
4.1.2 Proses Pengecoran

Pengecoran sudu turbin Pelton dapat dilakukan dengan meniru contoh

sudu yang sudah ada atau membuat model dengan ukuran sebenarnya. Bentuk

umum sudu turbin Pelton adalah dua mangkok simetris dimana di tengahnya

terdapat punggung pembelah, fungsi dari punggung pembelah adalah untuk

membelah pancaran air dari nosel sehingga gaya yang diterima sudu bagian kiri

sama dengan gaya yang diterima sudu bagian kanan.

Dikarenakan keterbatasan kemampuan dan fasilitas dari penulis, maka

proses pengecoran dilakukan dengan bantuan pihak Iain. Dengan

mempertimbangkan kemungkinan timbulnya korosi, maka pembuatan sudu dan

cakra turbin Pelton ini menggunakan bahan yang tahan terhadap korosi (karat)

yaitu alumunium. Alasan mengapa alumunium tahan terhadap korosi adalah

karena alumunium membentuk Iapisan alumunium oksida yang melindungi

permukaannya sehingga tidak bereaksi dengan udara sekitar yang dapat

menyebabkan korosi.

Persoalan yang muncul setelah pengecoran yaitu : adanya pori-pori pada

sudu dan cakra, hal ini dapat disebabkan karena adanya udara yang terperangkap

di dalam cetakan pada saat pengecoran. Masalah lain yang muncul adalah ukuran

yang agak berbeda dengan contoh yang telah dibuat karena sulitnya membuat

cetakan yang presisi, masalah di atas juga dapat disebabkan karena bahan yang

dicor menyusut.
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4.1.3 Proses Perakitan

Proses perakitan sudu ke cakramemiliki beragam cara. Perakitan sudu ini,

menggunakan sambungan baut, masing-masing sudu terpasang dengan dua baut.

Sebelumnya sudu dan cakra dilubangi sesuai dengan posisi baut, dengan jumlah

lubang sesuai dengan jumlah baut yang akan dipasang. Kemudian sudu dipasang

ke cakra dan dibaut.
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Gambar 4.1. Posisi baut pada turbin Pelton

Ifal paling penting yang perlu diperhatikan pada saat pemasangan sudu ke

cakra adalah kesebarisan sudu, sehingga punggung-punggung pembelah pada

sudu segaris dengan sumbu pancar nosel.

4.2 Pemeriksaan Turbin Pelton

Setiap pemolongan pancaran air oleh sudu menyebabkan gangguan yang

mendadak yang tidak diinginkan, sehingga menyebabkan aliran air membentur

dan lerbelokkan. Hal ini mungkin sekali menyebabkan kcrusakan pada turbin

Pelton. Perhatian khusus diberikan pada tangkai sudu. Permukaan sudu juga
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Penyangga dapat dibuat dengan bahan baja profil siku, dilas dalam susunan

kontruksi seperti tergambar. Sisi penyetimbang menggunakan bahan besi strip,

ditajamkan pada salah satu sisinya hingga lurus. Kelurusan kedua sisi

penyetimbang sangat penting dan diatur posisinya hingga kedua sisi

penyetimbang datar, dapat dilakukan dengan bantuan waierpas.

Penyetimbangan dilakukan bila turbin sudah terpasang pada porosnya dan

kemudian diletakkan diatas kedua sisi penyetimbang. Turbin diputar secara

perlahan-lahan, bagian turbin yang lebih berat cenderung menghentikan putaran

dan bagian tersebut akan berada di bawah. Untuk menyetimbangkan, dapat

dilakukan dengan dua cara, yaitu : Pengurangan bahan pada bagian turbin yang

lebih berat atau penambahan berat pada bagian turbin yang lebin ringan.

Kesetimbangan dicapai apabila turbin tidak berputar lagi dengan sendirinya.


