial sudu-sudu gerak harus
dibuat lebih tinggi. Tinggi sudu-sudu gerak pada sisi ke luar harus lebih panjang
dari sisi masuk, karena untuk mendapatkan ψ yang besar maka ekspansi uap juga
besar.

Karena adanya perbedaan tekanan uap antara sisi masuk dan ke luar maka
sebagai akibatnya, akan terjadi gaya aksial. Sehingga dapat mendorong. drum ke
arah sisi ke luar. Untuk mengatasi gaya aksial tersebut atau minimal untuk
menguranginya maka drum penggerak (rotor) dilengkapi dengan torak buta
(dummy balance pistons), yang dimasukkan dalam silinder buta (dummy cilynder),
membuat lubang laluan uap pada kedua tutup drum, sehingga tekanan uap pada
sisi muka dan belakang drum selalu seimbang. Untuk menghindarkan kebocoran
uap maka torak buta dilengkapi dengan paking labirin (labyrinth packing).

1.6.2.2. Turbin Ljungstrom
Pada turbin Ljungstrom dikembangkan prinsip-prinsip radial – reaksi,
yaitu dengan aliran uap masuk secara radial dan gaya tangensial secara reaksi, jadi
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berbeda dengan turbin Parson yang bekerja dengan aliran uap masuk secara
aksial. Kalau turbin Parson disebut sebagai turbin semi – reaksi maka turbin
Ljungstrom bekerja dengan prinsip reaksi sempurna, yaitu aspek reaksi tidak saja
terjadi pada sudu-sudu gerak, tetapi juga pada sudu-sudu pengarah. Untuk
menerapkan sistem reaksi penuh pada suatu turbin reaksi, maka sudu-sudu pancarekspansi harus ikut bergerak dengan kecepatan tangensial dan memberikan gaya
tangensial, dalam bentuk reaksi.

Gambar 1.11 Turbin Ljungstrom

Oleh karena turbin ini mempunyai dua poros dengan putaran yang berlawanan
maka turbin ini sekaligus dapat mcnggerakkan dua perralatan, misalnya generator
listrik. Bahwa susunan sudu-sudu mernbentuk saluran konvergen – divergen, ini
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi uap dalam tiap-tiap sudu-sudu.
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1.6.3

Turbin Impuls – Reaksi
Dikarenakan turbin reaksi murni dengan kapasitas kecil dan menengah

tidak memuaskan jika ditinjau dari segi konstruksi, karena dengan sudu setinggi
25 sampai 30 mm dan u c1 ≥ 0,65 sampai 0,70 jumlah tingkat yang dibutuhkan
sangat banyak dan pada saat yang bersamaan efisiensi agak menurun, akibat
kerugian kebocoran yang lebih besar. Jadi turbin reaksi dalam bentuknya yang
murni dibuat hanya untuk kapasitas yang besar (tidak kurang dari 20.000 kW)
dengan nilai menengah untuk uap segar (dengan kata lain, dengan tekanan dan
temperatur yang menengah). Jika turbin reaksi dibuat dengan tekanan dan
temperatur uap yang sangat tinggi (30 sampai 35 ata) akan timbul sejumlah
masalah tambahan. Jika penurunan kalor yang dimanfaatkan pada tingkat pertama
tidak begitu besar, tekanan pada bagian turbin yang selebihnya akan demikian
besar yang selanjutnya akan merumitkan konstruksi flens, perapat-perapat labirin
depan dan belakang, dan lain-lain. Turbin gabungan impuls – reaksi dapat
mengeliminasi masalah ini.

Gambar 1.12 Penampang Turbin Impuls -reaksi
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Seperti halnya dengan turbin kombinasi Curtis – Rateau yang satu tingkat Curtis
dapat menggantikan empat tingkat Rateau, maka pada turbin kombinasi impuls –
reaksi satu tingkat Curtis dapat menggantikan delapan tingkat Parson.

Pada pemakaian turbin kombinasi impuls-reaksi kebanyakan terdiri dari satu
tingkat tekanan dengan dua tingkat kecepatan (turbin Curtis dengan satu rotor)
dan selanjutnya diikuti oleh beberapa tingkat reaksi (turbin Parson). Dengan
menerapkan

satu

tingkat

pengatur

dengan

tingkat

kecepatan

kompon,

memungkinkan untuk kehilangan energi panas yang besar dalam nosel, sehingga
dapat dicapai tekanan dan temperatur yang rendah kala uap memasuki sudu-sudu
gerak dan membantu dalam mendapatkan temperatur dan tekanan yang lebih
rendah pada tingkat-tingkat reaksi. Ini penting untuk memperoleh putaran poros
turbin yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsi turbin sebagai
penggerak utama (prime mover). Pemakaian tingkat impuls, yang beroperasi
dengan penurunan kalor sebesar 40 sampai 60 kkal/kg atau lebih, memungkinkan
untuk mengurangi jumlah tingkat reaksi.

Jadi turbin gabungan impuls – reaksi ternyata sederhana pada konstruksinya yang
juga lebih mudah pembuatannya.
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1.6.3.1. Turbin Impuls Kombinasi
Turbin jenis gabungan juga dipakai dengan bagian turbin tekanan tinggi
yang hanya terdiri dari sudu impuls dan tingkat-tingkat tekanan rendahnya hanya
terdiri dari tingkat-tingkat reaksi. Di dalam kedua sistem, yaitu sistem tingkat
kecepatan berganda (velocity compounding) dan sistem tingkat tekanan berganda
(pressure compounding) telah diterapkan pada masing-masing turbin Curtis dan
turbin

Rateau,

tetapi

masing-masing

mempunyai

kelemahan

tersendiri,

sebagaimana telah kita bicarakan di atas.

Sistem tingkat tekanan tunggal mempunyai keuntungan karena seluruh
kehilangan energi potensial dapat dikonversikan ke energi kinetik secara
keseluruhan tanpa mengalami banyak kerugian gesekan dalam baris-baris, sedang
untuk mereduksi putaran rotor diterapkan sistem kecepatan dan tekanan berganda
(velocity – pressure compounding). Sistem tersebut di atas hanya dapat
dilaksanakan dengan mengkombinasikan sistem Curtis dengan sistem Rateau,
turbin yang menerapkan sistem ini dinamakan turbin Kombinasi Curtis – Rateau,
seperti terlihat dalam gambar 1.12.

Turbin Curtis yang dipakai biasanya dari jenis dua tingkat kecepatan, jadi dari
jenis satu rotor dengan dua baris sudu-sudu gerak yang disebut juga sebagai turbin
Tingkat Ganda. Keuntungan sistem kombinasi Curtis – Rateau ialah:
Dengan kecepatan tangensial yang sama pada efisiensi sudu maksimum, tingkat
ganda dapat kehilangan energi potensial secara teori 4 kali lipat dari yang dapat
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dilakukan oleh satu tingkat De Laval. Jadi satu tingkat ganda dapat menggantikan
tingkat tekanan pertama pada turbin Rateau. Sehingga turbin yang dikombinasikan lebih ringan dan lebih murah, lagipula ukuran panjangnya menjadi lebih
pendek dan dapat menghemat tempat.

Karena kehilangan energi potensial yang demikian tingginya pada tingkat ganda
yang dikarenakan oleh ekspansi uap secara drastis maka, volume jenis uap akan
demikian besarnya waktu memasuki tingkatan Rateau. Oleh sebab itu ukuran dari
sudu-sudu pengarah dan sudu-sudu gerak pada tingkatan Rateau harus
diperhitungkan untuk menghadapi ekspansi uap selanjutnya. Dengan ukuran sudusudu gerak yang tepat maka terhadap tingkatan Rateau dapat dilakukan sistem
Pelumasan Penuh (Full admission) untuk mengurangi kerugian-kerugian ventilasi.

Oleh karena uap waktu memasuki tingkatan Rateau sudah berada, dalam kondisi
yang menurun, maka, konstruksi turbin dapat dibuat lebih ringan karena pengaruh
thermal stress juga menurun.

BAB II
PERANCANGAN TURBIN CURTIS

2.1.

TINJAUAN PERSOALAN
Tipe turbin

:

Turbin Impuls

Tekanan masuk

:

25 atm

Temperatur

:

300°C

Kapasitas uap

:

5 kg/detik

Turbin ini merupakan turbin impuls yang akan dirancang dengan menggunakan
prinsip curtis.

2.2.

PERENCANAAN DUA TINGKAT KECEPATAN
Penampang turbin tingkat tunggal dengan dua tingkat kecepatan

ditunjukkan pada Gambar 2.1. Penurunan tekanan dari P0 menjadi P2 terjadi pada
nosel 4. Sebagai akibat penurunan tekanan di dalam nosel, kecepatan uap
bertambah dari c0 menjadi c1. Transformasi energi kinetik uap yang mengalir
menjadi kerja mekanis pada poros turbin terjadi pada dua baris sudu gerak yang
dipasang pada cakram turbin. Jadi kecepatan uap dikurangi dari c1 menjadi c’2
pada baris dimana sudu gerak dan dari c’1 menjadi c’2 pada baris kedua. Sudu
tetap 7 hanya membantu dalam mengubah arah aliran uap yang keluar dari baris
pertama sudu gerak tanpa menambah kerja mekanis yang dilakukan pada poros
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akan tetapi, terjadi penurunan kecepatan dari c2 menjadi c’1 sebagai akibat dari
kerugian gesekan yang terjadi pada sudu pengarah. Gambar 2.1 juga menunjukkan
variasi tekanan dan kecepatan sewaktu mengalir melalui nosel dan kedua tingkat
kecepatan.

Gambar 2.1 Turbin Curtis 2 tingkat kecepatan

Efisiensi cakram dua baris adalah agak lebih rendah disebabkan kenaikan
kerugian-kerugian pada sudu gerak dan tetap. Keuntungan turbin impuls tingkat
kecepatan ganda yang terutama adalah kesederhanaan konstruksi, kekompakan,
biaya konstruksi yang lebih rendah, keandalan (reliability) dan mudah
dioperasikan. Turbin jenis ini terutama dipakai untuk penggerak-penggerak
kompresor, pompa sentrifugal, generator kecil, dan lain-lain, disebabkan oleh
efisiensi dan kapasitasnya yang lebih rendah. Akan tetapi tingkat kecepatan dua
baris banyak dipakai sebagai tingkat pertama (tingkat pengatur) alternator turbo
yang berkapasitas besar dan tekanan awal yang tinggi karena, penurunan kalor
yang besar dapat diperoleh pada tingkat yang. demikian ini tanpa penurunan
efisiesi yang agak terasa pada kondisi-kondisi operasi yang bervariasi. Pada
konstruksi-konstruksi turbin dengan kapasitas yang sangat besar pada
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tekanan-tekanan superkritis yang ada akhir-akhir ini tingkat impuls baris tunggal
lebih disukai disebabkan oleh efisiensinya yang lebih tinggi pada kondisi-kondisi
operasi yang didesain.

Gambar 2.2 Turbin Impuls tingkat tunggal dengan 2 tingkat kecepatan

Gambar 2.2 menunjukkan turbin impuls dua baris cakram tunggal yang dibuat
sebagai penggerak mula. Kondisi-kondisi tekanan dan temperatur awalnya adalah
25 ata dan 300°C dan uap dikeluarkan pada tekanan setinggi 8 ata.

Poros turbin dengan cakram 1 dipasang pada poros disangga oleh dua
bantalan 5 dan 7. Bantalan 5 bertindak baik sebagai bantalan luncur maupun
bantalan dorong. Bantalan dorong menerima komponen aksial gaya-gaya yang
dikerjakan oleh uap pada sudu-sudu gerak dan selanjutnya bantalan ini berfungsi
untuk mempertahankan rotor tetap pada posisinya.
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Uap segar memasuki nosel 2 melalui lima katup pengatur 4. Masuknya uap ke
dalam turbin dikendalikan oleh sepasang katup pengatur, yang masing-masing
mengaliri kelompok nosel yang terpisah, sehingga dengan demikian membentuk
apa yang disebut dengan sistem pengaturan nosel. Uap buang dikeluarkan melalui
pipa yang menghubungkan turbin dengan kondensor. Turbin dilengkapi dengan
perapat-perapat labirin 6 pada kedua ujung tempat keluarnya poros dari dalam
rumah turbin untuk mengurangi kebocoran uap. Pompa minyak utama 8
mengalirkan minyak bertekanan, baik untuk pelumasan bantalan maupun untuk
pengaturan. Bantalan-bantalan turbin ditempatkan pada rumah-rumah 9 dan 10
yang khusus.

2.3. PENENTUAN DAYA YANG DIBANGKITKAN TURBIN
Untuk pendesainan turbin, adalah suatu hal yang biasa untuk merinci
daya yang dibangkitkan pada terminal-terminal generator, berdasarkan atas
kondisi awal dan kondisi akhir uap serta jumlah perputaran per menit.

N ae =

427 × G × H 0
η 0iη mη g ................................................ (2-1)
102

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 72)
dengan:
Nae = kapasitas pembangkit pada terminal generator (kW)
ηoi = efisiensi dalam turbin
ηm = efisiensi mekanis turbin
ηg = efisiensi generator
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Besarnya H0 dicari dari diagram i-s dan nilai berbagai efisiensi diambil dari hasil
– hasil pengujian praktis yang tersedia.

Efisiensi – efisiensi ini dibuat tepat selama pendesainan yang terinci.
gambar 2.3 menunjukkan kurva – kurva efisiensi efektif relatif sebagai fungsi
daya yang dibangkitkan oleh turbin. Dengan meningkatnya kapasitas turbin,
efisiensi efektif relatif ηre akan bertambah besar. Untuk turbin yang didesain
dengan baik, efisiensi ini dapat mencapai angka setinggi 0,85. Untuk turbin
dengan kapasitas yang lebih rendah, nilai ηre biasanya. adalah agak rendah. Kurva
– kurva ini sangat membantu selama melakukan perhitungan pendahuluan.

Gambar 2.3 Efisiensi efektif relatif (ηre)

Efisiensi – efisiensi ηr dan ηg dapat diperoleh dari hasil – hasil pengujian desain –
desain sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4 dan gambar 2.5.
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Gambar 2.4 Efisiensi roda gigi reduksi (ηr)

Gambar 2.5 Efisiensi generator (ηg)

Efisiensi mekanis ηm dapat diperoleh dari grafik – grafik yang ditunjukkan pada
gambar 2.6. Hasil kali η0i ηm akhirnya akan memberikan nilai ηre

Gambar 2.6 Efisiensi mekanis (ηm)
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Berdasarkan gambar 2.5 dan gambar 2.6 maka akan diambil harga efisiensi
mekanis (ηm) = 0,96 dan untuk harga efisiensi generator (ηg) = 0,92, dengan
mengambil nilai ηoi = 0,52.
Bila dipakai roda gigi reduksi maka dapat dituliskan

N ae =

427 × G × H 0
η oiη mη rη g ............................................ (2-2)
102

dengan:
ηr = efisiensi roda gigi reduksi, untuk turbin yang tidak memakai roda gigi reduksi
ηr = 1.

427 × 5 × 62,4
× 0,52 × 0,96 × 1 × 0,92
102
= 599,85282 kW
= 600 kW

N ae =

Daya yang dibangkitkan turbin yang dipakai untuk perancangan ini adalah sebesar
600 kW.

2.4.

SILINDER

Stator turbin mempunyai bentuk yang rumit, sering kali diameternya
bervariasi menurut panjangnya untuk dapat mencakupkan ruang-ruang uap untuk
suplai uap ke seluruh tingkatnya, untuk dapat mengakomodasikan rotor yang
diameternya terus membesar pada ujung tekanan rendahnya dan pemipaan buang
maupun ruang lintas buang atau titik-titik ekstraksi jika memang ada. Pemipaan
buang turbin-turbin kondensasi kapasitas besar sangat menonjol dalam hal
ukuran-ukurannya yang besar.
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Bentuk konstruksi stator dapat dilihat dari gambar 2.7. Silinder turbin pada
umumnya mempunyai flens mendatar, yang harus ada untuk perakitan turbin, dan
satu atau dua flens vertikal yang membantu dalam lebih menyederhanakan
pencetakan maupun pemesinannya. Bahan yang dipakai untuk silinder turbin
umumnya adalah baja dan besi cor, pabrikasi dengan las-lasan sering juga dipakai.
Pada konstruksi turbin-turbin dengan pabrikasi dengan las-lasan ini, hanya braket
bantalan yang dibuat dari bahan coran.

Gambar 2.7 Silinder (casing) turbin

Silinder untuk turbin kapasitas kecil dan menengah dengan tekanan awal
uap setinggi 12 sampai 16 ata dan temperatur 250°C pada umumnya terbuat dari
besi cor. Akan tetapi beberapa pabrik telah memakai besi cor perlit (pearlite)
khusus untuk turbin-turbin yang beroperasi dalam jangka 350°C atau bahkan
sampai 400°C bila turbin mempunyai kapasitas yang cukup kecil. Bahan yang
paling banyak dipakai untuk konstruksi silinder turbin adalah baja karbon. Baja
karbon ini dipakai untuk turbin-turbin yang beroperasi dengan temperatur awal
uap 400°C sampai 425°C pada tekanan 35 ata sampai 40 ata.
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Bagian tekanan tinggi turbin yang beroperasi pada kondisi awal uap yang
tinggi, super tinggi dan superkritis dibuat dari baja paduan khusus yang mahal
dengan elemen tambahan seperti krom, nikel, molibdenum, wolfram, vanadium
dan elemen-elemen lainnya.

Bersama dengan konstruksi rangka tunggal yang sudah umum, untuk
turbin-turbin tekanan tinggi dan temperatur tinggi konstruksi rangka ganda telah
menjadi menarik perhatian pada waktu ini. Untuk konstruksi semacam ini terdapat
ruang di antara kedua dinding rangka yang diisi dengan uap tekanan menengah
oleh sebab itu tebal dinding untuk rangka dan ukuran-ukuran flens ternyata agak
lebih tipis dibandingkan dengan konstruksi rangka tunggal yang biasa. Kerumitan
konstruksi dinding ganda diimbangi oleh penghematan baja paduan mahal yang
dipakai, karena pada konstruksi dinding ganda hanya dinding dalam yang dibuat
dari baja paduan, rangka luar dibuat dari baja yang lebih murah atau terkadang
dari baja karbon biasa. Pemakaian konstruksi dinding ganda menyederhanakan
desain flens dan mengurangi perbedaan temperatur untuk flens-flens stator, dan
lain-lain.

Stator harus cukup kuat untuk dapat memenuhi persyaratan kekuatan dan
kekakuan pada kondisi operasi. Pemakaian semat, rusuk-rusuk silindris dan tutuptutup ujung akan menambah kekakuan silinder. Pipa-pipa buang untuk turbin
kapasitas besar dilengkapi dengan rusuk-rusuk di dalamnya untuk menambah
kekakuannya. Rusuk-rusuk ini juga bertindak sebagai pengarah untuk uap yang
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mengalir ke kondenser yang dengan demikian akan mengurangi kerugian kalor
pada pemipaan buang tersebut.

2.5.

NOSEL

Nosel adalah suatu laluan yang luas penampangnya bervariasi yang di
dalamnya energi potensial uap dikonversi menjadi energi kinetik. Pertambahan
kecepatan semburan uap pada sisi keluar nosel diperoleh sebagai akibat
penurunan pada kandungan kalor uap.
Syarat-syarat utama sebuah nosel:
1. Dapat menghindari perubahan tiba-tiba dari arah aliran uap, khususnya
untuk tingkatan dengan kecepatan aliran uap yang tinggi.
2. Sisi keluar nosel harus dirancang supaya energi dari tingkat sebelumnya
dapat dipakai pada tingkat selanjutnya semaksimal mungkin.
3. Permukaan saluran haruslah sehalus mungkin, untuk mereduksi friksi
antara uap dengan saluran nosel, khususnya untuk tingkatan dengan
kecepatan aliran uap yang tinggi.
4. Rancangan harus mudah untuk di produksi dan penghalusan untuk saluran
yang seteliti mungkin khususnya pada temperatur-temperatur akhir yang
sangat tinggi.

Terdapat 3 jenis nosel pada suatu turbin uap, yaitu :
1. Nosel tingkat pertama
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Nosel tingkat pertama dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Dahulu
nosel dibuat dari segmen-segmen coran untuk turbin tekanan tinggi dan
menengah dari baja dan untuk turbin tekanan rendah dari besi cor (gambar
2.8c). Permukaan nosel dihaluskan dengan tangan yang membutuhkan
banyak pekerjaan. Sekalipun penghalusan dengan tangan dikenakan
dengan cermat, hasil yang diperoleh masih jauh dari memuaskan,
permukaan yang didapatkan masih menyebabkan kerugian gesekan yang
besar pada nosel.

Metode pembuatan nosel yang lebih memuaskan adalah jenis
rakitan dengan sudu-sudu yang dihaluskan dengan mesin fris (milling
machine) seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8d. Metode lain
pembuatan nosel yang difris ditunjukkan pada gambar 2.8a.

Metode ini ternyata banyak juga dipakai. Nosel yang dicor dalam
satu kesatuan dengan diafragma pertama dan di mesin seluruhnya sekarang
ini banyak dipakai. Jenis nosel ini ditunjukkan pada gambar 2.8b. Cincin
dalam diafragma 1 merupakan dinding dalam nosel dan dinding luar
diperoleh dengan memasang bilah-bilah 2 pada mahkota orifis nosel.
Bilah-bilah ini dilaskan pada mahkota profil sudu untuk mendapatkan
permukaan laluan nosel yang mulus. Cincin penguat khusus 3 kemudian
dilaskan pada sisi luar bilah-bilah tersebut seperti yang ditunjukkan pada
gambar 2.8b. Segmen-segmen nosel terakit jenis yang ditunjukkan pada
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gambar 2.8a dan 2.8b dipakai oleh kebanyakan pabrikan pada turbin-turbin
tekanan tinggi. Pada umumnya cincin-cincin nosel untuk turbin-turbin
tekanan rendah terbuat dari baja tahan karat. Segmen nosel berupa bagianbagian yang dilas atau dirakit pada ujung depan silinder turbin atau
langsung ke kotak nosel seperti yang dilakukan untuk turbin-turbin
tekanan tinggi.

Gambar 2.8 Tipe nosel turbin uap

Tergantung pada penurunan kalor teoretis yang terjadi pada nosel
pengatur, laluannya dibuat konvergen maupun konvergen – divergen.
Penurunan kalor yang terjadi pada nosel turbin tekanan tinggi adalah
relatif kecil dan karena nosel konvergen diketahui adalah lebih stabil
efisiensinya pada beban-beban luar yang didesain, nosel konvergen ini
lebih disukai daripada nosel konvergen – divergen untuk turbin-turbin
tekanan tinggi.
2. Nosel Rakitan.
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Laluan nosel dan diafragma tingkat tekanan pada umumnya adalah
konstruksi rakitan (untuk beberapa tingkat yang pertama) seperti yang
ditunjukkan pada gambar 2.9 atau konstruksi las-lasan seperti yang
ditunjukkan pada gambar 2.10a (konstruksi yang sangat murah dan kuat)
atau dibuat dengan mengecor diafragma dengan sudu-sudu baja yang
ditempatkan padanya seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.10b (pada
umumnya untuk tingkat tekanan rendah turbin kondensasi).

Gambar 2.9 Nosel rakitan

Untuk mendapatkan sambungan yang lebih baik dan lebih kuat
antara sudu-sudu baja dan diafragma besi cor, adalah biasa untuk membuat
lubang atau lekuk pada profil sudu pada bagian sisi-sisinya. Bagian sudu
yang ditempatkan atau dimasukkan ke dalam diafragma yang dilapisi
dengan timah putih untuk melindungi sudu-sudu dari aksi korosi asam besi
cor cair.

46

Gambar 2.10 Konstruksi nosel lain

3. Sudu pengarah pada tingkat pengatur.
Tingkat pengatur dua baris banyak dipakai untuk tingkat pertama
turbin kapasitas besar dan menengah. Uap yang mengalir keluar dari sudu
gerak baris pertama diarahkan ke seperangkat sudu pengarah yang
dimaksudkan untuk mengubah arah aliran uap agar sesuai dengan sudut
masuk sudu gerak baris kedua. Bila turbin diberi pemasukan parsial
(partial admission) sudu pengarah tingkat pengatur harus juga sesuai
dengan pemasukan parsial tersebut. Akan tetapi, dalam hal turbin dengan
derajat pemasukan parsial yang besar, sudu pengarah sesudah tingkat
pertama dipasang penuh pada keliling cakram. Sudu pengarah dirakit pada
tabung khusus yang kemudian dipasang pada rumah turbin. Konstruksi
nosel dan sudu pengarah untuk tingkat pengatur dua baris turbin tekanan
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tinggi pada umumnya terdiri dari dua tabung (liner) satu tabung atas dan
satu lagi tabung bawah. Tabung ini ditempatkan di dalam alur yang
dibubut pada paruhan silinder atas dan bawah. Tabung ini disebariskan
sepantasnya dengan bantuan pasak dan semat. Semat (lug) ini diselipkan
ke dalam alur yang difris pada rumah turbin (casing). Semat pada rumah
turbin paruhan atas dipegang oleh pasak yang diikatkan pada rumah turbin
oleh baut. Jadi bila baut-baut rumah turbin bagian atas dibuka dan
dikeluarkan, tabung-tabung pengarah juga akan terangkat bersama-sama
dengannya. Perapat-perapat labirin dipasang pada sudu gerak dan sudu
pengarah untuk memperkecil kebocoran uap. Perapat-perapat labirin
sangat penting untuk turbin-turbin tekanan tinggi, yang mempunyai derajat
reaksi tertentu pada sudu pengarah tingkat pengatur. Bilah-bilah labirin
dibuat tajam pada ujung-ujungnya, dengan tebal sekitar 0,5 mm, dan
mempunyai ruang bebas radial (radial clearance) antara 1,5 sampai 2,5
mm.

2.6.

SUDU-SUDU TURBIN

Uap yang keluar dari dalam nosel dengan kecepatan mutlak c1 memasuki
laluan-laluan sudu pada sudut α1. Disebabkan oleh perputaran cakram turbin,
kecepatan uap pada jalan masuk ke laluan-laluan sudu akan mempunyai (relatif
terhadap dinding laluan) nilai yang berbeda dan juga arahnya berbeda.
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Kecepatan ini dikenal sebagai kecepatan relatif dan ditandai dengan huruf
w1. Besaran dan arah w1 dengan mudah dapat ditentukan dengan jalan
menggambarkan segitiga kecepatan (gambar 2.11).

Gambar 2.11 Segitiga kecepatan

Dengan mengurangkan secara grafis kecepatan u (kecepatan keliling ratarata) dari kecepatan uap mutlak c1 kita akan memperoleh kecepatan relatif w1.
Pada penyelesaian secara grafis yang diberikan di atas, c1 akan. terlihat sebagai
diagonal segitiga tersebut, dan u sebagai salah satu sisinya. Oleh sebab itu,
besaran dan arah kecepatan w1 akan digambarkan oleh sisi kedua segitiga
kecepatan ini. Sudut β1 yang menunjukkan arah aliran uap pada jalan masuk
laluan sudu dikenal sebagai sudut masuk. Untuk mendapatkan pemasukan uap ke
dalam laluan-laluan sudu tanpa terjadinya kejutan (shock), sudu-sudu harus
dipasang pada cakram dengan sudut masuk yang besarnya sama dengan β2.
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2.7.

POROS

Poros merupakan bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua
mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam
transmisi seperti itu dipegang oleh poros. Poros sebagai penerus daya dan pasak
yang dipakai untuk meneruskan momen puntir dari atau kepada elemen mesin
yang lain, misalnya roda gigi, puli dan sabuk, kopling, dan lain-lain. Poros bisa
menerima beban lenturan, puntiran, tekanan dan tarikan, yang biasanya bekerja
sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan lainya.

Panjang harus dibuat seminimal mungkin untuk menjaga agar poros tidak
mengalami defleksi yang cukup besar, hal tersebut harus diperhatikan demi
keamanan demi keamanan suatu perancangan mesin. Poros pada roda gigi atau
puli haruslah ditempatkan dekat ke bantalan penumpu, ini mengurangi momen
lentur dan karenanya mengurangi tegangan lentur dan defleksi.
Menurut pembebanannya poros untuk meneruskan daya diklasifikasikan sebagai
berikut :
1. Shaft (poros transmisi)
Shaft berfungsi untuk memindahkan tenaga mekanik salah satu elemen
mesin ke elemen mesin lainnya atau dengan kata lain berfungsi untuk
meneruskan daya dan mendukung beban. Dalam hal ini poros transmisi
menjalani pembebanan puntir murni atau puntir dan lengkung. Daya
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ditransmisikan pada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli sabuk,
sporket rantai dan lain lain.
2. Spindle (poros transmisi yang relatif pendek)
Seperti poros utama pada mesin perkakas, dimana beban utamanya adalah
puntiran. Dan syaratnya adalah deformasi harus kecil dan bentuk serta
ukurannya harus teliti.
3. Axle (gandar)
Gandar hanya menjalani beban lengkung, kecuali jika digerakkan oleh
penggerak mula, dimana gandar ini juga akan mengalami beban puntir
seperti poros utama pada mesin perkakas. Dimana beban utamanya adalah
puntiran. Dan syaratnya adalah deformasi harus kecil dan bentuk serta
ukurannya harus teliti.
Dalam perencanaan suatu poros, perlu memperhatikan hal-hal berikut :
1. Kekuatan poros
Seperti yang di jelaskan di atas bahwa suatu poros transmisi dapat
mengalami pembebanan puntir murni ataupun gabungan antara puntir dan
lengkung. Ada juga yang mengalami beban tarik atau tekan seperti pada
poros baling-baling kapal atau turbin. Pengaruh dari konsentrasi tegangan
kelelahan harus diperhatikan, agar poros cukup kuat untuk menahan
beban-beban yang terjadi.
2. Kekakuan poros
Disamping poros harus kuat menahan beban-beban yang terjadi juga harus
mempunyai lenturan/defleksi puntir yang tidak terlalu besar, karena
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defleksi puntir yang besar akan mengakibatkan getaran yang cukup besar
dan suara yang berisik.
3. Putaran kritis
Putaran kritis adalah suatu harga putaran dimana akan terjadi getaran yang
besar sekali sehingga dapat mengakibatkan kerusakan poros dan elemenelemen mesin lainnya, sehingga putaran kerja poros harus dioperasikan
lebih rendah dari putaran kritisnya.
4. Korosi
Perlindungan terhadap korosi juga perlu diperhatikan agar tahan lama atau
tidak mudah rusak.
5. Bahan poros
Poros untuk mesin umumnya dibuat dari baja yang ditarik dingin dan
difinis atau baja karbon konstruksi mesin.

Gaya-gaya yang beraksi pada poros turbin dapat dibagi menjadi 4 kelompok:
1. Gaya-gaya lentur akibat bobot cakram-cakram dan sudu-sudu.
2. Gaya-gaya puntir yang diakibatkan oleh momen putar cakram-cakram
yang berputar.
3. Gaya-gaya yang diakibatkan oleh ketidak seragaman distribusi tekanan
pada sepatu-sepatu pada bantalan dorong.
4. Gaya-gaya yang diinduksi pada penghubung singkatan alternator.
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Sewaktu mendesain poros turbin dari segi kekuatan mekanis, tegangan-tegangan
pada penampang yang terlemah harus diambil sebagai dasar perhitungan, yaitu :
1. Penampang yang momen lenturnya adalah yang terbesar.
2. Penampang yang momen putarnya adalah maksimum (pada kopling antara
turbin dan alternator).
3. Bagian poros pada cakram dorong.
Di samping bagian-bagian ini kekuatan poros harus juga diperiksa terhadap
tegangan-tegangan yang timbul padanya dalam hal terjadinya penghubung
singkatan alternator.

2.8.

BANTALAN

Bantalan merupakan elemen mesin yang menumpu poros berbeban dan
menjaga posisi dari elemen konstruksi lain yang berputar, terutama poros
penyangga (axle) dan poros transmisi (shaft) sehingga putaran atau gerakan bolakbaliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur.

Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros dan elemen
mesin lainnya bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak bekerja dengan baik, maka
berakibat sistem tidak bekerja dengan baik juga (tidak bekerja secara optimal).
Penggunaan bantalan dalam sebuah konstruksi harus disesuaikan keperluan dan
tuntutan, baik secara teknis maupun ekonomis. Dengan begitu diharapkan kerja
dari bantalan tersebut dapat optimal.
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2.8.1 Jenis-jenis bantalan

Pada umumnya penggolongan jenis bantalan dibagi menjadi dua garis besar,
yaitu :
1. Berdasar gerakan bantalan terhadap poros
a. Bantalan luncur
Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan
karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan
perantaraan lapisan pelumas.
b Bantalan gelinding
Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar
dan bagian yang diam melalui elemen gelinding seperti bola (peluru), rol
atau rol jarum, dan rol bulat.
2. Berdasar arah beban terhadap poros.
a. Bantalan radial
Arah beban yang ditumpu oleh bantalan adalah tegak lurus sumbu
poros.
b. Bantalan aksial
Arah beban yang ditumpu bantalan sejajar dengan poros.
c. Bantalan gelinding kusus
Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar maupun tegak
lurus terhadap sumbu poros.
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Poros turbin uap ditumpu oleh dua buah atau lebih bantalan luncur. Bantalan
disuplai dengan pelumas yang pada umumnya dipertahankan pada tekanan 0,4
sampai dengan 0,7 atg. Ruang bebas diberikan antara permukaan poros dengan
permukaan bantalan untuk dapat memberikan tempat bagi pelumas.
Bantalan luncur dapat beroperasi dengan optimal didasarkan pada gesekan
molekul partikel-pertikel pelumas yang menempel pada poros dan permukaan
bantalan. Berdasarkan prinsip hidrodinamika, dapat disimpulkan bahwa dengan
gesekan cairan, tahanan gesek aktual hanya tergantung pada jenis pelumas yang
dipakai dan bukan pada gesekan permukaan bantalan.

Gambar 2.12 Tipe bantalan gelinding
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2.9.

PERAPAT LABIRIN

Poros-poros dari sebuah turbin harus secara hampa uap melewati bagian-bagian
bawah dari rumah turbin dan dinding-dinding dari sebuah turbin Zoelly. Juga
torak keseimbangan dari sebuah turbin Parsons harus secara hampa uap melewati
silindernya. Paking-paking kerja yang biasa dengan pembungkus yang lembek
dan suatu kepingan tekanan yang wajar tidak cocok untuk itu. Karena kecepatan
dari permukaan-permukaan yang berputar terhadap permukaan-permukaan yang
diam jauh terlalu besar.

Gambar 2.13 Perapat labirin

BAB III
PERANCANGAN TURBIN IMPULS

3.1.

DATA AWAL PERANCANGAN
Tekanan uap masuk

3.2.

:

25 atm

:

25 × 10 2 kPa

Temperatur uap masuk

:

300OC

Kapasitas uap masuk

:

5 kg/detik

Tekanan uap bekas

:

8 atm

:

8 × 10 2 kPa

PROSES PENURUNAN KALOR

Proses penurunan kalor pada turbin curtis dengan dua tingkat kecepatan, dapat
dilihat dari gambar diagram i-s untuk turbin impuls dibawah ini.
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Gambar 3.1. diagram i-s untuk turbin curtis dengan dua tingkat kecepatan

Dari diagram Mollier akan diperoleh entalpi (iO) untuk pO = 2500 kPa dan tO =
300°C:
iO = 738 kkal/kg
Untuk mendapatkan nilai dari i1t kita akan menarik garis vertikal dari titik iO
(ekspansi adiabatik) ke bawah hingga berpotongan dengan isobar tekanan buang
pada titik A1t. Berdasarkan cara di atas akan diperoleh harga i1t sebesar:
i1t = 675,6 kkal/kg
dengan memperhitungkan bahwa tekanan uap sebelum memasuki sudu pengarah
tingkat pertama akan mengalami kerugian pada katup-katup pengatur, kerugian
tekanan uap akan sebesar:
∆p = (0,03 − 0,05) × pO ........................................................ (3-1)
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 60)
dengan:
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pO = tekanan uap segar = 25 atm.
Kita akan mengandaikan kehilangan tekanan pada katup-katup pengatur sama
dengan 5% dari tekanan suplai pO, maka besarnya kerugian akibat katup-katup
pengatur adalah:
∆p = 0,05 × 25
= 1,25 atm

Tekanan uap sesungguhnya yang masuk ke turbin:
p' O = pO − ∆p ...................................................................... (3-2)
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 60)
p ' O = 25 − 1,25
= 23,75 atm = 2375 kPa

dengan menarik garis lurus dari titik p’O = 2375 kPa dan memotong titik P1 = 800
kPa, maka didapat harga entalpi yang telah diperhitungkan kerugian pada katup
pengatur (i’1t) sebesar:
i’1t = 679,2 kkal/kg
Penurunan kalor teoritis akan menjadi:
H O = iO − i1t ......................................................................... (3-3)
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 20)
H O = 738 − 675,6
= 62,4 kkal/kg
Penurunan kalor teoritis dengan memperhitungkan kerugian akan menjadi:

H 'O = iO − i '1t
= 738 − 679,2
= 58,8 kkal/kg
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Kecepatan uap aktual pada sisi keluar nosel akan menjadi:
c1 = 91,5 × ϕ × H ' o ............................................................ (3-4)
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 24)
dengan:
φ

=

Koefisien kecepatan dalam nosel dipengaruhi oleh kekerasan
dinding dalam nosel. Berharga 0,91-0,98 dan dipilih 0,95 (P.
Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 25)

H’O =

Penurunan kalor teoritis turbin dengan memperhitungkan
kerugian-kerugian

=

58,8 kkal/kg.

c1 = 91,5 × 0,95 × 58,8
= 666,551 m/s
Kecepatan uap teoritis pada sisi keluar nosel akan menjadi:
c1t =

c1

ϕ

................................................................................ (3-5)

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 24)

666,551
0,95
= 701,632 m/s

c1t =

dalam perancangan turbin ini akan dipilih perbandingan u/c1 sebesar 0,162. Harga
ini diperoleh dari gambar tabel berikut ini:
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Gambar 3.2. Efisiensi turbin impuls dua tingkat kecepatan sebagai fungsi u/c1

Sehingga dari gambar di atas akan digunakan u/c1 sebesar 0,162 yang akan
digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Demikian juga dengan dengan sudut
masuk pada sudu putar baris pertama (α1) yang akan diambil 20° (P. Shlyakhin,
Turbin Uap, hal. 81)
Kecepatan relatif uap memasuki sudu putar baris pertama (w1):
w1 = u 2 + c12 + 2 × u × c12 × cos α 1 ...................................... (3-6)

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 33)
dengan:
c1 =

u

kecepatan uap keluar nosel atau masuk sudu putar baris pertama

=

666,551 m/detik.

=

kecepatan keliling uap, yang besarnya:
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⎛u⎞
u = ⎜⎜ ⎟⎟ × c1
⎝ c1 ⎠
= 0,162 × 666,551
= 107,981 m/s

w1 = 107,9812 + 666,5512 + 2 × 107,981× 666,551 × cos 20 O
= 566,287 m/s
Kecepatan relatif uap pada sisi keluar sudu putar baris pertama (w2):

w2 = ψ × w1 .......................................................................... (3-7)
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 34)
dengan:
ψ

=

koefisien kecepatan, yang memperhitungkan pengaruh-pengaruh
tahanan terhadap laluan uap melalui sudu putar yang besarnya
0,82. (P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal.62)

w2 = 0,82 × 566,287
= 464,355 m/s

Kecepatan absolut uap keluar sudu putar baris pertama (c2):
c 2 = u 2 + w22 + 2 × u × w22 × cos β 2 .................................... (3-8)

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 34)
dengan:
β2 =

sudut keluar pada sudu putar baris pertama.

Untuk mencari sudut β2 terlebih dahulu dicari sudut β1 berdasarkan pada gambar
segitiga kecepatan dari sudu-sudu putar tingkat impuls berikut ini:
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Gambar 3.3. Variasi kecepatan pada sudu-sudu gerak tingkat impuls

Sehingga sudut masuk pada sudu putar baris pertama adalah:

β1 = arcsin

c1
× sin α1 .......................................................... (3-9)
w1

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 34)

β 1 = arcsin

666,551
× sin 20 O
566,287

= 23,739 O

β 2 = β 1 − 3o ......................................................................... (3-10)
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 34)

β 2 = 23,739 O − 3O
= 20,739 O
c 2 = 107,9812 + 464,355 2 + 2 × 107,981× 464,355 × cos 20,739 O
= 365,377m/s
Kecepatan uap keluar sudu pengarah (c1’)
c'1 = ψ gb × c 2

dengan:
ψgb =
=

koefisien kecepatan pada sudu pengarah
0,82.

c '1 = 0,82 × 365,377

= 299,609 m/s
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Kecepatan relatif uap masuk sudu putar baris kedua (w1’):
w'1 = u 2 + c'12 +2 × u × c'12 × cos α '1

dengan:
α1 ’ =

sudut masuk pada sudu putar baris kedua

untuk mencari besar sudut α1’ terlebih dahulu dicari besar sudut α2 dari segitiga
kecepatan uap:

α 2 = arcsin
= arcsin

w2
× sin β 2
c2
464,355
× sin 20,739 O
365,377

= 26,747 O

α '1 = α 2 − 3O
= 26,747 O − 3 O
= 23,747 O

w'1 = 107,9812 + 299,609 2 + 2 × 107,981× 299,609 × cos 23,747 O
= 205,425 m/s
Kecepatan relatif uap keluar sudu putar baris kedua (w’2 ):

w'2 = ψ '×w'1
dengan:
ψ' =
=

koefisien kecepatan
0,84

w' 2 = 0,84 × 205,425

= 172,557 m/s

Kecepatan absolut uap keluar sudu putar baris yang kedua (c2’)
c ' 2 = u 2 + w' 22 +2 × u × w' 22 × cos β ' 2
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dengan:
β2’ =

sudut keluar pada sudu putar baris kedua

untuk mencari besarnya sudut β2’ terlebih dahulu dicari besarnya sudut β1’ dari
segitiga kecepatan uap:

β '1 = arcsin

299,609
× sin 23,746 O
205,425

= 35,967 O

β ' 2 = β '1 −3o
= 35,967 O − 3 O
= 32,967 O

c' 2 = 107,9812 + 172,557 2 + 2 × 107,981× 172,557 × cos 32,967
= 100,848 m/s

3.3.

PERHITUNGAN KERUGIAN – KERUGIAN YANG TERJADI

Berdasarkan data-data yang dihasilkan dari proses penurunan kalor, kerugian
kalor pada sudu-sudu turbin ditentukan melalui persamaan-persamaan:
Kerugian pada nosel (hn).
c1t − c1
...................................................................... (3-11)
8378
2

hn =

2

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 25)

701,632 2 − 666,5512
8378
= 5,729 kkal/kg

hn =

Kerugian pada sudu gerak baris pertama (hb’).
w1 − w2
................................................................... (3-12)
8378
2

hb ' =

2
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(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 34)

566,287 2 − 464,355 2
8378
= 12,539 kkal/kg

hb ' =

Kerugian pada sudu pengarah (hgb).
c 2 − c1 ' 2
.................................................................... (3-13)
8378
2

h gb =

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 86)
hgb

365,377 2 − 299,609 2
=
8378
= 5,22 kkal/kg

Kerugian pada sudu gerak baris kedua (hb”)
w1 ' 2 − w2 ' 2
hb " =
................................................................... (3-14)
8378
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 86)

205,425 2 − 172,557 2
8378
= 1,482 kkal/kg

hb " =

Kerugian akibat kecepatan keluar (he).
he =

c2 '2
............................................................................ (3-15)
8378

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 63)
100,848 2
he =
8378
= 1,213 kkal/kg
Kerugian akibat kecepatan keluar he, akan memperbesar kandungan kalor uap
yang keluar. Kerugian ini ditambahkan pada diagram i-s sesudah kerugian –
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kerugian nosel dan sudu (gambar 3.1) atau, dengan kata lain, sesudah kerugian –
kerugian dalam (internal) pada tingkat yang berikutnya. Kerugian yang
diakibatkan oleh kecepatan keluar uap pada tingkat terakhir turbin kapasitas kecil
dan.menengah pada kevakuman yang tidak terlalu tinggi, tidak melebihi 1 ~ 2%
dari penurunan kalor pada turbin. Untuk turbin dengan kapasitas besar dan untuk
turbin yang beroperasi pada kevakuman yang tinggi, kerugian ini dapat mencapai
3 ~ 4%, bahkan lebih besar lagi.

Untuk memeriksa ketepatan kerugian-kerugian kalor yang diperoleh di atas, kita
akan mencari nilai efisiensi ηu dari nilai-nilai ini dan membandingkannya dengan
hasil-hasil yang diperoleh dari grafik untuk nilai u/c1, yang optimum.

ηu =

(

H 0' − hn + hb' + hgb + hb" + he
H

)

'
0

58,8 - (5,729 + 12,539 + 5,22 + 1,482 + 1,213)
58,8
= 0,55466
=

Kesalahan perhitungan tidak boleh melebihi 2%:

0,55436 − 0,55466
× 100%
0,55466
= 0,055

η u err =
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3.4.

PENENTUAN EFISIENSI DAN KAPASITAS TURBIN

Untuk mencari efisiensi relatif dalam turbin (ηoi) dapat digunakan rumus sebagai
berikut:

η oi =

Hi
............................................................................. (3-16)
HO

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 71)
Penurunan kalor yang dimanfaatkan didalam turbin (Hi) akan sebesar:

(

H i = H 0' − hn + hb' + hgb + hb" + he + hge.a

)

Kerugian akibat gesekan cakram dan kerugian pengadukan akan ditentukan pada
persamaan
hge.a =

102 × N ge.a

427 × G
102 × 9,812
=
427 × 5
= 0,468

H i = 58,8 − (5,729 + 12,539 + 5,22 + 1,482 + 1,213 + 0,468)
= 32,145 kkal/kg
Maka efisiensi dalam relatif turbin, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian
pada katup-katup pengatur, akan sebesar

32,145
62,4
= 0,546

η oi =

yang mendekat nilai ηoi maksimum yang diperoleh dari grafik seperti yang
ditunjukkan pada gambar 3.2.
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Efisiensi dalam relatif turbin, dengan memperhitungkan kerugian-kerugian yang
terjadi pada katup-katup pengatur, akan sebesar

η oi =

Hi
HO '

32,145
58,8
= 0,515
=

Dari nilai ηoi ini dapat mencari nilai massa alir uap yang tepat melalui turbin (Go):
GO =

860 × N e
3600 × H i × η m × η g

dengan:
Ne =

kapasitas pembangkit pada terminal generator (kW)

ηm =

efisiensi mekanis turbin

ηg =

efisiensi generator

Berdasarkan gambar 2.5 dan gambar 2.6 maka akan diambil harga efisiensi
mekanis (ηm) = 0,96 dan untuk harga efisiensi generator (ηg) = 0,92.

860 × 600
3600 × 32,145 × 0,96 × 0,92
= 5,048

GO =

Perbedaan antara massa alir uap yang diketahui yaitu sebesar 5 kg/dtk dan dari
perhitungan akhir adalah dalam batas-batas yang masih diijinkan (tidak boleh
melebihi 2%) oleh sebab itu semua perhitungan tidak perlu diulang lagi.
Gerr =

(5,048 − 5) × 100%

5,048
= 0,961
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Daya yang dibangkitkan pada pelek cakram turbin (Nu) dicari dari persamaan:

Nu =

427 × G × H u
............................................................. (3-17)
102

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 71)
dengan:

H u = H O '−hn − hb '−hb "−he
= 58,8 − 5,729 - 12,539 - 1,482 - 1,213
= 37,834 kkal/kg
427 × 5 × 37,834
102
= 791,931 kW

Nu =

Daya dalam turbin (Ni) dicari dari persamaan berikut ini:

Ni =

427 × G × H i
............................................................... (3-18)
102

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 71)
427 × 5 × 32,145
102
672,853
kW
=

Ni =

Daya yang dihasilkan oleh turbin ideal (No) dapat dicari dari persamaan berikut
ini:

NO =

427 × G × H O
............................................................. (3 -19)
102

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 71)
427 × 5 × 62,4
102
= 1306,117 kW

NO =
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Daya efektif yang dihasilkan poros turbin (Nef) dicari dari persamaan berikut ini:
Ne f = η m × N i ..................................................................... (3-20)

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 72)
N ef = 0,96 × 672,853
= 645,939 kW

3.5.

PERHITUNGAN UKURAN NOSEL, SUDU PENGARAH DAN
SUDU PUTAR

Perhitungan ukuran-ukuran nosel, sudu pengarah dan sudu putar akan meliputi
tinggi sudu pengarah dan tinggi dari sudu putar. Untuk perancangan konstruksi
dan perhitungan kekuatan dari bagian tersebut akan dibahas pada bab empat.
Dalam perancangan ukuran dari nosel, sudu pengarah dan sudu putar akan
ditentukan dahulu hal-hal yang menjadi dasar dari peranjangan tersebut. Langkah
awal adalah menentukan:
1. Jumlah perapat labirin depan z = 40 sekat
2. Celah melingkar antara poros dan sekat labirin s = 0,3 mm
3. Derajat pemasukan parsial ε = 0,2 (nilai minimum yang diijinkan (Sumber:
Shlyakin, P., Turbin Uap Teori dan Rancangan)
Ketiga hal di atas adalah hasil dari pengandaian yang akan digunakan untuk dasar
perancangan pada bagian bab ini. Langkah pertama adalah dengan menentukan
diameter rata-rata cakram d dari persamaan berikut:
d=

60 × u
............................................................................ (3-21)
π ×n

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 85)
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dengan:
u

n

=

kecepatan keliling uap

=

107,981 m/detik

=

putaran cakram yang bersudu tiap detik

=

3000 rpm

60 × 107,981
π × 3000
= 0,687 m

d=

Luas celah melingkar (fs):
f s = π × d × s ....................................................................... (3-22)
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 65)
f s = π × 0,968743766 × 0,0003
= 0,000647888 m 2
Tekanan pada ruang labirin yang terakhir Pkr dicari dari persamaan berikut ini:
0,85 × P1

Pkr =

z + 1,5

..................................................................... (3-23)

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 67)
dengan:
P1 =

z

Pkr =

tekanan uap keluar turbin

=

8 atm

=

jumlah perapat depan

=

40 buah

0,85 × 8
40 + 1,5

= 1,055 atm
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Kebocoran uap melalui perapat labirin (Gkebocoran) dicari dari persamaan berikut
ini:

g × ( p' 0 − p1 )
= 100 × f s ×
................................ (3-24)
z × p1 × v1
2

Gkebocoran

2

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 67)
dengan:
g

=

percepatan gravitasi

=

9,81 m/s2

v1 =

volume spesifik uap pada sisi keluar nosel, yang akan dicari dari
tabel uap pada P1 = 800 kPa dan suhu (t) = 186°C (dari diagram
Moiller) diperoleh nilai = 0,2511 m3/kg.

Gkebocoran

9,81 × (23,75 2 − 8 2 )
= 100 × 0,000647 ×
40 × 48 × 0,2511
= 0,5061 kg/s

karena P1/po = 8/23,75 = 0,336 adalah lebih rendah dari tekanan kritis, dengan
demikian kita dapat memakai nosel konvergen divergen, yang penampang
minimum atau leher untuk nosel tersebut adalah:
f min =

G0 + Gkebocoran
P
203 × 0
v0

........................................................... (3-25)

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal 23)
dengan:
Go =
=

nilai massa alir uap yang tepat melalui turbin
5,0485 kg/s.
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vo =

volume spesifik uap sebelurn memasuki nosel, yang akan dicari
dari tabel uap pada pO = 2375 kPa dan suhu (t) = 300°C (dari
diagram Mollier) diperoleh nilai = 0,1055 m 3/kg.

f min =

5,0485 + 0,5061
203 ×

23,75
0,1055

= 0,001824 m 2
= 18,24 cm 2

Penampang sisi keluar nosel (fmaks) dapat dicari dari persamaan:

f maks =

(G0 + Gkebocoran ) × v1
c1

................................................. (3-26)

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal 87)

f maks =

(5,0485 + 0,5061) × 0,2511
666,551

= 0,0020928 m 2
= 20,928 cm 2
Tinggi dari nosel (l) dapat dicari dari rumus berikut ini:

l=

G × v1
..................................................... (3-27)
π × d × ε × c1 × sin α 1

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal 56)
5 × 0,2511
π × 0,687 × 0,2 × 666,551 × sin 20 O
= 10,217 mm

l=

Batas minimum tinggi nosel pada penampang sisi keluar (l) adalah 10 mm karena
itu syarat minimal tinggi nosel telah tercapai.
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Tinggi dari sudu putar baris pertama:
l1' = l + 2 ............................................................................... (3-28)
(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal 57)
l1' = 10,217 + 2
= 12,217 mm
Tinggi sisi keluar sudu gerak baris pertama akan diperoleh:
l1" =

GO × v1'
.................................................. (3-29)
π × d × ε × w2 × sin β 2

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal 58)
dengan:
v1’ =

volume spesifik uap keluar sudu gerak baris pertama, yang akan
dicari dari tabel uap pada P1 = 800 kPa dan suhu (t) = 213°C
(dari diagram Mollier) diperoleh nilai = 0,2691 m3/kg.

5,0485 × 0,2691
π × 0,687 × 0,2 × 464,355 × sin 20,739 O
= 0,020378 m
= 20,378 mm

l1" =

Tinggi sisi masuk sudu pengarah adalah:
l gb = l1" + 2
= 20,378 + 2
= 22,378 mm
Tinggi sisi keluar sudu pengarah adalah:
"
=
l gb

GO × v gb

π × d × ε × c1' × sin α 1'

.................................................. (3-30)

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal 56)
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dengan:
vgb =

volume spesifik uap keluar sudu pengarah, yang akan dicari dari
tabel uap pada P1 = 800 kPa dan suhu (t) = 225°C (dari diagram
Mollier) diperoleh nilai = 0,2769 m3/kg.

5,0485 × 0,2769
π × 0,687 × 0,2 × 299,609 × sin 23,746 O
= 0,0268305 m
= 26,8305 mm

"
l gb
=

Tinggi sudu gerak sisi keluar baris kedua adalah:

l 2" =

GO × v 2
.................................................. (3-31)
π × d × ε × w2' × sin β 2'

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal.58)
dengan:
v2” =

volume spesifik uap keluar sudu gerak baris kedua, yang akan
dicari dari tabel uap pada P1 = 800 kPa dan suhu (t) = 231°C
(dari diagram Mollier) diperoleh nilai = 0,2808 m/kg.

5,0485 × 0,2808
π × 0,687 × 0,2 × 172,557 × sin 32,967 O
= 0,034957 m
= 34,957 mm

l 2" =

Tinggi sisi masuk sudu putar baris kedua akan diandaikan sama dengan tinggi sisi
keluar sudu gerak baris kedua yakni, 34,957 mm.
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Diandaikan kita akan memakai 20 nosel yang ditempatkan pada seluruh keliling
cakram,sehingga penampang leher setiap nosel akan menjadi sebesar:
f min
20
18,24
=
20
= 0,912 cm

'
f min
=

Kita juga akan mengandaikan tinggi nosel pada bagian lehernya sama dengan
tinggi pada sisi keluar, yakni, lmin = 1,2 cm = 12 mm. Lebar nosel pada bagian
lehernya dengan demikian akan menjadi sebesar:
a min =

'
f min
........................................................................... (3-32)
l min

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal.87)
0,912
1,2
= 0,76 cm
= 7,6 mm

a min =

Lebar nosel pada sisi keluarnya akan menjadi:
'
f maks
20 × l
20,928
=
20 × 1,2
= 0,872 m
= 8,72 mm

a1 =
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dengan mengandaikan divergensi nosel sama dengan γ = 6º (P.Shlyakhin, Turbin
Uap, hal 25), panjang nosel pada bagian yang divergennya akan menjadi sebesar:
ld =

a1 × a min
2 × tan

γ

...................................................................... (3-33)

2

(P. Shlyakhin, Turbin Uap, hal 23)
8,72 × 7,6
6O
2 × tan
2
= 10,685 mm

ld =

BAB IV
PERHITUNGAN KOMPONEN UTAMA

4.1.

SILINDER TURBIN
Silinder (casing) adalah rumah turbin, seperti terlihat dalam gambar 2.7,

berfungsi untuk menyatukan komponen-komponen instalasi turbin dalam satu unit
operasional, jadi sebagai bingkai turbin. Silinder akan menjadi penyekat ruang
uap dan berbentuk yang mengikut bentuk arah aliran uap didalamnya. Untuk
kemudahan perakitan, maka silinder dikonstruksikan dalam dua bagian
memanjang, sepanjang sumbu memanjang rotor turbin, dengan flens dan baut.

Pada bagian turbin yang bertekanan tinggi dan bertekanan menengah,
silinder terbuat dari baja cetak, dan pada bagian-bagian bertekanan rendah silinder
sering dibuat dari bahan baja tuang atau dari baja fabrikasi.

Turbin-turbin moderen umumnya memiliki sebuah Silinder ganda (double
cylinder), dengan maksud bahwa dia mempunyai rumah bagian dalam (internal
casing) seperti tersebut di atas, dan rumah bagian luar (outernal casing) sekeliling
rumah bagian dalam seperti terlihat dalam gambar 2.7. Bila perlu uap ventilasi
dapat disirkulasikan antara kedua casing tersebut, untuk mengurangi perbedaan
temperatur antara bagian dalam dan luar casing tersebut. Dengan cara ini, maka
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perbedaan temperatur antara permukaan dalam dan luar dari casing dalam adalah
rendah. Temperatur eksternal tinggi dan menengah, meliputi rest pada bantalanbantalan rumah turbin pada pemasangan lug (bagian yang menonjol), dua pada
tiap ujung-pangkal. Permukaan hubung (contact surface) adalah dan akan tetap
merupakan sebuah bidang horizontal yang melalui sumbu turbin.

Disebabkan oleh bentuk silinder yang sangat rumit, perhitungan yang tepat untuk
dinding silinder akan menjadi sangat sulit. Dengan mengabaikan pengaruh
dinding samping, rusuk-rusuk pengukuh flens, variasi tekanan dan temperatur
menurut panjangnya, dan lain-lain, kita dapat mengandaikan silinder itu berbentuk
drum. Dalam hal ini gaya-gaya yang bekerja pada dinding stator dapat dinyatakan
oleh rumus

σ=

D× p
.................................................................... (4-1)
2δ

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal 256)
dengan:
D = diameter dalam silinder, cm
p = tekanan pengukuran yang bekerja pada dinding, kg/cm2
δ = tebal dinding silinder, cm.
68,743 × 2375
2× 4
= 16326,463 kPa

σ=

= 166,529 kg/cm 2
Bahan silinder yang dipakai adalah GS 45 yang memiliki batas patah gelinding
sebesar 280 N/mm2 serta memiliki batas patah tarik sebesar 410 N/mm2. Dari
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pertimbangan-pertimbangan fasilitas pencoran, dan lain-lain, dinding silinder
sering dibuat jauh lebih tebal daripada yang diperoleh dari persamaan (4.1) di
atas.

4.2.

FLENS DAN BAUT

Flens silinder turbin beroperasi pada kondisi kompresi dan lenturan. Akan tetapi,
pendesainannya hanya didasarkan pada gaya-gaya lentur yang ada.

Gambar 4.1. Ukuran-ukuran utama flens turbin

Gambar 4.1 menunjukkan penampang flens dengan ukuran-ukuran utama dan
gaya-gaya yang bekerja pada flens dan baut. Tebal flens adalah h, jarak antara
titik sumbu lubang baut adalah t. Jarak b antara ujung-ujung lubang baut dipilih
sesuai dengan kekuatan bahan yang dipakai untuk flens dan baut. Ukuran-ukuran
lain yang ditunjukkan pada gambar 4.1 dipilih menurut yang sepantasnya agar
sesuai dengan desain yang diinginkan.
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Desain flens didasarkan pada tekanan pengukuran ∆p = pi - po. (pi
tekanan uap di dalam silinder dan po tekanan di luar silinder). Untuk silinder
dengan konstruksi dinding ganda, po tekanan sisi luar untuk dinding dalam dan
tekanan dalam untuk dinding luar.
Karena turbin ini jenis turbin impuls, maka tekanan di dalam silinder
adalah sama. Hal ini disebabkan karena bentuk dari sudu-sudu turbin impuls yang
simetris, sehingga penurunan tekanan hanya terjadi pada nosel utama yang masuk
ke turbin. Berdasarkan hal ini maka flens dan baut akan dianggap menerima beban
yang sifatnya statik. Untuk gaya yang statik harga σtw adalah sebesar = 60
N/mm2.(Stolk J Kross, Elemen Mesin, hal 115)

Gaya yang bekerja pada perapat antara flens dan baut adalah:

Fw = P × A .................................................................... (4-2)
(Stolk. J Kross, Elemen Mesin, hal 115)
dengan:
A = luasan penampang silinder yang dianggap berbentuk lingkaran untuk
memudahkan dalam perhitungan.

=

π

× 0,6874 2
4
= 0,3711 m 2
P = tekanan di dalam silinder = 2375000 Pa
Fw = 2375000 × 0,3711
= 881476,005 N
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Untuk beban statik dapat dihitung dengan σtw = 60 N/mm2, sehingga tegangan
penampang paling sedikit harus:
Fw

σ tw

=

881476,005
= 14691,266 mm 2
60

Jika diasumsikan memakai 100 baut maka penampang tiap baut adalah:
14691,266
= 146,91266 mm 2
100
Tabel 4.1. Ukuran-ukuran utama baut

Berdasarkan tabel di atas maka akan dipakai baut dengan ukuran M18 yang
memiliki panjang teras sebesar 175 mm2. Sedangkan untuk bahan baut dipakai
besi cor grafit bulat FCD70 dengan kekuatan tarik σt = 700 kg/cm2 = 68,67
N/mm2. Dari kekuatan tarik yang dimiliki bahan ini maka akan mampu menahan
gaya statik sebesar 60 N/mm2
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4.3.

SUDU TURBIN

Dalam perancangan ini akan ditentukan lebar sudu (b) sebesar 25 mm, baik
sudu-sudu gerak maupun sudu-sudu pengarah.
Jari-jari tembereng (r) ditentukan dari persaman:
r=

b
...................................................... (4-3)
cos α 1 + cos α 2

(Daryanto, Contoh Perhitungan Turbin Uap, hal 45)
dengan:
α1 = sudut uap masuk sudu
α2 = sudut uap keluar sudu
b = lebar sudu = 25 mm
Jari-jari tembereng untuk sudu gerak baris pertama:

25
cos 23,739 + cos 20,739
= 13,50922 mm

r=

Jari-jari tembereng untuk sudu pengarah:

25
cos 20,739 + cos 23,746
= 13,50959 mm

r=

Jari-jari tembereng untuk sudu gerak baris kedua:

25
cos 23,746 + cos 32,967
= 14,25053 mm

r=
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Jarak antar sudu (pitch) diperoleh dari persamaan:
ts =

r
...................................................... (4-4)
sin α 1 + sin α 2

(Daryanto, Contoh Perhitungan Turbin Uap, hal 45)
dengan:
r = jari-jari tembereng
α1 = sudut uap masuk sudu
α2 = sudut uap keluar sudu
Jarak antar sudu gerak baris pertama:

13,50922
sin 23,739 + sin 20,739
= 17,8529 mm

ts =

Jarak antara sudu pengarah;
13,50959
sin 20,739 + sin 23,746
= 17,8507 mm

ts =

Jarak antara sudu gerak baris kedua:

14,25053
sin 23,746 + sin 32,967
= 15,0505 mm

ts =

Jumlah rangkaian sudu (z) dicari dari persamaan berikut:
z=

π ×d
ts

..................................................................... (4-5)

(John. F. Lee, Theory and Design of Steam and Gas Turbines, hal. 221)
dengan:
d = diameter rata-rata cakram sudu = 687,43 mm
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ts = jarak antar sudu
Jumlah rangkaian sudu untuk sudu putar baris pertama:
z=

π × 687,43

17,8529
= 120,967
= 121 sudu

Jumlah rangkaian sudu untuk sudu pengarah:
z=

π × 687,43

17,8507
= 120,982
= 121 sudu

Jumlah rangkaian sudu untuk sudu gerak baris kedua:
z=

π × 687,43

15,0505
= 143,49
= 144 sudu

Gaya sentrifugal sudu dengan penampang konstan:
Cb =

G
× r × ϖ 2 ........................................................... (4-6)
g

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal 288)
dengan:
G = bobot sudu
g = percepatan gravitasi = 981 cm/s2
r = jari-jari diameter cakram = 34,371 cm
ω = kecepatan sudut
=

π ×n
30

=

π × 3000
30

= 314,159 rad / s
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Bobot sudu gerak baris pertama:
G1 =

2×π × r
× b × l × ρ .............................................. (4-7)
z

(Daryanto, Contoh Perhitungan Turbin Uap, hal. 54)
dengan:
r = jari-jari diameter cakram = 34,371 cm
z = jumlah sudu gerak baris pertama = 121
b = lebar sudu = 2,5 cm
l = tinggi sudu putar baris pertama = 2,037 cm
ρ = massa jenis bahan, untuk baja tahan karat=0,00785 kg/cm2
2 × π × 34,371
× 2,5 × 2,037 × 0,00785
121
= 0,071381 kg

G1 =

Bobot sudu gerak baris kedua:
G2 =

2×π × r
× b × l × ρ ............................................. (4-8)
z

(Daryanto, Contoh Perhitungan Turbin Uap, hal. 54)
dengan:
r = jari-jari diameter cakram = 34,371 cm
z = jumlah sudu gerak baris kedua = 144
b = lebar sudu = 2,5 cm
l = tinggi sudu putar baris kedua = 3,495 cm
ρ = massa jenis bahan, untuk baja tahan karat = 0,00785 kg/cm2
2 × π × 34,371
× 2,5 × 3,495 × 0,00785
144
= 0,078969 kg

G2 =
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Bobot sudu-sudu pada turbin adalah:

G = G1 + G2
= 0,071381 + 0,078969
= 0,15035 kg
sehingga: C b =

G
× r ×ϖ 2
g

0,15035
× 34,371 × 314,159 2
981
= 519,9129 kg

Cb =

Gaya yang searah dengan putaran dapat dicari dari persamaan berikut:

Pu =

102 × N u
.............................................................. (4-9)
ε ×u× z

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 291)
dengan:
Nu = daya yang dihasilkan pada cakram turbin = 791,931 kW.
ε = derajat pernasukan parsial = 0,2
u = kecepatan keliling uap = 107,981 m/s
z = jumlah sudu pada cakram, yang akan dipakai sudu gerak baris
pertama karena akan menghasilkan gaya yang terbesar = 121 sudu
102 × 791,931
0,2 × 107,981 × 121
= 30,911763 kN
= 30911,763 N

Pu =
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Gaya akibat perubahan momentum uap yang mengalir:
Pa' =

G
× (c1a − c 2 a ) ......................................... (4-10)
g ×ε × z

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 291)
dengan:
G = jumlah aliran uap yang sebenarnya yang masuk turbin
= 5,048 kg/detik

c1a = w2 × sin β 2
= 464,355 × sin 20,739
= 434,265 m/s
c 2 a = c 2 a × sin α 2
2

= 365,377 × sin26,747
= 326,284 m/s

g = percepatan gravitasi = 9,81 m/s2
5,048
× (434,265 − 326,284)
9,81 × 0,2 × 121
= 2,296 kg

Pa' =

Gaya yang dikerjakan akibat perbedaan tekanan antara kedua permukaan sudu
yang bekerja dalam arah sumbu turbin (Pa) adalah = 0, karena merupakan turbin
impuls murni. (Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 291)
Resultan gaya diberikan oleh diagonal segitiga:
P0 = Pu2 + (Pa + Pa' )

2

= 30911,763 2 + (0 + 2,296)
= 30911,762 kg

2
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Gambar 4.2 Gaya-gaya yang bekerja pada sudu

Bahan sudu dipilih dari jenis baja tahan karat yaitu NiCu30Fe. Bahan ini
mempunyai komposisi kimia sebagai berikut:
C = 0,1 - 0,2%
Cr = 13%
Ni = 63%
Cu = 31%
Baja NiCu30Fe ini tahan terhadap uap, asam, dan alkalis. Mempunyai kekuatan σB
= 640 N/mm2 = 640000 kg/cm2 dan batas tarik minimum σmin = 340 N/mm2 =
340000 kg/cm2.

4.4.

POROS TURBIN

Gaya-gaya yang bereaksi pada poros turbin dapat dibagi menjadi empat
kelompok:
1. gaya-gaya lentur akibat bobot cakram-cakram dan sudu-sudu.
2. gaya-gaya puntir yang diakibatkan oleh momen putar cakram-cakram
yang berputar.
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3. gaya-gaya yang diakibatkan ketidakseragaman distribusi tekanan pada
sepatu-sepatu pada bantalan dorong.
4. gaya-gaya yang diinduksikan pada penghubung singkatan altenator.

Besarnya momen lentur adalah:
Momen lentur ini terjadi akibat dari adanya berat cakram dan berat dari sudu-sudu
turbin. Dari konstruksi rotor maka cakram akan dianggap silinder pejal untuk
memudahkan perhitungan. Ukuran dari cakram adalah:
D = 667 mm
t = 60 mm
dan karena cakram akan dibuat dari baja tuang maka harga massa jenis dari baja
tuang adalah = 7,85 x 10-3 kg/cm3.
Maka berat cakram adalah:

π
× D 2 × t × ρ baja
4
π
= × 66,7 2 × 6 × 7,85 × 10 −3
4
= 164,574 kg

Wcakram =

Berat sudu dari perhitungan adalah 0,104 kg. Jadi berat total cakram dan sudu
adalah 164,678 kg. Panjang poros yang akan dipakai adalah 600 mm.
ΣM A = 0
FB × L − F × L1 = 0
FB × 600 − 164,678 × 300 = 0
164,678 × 300
600
FB = FA = 82,339 kg
FB =
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Gambar diagram SFD:

Sehingga momen lenturnya:

M B = FA × L1 = FB × L2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4 - 1 1 )
(Sudibyo, Poros Penyangga dan Poros Transmisi, hal. 5)
M B = 82,339 × 300
= 24701,83 kg.mm

Gambar diagram BMD:
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Momen puntir dapat dicari dari persamaan berikut:

M t = 973000 ×

Ni
.................................................... (4-12)
n

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 316)
dengan:
Ni = daya dalam yang dihasilkan turbin = 672,853 kW
n = putaran poros turbin = 3000 rpm

672,853
3000
= 218228,656 kg.mm

M t = 973000 ×

Diameter poros turbin dapat dicari dengan cara sebagai berikut:
Bahan poros:
SNCM 25
massa jenis (ρ) = 7,86 gram/cm 3
tegangan tarik (σb) = 120 kg/mm2
Tegangan lentur yang diijinkan (σBA )

σ BA =

σb
sf1 × sf 2

......................................................... (4-13)

(Sularso, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, hal. 22)
dengan:
sf1 = faktor koreksi untuk pengaruh massa dan paduan = 6,0
sf2 = faktor koreksi untuk konsentrasi tegangan = 2,0

120
6× 2
= 10 kg/mm 2

σ BA =
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⎡ 5,1
×
Ds = ⎢
⎣σ BA

1

(km × M b )2

3
2 ⎤
+ (kt × M t ) ⎥ ................. (4-14)
⎦

(Sularso, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, hal. 18)
dengan:
km= faktor koreksi untuk momen lentur = 2
kt = faktor koreksi untuk momen puntir = 1,5
Mt = momen puntir poros = 24701,83 kg.mm
Mb = momen lentur poros = 218228,656 kg.mm
1

⎡ 5,1
2
2 ⎤3
Ds = ⎢ × (2 × 24701,83) + (1,5 × 218228,656 ) ⎥
⎣ 10
⎦
= 51,61 mm

Diameter poros yang akan dipakai 100 mm, sehingga sudut defleksi
puntirannya adalah:

ϕ = 584 ×

T×L
...................................................... (4-15)
G × ds 4

(Sularso, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, hal. 18)
dengan:
T = momen puntir poros = 24701,83 kg.mm
L = panjang poros = 600 mm
G = modulus elastisitas, untuk baja = 8,3 x 103 kg/mm2
ds 4= diameter poros yang dipakai = 100 mm

ϕ = 584 ×

24701,83 × 600
8,3 × 10 3 × 100 4

= 0,0921O
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Syarat batas : untuk panjang poros 1000 mm maka sudut defleksinya harus
<0,250. Untuk panjang poros 600 mm maka:
600
× 0,25 = 0,15 O
1000

dari perhitungan didapat nilai defleksi sebesar 0,0921°. Sehingga 0,0921° <
0,15° (baik)
Berat benda-benda yang berputar:
Berat Sudu putar dan cakram Wsc = 164,678 kg
Setengah dari berat poros Wp = 15 kg
Putaran kritis (Nc):

ds 2
l
N c = 52700 ×
×
........................ (4-16)
l1 × l 2
Wn
(Sularso, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, hal. 19)
dengan:
l = panjang poros = 600 mm
l1 = l2 = jarak benda yang berputar dengan bantalan = 300 mm.
ds = diameter poros yang digunakan = 100 mm
Wn= berat benda yang berputar:
Wsc= berat sudu putar dan cakram = 164,678 kg
Wp= setengah berat poros = 15 kg
Putaran kritis untuk cakram dan sudu:
100 2
600
×
N c1 = 52700 ×
300 × 300
164,678
= 11176,988 rpm
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Putaran kritis untuk poros:
100 2
600
×
300 × 300
30
= 26186,013 rpm

N c 2 = 52700 ×

1
Nc

2

=
=

1
N c1

2

+

1
N c2

2

1
1
+
2
11176,988
26186,013 2

= 9,463 × 10 -9
N c = 105673094,1
2

N c = 10279,741 rpm
Syarat:
n
< 0,6 − 0,7
Nc

(Sularso, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, hal. 23)

3000
< 0,6 − 0,7
10279,741
0,291 < 0,6 − 0,7

4.5.

PAKING LABIRIN

Konstruksi paking labirin untuk poros bagian depan dan belakang adalah sama,
sehingga perhitungannya akan diambil salah satu.
Luasan celah melingkar:
f s = π × Ds × s ..................................................... (4-17)
(Shlyakhin, Turbin Uap, hal.65 )
dengan:
Ds = diameter poros = 100 mm = 0,1 m
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s = celah melingkar antara poros dan sekat labirin
= 0,3 mm = 0,0003 m
f s = π × 0,1 × 0,0003
= 0,00008482 m 2
Tekanan pada ruang labirin yang terakhir (Pkr) dicari dari persamaan:
Pkr =

0,85 × P1
z × 1,5

......................................... (4-18)

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 72 )
dengan:
P1 = tekanan uap keluar turbin = 8 atm
z = jumlah perapat labirin = 40 buah
Pkr =

0,85 × 8
40 + 1,5

= 1,055 atm

Karena Pkr < P1 maka kecepatan uap di dalam labirin yang terakhir adalah
lebih rendah dari kecepatan kritis.
Kebocoran uap melalui perapat labirin:

Gkebocoran = 100 × f s ×

(

g × p o − P1
z × P1 × v1
2

2

) .............. (4-19)

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 72 )
dengan:
g = percepatan gravitasi = 9,81 m/detik2
v 1 = volume spesifik uap pada sisi keluar nosel = 0,2316 m3/kg
po = tekanan uap masuk turbin = 23,75 atm
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P1 = tekanan uap keluar turbin = 8 atm

Gkebocoran

9,81 × (23,75 2 − 8 2 )
= 100 × 0,000647 ×
40 × 48 × 0,2511
= 0,5061 kg/s

4.6.

BANTALAN

Pada perancangan ini perancang memakai bantalan gelinding, baik untuk
bantalan aksial maupun bantalan radial. Keuntungan memakai bantalan gelinding
adalah: (Sudibyo, Bantalan Gelinding, hal. 3)
1. momen awalan dan momen kerja hampir sama.
2. kebutuhan pelumas sedikit sekali.
3. pemeliharaan mudah.
4. karena adanya ukuran standarisasi, maka mudah sekali mencari gantinya
jika rusak dan dapat ditukar-tukarkan.
Dan kerugian dari bantalan gelinding adalah:
1. sangat peka terhadap beban kejut, terutama pada posisi diam atau
berputar lambat (n < 20 rpm).
2. umur pakai dan tingginya angka putaran terbatas.
3. sangat peka terhadap debu atau kotoran, jadi membutuhkan perapat
atau sil.

a. Bantalan Aksial
Bantalan yang akan dipakai adalah jenis bantalan bola aksial satu arah karena
dorongan aksial hanya disebabkan oleh ekspansi uap dalam sudu-sudu turbin.
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Bantalan ini mempunyai nomor seri 51120, dengan ukuran:
d = 100 mm
D = 135 mm
H = 25 mm
C = 67,00 kN
Co = 216,00 kN
Gaya aksial yang terjadi (Fa) diakibatkan karena adanya perubahan momentum uap
yang mengalir (Pa).
1. Pada sudu putar baris pertama:

Pa1 ' =

G0
× (c1a − c 2 a ) .......................... (4-20)
g × ε × z1

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 291)
dengan:
Go = jumlah aliran uap sebenarnya yang masuk turbin
= 5,0485 kg/s kg/detik
g = percepatan gravitasi = 9,81 m/detik2
cla = 434,265 m/detik
c2a = 326,284 m/detik
z = jumlah sudu = 121
ε = derajat pemasukan parsial = 0,2

5,048
× (434,265 − 326,284)
9,81 × 0,2 × 121
= 2,296 kg

Pa'1 =
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2. Pada sudu putar baris kedua:

Pa 2 ' =

G0
× (c1a − c 2 a ) ....................................(4-21)
g × ε × z2

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 291)
dengan:
Go = jumlah aliran uap sebenarnya yang masuk turbin
= 5,0485 kg/s kg/detik
g = percepatan gravitasi = 9,81 m/detik2
cla = 434,265 m/detik
c2a = 326,284 m/detik
z = jumlah sudu = 144
ε = derajat pemasukan parsial = 0,2

5,048
× (434,265 − 326,284)
9,81 × 0,2 × 144
= 1,9295 kg

Pa' 2 =

Gaya aksial total:
Fa = Pa1 '+ Pa 2 '
= 2,296 + 1,9295
= 4,225 kg
= 41,455 N

Besarnya beban ekivalen bantalan:
Pr = x × Fr + y × Fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4 - 2 2 )
(Sudibyo, Bantalan Gelinding, hal. 17)
dengan:
x = faktor radial dinamik = 0,56
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y = faktor aksial dinamik = 2,30
Fr = beban yang diterima bantalan:
= berat sudu dan cakram + setengah massa poros
= 164,678 + 15
= 179,678 kg
= 1762,649 N
Pr = 0,56 × 1762,649 + 2,3 × 41,455
= 1082,431 N

Sehingga umur pakai bantalan (Lh) dapat dihitung:
Lh =

C 3 × 10 6
......................................................... (4-23)
Pr × 60 × n

(Sudibyo, Bantalan Gelinding, hal. 19)
dengan:
C = 67000 N
n = 3000 rpm
Lh =

67000 3 × 10 6
1082,431 × 60 × 3000

= 4,2687 × 10 +16 jam

b. Bantalan Radial
Bantalan radial yang akan dipakai adalah Bantalan Bola Alur Dalam dengan
tipe: 6020 yang memiliki ukuran sebagai berikut:
d = 100 mm
D = 50 mm
b = 24 mm
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C = 47,50 kN
Co = 42,50 kN
Gaya aksial yang terjadi (Fa) diakibatkan karena adanya perubahan
momentum uap yang mengalir (Pa').
1. Pada sudu putar baris pertama:

Pa1 ' =

G0
× (c1a − c 2 a ) .......................... (4-24)
g × ε × z1

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 291)
dengan:
Go = jumlah aliran uap sebenarnya yang masuk turbin
= 5,0485 kg/s kg/detik
g = percepatan gravitasi = 9,81 m/detik2
cla = 434,265 m/detik
c2a = 326,284 m/detik
z = jumlah sudu = 121
ε = derajat pemasukan parsial = 0,2

5,048
× (434,265 − 326,284)
9,81 × 0,2 × 121
= 2,296 kg

Pa'1 =

2. Pada sudu putar baris kedua:

Pa 2 ' =

G0
× (c1a − c 2 a ) ....................................(4-25)
g × ε × z2

(Shlyakhin, Turbin Uap, hal. 291)
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dengan:
Go = jumlah aliran uap sebenarnya yang masuk turbin
= 5,0485 kg/s kg/detik
g = percepatan gravitasi = 9,81 m/detik2
cla = 434,265 m/detik
c2a = 326,284 m/detik
z = jumlah sudu = 144
ε = derajat pemasukan parsial = 0,2
5,048
× (434,265 − 326,284)
9,81 × 0,2 × 144
= 1,9295 kg

Pa' 2 =

Gaya aksial total:
Fa = Pa1 '+ Pa 2 '
= 2,296 + 1,9295
= 4,225 kg
= 41,455 N

Besarnya beban ekivalen bantalan:
Pr = x × Fr + y × Fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4 - 2 6 )
(Sudibyo, Bantalan Gelinding, hal. 17)
dengan:
x = faktor radial dinamik = 0,56
y = faktor aksial dinamik = 2,30
Fr = beban yang diterima bantalan
= berat sudu dan cakram + setengah massa poros
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= 164,678 + 15
= 179,678 kg
= 1762,649 N
Pr = 0,56 × 1762,649 + 2,3 × 41,455
= 1082,431 N

Sehingga umur pakai bantalan (Lh) dapat dihitung:
Lh =

C 3 × 10 6
......................................................... (4-27)
Pr × 60 × n

(Sudibyo, Bantalan Gelinding, hal. 19)
dengan:
C = 47500 N
n = 3000 rpm
Lh =

67000 3 × 10 6
1082,431 × 60 × 3000

= 1,521 × 10 +16 jam

BAB V
PERALATAN PENUNJANG

Turbin yang baik harus mempunyai kestabilan dalam beroperasi baik saat
tanpa beban maupun saat terbeban penuh. Untuk menjaga agar turbin bekerja
optimal maka turbin harus dilengkapi dengan alat bantu, agar turbin dapat bekerja
dengan maksimal dan keamanan operator yang menjalankan turbin dapat dijaga.
Alat bantu dalam turbin dapat berupa alat kontrol, alat pengaman dan lain-lain.

Pengontrolan uap masuk ke turbin mutlak diperlukan untuk menjaga agar
turbin tetap stabil. Variasi beban yang ada dalam terminal generator akan
mempengaruhi laju aliran uap, bertambah atau berkurangnya laju aliran uap
tergantung dari beban yang diterima oleh poros turbin. Pada kondisi beban yang
konstan, ada hubungan yang jelas antara momen putar yang dikerjakan oleh sudusudu gerak dan jumlah uap yang mengalir melalui turbin. Aka beban berubah,
hubungan ini tidak akan lagi terpengaruhi karena momen putar yang dikerjakan
telah melebihi beban (pada saat beban berkurang) sehingga akan terjadi kenaikan
pada kecepatan putar poros turbin. Setelah suplai uap terkendali, momen putar
disamakan lagi dengan beban yang dibutuhkan dan kecepatan putar kembali lagi
ke angka normal.
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Alat pengamanan dalam turbin diperlukan agar dapat mengurangi
kesalahan yang dilakukan operator saat turbin dalam keadaan beroperasi. Selain
itu alat pengamanan ini juga dapat mendeteksi suatu kerusakan lebih awal,
sehingga dapat dilakukan pengecekan atau perbaikan agar turbin dapat bekerja
dengan baik.

Dengan adanya alat bantu, alat kontrol, dan alat pengamanan ini
diharapkan akan lebih memudahkan operator dalam melakukan pengecekan,
analisis, dalam upaya menjaga agar turbin tetap beroperasi secara efektif dan
efisien.

5.1.

ALAT BANTU DAN PENGAMAN
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa alat bantu dan alat pengamanan

ini akan lebih memudahkan seorang operator dalam melakukan pengecekan rutin
maupun untuk menganalisis suatu kerusakan dalam turbin. Adapun alat-alat
tersebut adalah sebagai berikut: (John. F. Lee, Theory and Design of Steam and
Gas Turbines, hal. 309)
1.

Pengukur Tekanan (Pressure Gauges)
Berfungsi untuk mengindikasi atau merekam tekanan oli pada
bantalan dan mekanisme pengaturan uap.

2.

Themometer
Untuk mengukur suhu uap masuk dan keluar turbin, dan digunakan
untuk mengukur suhu minyak pelumas.
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3.

Manometer
Untuk mengetahui besarnya tekanan minyak pelumas yang bekerja
pada turbin.

4.

Regulator
Untuk mengatur kecepatan turbin yang terbatas dan juga untuk
pembebanan yang berubah

5.

Flowmeter
Untuk mengindikasi dan merekam aliran uap yang masuk ke
turbin, uap ekstrasi, dan aliran uap menuju kondenser.

6.

Perekam Amplitudo Getaran
Untuk

mengindikasi

dan

merekam

getaran

horizontal

(kadang-kadang getaran vertikal) yang terjadi pada tiap bantalan
utama dari turbin dan generator.
7.

Indikator Ekspansi
Untuk melihat ekspansi aksial dari rumah turbin (turbine casing).

8.

Katup Induk
Dipasang diantara ketel uap dan turbin. Berfungsi untuk
menghentikan dan membuka aliran uap baru yang masuk turbin.

5.2.

SISTEM PENGATURAN PADA TURBIN YANG DIPASANG
Sistem pengaturan ini pada prinsipnya hanya mengatur aliran uap yang

akan masuk ke dalam turbin sehingga pasokan uap akan sesuai dengan beban
yang bekerja pada poros turbin. Sistem pengaturan ini juga mengatur sirkulasi
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pelumasan pada sistem pengatur itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari
gambar 5.1.

Gambar 5.1. Skema pengaturan kecepatan

Katup pandu 1, dengan ujung bebasnya yang dipotong miring,
dihubungkan ke selongsong pengatur sentrifugal 2 melalui roda gigi reduksi 3.
bila kecepatan turbin mengalami perubahan katup pandu 1 dipindahkan ke atas
atau ke bawah yang akan memperkecil atau memperbesar pembukaan orifis pada
kotak minyak 12 yang dengan demikian akan mengendalikan aliran minyak ke
penguras melalui pipa 13. Jadi tekanan minyak di bawah piston 10 mekanisme
servomotor yang mengoperasikan katup uap akan membesar atau menurun, yang
akan membuka atau menutup katup pengatur uap 14. Minyak dari reservoir 5
dialirkan ke pompa roda gigi 4 melalui filter minyak dan sisi masuk talang minyak
6. Dari pompa roda gigi minyak dialirkan ke sistem pengatur melalui katup stop 7
dan ke sistem pelumasan melalui diafragma 9. Minyak untuk sistem pengatur
dibagi menjadi dua aliran, yang salah satunya langsung dialirkan ke kotak minyak
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12 dan dari sana ke penguras, dan aliran yang kedua ke sisi bawah piston
servomotor yang juga bergabung dengan minyak kurasan melalui katup stop 7
yang kedua. Kedudukan kedua katup stop 7 ditetapkan pada waktu pemasangan
sistem pengaturan tersebut.

Katup pengaman 8 yang diatur oleh pegas memungkinkan pengaliran
minyak ke bak penampungan minyak pada waktu terjadi tekanan yang berlebihan
tingginya. Pegas 11 katup pengatur 14 selalu dalam keadaan tertekan dan dengan
demikian katup akan tetap terbuka hanya bila ditekan oleh minyak, yang harus
melawan gaya yang dilakukan oleh pegas. Dengan variasi beban pada turbin,
tekanan minyak di bawah piston 10 akan bervariasi, sehingga dengan
mengoperasikan katup stop secukupnya akan diperoleh jumlah uap yang
diperlukan.

Jika beban turbin bertambah besar maka urutan cara kerja sistem
pengaturan adalah sebagai berikut: jika beban turbin naik, selongsong pengatur
sentrifugal dan katup pandu 1 dipindahkan ke atas sehingga bagian pembukaan
untuk aliran minyak pada kotak minyak 12 berkurang. Tekanan minyak di bawah
piston 10 akan naik dan katup 14 akan membuka lagi. Terjadi pertambahan aliran
uap melalui turbin dan akibatnya daya yang dihasilkan akan bertambah besar.
Proses ini akan berjalan terus menerus sampai terjadi adanya kesamaan antara
beban dan jumlah aliran uap.

BAB VI
PERAWATAN TURBIN

6.1.

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TURBIN

Untuk memungkinkan sebuah turbin uap beroperasi dengan baik dengan efektif
dan efisien, maka terhadap turbin perlu dilakukan suatu sistem pemeliharaan dan
perbaikan. Dibawah ini secara umum diberikan beberapa petunjuk pemeliharaan
turbin, akan tetapi metode pemeliharaan akan sangat tergantung kepada jenis
turbin dan konstruksi dasar serta perlengkapannya.

Dengan maksud tercapainya tujuan pemeliharaan maka dari awal – awal
pengoperasian turbin, sudah harus diikuti petunjuk – petunjuk khusus tentang
pengoperasiannya. Misalnya sebelum mulai pengoperasian, pertama – tama perlu
dilakukan pemeriksaan terhadap pipa – pipa kerja setelah dikalibrasi untuk
memastikan bahwa tidak akan terjadi hantaran tegangan pada turbin. Ini dapat
diperiksa dengan jalan melepaskan baut – baut flens.

Mesejajarkan sumbu poros (shaft alignment) dari semua rakitan, seperti turbin dan
beban (load) harus diperiksa, yang disebut test penerimaan (acceptance test) dan
bila perlu atur pada kondisi hangat (warm condition), untuk mengetahui efek
ekspansi material pada panas yang bervariasi.
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Bila turbin atau beban harus dipisahkan dari plat fondasi (base plate), maka garis
tengah poros harus disejajarkan terlebih dahulu. Sebelum menjalankan turbin,
harus diikuti langkah – langkah sebagai berikut:

1. Periksa paras oli (oil level) dalam tumpuan (pedestal) atau kontainer oli
pada base plate; hidupkan pompa oli balik listrik maupun turbo.
2. Buka saluran – saluran pada pipa uap masuk dan ke luar sebagai bagian
dari kotak uap masuk dan ke luar, buka perangkap uap (steam trap).
3. Buka katup uap ke luar.
4. Buka katup penutup (manual stop valve) pada saluran uap masuk sebelum
katup otomatis.
5. Atur pengatur putaran (speed governor) pada putaran terendah.
6. Setelah turbin dijalankan, maka periksalah tekanan oli, tekanan dan
temperatur uap masuk, serta tekanan dan temperatur uap bekas.
7. Katup penyaluran (Duct valve) akan tertutup begitu uap terlihat akan
kering, sedang kebutuhan agar turbin dapat dilengkapi dengan pemisah
uap otomatik (automatic steam separator) dan katup tangan pengeluar
untuk dihubungkan dengan kondensat.
8. Air pendingin minyak pelumas tidak akan masuk sebelum air mencapai
suhu 40 sampai 50OC. Selama operasi aliran akan diatur untuk mencapai
temperatur konstan pada sisi ke luar.
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Selama pengoperasian dilakukan pemeliharaan dengan memperhatikan alat
pengukur setiap saat, sebagai berikut:
1. Alat pengontrol kecepatan.
2. Alat pengontrol temperatur oli dan bantalan, harus berada pada temperatur
yang diizinkan.
3. Alat pengontrol tekanan oli, agar tidak melewati tekanan terendah pada
kecepatan operasional
4. Paras oli dalam kontainer diperiksa setiap saat dan mengganti oli yang
hilang dalam pemakaian.
5. Sesudah periode tertentu saluran diperiksa, untuk meyakinkan bebas laluan
dengan pembukaan. Bila salah satu saluran dijumpai tidak panas, akan
dibersihkan setelah turbin berhenti beroperasi.

Pemberhentian (stopping) turbin dilakukan menurut langkah – langkah seperti
berikut :
1. Turbin akan dibebaskan dari beban dan dengan mengoperasikan alat
penyetop otomatis (quick action stop device) maka suplai uap ke turbin
akan terhenti.
2. Selanjutnya putaran turbin akan turun dan pada saat yang sama maka
tekanan oli pada pompa oli utama juga turun, maka peralatan listrik
otomatis dari pompa oli mulai bekerja.
3. Dengan sistem pencekikan (throttling) air pendingin maka suhu oli dapat
dijaga sekitar 40 sampai 50OC, pada saluran keluar pendingin.
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4. Kemudian katup penutup mekanis (manual stop valve) pada saluran uap
masuk ditutup.
5. Penutup saluran uap bekas juga ditutup.
6. Katup buang dibuka.
7. Perlengkapan pompa oli dimatikan, segera setelah perlengkapan uap cukup
dingin, oleh karena itu temperatur bantalan tidak lama akan naik di atas
180OC.
8. Air pendingin dihentikan.

Pemeliharaan secara reguler harus dilakukan, ini dimaksudkan untuk mencegah
turbin dari kerusakan atau kemacetan. Setelah 500 jam beroperasi, sekurang –
kurangnya setiap 3 bulan sekali, dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Bersihkan saringan oli (oil filter) dengan cara mengeluarkan kawat
kasanya, lalu membilasnya dalam minyak tanah.
2. Periksa kandungan air dalam oli, jika perlu oli dipisahkan dan periksa
penyebab terdapatnya air.
3. Peralatan penutup otomatis dites tiap bulan, dengan release manual dan
setiap 3 bulan dengan putaran lebih (over speed). Putaran harus naik
secara bertahap dan tetap sampai pada pelepasan gerak cepat (quick
action). Bila gerak cepat (quick action) tidak membuang pada (10 – 15 %),
maka peralatan penyetop otomatis (quick
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4. action stop) secara keseluruhan harus diuji untuk meyakinkan bahwa dia
bekerja secara bebas.
5. Saringan uap (steam strainer) harus dilepas dan kotorannya dibuang.

Sesudah 2000 jam operasi atau paling lambat sekali setahun, maka oli harus
diganti. Sebelum penggantian oli dengan oli yang baru, maka semua bagian –
bagian yang berhubungan dengan oli harus dibersihkan dengan hati – hati, selama
masih ada bekas oli yang lama atau kotoran akan menyebabkan pengurangan
masa pakai oli pengganti. Setelah pembersihan sistem oli, adalah penting untuk
mensirkulasikan oli yang bergejolak dengan memakai pompa oli untuk membuang
kotoran yang masih tertinggal. Kemudian setelah membuang olahan oli, maka oli
harus dapat dimasukkan.

Sesudah 10.000 jam beroperasi, atau paling lambat. setiap dua tahun, maka :
1. Semua paking dan clearance bantalan. harus dicek.
2. Perlengkapan gubernur (governor) dan alat penyetop otomatis (quick
action stop) harus dicek. Rod transmisi dengan clearance yang berlebihan
harus diganti.

Tindakan pencegahan jika turbin tidak beroperasi dalam periode yang lama
dilakukan sehubungan dengan. tindakan pencegahan uap masuk ke dalam rumah
turbin. Untuk ini diperlukan untuk memasang sebuah cakram buta (blind disc)
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antara katup masuk dan saluran uap masuk. Sebelum memasang cakram buta,
perlu dipasang sebuah katup buang dalam pipa uap masuk.

6.2.

PENGARUH ENDAPAN GARAM DAN SILIKA

Pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, laju pembangunan
kadang-kadang berjalan secara meloncat-loncat, mengikuti skala prioritas dari
pembangunan itu sendiri, dan tidak mustahil kalau ada proyek pembangunan yang
hares dihentikan di tengah jalan. Misalkanlah prioritas itu, sebuah proyek
pembangunan PLTU, yang salah satu yang termasuk dalam perencanaannya
adalah lokasi. Perencanaan sebuah lokasi PLTU, sangat erat hubungannya dengan
sumber air bersih untuk konsumsi ketel. Tetapi tidak mustahil bila pilihan jatuh di
daerah payau, sehingga sumber air bersih harus diusahakan dari sumur dalam
(deep well). Tentu saja penyediaan air bersih sangat terbatas, sehingga instalasi
harus dipilih dari tipe siklus tertutup, sehingga instalasi harus dilengkapi dengan
sebuah pesawat kondensor, dan turbin yang dioperasikan, haruslah dari jenis
turbin kondensasi.

Tentu saja akan sangat riskan bila air bersih (yang terbatas jumlahnya) dipakai
sebagai media pendingin kondensor, sehingga terpaksa memakai air payau, yang
apabila terjadi kebocoran pipa kondensor, akan menimbulkan polusi pada
kondensat. Pada gilirannya uap saturasi, yang kadamya kurang dari 100 % (x < 1),
akan ikut tercemar melalui fraksi aimya.
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Perancangan ketel uap yang berdasarkan tekanan uap dan temperatur saturasinya,
termasuk perancangan dan perencanaan perlakuan terhadap air pengisi ketel (feedwater treatment) serta pelunakan air pengisi ketel (feed-water-softner)
Bahaya bukan hanya korosi saja, yang dapat menyebabkan sudusudu erosi atau
aus, tetapi menurunnya energi mekanik yang mengakibatkan menurunnya
efisiensi turbin dan serta naiknya kerugian energi. Dalam kasus-kasus yang
ektrem, pemungsian yang tepat dari elemen-elemen kontrol dapat membahayakan
juga.

Perubahan dari tekanan ruang impuls sebagai fungsi dari waktu dan kuantitas
aliran uap memberikan suatu petunjuk dari deraj at keburukan (degree of fouling).
Endapan dalam air adalah berupa larutan atau bukan larutan, tergantung kepada
komposisi kimia, seperti posfat sebagai larutan, silikat sebagai bukan larutan.

6.2.1 Pembersihan endapan larutan air dalam Turbin
Untuk membersihkan endapan-endapan larutan air dalam turbin uap kita
disarankan melakukan salah satu di antara yang berikut ini, yaitu:
a. membilas dengan uap saturasi, atau
b. mencucinya dengan air pengisi ketel yang dipanas-pendahuluan

1. Membilas Dengan Uap Saturasi pada Putaran Rendah
a.

Bila uap saturasi dari kualitas yang memuaskan (uap pembilasan
eksternal) tersedia di sentra, yang terletak antara katup gerbang
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pemadam uap baru (live steam shut-of gate valve) dan katup
penyetop utama (main stop valve), lihat gambar 6.1

Gambar 6.1. Skema pembilasan dengan uap saturasi

Pada prosedur penyiraman, katup penyetop utama dan katupkatup
kontrol terbuka penuh ini dipersiapkan untuk pemasukan uap yang
baik kesudu-sudu tingkat impuls dan sudu-sudu reaksi, untuk
melawan bahaya dari suatu pemanasan lanjut (overheating) dari
uap saturasi oleh proses throtling.
Penyiraman turbin belum boleh dilakukan sebelum temperatur
casing turun sampai di bawah 180°C dan ekspansi mutlak sudah
kembali ke 30 % dari harga maksimumnya. Dengan membuka
katup tangan pada saluran-suplai uap saturasi, uap yang dibutuhkan
untuk pencucian dipadamkan demikian rupa untuk meningkatkan
putaran turbin antara 500 dan 600 ppm. Sebarang ketinggian
putaran akan menyebabkan erosi dan akan merusakkan sudu-sudu
rotari uap saturasi sebagai pencuci dikontrol oleh instrumeninstrumen operasional turbin sebelum katup penyetop utama.
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Pencucian yang efektif dimula bila temperatur casing menunjukkan
angka yang sama dengan temperatur uap saturasi.

Selama proses pembilasan, maka saluran buang (drain) harus tetap
terbuka. Adalah bijaksana untuk mengubah sistem uap penekan
(gland steam system) dan selain dari itu membuang ke luar ke
saluran buang (discharge).

Pada turbin kondensasi, akan menguntungkan bila mengalihkan
kondensat, yang berasal dari pompa kondensat untuk dialirkan ke
saluran air kotor, kondensor tidak akan kosong. Pada turbin
tekanan lawan, katup laluan uap (pressure gate valve) lawan
tertutup dan katup pengamanan (safety valve) terbuka penuh, jadi
pemakaian uap bekas untuk alilra keluar. Ini menjamin bahwa
garam-garam itu tidak lagi menjadi beban jaringan. Dalam kasus
turbin kondensasi, temperatur flens saluran keluar naik secara
teratur lebih tinggi daripada bila dalam operasi normal. Sesuai
dengan pengalaman, bahwa temperatur antara 90°C dan 100°C,
tidak akan menimbulkan sebarang kerusakkan sama sekali.
Bagaimanapun juga, disarankan. agar melakukan pengontrolan
secara pennanen terhadap temperatur yang terjadi pada flens
saluran ke luar, selama, proses pembilasan. Untuk waktu
pembilasan sependek mungkin, adalah penting untuk mencoba
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secara tents-menerus pencurahan uap pembilas dari saluran
pembuang dan bagian pengeluar dimaksudkan dengan jalan
pengukuran konduktivitas atau analisis kimia. Pembilasan dapat
disarankan

untuk

disempumakan

bila

konduktivitas

atau

kandungan garam masih tinggal konstan di atas suatu saat lebih
kurang setengah jam. Berdasarkan pengalaman hasilnya akan
terlihat setelah 6 s/d 8 jam.

b.

Bila uap saturasi tidak tersedia, uap baru dipadamkan dengan
maksud mematikan peralatan yang sehubungan dengan pipa uap
bare (adalah menguntungkan untuk memakai aliran langsung atau
bypass) dan setelah titik pemadaman (throtling point) itu akan
membawa kepada harga-harga dari uap saturasi dengan maksud
injeksi kondensat. Pesawat pemadam yang telah disebutkan di atas
juga

dipakai

untuk

mengontrol

putaran.

Adalah

lebih

menguntungkan bila menginjeksikan air ke dalam sebuah pemisah
air (water separator) jika salah satu tersedia, seperti terlihat dalam
gambar 6.2. Sebaliknya ini akan dihasilkan sehubungan dengan
pasal 1a di atas.
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Gambar 6.2. Skema pembilasan tanpa uap saturasi

2. Mencuci Dengan Air Pengisi Ketel yang Dipanas-Pendahuluan
Mengingat pengotoran garam secara besar-besaran (massive salt
contamination) akan menyebabkan pemasukan air garam ke dalam
kondensor,

pencucian

turbin

secara

kasar

dengan

mengisinya

berulangulang dengan air pengisian telah dipanas pendahuluan sampai
paking poros mengalami pengaruh pencucian yang baik. Sesudah
pengisian, rotor turbin harus diputar melebihi saat lebih dari 6 jam,
dengan maksud agar roda gigi berputar terus. Prosedur ini akan diulangi
sampai empat kali. Keuntungan dari prosedur ini, membuktikan bahwa
temyata sulit untuk membersihkan sudu-sudu tetap bagian atas. Dari itu
dianjurkan untuk memakai cara pencucian tersebut pada pasal II 1 di
atas.

6.2.2 Pembersihan endapan yang tidak larut dalam air
Beberapa macam metode dapat dipakai untuk membersihkan endapan-endapan
seperti ini diantaranya sebagai berikut:
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a. Meniup dengan serbuk aluminium basah atau kering.
b. Menyiram dengan glas basah atau kering.
c. Meniup dengan campuran air dan cairan lainnya (slurry).
d. Menyiram dengan pasir (sand-blasting) yang baik, untuk kasuskasus yang
berkecuali.
e. Meniup dengan butiran kering atau basah.
f. Meniup dengan abu terbang atau dengan cangkang kering atau sejenisnya.

1. Meniup Dengan Serbuk Aluminium Basah Atau Kering
Untuk media peniupan dipakai serbuk aluminium bebas silika, basah
atau kering (Al 203) dengan ukuran butiran 80°- 0,5 s/d 0,25 mm °- 5,9
s/d 9,8 mil.
Intensitas peniupan dioptimasikan pada permulaan dijaga tetap konstan
selama proses pembersihan permukaan-permukaan yang dibersihkan
dengan serbuk aluminium memperlihatkan kebersihan mutlak dan
kekasaran yang sempuma. Kerusakan sebarang sisi keluar hampir tidak
membahayakan, bila masih satu titik dengan nosel, jadi pembersihan
dapat dilakukan oleh personal pembantu. Untuk alasan kesehatan, maka
perlengkapan-perlengkapan pernapasan untuk personal pembantu mutlak
diperlukan sebuah tenda dengan dinding ganda perlu untuk memisahkan
ruang kerja di ruang mesin dan untuk menghindari sebarang kotoran
masuk ke dalam mesin dan gedung yang disebabkan oleh abu dan media
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penyemprotan. Dengan memakai prosedur ini, maka dimungkinkan
untuk melumur retak-retak kecil dengan serbuk aluminium.

2. Penyiraman Glass Basah Atau Kering
Manik-manik gelas (glass beads) dengan ukuran maksimum dari 0,5 mm
(20 mil), tergantung kepada tipe dan tingkat kekotorannya, dipakai
sebagai media penyiraman. Tergantung kepada bentuk bola dan tekanan
rendah, sampai 10 bar, tidak ada kehilangan material dasar yang sudah
ditegaskan. Lebih dari itu perubahan kekasaran permukaan original tidak
terukur. Sistem penyemprotan dengan manik-manik gelas merupakan
suatu prosedur bare yang disediakan untuk suatu sistem pembersihan
yang sangat ringan, teliti dan cepat.

3. Meniup Dengan Campuran Air dan Cairan Lainnya (Slurry)
Prosedur prosesnya hampir sama dengan peniupan pakai bahan serbuk
aluminium. Media peniupan dipakai bahan tanah liat (argillaceous)
pencairan cepat (highly diluted) dengan air, yang mengallir melalui nozel
pada tekanan tinggi.
Prosedur seperti ini akan dipakai dengan hati-hati dalam kasus suatu
pembersihan yang tidak sesuai, yaitu tanpa memakai nosel-nosel
pencampur khusus, atau dalam kasus pemakaian sebuah peralatan aliran
massa media peniup yang tidak sesuai. Bisa terjadi bahwa sebuah profil
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sudu-sudu ditiup melalui pusat profil dalam kurang dari dua menit.
Dengan demikian, maka kebutuhan pada operator sangat tinggi.

4. Menyiram Dengan Pasir yang Baik
Dalam kasus ini, media penyiram adalah suatu butiran pasir yang baik
(bebas silikat, sesuai dengan peraturan kesehatan) yang dipakai untuk
pembersihan dengan memakai udara kompresi dengan tekanan 5 - 6 bar.
Dalam kasus ini kebutuhan pada personal operator sama seperti di atas.

5. Meniup Dengan Butiran Bagus, Kering Atau Basah
Di sini ada suatu perbedaan yang tidak berarti antara prosedur
penyemprotan dengan butiran bagus (fine grain) dan prosedur
penyemprotan dengan pasir bagus (fine sand). Media penyemprot adalah
dari bahan debu Al. oksida listrik (corundum) yang dipakai dengan
tekanan udara kompresi dari 6 - 7 bar sebelum nozel. Dalam kasus ini
kebutuhan personal operator juga tinggi.

6. Meniup Dengan Abu Terbang Atau Cangkang Kering
Prosedur ini dapat dipakai dengan sebuah perlengkapan yang minimal
dan bahkan dapat dipakai di daerah yang sangat jauh. Ini dapat
disarankan untuk membersihkan bagian-bagian mesin di luar. Rancangan
nosel pencampur, dapat dilihat dari Gambar 6.3.
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Gambar 6.3. Skema peniupan abu

Abu terbang yang baik disemburkan menyembur bagian-bagian yang
kotor dengan memakai tekanan udara kompresi. Perlu diperhatikan
bahwa hanya endapan yang dibersihkan tanpa membawa efek material
terhadap bagian-bagian mesin.
Sesuai dengan pengalaman maka prosedur 6 ini sudah membuktikan
keberhasilannya. Dapat dibenarkan untuk membersihkan endapan yang
tidak

dapat

larut

tanpa

menimbulkan

kerusakan

yang

dapat

dipertimbangkan terhadap permukaan metalik. Prosedur ini dapat
disarankan sebagai suatu penyelesaian darurat.

BAB VII
KESIMPULAN

7.1

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dari bab-bab yang terdahulu, maka
dapat disimpulkan hasil dari perhitungan tersebut, yaitu:

Tekanan uap masuk turbin dengan kerugian (po)

= 23,75 atm

Temperatur uap masuk turbin (t0)

= 300°C

Tekanan uap buang (P1)

= 8 atm

Temperatur uap buang (t1)

= 231°C

Massa alir uap masuk turbin (G0)

= 5,048 kg/detik

Putaran poros turbin (n)

= 3000 rpm

Daya efektif yang dihasilkan poros turbin (Ne)

= 600 kW

Efisiensi dalam turbin

= 55,436 %

a. Silinder:
Diameter dalam silinder

= 687,43 mm

Bahan silinder

= GS45

σt

= 280 N/mm2

b. Flens dan Baut:
Ukuran baut

= M18

124

125

Bahan

= FCD70

σt

= 700 kg/cm2

c. Sudu Turbin:
Bahan Sudu

= Ni Cu 30Fe

σB

= 640 N/mm2

σmin

= 340 N/mm 2

Kandungan bahan;
C

= 0,1 - 0,2 %

Cr

= 13 %

Ni

= 63%

Cu

= 31%

d. Poros:
Diameter poros yang dipakai

= 100 mm

Panjang poros

= 600 mm

Bahan poros

= SNCM25

σB

= 120 kg/mm2

e. Paking Labirin:
Jumlah

= 40 sekat

f. Bantalan:
Bantalan bola aksial satu arah

= seri 51120

Bantalan radial bola alur dalam

= seri 6020
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7.2.

PENUTUP

Demikianlah perincian dari perhitungan dan perancangan dari Turbin Uap jenis
Curtis yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis menyadari bahwa perancangan
ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena terbatasnya kemampuan dari
penulis dan dengan terbatasnya referensi yang mengacu pada Turbin Uap
terutama jenis Turbin Curtis.
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