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Petunjuk Praktikum Mesin Fluida

BAB I
IMPELLER
I.

TUJUAN
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui performansi (efisiensi) dari
pompa

II.

DASAR TEORI
Pompa merupakan mesin fluida yang memberikan energi kepada fluida, dimana
fluida yang digunakan berupa fluida cair. Pompa memiliki bagian yang bernama
impeller sebagai pengangkat atau pemindah zat cair dari tempat yang satu ke tempat
lainnya karena pengaruh perbedaan tekanan dan sistem yang dilaluinya.
Pompa, dalam pengoperasiannya memerlukan daya dari luar yang diberikan pada
poros yang dikopel dengan motor untuk memutar impeller didalam zat cair. Maka
zat cair yang ada di dalam impeller, oleh dorongan sudu-sudu ikut berputar sehingga
timbul gaya sentrifugal yang menyebabkan zat cair yang yang mengalir dari tengah
impeller keluar melalui saluran diantara sudu-sudu.

2.1

Head pompa
Selisih energi per satuan berat atau head total zat cair antara flens isap dan flens
keluar pompa disebut head total pompa.

H

=

⎡ ( p1 − p 2 ) (V1 2 − V22 )
⎤
+
+ ( Z1 − Z 2 )⎥
⎢
2g
⎣ ρg
⎦

Hp =
P1 =
P2 =
V1 =
V2 =
g =
ρ =
Z1 =
Z2 =

Head pompa
Tekanan pada permukaan fluida 1
Tekanan pada permukaan fluida 2
Kecepatan aliran titik 1
Kecepatan aliran titik 2
Percepatan gravitasi
Massa jenis fluida
Tinggi aliran pada titik 1
Tinggi aliran pada titik 2

Dimana :

2.2 Torsi
Momen torsi adalah perkalian antara gaya dan lengan gaya.Dirumuskan:
T=Fxl
Dimana =
T = Momen torsi
F = Gaya
l = Lengan gaya
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2.3 Daya pompa
Daya motor pompa dapat dilambangkan dengan BHP

BHP = 2 x π x T x n
Dimana :
BHP = Daya motor pompa
T
= Torsi
n
= Putaran pompa
2.4 Daya air
Daya air yaitu energi yang secara efektif diterima oleh air dari pompa per satuan
waktu, yang dirumuskan :

WHP = H x Q x γ
Dimana :
WHP = Daya air
H
= Head zat cair
Q
= Kapasitas aliran
γ
= Berat jenis fluida
2.5 Efisiensi pompa
Perbandingan antara daya air dengan daya pompa.

η = (WHP/BHP)x100%
Dimana :
η
= Efisiensi
WHP = Daya air
BHP = Daya motor pompa
III.

PERALATAN

Peralatan yang digunakan dalam percobaaan adalah sebagai berikut:
1 Motor
8 Penggaris
2 Pompa
9 Ultrasonic Flowmeter
3 Presssure Gauge
4 Indikator Beban Pompa
5 tacchometer
6 Flowmeter
7 Katup
IV.
PROSEDUR PERCOBAAN
4.1. Putaran rendah

1 Lepaskan rem prony dan buka penuh Spear, supaya tidak ada pembebanan
pada pompa, sehingga dapat digunakan untuk percobaan pompa impeller.
2 Set pompa pada putaran rendah.
3 Nyalakan pompa
4 Atur kapasitas aliran fluida yang mengalir ke bak
5 Pada kapasitas tertentu yang telah ditentukan, amati :
- Tekanan discharge pada Pressure Gauge
- Putaran poros pompa
- Tinggi permukaan air di bak
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- Besar beban/gaya pompa
- Kecepatan aliran Fluida
6 Ulangi langkah 1-5 dengan kapasitas yang telah ditentukan
7 Matikan Pompa
4.2. Putaran tinggi
1 Lepaskan rem prony dan buka penuh Spear, supaya tidak ada pembebanan
pada pompa, sehingga dapat digunakan untuk percobaan pompa impeller.
2 Set pompa pada putaran tinggi
3 Nyalakan pompa
4 Atur kapasitas aliran fluida yang mengalir ke bak
5 Pada kapasitas tertentu yang telah ditentukan, amati :
- Tekanan discharge pada Pressure Gauge
- Putaran poros pompa
- Tinggi permukaan air di bak
- Besar beban/gaya pompa
- Kecepatan aliran Fluida
6 Ulangi langkah 1-5 dengan kapasitas yang telah ditentukan
7 Matikan Pompa
V.

GAMBAR RANGKAIAN

Mistar

Flowmeter
Bak
Penampungan
Air
Pressure
Gauge

gate valve
Pompa

VI.

Indikator Beban
pompa

TABEL PENGAMATAN
Dari percobaan, diperoleh data-data sebagai berikut :
 Panjang lengan pompa

=..............m

 Diameter pipa

=..............m
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Putaran Rendah
NO

Q

P

N

Z

V

P

N

Z

V

F

1
2
3
4
5



Putaran Tinggi
NO

Q

F

1
2
3
4
5

VII.

GRAFIK
7.1. GRAFIK ANTARA KAPASITAS (Q) DAN HEAD POMPA (H)
A. Putaran Rendah
B. Putaran Tinggi
C. Analisa Grafik
7.2. GRAFIK ANTARA PUTARAN (N) DAN KAPASITAS (Q)
A. Putaran Rendah
B. Putaran Tinggi
C. Analisa Grafik
7.3. GRAFIK ANTARA EFFISIENSI (η) DAN KAPASITAS (Q)
A. Putaran Rendah
B. Putaran Tinggi
C. Analisa Grafik
7.4. GRAFIK ANTARA EFFISIENSI (η) DAN PUTARAN (N)
A. Putaran Rendah
B. Putaran Tinggi
C. Analisa Grafik
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BAB II
TUBIN PELTON
I.

TUJUAN
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui performansi (efisiensi) dari
Turbin Pelton

II.

DASAR TEORI
Turbin air berfungsi mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis. Energi
mekanis diubah dengan generator listrik menjadi tenaga listrik. Berdasarkan prinsip
kerja turbin dalam mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis, turbin air
dibedakan menjadi dua kelompok yaitu turbin impuls dan turbin reaksi.
Turbin pelton merupakan turbin impuls. Turbin Pelton terdiri dari satu set sudu jalan
yang diputar oleh pancaran air yang disemprotkan dari satu atau lebih alat yang
disebut nosel. Turbin Pelton adalah turbin yang cocok digunakan untuk head tinggi.

Prinsip kerja turbin pelton
2.1 Head Turbin (Ht)
=

⎡ ( p1 − p 2 ) (V1 2 − V22 )
⎤
+
+ ( Z1 − Z 2 )⎥
⎢
2g
⎣ ρg
⎦

Hp =
P1 =
P2 =
V1 =
V2 =
g =
ρ =
Z1 =
Z2 =

Head pompa
Tekanan pada permukaan fluida 1
Tekanan pada permukaan fluida 2
Kecepatan aliran titik 1
Kecepatan aliran titik 2
Percepatan gravitasi
Massa jenis fluida
Tinggi aliran pada titik 1
Tinggi aliran pada titik 2

Ht
Dimana :

2.2 Momen Torsi (Mt)
FxL
Mt
=

ηrem
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Dimana :

Mt
F
ηrem
L

= momen torsi turbin
= gaya pada rem prony
= efesiensi rem
= panjang lengan momen

2.3 Kecepatan aliran (v)
Q
v=
A
Dimana : v = kecepatan aliran
Q = kapasitas / debit air
A = luas penampang pipa
2.4 Daya air (WHP)
WHP dapat didefinisikan sebagai daya efektif yang diterima oleh air dari pompa per
satuan waktu

WHP = γ .Q.Ht
Dimana:
γ
= ρ x g
Q
= Debit Air
Ht
= Head turbin
2.5 Daya turbin (BHP)
BHP dapat didefinisakan sebagai daya yang dihasilkan oleh fluida penggerak turbin
untuk menggerakkan turbin pada torsi dan kecepatan tertentu, atau bisa disebut juga
input power ke turbin dari fluida.

BHP = 2π x Mt x N
Dimana :
N
= Putaran turbin (Rps)
Mt
= Momen puntir (Nm)
2.6 Efisiensi turbin

η = (BHP/WHP)x100%
III.

PERALATAN

Peralatan yang digunakan dalam percobaaan adalah sebagai berikut:
1 Turbin pelton
5 tacchometer
2 Pompa
6 Indikator kapasitas
3 Presssure Gauge
7 Spear
4 Indikator gaya rem
8 Rem prony
IV.

PROSEDUR PERCOBAAN
a. Menghidupkan motor pompa dengan putaran pada kedudukan yang diberikan oleh
asisten/greder
b. Mengatur kapasitas fluida yang menuju turbin dengan mengatur spear pada
kedudukan satu (bukaan penuh)
c. Mengatur rem prony untuk setiap kedudukan spear, sehingga putaran turbin sesuai
yang diinginkan hingga pada putaran max.
d. Mengukur dan mencatat semua data yang diperlukan yaitu Q, P dan F.rem
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e. Ulangi langkah poin b, c, dan d, untuk kedudukan spear pada kedudukan 2, 3, dan
seterusnya, dengan memutar spear 2 kali putaran untuk setiap perubahan
kedudukan.
V.

GAMBAR RANGKAIAN

VI.

TABEL PENGAMATAN

Tabel ini digunakan mulai dari Spear 1-6
No
Rpm
Q (L/s)
Tek.(m.H2O)

VII.

F (kgf )

GRAFIK
a. Grafik fungsi Q terhadap n
b. Grafik fungsi H terhadap Q
c. Grafik fungsi η terhadap n
d. Grafik fungsi η terhadap BHP
e. Grafik fungsi η terhadap Q
f. Grafik fungsi BHP terhadap Q
g. Grafik fungsi η terhadap WHP
h. Grafik fungsi F terhadap n
i. Grafik fungsi WHP terhadap n
j. Grafik fungsi BHP terhadap n
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BAB III
POMPA SENTRIFUGAL
I.

TUJUAN
a. Praktikan dapat merangkai dan mendemonstrasikan pompa secara Tunggal, Seri
dan Paralel
b. Mengerti karakteristik kerja dari pompa sentrifugal yang disusun secara Tunggal,
Seri dan Paralel.
c. Memahami hubungan antara head pump dan kapasitas dari pompa sentrifugal
yang disusun secara Tunggal, Seri dan Paralel.

II.

DASAR TEORI
Pompa sentrifugal mempunyai impeller untuk mengangkat zat cair dari
tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Daya dari luar berupa motor
listrik diberikan pada poros pompa untuk memutarkan impeler di dalam zat cair.
Maka zat cair yang ada di dalam impeller, oleh dorongan sudu-sudu ikut berputar,
karena gaya sentrifugal maka kapasitas zat cair mengalir dari tengah impeler keluar
melalui saluran di antara sudu-sudu. Di sini head tekanan zat cair menjadi lebih
tinggi. Demikian pula head kecepatannya bertambah besar karena zat cair
mengalami percepatan. Zat cair yang keluar dari impeler ditampung oleh saluran
berbentuk volut (spiral) di keliling impeler dan di salurkan ke luar pompa melalui
nosel. Di dalam nosel ini head kecepatan aliran di ubah menjadi head tekanan.

Head H (m)

2.1 Karakteristik pompa tunggal, seri dan paralel
a) Pompa tunggal

Kapasitas Q (m 3 /s)
Grafik 1 hubungan antara head dan
kapasitas untuk pompa tunggal
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Head H (m)

b) Pompa paralel

paralel
tunggal

Kapasitas Q (m 3 /s)
Grafik 3 perbandingan hubungan head dan
kapasitas antara pompa tunggal dengan
pompa paralel

Head H (m)

c) Pompa Seri

seri

tunggal

Kapasitas Q (m 3 /s)
rafik 2 perbandingan hubungan head dan
kapasitas antara pompa tunggal dengan
pompa seri

2.2 Head
Head adalah energi mekanik yang terkandung dalam satu satuan berat jenis zat cair
yang mengalir.
Macam-macam head :
1. Head Statik/ Static Head (Hs)
2. Head Tekanan/ Pressure Head (Hp)
3. Head Kecepatan/ Velocity Head (Hv)
4. Head Losses (Hf) dibagi :
a) Head loss major
b) Head loss minor
Sehingga Head totalnya dapat dihitung dengan persamaan :
Ht = Hp + Hv + Hs + Hf (m)
III.

PERALATAN
Peralatan yang digunakan dalam percobaaan adalah sebagai berikut:
1 Pressure Gauge (outlet)
8 Penggaris
2 Pressure Gauge (inlet)
9 Ultrasonic Flowmeter
3 Control valve
10 Stopwatch
4 Diffuser
11 Tee Connector
5 Sump drain valve
12 Penggaris
6 Pressure gauge (discharge )
13 Klem
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7

Pompa sentrifugal

14 Indikator volume

IV.
PROSEDUR PERCOBAAN
4.1. Pompa tunggal
1) Siapkan peralatan untuk percobaan
2) Hubungkan saluran pipa dari sump drain valve ke inlet pompa 2 dan kencangkan
sambungan tersebut dengan klem, kemudian buka katub sump drain valve
3) Hubungkan saluran pipa dari outlet pompa 2 menuju inlet discharge manifold dan
kencangkan sambungan tersebut dengan klem
4) Chek kembali apakah sump drain valve apakah sudah terbuka
5) Hidupkan pompa 2
6) Variasikan nilai tekanan discharge manifold dengan mengatur katub pada control
valve
7) Catat tekanan outlet dan inlet pompa, serta waktu yang dibutuhkan untuk menempuh
volume yang di tentukan dengan bantuan stopwatch.
8) Ukur ketinggian permukaan air pada recervoir ke dasar tangki dan dari sisi discharge
manifold ke dasar tangki.
4.2. Pompa seri
1) Siapkan peralatan untuk percobaan
2) Tutup katub pada sump drain valve
3) Hubungkan saluran pipa dari outlet pompa 1 menuju inlet pompa 2 dan kencangkan
sambungan tersebut dengan klem
4) Hubungkan saluran pipa dari outlet pompa 2 menuju inlet discharge manifold dan
kencangkan sambungan tersebut dengan klem
5) Hidupkan kedua pompa secara bersamaan
6) Variasikan nilai tekanan discharge manifold dengan mengatur katub pada control
valve
7) Catat tekanan outlet dan inlet pompa, serta waktu yang dibutuhkan untuk menempuh
volume yang di tentukan dengan bantuan stopwatch.
8) Ukur ketinggian permukaan air pada recervoir ke dasar tangki dan dari sisi discharge
manifold ke dasar tangki.
4.3. Pompa paralel
1) Siapkan peralatan untuk percobaan
2) Hubungkan saluran pipa dari sump drain valve ke inlet pompa 2 dan kencangkan
sambungan tersebut dengan klem, kemudian buka katub sump drain valve
3) Hubungkan saluran pipa dari outlet pompa 2 menuju Tee connector (sambungan T)
dan kencangkan sambungan tersebut dengan klem
4) Hubungkan outlet pompa 1 di dalam hydraulic bench dengan tee connector dan
hubungkan tee connector dengan inlet discharge manifold dan kencangkan
sambungan tersebut dengan klem
5) Hidupkan kedua pompa secara bersamaan
6) Variasikan nilai tekanan discharge manifold dengan mengatur katub pada control
valve
7) Catat tekanan outlet dan inlet pompa, serta waktu yang dibutuhkan untuk menempuh
volume yang di tentukan dengan bantuan stopwatch.
8) Ukur ketinggian permukaan air pada recervoir ke dasar tangki dan dari sisi discharge
manifold ke dasar tangki.
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V.

GAMBAR RANGKAIAN
Percobaan pompa dirangkai tunggal

Percobaan pompa dirangkai seri

Percobaan pompa paralel

VI.

TABEL PENGAMATAN
Data Hasil Percobaan pada Pompa Tunggal, Pararel, dan Seri
P discharge

P outlet
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VII.

GRAFIK DAN ANALISA DATA
¾ Hitung kapasitas (Q) aliran
¾ Hitung head total (Ht) sistem
¾ Buat grafik perbandingan :
1 Grafik hubungan Ht dengan Q pada pompa tunggal.
2 Grafik hubungan Ht dengan Q pada pompa seri.
3 Grafik hubungan Ht dengan Q pada pompa pararel.
4 Grafik pembanding hubungan Ht dengan Q pada pompa seri dan tunggal.
5 Grafik pembanding hubungan Ht dengan Q pada pompa tunggal dan pararel.
6 Grafik pembanding hubungan Ht dengan Q pada pompa seri dan pararel.
7Grafik pembanding hubungan Ht dengan Q pada pompa tunggal,seri dan pararel.
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BAB IV
SISTEM INSTALASI PIPA AIR
I.

TUJUAN
Tujuan dari percobaan ini adalah :
1. Membandingkan nilai head loss pipa horizontal (mendatar) pada percobaan dan
melalui pendekatan perhitungan.
2. Menentukan nilai head loss pada pipa karena fitting (variasi bukaan katup).
3. Untuk mendemonstrasikan aplikasi beda head di dalam pengukuran kapasitas
dan kecepatan fluida di dalam pipa.

II.

DASAR TEORI
Sistem instalasi pipa merupakan sebuah sistem yang terdiri atas pipa, katub,
fitting (aksesoris) serta pompa sebagai media penggerak aliran fluida air. Prinsip
kerja dari sistem instalasi pipa air adalah mengalirkan fluida cair dari satu tempat ke
tempat lain dengan memanfaatkan pompa sebagai instrumen penggeraknya.
Sistem instalasi pipa air terdiri atas berbagai macam pipa dan aksesoris yang
yang melaluinya. Karakteristik pipa (bahan material yang digunakan) beserta
aksesorisnya tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya nilai head losses yang
dialami pipa tersebut. Besar head losses inilah yang akan kita analisa dalam
percobaan ini.

2.1

Head total Sistem Instalasi Pipa
Selisih energi per satuan berat atau head total zat cair antara flens isap dan flens
keluar pompa disebut head total pompa.

H

=

⎡ ( P1 − P2 ) (V1 2 − V22 )
⎤
+
+ ( Z 1 − Z 2 ) + hloss ⎥
⎢
2g
⎣ ρg
⎦

Dimana :

Hp =
P1 =
P2 =
V1 =
V2 =
g =
ρ =
Z1 =
Z2 =
hloss =

Head pompa
Tekanan pada permukaan fluida 1
Tekanan pada permukaan fluida 2
Kecepatan aliran titik 1
Kecepatan aliran titik 2
Percepatan gravitasi
Massa jenis fluida
Tinggi aliran pada titik 1
Tinggi aliran pada titik 2
Kerugian yang disebabkan panjang
pipa dan fitting
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2.2 Reynold Number
Reynold number merupakan sebuah nilai yang dapat digunakan untuk
mengetahui jenis aliran fluida, apakah termasuk jenis aliran Laminer ataukah aliran
Vxd
turbulen , yang dinyatakan dengan Re =
υ
Dimana =
Re = Reynold Number
V = kecepatan fluida yang mengalir
d = diameter pipa
υ = viskositas (kekentalan) fluida
2.3 Kapasitas (Q)
Kapasitas merupakan volume maksimal fluida yang dapat dialirkan dalam
setiap satuan waktu
Q =AxV
Dimana :
Q
= Kapasitas
A
= Luas lubang masuk pipa
V
= Kecepatan fluida

III.

PERALATAN

Peralatan yang digunakan dalam percobaaan adalah sebagai berikut:
1 Manometer air raksa
8 On-off control
2 Pompa
9 Stop Watch.
3 Penggaris
10 Pipa
4 Bak air
5 Rotameter
6 Flowcontrol
7 Katup
IV.

PROSEDUR PERCOBAAN

4.1. Membandingkan nilai head loss pipa horizontal (mendatar) pada percobaan dan melalui
pendekatan perhitungan.

1
2
3
4
5
6
7
8

Hubungkan test probe pada tap yang diinginkan untuk percobaan
Tutup semua katub yang tidak diperlukan pada instalasi pipa
Nyalakan pompa
Buka katub yang diperlukan untuk percobaan
Variasikan nilai kapasitas dengan melihat rotameter
Ukur tekanan yang pada inlet dan outlet pipa dengan manoometer air raksa
Catat waktu yang digunakan untuk mencapai volume tertentu
Lakukan percobaan ini pada kelima pipa, yaitu :
¾ roughened pipe Φ 17 mm
¾ roughened pipe Φ 23 mm
¾ perspex test pipe Φ 6.5 mm
¾ smooth bore test pipe Φ 16.5 mm
¾ smooth bore test pipe Φ 26.5 mm
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4.2. Menentukan nilai head loss pada pipa karena fitting (variasi bukaan katup).

1
2
3
4
5
6
7

8

Hubungkan test probe pada tap yang diinginkan untuk percobaan
Tutup semua katub yang tidak diperlukan pada instalasi pipa
Nyalakan pompa
Buka katub yang diperlukan untuk percobaan
Variasikan nilai kapasitas dengan melihat rotameter
Ukur tekanan yang ada pada inlet dan outlet pipa dengan manometer air
raksa
Lakukan percobaan ini pada pipa ke empat dengan memvariasikan bukaan
katup angle seat valve, yaitu
smooth bore test pipe Φ 16.5 mm, angle seat valve full flow
smooth bore test pipe Φ 16.5 mm, angle seat valve half flow
Lakukan percobaan ini pada pipa ke lima dengan memvariasikan bukaan
katupgate valve, yaitu :
smooth bore test pipe Φ 26.5 mm, gate valve full flow
smooth bore test pipe Φ 26.5 mm, gate valve half flow

4.3.mendemonstrasikan aplikasi beda head di dalam pengukuran kapasitas dan kecepatan
fluida di dalam pipa

1
2
3
4
5
6
7
8

Hubungkan test probe pada tap yang diinginkan untuk percobaan
Tutup semua katub yang tidak diperlukan pada instalasi pipa
Nyalakan pompa
Buka katub yang diperlukan untuk percobaan
Variasikan nilai kapasitas dengan melihat rotameter
Ukur tekanan yang ada pada inlet dan outlet pipa dengan manometer air
raksa
Catat waktu yang digunakan untuk mencapai volume tertentu
Lakukan percobaan ini pada aksesoris berikut :
¾ sudden enlargement
¾ venturimeter
¾ suddent contraction
¾ elbow 90
¾ elbow 45
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V.

GAMBAR RANGKAIAN

VI.

TABEL PENGAMATAN
Dari percobaan, diperoleh data-data sebagai berikut :
 Panjang pipa =..............m
 Diameter pipa =..............m
 Waktu pencapaian volume

air

=............... s

 Tekanan inlet pipa (tap 1)

=............... mmHg

 Tekanan outlet pipa (tap 2)

=............... mmHg
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Tabel Percobaan I

pipa

Qawal
(l/jam)

L
(m)

D
(m)

t
(s)

V

h1
h2
(mmHg) (mmHg)

1

2

3

4

5

Pipa
4

• Tabel 2(Percobaan 2)
Qawal
Fitting
Open (l/jam)

L
(m)

D
(m)

P1
(mmHg)

P2
(mmHg)

1
0.5

5

1

0.5
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Pipa

• Tabel 3(Percobaan 3)
Fitting
Qawal
(l/jam)

D
(m)

V

t
(s)

P1
P2
(mmHg) (mmHg)

Sudden
Construction

6

Sudden
Enlargement

Fitting T
7
Elbow 45

Elbow 90

VII.

GRAFIK
7.1. GRAFIK PERCOBAAN 1
A. Antara Q dan V
B. Antara V dan fhitungan
C. Antara f hitungan dan D
D. Antara Hf hitungan dan f hitungan
E. Antara Hf hitungan dan V
F. Antara V dan f percobaan
G. Antara f percobaan dan D
H. Antara Hf percobaan dan f percobaan
I. Antara Hf percobaan dan V
J. Antara f hitungan dan f percobaan
7.2. GRAFIK PERCOBAAN 2
A. Antara Hm dan V
B. Antara Hm dan k
C. Antara k dan D
7.3. GRAFIK PERCOBAAN 3
A. Antara Q dan V
B. Antara Hm dan V
C. Antara Hm dan k (masing-masing aksesoris pipa)
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BAB V
SISTEM HIDROLIS
I.

TUJUAN
a. Dapat merangkai sistem hidrolis sederhana
b. Dapat memahami karakteristik dari sistem hidrolis

II.

DASAR TEORI
Adalah suatu system pemindahan tenaga dengan mempergunakan zat cair/fluida
sebagai perantara. Sistem hidrolis ini umumnya digunakan untuk memindahkan
suatu komponen dari satu tempat ke tempat lain secara mechanical energy dengan
menggunakan pressure energy yang didapat dari: Sebuah pompa hidrolis yang
digerakan secara mekanik (engine) yang mengubah kedalam pressure energy dan
kinetic energy didalam system Hidrolis dan diubah lagi kedalam mechanical energy
untuk bekerja.

2.1

Hukum Pascal
Hukum pascal berdasar alat tekanan dan gaya mempunyai hubungan sebagai berikut:
F=PxA
Dimana:
F = Gaya
P = Tekanan
A = Luas penampang

2.2 Rapat massa zat
Massa fluida tiap satuan volume yang dimana tiap – tiap fluida mempunyai rapat
massa yang berbeda-beda
m
ρ=
v
2.3 Kontinuitas
Sifat aliran fluida dimana nilai dari hasil kali kecepatan dengan luas bidang yang
dilewati fluida akan selalu tetap.
Q1
= Q2
A1.V1 = A2.V2
III.

PERALATAN
Peralatan yang digunakan dalam percobaaan adalah sebagai berikut:
1 Motor
8 Tachometer
2 Papan rangkaian sistem
9 4/3 hand lever valve
3 Pompa hidrolis
10 Actuator
4 Selang saluran (hose)
11 Motor hidrolis
5 Flowcontrol valve
6 Pressure gauge
7 Stopwatch
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IV.
PROSEDUR PERCOBAAN
4.1. Motor hidrolis
a. Memeriksa semua saluran dan kondisi katup
b. Merangkai suatu sistem hidroliknya.
c. Menghubungkan pompa hidrolis dengan reservoir fluida kerja.
d. Menyalakan Pompa Hidrolis
e. Mengatur katup kontrol arah aliran
f. Mengamati kinerja suatu sistem tersebut.
4.2. Actuator (Hidrolis cylinder)
a. Memeriksa semua saluran dan kondisi katup
b. Merangkai suatu sistem hidroliknya.
c. Menghubungkan pompa hidrolis dengan reservoir fluida kerja.
d. Menyalakan Pompa Hidrolis
e. Mengatur katup kontrol arah aliran
f. Mengamati kinerja suatu sistem tersebut.
V.

GAMBAR RANGKAIAN
Percobaan 1 (Motor hidrolis)

P

A

T

B

T

P

T

M

Percobaan 2 (Actuator)

P

A

T

B

T

P

T

M

Teknik Sistem Perkapalan FTK – ITS

20

Petunjuk Praktikum Mesin Fluida
VI.

TABEL PENGAMATAN
¾ Percobaan 1
Percobaan 1 saat piston rod keluar (Extend)
No Posisi Bukaan Katub Pin (Bar) Pout (Bar) Waktu (s)
1
2
3
4

Percobaan 1 saat piston rod masuk (Retract)
No Posisi Bukaan Katub Pin (Bar) Pout (Bar) Waktu (s)
1
2
3
4
Panjang lengan actuator ( L )

=

cm

Diameter silinder actuator ( D ) =

cm

¾ Percobaan 2
Percobaan 2 saat putaran motor searah jarum jam
No Posisi Bukaan Katub Pin (Bar) Pout (Bar) Putaran (Rpm)
1
2
3
4
Percobaan 2 saat putaran motor berlawanan jarum jam
No Posisi Bukaan Katub Pin (Bar) Pout (Bar) Putaran (Rpm)
1
2
3
4

VII.

GRAFIK DAN ANALISA DATA
¾ Hitung Gaya pada actuator
¾ Grafik perbandingan :
Motor hidrolis :
a. Grafik perbandingan putaran (n) dengan beda tekanan (ΔP)
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b. Grafik perbandingan putaran (n) dengan bukaan katup
c. Grafik perbandingan beda tekanan (ΔP) dengan bukaan katup
Actuator :
a. Grafik perbandingan gaya (F) dengan beda tekanan (ΔP)
b. Grafik perbandingan beda tekanan (ΔP) dengan bukaan katup
c. Grafik perbandingan beda tekanan (ΔP) dengan Kapasitas (Q)
d. Grafik perbandingan Kapasitas (Q) dengan waktu keluar dan masuk
torak
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BAB VI
SISTEM PNEUMATIS
I.

TUJUAN
a. Praktikan memahami prinsip dasar kerja sistem pneumatis
b. Praktikan mampu merangkai dan menjalankan sistem pneumatis sederhana
c. Praktikan mengetahui dan memahami komponen-komponen sistem pneumatis

II.

DASAR TEORI
Sistem pneumatis merupakan salah satu sistem yang menggunakan media fluida
kerja untuk menghasilkan tenaga. Fluida kerja berupa udara yang dimampatkan yang
berfungsi untuk memindahkan dan mengontrol energi yang dikonversi menjadi gaya
tekan fluida di dalam suatu tabung yang dinamakan Actuator.
Kompresi gas adalah pemampatan volume gas / udara dalam suatu ruang atau tabung
tertutup dengan temperatur udara yang konstan untuk mendapatkan tekanan
kompresi.
Hukum Boyle
Disebutkan diatas bahwa pada temperatur konstan, tekanan yang diberikan pada
massa atau gas sebanding dengan volumenya. Dalam perumusan dapat ditulis
dengan :
P1.V1 = P2.V2
Dimana :
P1 dan P2 = Tekanan
V2 danV2 = Volume
Gaya pada torak actuator
Gaya yang bekerja pada torak dapat dihitung dengan menggunakan Hukum Pascal
dengan persamaan sebagai berikut :
ΔP = F/A
Dimana
A = Luas penampang bidang kompresi pada torak
ΔP = Perbedaan tekanan
sehingga :
F = ΔP x A

III.

PERALATAN
Peralatan yang digunakan dalam percobaaan adalah sebagai berikut:
1 Actuator
6 Kompresor
2 Valve
7 Pressure gauge
3 Pipa fleksibel
8 Penggaris
4 Manifold
9 Flow control
5 Stopwatch
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IV.

PROSEDUR PERCOBAAN
Percobaan actuator single acting
• Rangkai alat sesuai dengan gambar rangkaian
• Hidupkan kompresor
• Buka control valve (dengan memvariasikan bukaan). Variasi bukaan di tentukan
oleh greder, ( bukaan penuh / 10 putaran dan bukaan setengah / 5 putaran )
• Lakukan percobaan dengan memvariasikan tekanan dari kompresor ( tekanan A ),
dengan membuka control valve. Variasi tekanan di tentukan oleh greder.
• Catat nilai tekanan yang masuk ke sistem ( tekanan B ) dan tekanan yang masuk
aktuator ( tekanan C )
• Catat lama waktu actuator masuk dan keluar
Percobaan actuator double acting
• Rangkai alat sesuai dengan gambar rangkaian
• Hidupkan kompresor
• Buka control valve (dengan memvariasikan bukaan). Variasi bukaan di tentukan
oleh greder, ( bukaan penuh / 10 putaran dan bukaan setengah / 5 putaran )
• Lakukan percobaan dengan memvariasikan tekanan dari kompresor ( tekanan A ),
dengan membuka control valve. Variasi tekanan di tentukan oleh greder.
• Catat nilai tekanan yang masuk ke sistem ( tekanan B) pada saat actuator masuk
dan keluar. Dan tekanan yang masuk aktuator ( tekanan C ) pada saat actuator
masuk dan keluar.
• Catat lama waktu actuator masuk dan keluar

V.

GAMBAR RANGKAIAN
Percobaan actuator single acting
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Percobaan actuator double acting

VI.

TABEL PENGAMATAN
Actuator single acting
TEKANAN
A

BUKAAN
FLOW
CONTROL
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Actuator double acting
POSISI

TEKANAN
A

BUKAAN
FLOW
CONTROL

TEKANAN
B

TEKANAN
C
KELUAR

TEKANAN

WAKTU

WAKTU

C MASUK

KELUAR

MASUK

1
2
3
4
5
6
7
8

VII.

GRAFIK DAN ANALISA DATA
Dalam analisa data dilakukan perhitungan untuk mencari parameter – parameter
yang nantinya di gunakan dalam grafik perbandingan. Parameter-parameter yang di
cari adalah Gaya (F), Tekanan (P), dan Kecepatan (v)
Single Acting
Grafik :
a. Perbandingan tekanan (P) dengan gaya (F)*
b. Perbandingan tekanan (P) dan waktu (t)*
c. Perbandingan tekanan (P) dan kecepatan (v)*
Double Acting
Grafik :
•
Perbandingan tekanan masuk (Pin) dan keluar (Pout)*
•
Perbandingan tekanan (P) dan gaya (masuk dan keluar)*
•
Perbandingan tekanan (P) dan luasan (masuk dan keluar)*
•
Perbandingan tekanan (P) dan waktu (masuk dan keluar)*
•
Perbandingan tekanan (P) dan kecepatan (masuk dan keluar)*
•
Perbandingan bukaan flow kontrol dan tekanan*
* NB: Semua dibandingan dalam keadaan bukaan penuh dan bukaan setengah
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BAB VII
SISTEM INSTALASI PIPA UDARA
I.

II.

TUJUAN
a. Untuk mengetahui pengaruh pendinginan pada saluran udara
b. Untuk mengetahui rugi – rugi yang terjadi pada masing – masing insatalasi pipa
DASAR TEORI
Kompresor adalah mesin untuk memampatkan udara atau gas. Kompresor udara
menghisap udara dari atmosfir. Udara yang telah dimampatkan ditransfer ke sistem
melalui sistem perpipaan. Parameter lingkungan yang mempengaruhi kinerja dari sistem
yang menggunakan udara bertekanan antara lain adalah suhu, kelembaban udara dan
tekanan sedangkan parameter dari instalasi pipa udara yang mempengaruhi sistem antara
lain dari bentuk pipa serta aksesorisnya.
2.1 Jenis jenis Kompresi
• Kompresi Isotermal
PV = tetap
P1V1 = P2V2 = tetap
Dimana :
P1,P2 = Tekanan
V1, V2 = Volume
• Kompresi Adiabatik
PV k = tetap

P1V1 = P2V2 = tetap
Dimana :
P1,P2 = Tekanan
V1, V2 = Volume
k = Indeks adiabatik
Kompresi Politropik
PV n = tetap
k

•

k

P1V1 = P2V2 = tetap
Dimana :
P1,P2 = Tekanan (kgf/m2)
V1, V2 = Volume (m3)
n = Indeks politropik (1.25 – 1.35)
n

n

2.2 Hukum Boyle, hukum Charles, hukum Boyle – Charles
¾ Hukum Boyle ( Hubungan antara tekanan dengan volume )
”Jika suatu gas dimampatkan atau di ekspansikan pada temperatue tetap, maka
tekanannya akan berbanding terbalik dengan volumenya ”.
¾ Hukum Charles ( Hubungan temperatur dengan volume )
”Semua macam gas apabila temperatur dinaikkan sebesar 1 0 C pada tekanan
1
tetap, akan mengalami pertambahan volime sebesar
dari volumenya pada
273
0 0 C.
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¾

Hukum Boyle – Charles ( Persamaan Keadaan )
Penggabunga antara hukum Boyle dan Charles yang dapat dinyatakan dengan
rumusan :
P.V=GRT
dimana :
P = Tekanan mutlak
V = Volume
G = Berat Gas atau N
T = Temperatur mutlak
R = Konstanta gas

2.3 RUGI RUGI PADA INSTALASI PIPA UDARA
¾ Rugi saluran akibat panjang pipa
¾ Rugi akibat belokan
¾ Rugi akibat katup
III.

PERALATAN

Peralatan yang digunakan dalam percobaaan adalah sebagai berikut:
1 Kompresor
8 Instalasi pipa
2 Penampung es
9 Tali
3 Pressure gauge
4 flowmeter
5 Katup
6 Thermometer
7 Busur derajat
IV.
PROSEDUR PERCOBAAN
5.1. Untuk percobaan pipa 1 ( pipa panjang dengan belokan)
1. Katup inlet pada pipa 1 dibuka dan katup inlet pada pipa 2 dan 3 ditutup.
2. Nyalakan kompresor
3. Atur kapasitas udara pada flowmeter ( tergantung grader)
4. Variasikan tekanan (tergantung grader)
5. Ukur dan catat besar tutupan sudut katup outlet sesuai tekanan yang di berikan.
6. Catat nilai perubahan kapasitas pada flowmeter pada masing – masing tekanan.
5.2. Untuk percobaan pipa 2 ( pipa lurus tanpa pendingin )
1. Katup inlet pada pipa 2 dibuka dan katup inlet pada pipa 1 dan 3 ditutup.
2. Ulangi langkah no. 2 – 6 pada percobaan 1
5.3. Untuk percobaan pipa 3 ( pipa lurus dengan belokan halus)
1. Katup inlet pada pipa 3 dibuka dan katup inlet pada pipa 1 dan 2 ditutup.
2. Ulangi langkah no. 2 – 6 pada percobaan 1
5.4. Untuk percobaan pipa 2 ( pipa lurus dengan pendinginan )
1. Katup inlet pada pipa 2 dibuka dan katup inlet pada pipa 1 dan 3 ditutup.
2. Dinginkan temperatur pipa sampai konstan ( ± 12 0C )
3. Ulangi langkah no. 2 – 6 pada percobaan 1
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V.

GAMBAR INSTALASI
Katup Inlet

Pressure Gauge

Flowmeter

Katup Outlet

Thermometer

Pipa 1

Pressure Gauge
Katup Inlet

Tempat Es

Kompressor

Tekanan ( Kg / cm 2)

Tabel untuk pipa 2 ( Tanpa Es ),

No.
1
2
3
4
5
6.3.

Katup Outlet

Pipa 3

TABEL PENGAMATAN
Tabel untuk pipa 1, Panjang pipa
= ..... m
Kapasitas awal (Q) = ..... SCFH
No.
1
2
3
4
5

6.2.

Pipa 2

Pressure Gauge

Katup Inlet

VI.
6.1.

Katup Outlet

Tekanan ( Kg / cm 2)

Sudut (o)

Q ( SCFH)

Temperatur
= ..... 0C
Panjang pipa
= ..... m
Kapasitas awal (Q) = ..... SCFH
Sudut (o)

Q ( SCFH)

Tabel untuk pipa 2 ( Dengan Es ), Temperatur
= ..... 0C
Panjang pipa
= ..... m
Kapasitas awal (Q) = ..... SCFH
No.
1
2
3
4
5

Tekanan ( Kg / cm 2)
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6.4.

Tabel untuk pipa 3, panjang pipa
Kapasitas awal (Q)
No.
1
2
3
4
5

VII

Tekanan ( Kg / cm 2)

= ..... m
= ..... SCFH

Sudut (o)

Q ( SCFH)

GRAFIK DAN ANALISA DATA
o Hitung Luas penampang pipa (A) yang dialiri aliran udara
o Hitung Tekanan (P) aliran udara
o Kecepatan aliran (V)
o Hitung Koefisien gesek dalam pipa (λ) berdasarkan kapasitas yang diamati
o Buat Garik perbandingan :
a. Grafik tekanan (P) dengan gaya (F)
b. Grafik tekanan (P) dengan kapasitas (Q)
c. Grafik tekanan (P) dengan Sudut putar (θ)
d. Grafik tekanan (P) dengan ΔP1 , ΔP2 , ΔP3
e. Grafik kapasitas (Q) dengan gaya (F)
f. Grafik kapasitas (Q) dengan Sudut putar
g. Grafik Kapasitas (Q) dengan ΔP1 , ΔP2 , ΔP3
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