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ABSTRACT
Water resources in Indonesia are very promising to be used as a renewable energy source given the high
rainfall and can be used for electricity generation in pico-scale rainwater drains. The savonius turbine is a
power plant that is able to utilize kinetic energy in low-speed water flows and low head heights. Previous
research was conducted to determine the efficient design of the savonius turbine, one of which was twisting
the rotor and producing better results than the ordinary rotor model. This study aims to determine the effect
of the angle on the rotor blades on the performance of the savonius turbine in vertical pipe flow. This test is
carried out using the computational fluid dynamic (CFD) method which helps in understanding the results of
theory and experiment using a computer that can simulate fluid flow. The variables used in this study are the
blade angle on the rotor of 110°, 120°, 130° and 140°. The results obtained in this study are the rotor with
blade angle of 110° has the best performance compared to the others with a torque value of 0.36 Nm and Cp
0.68.
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ABSTRAK
Sumber daya air di Indonesia sangat menjanjikan untuk digunakan sebagai sumber energi terbarukan melihat
curah hujan yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik pada saluran pembuangan air hujan
berskala pico. Turbin savonius merupakan salah satu pembangkit listrik yang mampu memanfaatkan energi
kinetik pada aliran air yang berkecepatan rendah dan ketinggian head yang rendah. Penelitian terdahulu
dilakukan untuk mengetahui desain yang efisien pada turbin savonius, salah satunya memuntir rotor dan
menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan model rotor biasa. Pada penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh sudut pada sudu rotor terhadap performa dari turbin savonius pada aliran pipa vertikal.
Pengujian ini dilakukan menggunakan metode Computational Fluid Dynamic (CFD) yang membantu dalam
memahami hasil teori dan eksperimen menggunakan komputer yang dapat melakukan simulasi aliran fluida.
Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu besar sudut sudu pada rotor sebesar 110°, 120°, 130° dan
140°. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu rotor dengan sudut sudu 110° memiliki performa terbaik
dibandingkan dengan yang lain dengan nilai Torsi 0.36 Nm dan Cp 0.68.
Kata Kunci: Picohydro, CFD, Turbin Savonius, Sudut sudu, CP

PENDAHULUAN
Energi menjadi salah satu kebutuhan manusia
dalam menjalani kehidupan. Di Indonesia energi
yang paling banyak digunakan bersumber dari
fosil mencapai 751,3 BOE (Barrel Oil Equivalent)
[1]. Sumber daya air di Indonesia dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangkit listrik
melihat curah hujan dengan rata-rata pertahun 500
mm sampai 5000 mm [2].
Penelitian
sebelumnya
telah
dilakukan
pengembangan pada turbin air sumbu vertikal
pada saluran pipa horizontal dengan kecepatan air

1.5 m/s dan pressure drop setinggi 5 m dan
menghasilkan listrik 88.2 watt [3]. Hamzah dkk
meneliti tentang
turbin
savonius
yang
diaplikasikan pada saluran pipa air vertikal dan
menghasilkan Cp sebesar 0.23 pada TSR 1.7 [4].
Salah satu yang berpengaruh dalam performa
turbin adalah jumlah sudu. Penelitian telah
dilakukan untuk mengetahui jumlah sudu yang
terbaik untuk turbin savonius dan diketahui bahwa
turbin savonius dengan 3 sudu menghasilkan
performa terbaik disbanding yang lain [5]. Sudut
lengkung sudu merupakan salah satu karakteristik
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yang dapat mempengaruhi performa turbin karena
sudu turbin merupakan tempat terjadinya proses
energi kinetik dari air ke energi gerak pada rotor
[6]. Penelitian lain juga dilakukan dengan
memodifikasi bentuk rotor helical yang dipuntuir
sebesar 45° menghasilkan performa terbaik
dibanding besar sudut yang lain [7]. Penelitian lain
dilakukan untuk mengetahui karakteristik aliran
fluida yang terjadi disekitar rotor menggunakan
CFD (Computational Fluid Dynamic) [8].
Berdasarkan literatur yang telah dipelajari, desain
bentuk sudu perlu dilakukan penelitian kembali
untuk meningkatkan performa turbin dengan
menggabungkan desain dari beberapa penelitian
yang telah dilakukan untuk meningkatkan
performa turbin agar lebih optimal. Pada
penelitian ini dilakukan perbandingan variasi
sudut sudu model turbin savonius sumbu
horizontal yang dipuntir 45° untuk mengetahui
sudut sudu yang terbaik.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan laptop Lenovo
ideapad 330 dengan spesifikasi RAM 4GB,
Processor Intel® Core™ i5-8250U CPU
@1.60GHZ
(8CPUs),
1.8GHz.
Aplikasi
Solidworks 2018 untuk membuat geometri model
turbin dan Ansys 2020 R1 untuk melakukan
komputasi dinamika fluida. Spesifikasi turbin pada
penelitian ini adalah Helical Savonius Turbin
dengan diameter turbin 82 mm, Aspect ratio (H/D)
1, ketebalan 2 mm, jumlah sudu 3, dan sudut puntir
45° [9][5][10].
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa sudut lengkung sudu pada rotor dilakukan
untuk mengetahui sudut sudu terbaik untuk helical
savonius water turbine dengan variasi sudut 110°,
120°, 130° dan 140° menggunakan metode
Computational Fluid Dynamic (CFD). Tipe
analisis yang digunakan pada simulasi ini adalah
transient blade row model dengan kecepatan
aliran fluida 2.25 m/s.
a. 110°
b. 120°

c. 130°

d. 140°

Gambar 2. Contour tekanan fluida

Gambar 1. Skema desain turbin
Pada penelitian ini membandingkan unjuk kerja 4
rotor berbeda dengan sudut sudu 110°, 120°, 130°
dan 140°. Metode yang dilakukan pada penelitian
ini adalah metode CFD dengan melakukan
permodelan menggunakan aplikasi solidworks
2018 dan simulasi menggunakan Ansys 2020.
Analisa dari penelitian ini adalah Coefficient of
Power dari masing-masing rotor.

Hasil simulasi contour tekanan dapat dilihat pada
gambar 2 dimana hasil contour tekanan pada
masing masing turbin berbeda. Pada turbin dengan
besar sudut sudu 110° terlihat mengalami gradasi
warna indikator besar tekanan, khususnya dapat
dilihat pada permukaan sudu yang mendapatkan
tekanan lebih besar dibandingkan dengan variasi
lain. Seiring bertambahnya besar sudut sudu,
berbanding terbalik dengan tekanan yang
didapatkan, hal ini dikarenakan perbandingan
antara gaya yang diterima oleh rotor dengan luas
permukaan sudu rotor. Semakin besar sudut sudu
maka semakin besar pula luas permukaan sudu.
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dihasilkan pada tiap TSR memiliki interval yang
tidak konstan, mengakibatkan hasil perkalian torsi
dengan kecepatan putar memiliki titik maksimum
Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai Cp
paling besar dihasilkan dari rotor dengan sudut
sudu 110° dan kemudian menurun seiring dengan
peningkatan besar sudut sudu rotor.
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Gambar 3. Hubungan sudut sudu terhadap daya
mekanik
Pada gambar 3 menunjukan bahwa terjadi
penurunan daya mekanik seiring dengan
peningkatan besar sudut sudu masing-masing
rotor. Untuk rotor dengan besar sudut sudu 110º
menghasilkan daya mekanik sebesar 25,89 Watt,
rotor dengan besar sudut 120º menghasilkan daya
mekanik sebesar 24,42 Watt diikuti dengan rotor
dengan besar sudut 130º yang menghasilkan daya
mekanik sebesar 23,71 dan daya mekanik yang
paling rendah dihasilkan oleh rotor dengan besar
sudut 140º yaitu 21,66 Watt.
Adanya penurunan daya mekanik seiring dengan
semakin besar sudut sudu dipengaruhi oleh torsi
yang dihasilkan oleh rotor dan kecepatan putar
rotor. Adanya perbedaan torsi yang dihasilkan
disebabkan oleh tekanan yang diterima oleh
permukaan sudu rotor, semakin besar luas
permukaan sudu rotor maka semakin kecil tekanan
yang akan diterima oleh permukaan sudu rotor.

Gambar 4. Hubungan TSR terhadap Cp
Gambar 4 menunjukan pengaruh TSR terhadap
Cp, seiring bertambahnya TSR tidak selalu
berbanding lurus dengan nilai Cp. Hal ini
dikarenakan ketika kecepatan putar rotor
meningkat dan nilai Cp sudah berada pada titik
maksimum maka akan terjadi penurunan nilai Cp
itu sendiri. Hal ini juga dikarenakan torsi yang

Tabel 1. Data hasil Cp terhadap TSR
Variasi Sudut Sudu
TSR
110°
120°
130°
140°
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

0.633137
0.657385
0.670929
0.678004
0.674945
0.666088

0.606188
0.626199
0.63527
0.63975
0.636059
0.622628

0.5929
0.610901
0.618728
0.621076
0.612216
0.597448

0.54179
0.557361
0.567369
0.56676
0.558916
0.550294

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa rotor dengan
besar sudut sudu 110° menghasilkan Cp maksimal
pada TSR 1.3 sebesar 0.678004. Untuk rotor
dengan besar sudut 120° menghasilkan Cp
maksimal sebesar 0.63975 pada TSR 1.3.
Kemudian pada rotor dengan sudut sudu 130°
menghasilkan Cp maksimal sebesar 0.621076
pada TSR 1.3 dan pada rotor dengan besar sudut
sudu 140° menghasilkan Cp maksimal sebesar
0.567369 pada TSR 1.2.
Dari tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa rotor
dengan sudut sudu 110° memiliki performa terbaik
jika dibandingkan dengan ke 3 variasi rotor lain.
Hal ini berdasarkan nilai torsi yang dimiliki rotor
dengan sudut sudu 110° lebih besar dibandingkan
yang lain pada TSR 1.0 sampai 1.5, sedangkan
rotor dengan sudut sudu 140° memiliki performa
paling minimum dengan nilai Cp maksimal
0.567369 pada TSR 1.2.
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
1. Desain rotor paling optimal pada penelitian
ini dihasilkan dari rotor dengan besar sudut
110° dengan nilai Cp pada TSR 1.3 sebesar
0.678004.
2. Perbedaan besar sudut sudu rotor
berpengaruh terhadap nilai Cp turbin,
semakin besar sudut sudu turbin pada model
turbin yang kami teliti mengalami penurunan
nilai Cp. Hal ini dikarenakan semakin besar
sudut sudu semakin besar bidang sudu dan
semakin kecil tekanan yang diterima oleh
rotor.
3. Coefficient of Power akan mencapai titik
maksimal pada TSR tertentu dan kemudian
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nilainya akan berkurang setelah mencapai
nilai maksimal.
4.2. Saran
Desain dan analisa desain turbin air savonius
menggunakan
metode
CFD
ini
dapat
dikembangkan lebih jauh lagi, disarankan untuk
menganalisa pengaruh jumlah sudu rotor untuk
menghasilkan daya yang lebih optimal untuk
model turbin helical savonius.
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