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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi pembangkit energi listrik di negara-negara maju, masih sulit

untuk diikuti oleh para ahli Indonesia. Kekurangan tenaga ahli, kekurangan fasilitas,

kekurangan pendanaan riset, dan lemahnya koordinasi adalah sebagian dari masalah utama

yang sering ditunjuk sebagai penghalang kemajuan teknologi di bidang rancang-bangun

mesin energi listrik. Padahal di kalangan perguruan tinggi banyak tercetus ide-ide dalam

hal perancangan dan pembuatan mesin-mesin pembangkit energi  listrik, tetapi karena

kurang mendapat dukungan baik dari pemerintah maupun investor untuk membantu

khususnya dalam hal pendanaan riset, maka ide-ide tersebut akhirnya tidak dapat

dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu mesin-mesin pembangkit listrik yang terus dikembangkan adalah Stirling

engine. Stirling engine ditemukan tahun 1816 oleh Robert Stirling (1790-1878). Saat itu

disebut mesin udara dengan model mesin pembakaran luar siklus tertutup. Robert Stirling

mematenkan temuannya pada 27 september 1816 dan berlaku efektif 20  Januari 1917 atau

seketika Stirling berumur 26 tahun. Mesin dengan udara panas (hot-air machine) dikenal

karena cara kerjanya yang mudah, kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan

bakar, selain itu operasinya aman, tidak berisik, efesiensi memadai (moderate), stabil serta

biaya perawatan yang rendah, namun kekurangannya adalah ukurannya yang besar namun

daya keluarannya (output) kecil dan harga investasinya tinggi untuk saat itu.

Roda gila (flywheel) merupakan sebuah massa yang berputar dan digunakan sebagai

penyimpan tenaga pada mesin, tenaga yang disimpan dalam roda gila berupa tenaga

kinetik. stirling engine memiliki langkah tenaga hanya 2 kali setiap 4 langkah, sehingga

torsi(momen puntir) yang dihasikan menjadi besar pada langkah tenaga, dan pada langkah

lainnya kecil akibatnya putaran mesin menjadi tidak rata, penggunaan flywheel agar

putaran mesin yang dihasilkan menjadi rata.

Generator yang tersedia banyak dipasaran biasanya berjenis high speed induction

generator yang membutuhkan putaran tinggi dan juga membutuhkan energi listrik awal

untuk membuat medan magnetnya, sedangkan untuk menggunakan stirling engine

dibutuhkan generator yang berjenis low speed dan tanpa energi listrik awal, karena

ditempatkan didaerah-daerah yang tidak memiliki aliran listrik. Oleh sebab itulah penulis
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mengembangkan generator yang bisa digunakan untuk stirling engine ataupun sumber

penggerak lain. Generator yang dibuat haruslah murah, mudah dibuat, mudah

perawatannya, low speed, high torque serta bisa dikembangkan. Sebelumnya stirling

engine yang telah digunakan atau diaplikasikan menggunakan generator pabrikan dan

menggunakan belting untuk menghasikan energi listrik.

Dari permasalahan diatas, peneliti ingin membuat sebuah alternatif memanfaatkan

sumber panas dan perputaran flywheel yang digabungkan dengan generator secara

langsung tanpa belting dan penelitian ini adalah awal untuk penelitian selanjutnya, dan

diberi judul: “Rancang Bangun Pembangkit Listrik Stirling Engine Generator Magnet

Permanen”.

Dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan, peneliti merasa melanjutkan

analisis penelitian ini dengan mencoba berbagai metode yang akan dibahas dengan

berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam Tugas Akhir ini

1. Bagaimana mengetahui besarnya energi listrik dari kinerja Stirling Engine dengan

memanfaatkan sumber panas dan perputaran flywheel secara langsung.

2. Bagaimana pengaruh aliran air yang konstan sebagai pendingin terhadap output

kinerja Stirling Engine.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Merancang pembangkit listrik tenaga Stirling Engine generator magnet permanen

dengan pemanfaaatan flywheel secara langsung.

2. Membangun sistem untuk diaplikasikan pada kondisi real.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan untuk membatasi permasalahan agar

jelas, karena tidak semua masalah yang telah diuraikan di muka akan diteliti berbagai

keterbatasan dalam rangka untuk menghindari salah tafsir terhadap objek yang diteliti dan

agar penelitian ini dapat berfokus pada apa yang menjadi tujuan penelitian.
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Sehingga masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Analisis Stirling engine menggunakan teori schmidt

2. Pengujian yang dilakukan hanya pada kondisi tanpa beban generator tanpa

pendingin, tanpa beban generator berpendingin, berbeban generator tanpa

pendingin, serta berbeban generator berpendingin.

3. Perancangan alat ini hanya dikhususkan pemanfaatan flywheel Stirling Engine

untuk pembangkit energi listrik dan tanpa menggunakan girbox dan belting.

4. Bahan baku yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan beberapa limbah bengkel

karena harganya lebih murah dan mudah didapat.

5. Suhu diasumsikan berkisar antara 29 ̊C- 380 ̊C
1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Ilmiah

Agar dapat menambah literatur perkembangan ilmu pengetahuan di bidang energi

khususnya energi terbarukan serta potensinya apabila diterapkan di Riau secara khusus dan

Indonesia pada umumnya.

1.5.2 Manfaat Terapan

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Dibidang energi dapat meminimalkan krisis energi khususnya di bidang kelistrikan.

2. Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk diterapkan didaerah yang belum teraliri

listrik PLN.


