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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian tugas akhir ini akan dilakukan studi literatur yang merupakan pencarian

referensi teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu berasal dari jurnal-

jurnal ilmiah, buku-buku dan paper.

Widodo (2012), dalam penelitiannya melakukan ekperimen keluaran daya stirling

engine TD 295 tipe gamma(γ) menggunakan stirling engine control V.1.5.0 sebagai

simulasinya, mendapatkan hasil bahwa kenaikan temperatur pada inlet waternya sangat

berpengaruh terhadap temperatur pada stirling engine maupun displesernya, dengan artian

lain semakin besar dari flow water yang mengalir di dalam sistem, maka kerja dari

displeser maupun pada piston lebih tinggi, sehingga daya yang dihasilkan juga semakin

meningkat. Hal ini menjadi referensi penulis untuk merancang stirling engine tipe dan

parameter pengukuran yang sama, yaitu stirling engine tipe gamma(γ) dengan parameter

flow water yang mengalir.

Narwanto (2013), menyarankan dalam perancangan dan pembuatan alat peraga

stirling engine tipe gamma(γ), agar penambahan komponen lain untuk mengetahui output

yang dapat dihasilkan oleh mesin selain putaran mesin, misalnya penambahan dinamo pada

bagian flywheel sehingga output yang dihasilkan dari mesin adalah listrik. Hal ini menjadi

masukan bagi penulis agar memanfaatkan flywheel secara langsung sebagai generator atau

sebagai rotor generator.

Iqbal (2013), menjelaskan analisa pembangkit listrik dengan generator stirling yang

dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha sangat tergantung pada perubahan volume, serta

menyimpulkan tekanan berbanding lurus dengan temperatur , massa konstanta fluida kerja,

namun berbanding terbalik dengan perubahan volume. Efisiensi thermal didapat dengan

membandingkan kerja output dengan kalor input.

Irasari (2017), menjelaskan aplikasi magnet permanen BaFe12O19 dan NdFeB pada

generator magnet permanen kecepatan rendah skala kecil, dan menyimpulkan bahwa

dengan menggunakan magnet permanen tipe NdFeB menunjukkan bahwa generator

dengan magnet NdFeB mampu memberikan daya keluaran yang jauh lebih besar dibanding

generator dengan magnet BaFe12O19. Hal inilah yang menjadi dasar penulis memilih

magnet jenis NdFeB sebagai bahan utama generator.
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2.2 Pengertian Stirling Engine

Stirling engine merupakan sebuah mesin dengan sistem pembakaran luar yang

prinsip kerjanya berdasarkan prinsip peredaran termodinamika. Dengan kata lain sumber

kalor apapun yang digunakan, selama temperaturnya cukup tinggi, akan bisa

menggerakkan stirling engine. Secara prakteknya, siklus stirling berbeda dengan siklus

teoritik yang di dalamnya terdapat proses dua temperatur konstan dan dua volume konstan.

2.2.1 Sejarah Singkat Stirling Engine

Penemu dari stirling engine adalah Robert Stirling (1790-1878), beliau adalah

preacher (pendeta) dan penemu. Beliau juga merupakan mentri gereja negara Skotlandia

pada saat itu yang tertarik pada kesehatan fisik dan keselamatan dari jemaah gerejanya

dalam rangka untuk kebaikan jiwanya. Beliau menemukan stirling engine (yang beliau

sebut “air engine") karena mesin uap pada masa itu seringkali meledak, membunuh dan

melukai orang-orang berada di dekat mesin uap tersebut pada saat meledak. Mesin yang

dibuat Robert Stirling lebih aman dengan alasan tidak akan meledak, dan mesin-mesin

tersebut memproduksi daya yang lebih besar daripada mesin uap pada saat itu. Pada tahun

1816, Stirling menerima hak paten pertama dari tipe baru “air engine.” Mesin yang ia

bangun, dan mesin-mesin selanjutnya yang mengikuti, pada saat ini menjadi dikenal

sebagai “hot air engines.” Mesin-mesin tersebut terus disebut sebagai “hot air engines“

sampai tahun 1940-an, ketika gas lain seperti helium dan hydrogen digunakan sebagai

fluida kerja. Tetapi, seiring dengan ditemukannya motor bakar pembakaran dalam pada

akhir abad -19 dan banyaknya penggunaan motor listrik, maka stirling engine ini pun

semakin dilupakan.

Sejak awal perkembangan stirling engine memiliki reputasi kerja yang baik dan masa

kerja yang lama (di atas 20 tahun), antara lain digunakan sebagai mesin pompa air dengan

kapasitas rendah, yaitu pada pertengahan abad ke sembilan belas sampai sekitar tahun

1920, yaitu ketika mesin pembakaran internal dan motor listrik mulai menggantikannya.

Mesin dengan udara panas (hot-air engine) dikenal karena cara kerjanya yang mudah,

kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar. selain itu operasinya aman,

tidak berisik, efisiensinya memadai (moderate), stabil dan rendah biaya perawatannya.

Kekurangannya adalah ukurannya yang sangat besar namun daya keluarannya (output)

kecil dan harga investasinya tinggi / mahal (untuk ukuran saat itu).
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2.2.2 Siklus Stirling Engine Ideal

Siklus stirling engine ideal terdiri dari 4 (empat) proses yang dikombinasikan

menjadi sebuah siklus tertutup, yaitu: dua proses isothermal dan dua proses isochorik.

Proses-proses tersebut ditunjukkan pada diagram tekanan-volume (P‐V) dan diagram

temperatur‐entropi (T‐s). Luas area didalam diagram siklus stirling tersebut adalah kerja

indikator yang dihasilkan dari siklus tersebut. Kerja dihasilkan oleh siklus hanya dihasilkan

dari proses isothermalnya saja. Untuk memfasilitasi kontinuitas kerja dari dan menuju

sistem, sebuah flywheel harus diintegrasikan dalam rancangan Stirling engine. Flywheel

berguna sebagai storage device untuk energi. Dalam siklus ini, panas harus ditransmisikan

dalam seluruh prosesnya (Borgnakke et al, 2003).

Gambar 2.1 Siklus Stirling engine Ideal dalam Diagram P‐V dan diagram T‐s
(Sumber : Yuliartono, 2010)

Kerja yang dihasilkan dari siklus stirling tertutup ideal direpresentasikan oleh luas

area 1‐2‐3‐4 pada diagram P‐V. Dari Hukum Pertama Termodinamika, kerja output harus

sama dengan panas input yang direpresentasikan pada area 1‐2‐3‐4 di diagram T‐S.

Regenerator dapat digunakan untuk mengambil panas dari fluida kerja di proses 4‐1 dan

mengembalikan lagi panas dalam proses 2‐3. Siklus Carnot memperlihatkan efisiensi

teoritik dari sebuah siklus termodinamika.
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Proses siklus Stirling Engine Ideal :

Proses 1‐2 : Kompresi Isothermal

Gambar 2.2 Proses kompresi Isotermal
(Sumber : Yuliartono , 2010)

Piston pada silinder panas memberikan kerja pada fluida kerja dan

mengkompresikannya secara isothermal pada temperatur dingin, pada saat hal yang sama

terjadi juga pembuangan kalor ke lingkungan. Karena fluida kerja bertekanan rendah pada

saat itu, diperlukan kerja yang lebih sedikit untuk mengkompresikan daripada kerja yang

dihasilkan pada proses ekspansi.

i. Pembuangan panas ke silinder dingin.

ii. Q12 = area 1‐2‐b‐a pada diagram T‐s

iii. Fluida kerja dikenai kerja. (pertukaran energi dari flywheel)

iv. W12 = area 1‐2‐b‐a pada diagram P-V
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1. Proses 2‐3 : Kompresi Isokhorik

Gambar 2.3 Proses kompresi Isokhoric
(Sumber : Yuliartono, 2010)

Piston mentransfer fluida kerja secara isochoric melewati regenerator menuju

silinder panas. Kalor dihantarkan ke fluida kerja ketika gas melewati regenerator,

mengakibatkan naiknya temperatur fluida kerja ketika masuk ke silinder panas.

i. Pemasukan Panas (pertukaran energi dari regenerator)

ii. Q23 = area 2‐3‐c‐b pada diagram T‐s

iii. W23 = 0

2. Proses 3‐4 : Ekspansi Isothermal
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Gambar 2.4 Proses Ekspansi Isothermal
(Sumber : Yuliartono , 2010)

Fluida kerja dengan tekanan tinggi menyerap panas dari area panas dan

mengekspansikannya secara isothermal, hal ini mengakibatkan adanya kerja pada

piston

i. Panas ditransferkan dari sumber panas

ii. Q34 = area 3‐4‐d‐c pada diagram T‐s

iii. Kerja dilakukan oleh fluida kerja (pertukaran energi ke flywheel)

iv. W34 = area 3‐4‐a‐b pada diagram P‐V

3. Proses 4‐1 : Kompresi Isokhoric

Gambar 2.5 Proses Kompresi Isochoric
(Sumber : Yuliartono , 2010)

Piston ekspansi mentransfer fluida kerja secara isochoric melewati regenerator

ke sisi dingin (silinder dingin) dari mesin. Kalor diserap dari fluida kerja ketika fluida

kerja melewati regenerator, hal ini juga membuat temperatur fluida kerja menurun

pada saat menuju silinder dingin.

i. Pelepasan kalor (pertukaran energi ke regenerator)

ii. Q41 = area 1‐4‐d‐a pada diagram T‐s

iii. W41 = 0
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2.2.3 Siklus Stirling Sebenarnya

Siklus stirling sebenarnya ditunjukkan pada gambar 2.6. Seperti yang bisa dilihat,

ada kerja selama proses 2-3 dan 4-1, tidak seperti prediksi pada siklus ideal. Salah satu

penyebab ketidak efisienan adalah disertakannya regenerator pada stirling engine.

penambahan regenerator menambah gesekan pada aliran fluida kerja.

Gambar 2.6 Siklus Stirling sebenarnya
(Sumber : Yuliartono , 2010)

Penyebab utama lain yang menyebabkan inefisiensi dari siklus stirling sebenarnya

yaitu tidak seluruh fluida kerja berpartisipasi dalam siklusnya, contohnya yaitu fluida kerja

yang berada di volume sisa.

Martini (2004), menyatakan bahwa hubungan antara persentasi dari volume sisa

dalam sistem dengan penurunan kerja per siklus adalah linear. Maka dari itu, jika sebuah

stirling Engine mempunyai 20% volume sisa, maka kerja output akan 80% dari kerja

apabila tidak ada volume sisa. Pada kenyatannya, volume sisa akan selalu ada, karena

adanya regenerator, clearances, pipa saluran, yang diperlukan untuk meningkatkan

pertukaran kalor pada sistem sebenarnya. Meskipun begitu, siklus stirling yang ideal dapat



II-8

dianalisis menggunakan prinsip-prinsip termodinamika, analisis tersebut sebagai perkiraan

dari Stirling engine sebenarnya.

2.2.4 Prinsip Kerja Stirling Engine

Cara kerja mesin ini memanfaatkan sifat dasar Udara yang akan memuai jika

dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Dengan demikian akan terjadi siklus

pemuaian dan penyusutan sehingga sebuah mesin dapat berputar. Dari definisi tadi dapat

ditarik kesimpulan bahwa sebuah stirling engine akan bekerja atau berputar jika terdapat

perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur tersebut mengakibatkan adanya perbedaan

tekanan yang akhirnya menghasilkan ekspansi dari fluida kerjanya. Ekspansi inilah yang

dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi kerja oleh piston yang kemudian dihubungkan ke

poros engkol (crankshaft) agar menjadi kerja mekanik. Poros engkol ini kemudian

dihubungkan ke flywheel agar dapat terjadi siklus berikutnya.

Gambar 2.7 udara dalam keadaan tekanan atmosfer (a), dipanaskan (b) dan didinginkan (c)
(Sumber : Widodo, 2013)

2.2.5 Jenis Stirling engine

2.2.5.1 Berdasarkan Penggunaannya.

Beberapa jenis stirling engine yang berdasarkan penggunaan yaitu sebagai berikut:

1. Crank-drive Stirling Engine. Mesin jenis ini pembuatan dan operasinya mudah, tidak

menggunakan pelumas (oli) pada crankcase nya. Untuk mencegah masuknya oli ke

ruang engkol, digunakan jenis bantalan : sealed roller bearings, ball bearings atau

bushing dari bahan teflon yang tidak dipublikasi. Daya (energi) diperoleh dari gerakan

maju-mundurnya piston (system linier). Untuk operasinya diperlukan bahan bakar.
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2. Simple Free-Piston Engine. Bekerja dengan udara atmosfir sebagai bahan bakar

kerjanya, dan putarannya sangat rendah. Kelebihan jenis mesin ini adalah daya angkat

dan efisiensinya sangat tinggi . Digunakan biasanya untuk pompa (displacement

pump). Mesin dengan displacer berdiameter 60 cm, dengan putaran 1 rotasi per detik

(cycle per second), mampu menghasilkan daya sekitar 500 watt (50 liter-meter/sec)

3. Duplex Stirling Engine, untuk mesin freezer penyimpan bahan makanan yang

portable.

4. Free-Piston Alternator Engine. Digunakan antara lain dalam pengembangan Stirling

engine pembangkit listrik yang digerakkan dengan bantuan panas surya (matahari).

Kapasitas daya sampai 20 kw. Dalam beberapa tahun ke depan diharapkan akan lebih

besar lagi kapasitasnya.

2.2.5.2 Berdasarkan konfigurasi mekanik.

1. Stirling stirling tipe alpha (α)

Stirling tipe alpha(α) ini mempunyai dua silinder terpisah yang terhubung secara

seri dan di antaranya terdapat regenerator yang berfungsi menaikkan efisiensi. Silinder

disebut silinder panas atau “hot cylinder” dan yang lainnya disebut silinder dingin atau

“cold cylinder”. Stirling engine tipe ini merupakan stirling engine modern.

Gambar 2.8 Susunan Stirling engine tipe alpha(α)
(Sumber : Yuliartono, 2010)

2. Stirling engine tipe beta(β)

Stirling engine dengan tipe ini merupakan tipe klasik dan cukup poluler bersama

dengan konfigurasi gamma(γ). Motor yang dibuat oleh Robert Stirling pada tahun 1816

menunjukkan bahwa motor tersebut menggunakan konfigurasi beta(β). Baik stirling

engine tipe beta(β) dan gamma(γ) menggunakan displacer. Hanya bedanya tipe beta(β),

displacer dan power piston berada dalam satu silinder yang sama, sedangkan gamma(γ)

terpisah.
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Gambar 2.9 Susunan Stirling engine tipe beta(β)
(Sumber : Yuliartono, 2010)

3. Stirling engine tipe gamma(γ)

Stirling engine tipe ini bisa disebut juga penyederhanaan stirling engine tipe beta(β)

dimana displacer dan power piston berada di siinder yang berbeda, tetapi masih

terhubung dengan flywheel yang sama. Fluida kerja-nya dapat dengan bebas bergerak di

antara kedua silinder tersebut.

Gambar 2.10 Susunan Stirling engine tipe gamma(γ)
(Sumber : Yuliartono, 2010)

2.2.6 Beberapa Keuntungan dari Stirling Engine

1. Frekuensinya relatif lebih stabil/ konstan.

2. Stirling engine dapat bekerja dengan sumber energi panas yang bervariasi, termasuk

bahan kimia, sinar surya (solar), limbah pertanian (sekam, tempurung kelapa), kayu

bakar, berbagai produk minyak bakar (Biomassa, Biofuel), panas bumi dan nuklir.

3. Perbedaan yang mencolok dengan mesin pembakaran internal adalah potensi untuk

menggunakan sumber panas terbarukan pada Stirling engine lebih mudah, suara mesin

lebih lembut (tenang), tidak berisik / bising dan biaya perawatannya lebih rendah.

4.  Efisiensi teoritik yang cukup tinggi.
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2.2.7 Pendekatan termodinamika Stirling Engine

Dalam proses pembuatan sebuah prototipe stirling engine, dibutuhkan proses

perancangan. Proses perancangan tersebut meliputi perancangan termodinamika sebagai

acuan dalam perancangan elemen mesin, pemilihan bahan dan penentuan dimensi dari

prototipe stirling engine tersebut. Salah satu teori yang biasa digunakan sebagai

pendekatan model termodinamika stirling engine adalah teori schmidt. Teori yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan teori schmidt yang dipublikasikan oleh koichi

hitara, seorang ilmuan asal jepang. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana dan

sangat berguna untuk pengembangan stirling engine. Teori ini berdasarkan pada ekspasi

isothermal dan kompresi dari gas ideal (Hirata, 1995)

2.2.7.1 Asumsi-asumsi pada Teori Schmidt

Performasi dari stirling engine dapat dikalkulasikan dari diagram P-V. Volume dari

mesin juga dapat dengan mudah dihitung dari geometri internalnya. Jika volume, massa

dari fluida kerja sudah dapat ditentukan, maka tekanan dapat dihitung menggunakan

metode gas ideal seperti persamaan dibawah ini.

PV = mRT (2.1)

Parameter-parameter stirling engine dapat dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi

sebagai berikut:

1. Tidak ada pressure loss dan tidak ada perbedaaan internal pressure

2. Proses ekspansi dan proses kompresi berangsung secara isothermal

3. Kondisi fluida kerja adalah udara sebagai gas ideal

4. Terjadi regenerasi sempurna

5. Volume sisi pada silinder panas menjaga temperatur gas pada sillinder panas (TE),

volume sisa pada silinder dingin menjaga temperatur gas pada silinder dingin (TC)

selama siklus.

6. Temperatur pada regenerator adalah rata-rata temperatur ekspansi dan temperatur

kompresi

7. Volume ekspansi (VE) dan volume kompresi (VC) berubah berdasarkan fungsi

sinusiodal.
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2.2.7.2 Persamaan-persamaan yang digunakan pada perancangan stirling engine tipe

gamma(γ) menurut teori schmidt

Volume dari silinder ekspansi dan silinder kompresi pada sudut engkol tertentu

dihitung pertama. Volume sesaat dideskrisikan dengan sudut engkol- x. Sudut

didefinisikan sebagai x=0 ketika piston ekspansi(piston pada silinder panas) ada pada

posisi TMA. Volume ekspansi sesaat (VE) dinyatakan pada persamaan (2.2) dengan asumsi

(g)

VE =	 (1 − cos x) + V (2.2)

Volume kompresi sesaat (VC) dapat dihitung dengan persamaan (2.3) dan sudut face – dx.

VC = (1 + cos x) + {1 − cos(x − dx)} + VDc (2.3)

Total volume sesaat dihitung dengan menggunakan persamaan (2.4):

V = VE + VC +Vr (2.4)

Dengan menggunakan asumsi (a), (b), dan (c), massa fluida kerja total dalam mesin engine

– m dihitung dengan menggunakan tekanan mesin (P), temperatur masing-masing (T),

volume masing-masing (V) dan gas (R).

m = 	+ + (2.5)

Volume langkah pada piston kompresi (VSC) dapat dihitung dengan persamaan(2.6):

VSC = π x D2 x S (2.6)

Volume langkah pada ekspansi (VSE) dapat dihitung dengan persamaan(2.7):

VSE = π x D2 x S (2.7)

Rasio kompresi (r) dapat dihitung dengan persamaan (2.8):

r =	VSC+ VDE		VDE (2.8)
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Rasio temperator (t), dapat dihitung dengan persamaan (2.9):

t = (2.9)

Rasio volume langkah (v) dihitung dengan persamaan (2.10):

v = 				 (2.10)

Rasio volume sisa pada silinder dingin (XDC) dihitung dengan persamaan (2.11):

X 		= 				 	 (2.11)

Rasio volume sisa pada silinder panas (XDE) dihitung dengan persamaan (2.12):X 		= 				 (2.12)

Rasio volume sisa pada regenerator (XR) dihitung dengan persamaan (2.13):

X 		= 				 (2.13)

Temperatur regenator (TR) dihitung dengan menggunakan persamaan (2.14) dengan

menggunakan asumsi (f)

TR =
	

(2.14)

Jika persamaan (2.5) diubah dengan menggunakan persamaan (2.9)-(2.13), massa fluida

kerja total – m diberikan pada persamaan berikut. Dimana massa fluida kerja menjadi

fungsi sudut engkol.

m =
	
S – B cos (x – a) (2.15)

dimana;

a = tan . 	
(2.16)
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S = t + 2tXDE +
	
+ v + 2XDE + 1 (2.17)

B = t + 2 t − 1 v cos 	dx + 	v − 2t + 1	 (2.18)

Tekanan mesin (P) diberikan pada persamaan berikut:

P =
		{	 } (2.19)

Tekanan rata-rata (Pmean) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2.20) berikut:

Pmean = 	 	 	 Pdx = 	 		 	 (2.20)

Dimana konstanta (c);

c =
		 (2.21)

Tekanan maksimum (Pmax ) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

= (2.22)

Tekanan minimum (Pmin ) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

= (2.23)

Kerja ekspansi (WE) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

WE =
	. .		 .			 (2.24)

Kerja kompresi (WC) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

WC = - 	 (2.25)

Kerja indikator (Wi) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Wi = WE + WC (2.26)

Efisiensi Thermal yang dihasilkan (ηt)

ηt = (2.27)
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Diagram P-V dari stirling engine tipe gamma(γ) dapat dibuat dari persamaan diatas.

2.2.8 Teori perpindahan panas

Perpindahan Kalor( heat transfer) adalah ilmu untuk meramalkan perpindahan

energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu diantara benda atau material( Ahlul

halli, 2012). Dimana energi yang dipindah itu dinamakan kalor (heat). Kalor diketahui

dapat berpindah dari tempat lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Hukum

percampuran kalor juga terjadi karena kalor itu berpindah, sedangkan pada kalorimeter,

perpindahan kalor dapat terjadi dalam bentuk pertukaran kalor dengan luar sistem. Jadi

pemberian atau pengurangan kalor tidak saja mengubah temperatur atau fasa zat suatu

benda secara okal, melainkan kalor itu meranbat ke tau dari bagian lain benda atau tempat

lain.

Menurut penelitian, perpindahan tenaga kalor dapat dibagikan dalam beberapa

golongan perpindahan, kalor itu dapat merambat dari suatu bagian kebagian yang lain

melalui zat atau benda yang diam, kalor juga dapat dibawa oleh partikel-partikel yang

mengalir. Pada radiasi kalor, tenaga berpindah melalui pancaran yang merupakan juga satu

cara perpindahan kalor. Umumnya perpindahan kalor berlangsung sekaligus dengan ketiga

cara ini. perpindahan kalor melalui cara melalui cara pertama disebut perpndahan kalor

melalui konduksi. Cara kedua perpindahan kalor melalui konveksi dan cara ketiga melalui

radiasi.

2.2.8.1 Konduksi

kalor dari dari suatu bagian benda bertemperatur lebih tinggi akan mengalir melalui

zat benda itu kebagian kebagian lainnya yang bertemperatur lebih rendah. Zat atau partikel

zat dari benda yang dilalui kalor ini sendiri tidak mengalir sehingga kalor ini berpindah

dari satu partikel ke partikel dan mencapai bagian yang dituju. Perpindahan kalor cara ini

disebut konduksi dan itu mempunyai sifat konduksi kalor. Konduksi kalor ini bergantung

kepada zat yang dilaluinya dan juga kpada distribusi temperatur dari bagian benda.

Berlangsungnya konduksi kalor melalui zat dapat diketahui perubahan yang terjadi.

Perpindahan panas secara konduksi tidak hanya terjadi pada padatan saja tetap bisa juga

terjadi pada cairan ataupun gas, hanya saja konduktivitas terbesar apa pada padatan jadi;

Konduktivitas padatan > Konduktivitas cairan dan gas
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Jika media perpindahan panas konduksi berupa gas, molekul-molekul gas yang

suhunya tinggi akan brgerak dengan kecepatan lebih tinggi daripada molekulgas yang

suhunya lebih rendah. Jika media perpindahan panas konduks berupa cairan, mekanisme

perpindahan panas yang terjadi sama dengan konduksi dengan media gas. Tetapi jarak

antara molekul-molekul pada cairan lebih pendek dari pada jarak antara molekul-molekul

pada fase gas.

Persamaan umum laju konduksi untuk perpindahan kalor dengan cara konduksi

dikenal dengan hukum Fourier ( Fourier’s law) dimana laju perpindahan kalor konduksi

pada suatu plat sebanding dengan beda temperatur diantara dua sisi plat dan luasan

perpindahan kalor, tetapi berbanding terbalik dengan tebal seperti persamaan dibawah ini:

Q =
. 	∆

(2.28)

a. Konduktivitas thermal

Daya hantar panas atau konduktivitas adalah bahan yang menunjukkan berapa cepat

bahan itu dapat menghantarkan panas konduksi, atau k adalah jumlah panas yang mengalir

tiap satuan waktu melalui dinding tebal 1 ft yang luasnya 1 ft apabila diberi suhu 1° C

Daya hantar panas suatu bahan dapat diukur berdasarkan hokum fourier. Pada umumnya

daya hantar suatu bahan harus diukur dengan mengadakan percobaan. Daya hantar panas

biasanya dipengaruhi oleh suhu seperti pengaruh suhu pada konduktivitas bermacam-

macam gas, cairan dan logam.

Bahan yang mempunyai konduktivitas yang baik disebut dengan konduktor misalnya

logam ( tembaga, alumunium, perak, dsb ) sedangkan bahan yang mempunyai

konduktivitas tidak bagus disebut isolator, contohnya adalah asbes, wol, kaca, dsb.

Penjabaran rumus perpindahan panas konduksi, nilai konduktivitas panas selalu dianggap

tetap terhadap suhu, tetapi kenyataan pengaruh suhu pada konduktivitas panas tidak terlalu

besar. Untuk benda yang konduktivitas panasnya tidak dipengaruhi atau letak titik dalam

benda disebut ISOTROPIK. Tetapi, untuk benda berserat, misalnya kayu, maka

konduktivitas panas yang diukur sepanjang serat kayu pada penampang kayu akan berbeda

disebut ANISOTROPIK.

Tabel 2.1 Konduktivitas Thermal Bahan.

Bahan
Konduktivitas Thermal ( k)

W/m.°C
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Logam
tembaga(murni) 385
Alumunium(murni) 202
Nikel(murni) 93
Besi(murni) 73
Baja karbon, 1% C 43

Tabel 2.8. 2.1 Konduktivitas Thermal Bahan. (Lanjutan)

Timbal(murni) 35
Baja krom-nikel (18% Cr, 8% Ni) 16.5

Bukan Logam
Magnesit 4.15
Marmer 2.08 - 2.94
kaca jendela 0.78
kayu maple 0.17
serbuk gergaji 0.059
wol kaca 0.038

Zat cair
Air raksa 8.21
Air 0.556
Ammonia 0.54
Minyak lumas, SAE 50 0.147
Freon 12, CCI2F2 0.0073

Gas
Hidrogen 0.175
Helium 0.141
Udara 0.024
Uap air 0.0206
Karbon dioksida 0.0146

( Sumber : UPT-PUSTAK-UNDIP. 2009 )

2.2.8.2 Konveksi

Perpindahan panas konveksi adalah proses perpindahan panas dimana cairan atau gas

yang suhunya lebih tinggi mengalir ke tempat yang suhunya lebih rendah, memberikan

panas pada permukaan yang suhunya lebih rendah.

Perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir

disekitarnya. Jadi perpindahan panas ini memerlukan media pengahantar berupa fluida

(cairan atau gas).

Perindahan panas konveksi terjadi melalui cara yaitu :
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1. Koneksi bebas/koneksi alamiah ( free convection/natural convection )

Adalah perpindahan panas yang disebabkam oleh beda suhu dan beda rapat saja dan

tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Contohnya plat panas dibiarkan berada

diudara sekitar tanpa ada sumber gerakan dari luar.

2. Konveksi paksa ( forced convection )

Adalah perpindahan panas yang aliran gas atau cairannya disebabkan adanya tenaga

dari luar. Contohnya plat panas dihembus udara dengan kipas/blower.

2.2.8.3 Radiasi

Perpindahan panas radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi karena

pancaran/sinaran/radiasi gelombang elektromagnetik.

Perpindahan panas radiasi berlngsung elektromagnetik dengan panjang gelombang

interval tertentu, jadi perpindahan panas radiasi tidak memerlukan media, sehingga

perpindahan panas berlangsung dalam ruangan hampa udara.

Contoh : panas yang sampai kebumi

Benda yang dapat memancarkan panas yang sempurna disebut radiator yang sempurna dan

sikenal dengan benda hitam(black body). Sedangkan benda yang tidak dapat memancarkan

panas dengan sempurna disebut dengan benda abu-abu(gray body).

2.3 Pengertian Generator

Generator merupakan mesin yang menggunakan magnet untuk mengubah energi

mekanis menjadi energi listrik (Zuhal, 1991). Generator magnet permanen sangat efisien

karena mampu bekerja baik pada kecepatan putar yang rendah, kemudahan dalam

pembuatan dan juga scale up generator magnet permanen sangat mudah dalam mendesain

generator dengan kapasitas daya, tegangan, dan kecepatan kerja tertentu dengan mengubah

parameter seperti kekuatan fluks magnet, jumlah kumparan dan belitannya, jumlah magnet

serta ukuran diameter kawat (Hariyotejo P, 2009).

2.3.1 Generator Fluks Aksial

Secara fungsional, pada dasarnya generator  flusk aksial tidak jauh berbeda dari

generator konvensional umumnya, yakni merupakan salah satu jenis mesin yang dapat

digunakan untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Namun yang

berbeda adalah arah fluks magnetik yang digunakan oleh kedua generator tersebut. Pada
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generator konvensinal arah fluksnya menyebar (radial) kesegala arah, sedangkan generator

aksial arah fluks magnet yang digunakan untuk memotong kumparan secara aksial.

2.3.1.1 Sejarah Perkembangan Mesin Fluks Aksial

Sejarah mencatat bahwa, mesin elektrik pertama yang pernah ditemukan adalah

berupa jenis mesin aksial. Tokoh yang terkait dengan penemuan mesin ini adalah

M.faraday 1831. Namun pada awal masa penemuannya, mesin elektrik jenis ini sulit

berkembang karena beberapa alasan antara lain:

1. Gaya tarik menarik magnetik yang kuat antara stator dan rotor

2. Proses fabrikasi yang sulit

3. Membutuhkan biaya yang sangat mahal unutk proses manufakturnya

4. Kesulitan dalam pemasangan mesin dan keseragaman celah udara

Meskipun, sistem eksitasi dengan menggunakan magnet permanen telah ditemukan

pada awal tahun 1830an, rendahnya kualitas bahan material magnet yang digunakan

(histeris loop yang lebar) juga membuat mesin ini jarang digunakan. Apalagi setelah

ditemukan mesin fluks radial pertama oleh T.Davenport yang dengan cepat diterima dan

digunakan oleh masyarakat luas sebagai konstruksi mesin listrik yang utama hingga saat

ini.

Namun, setelah ditemukannya material-material magnet permanen seperti (Al, Ni,

Co, Fe) pada tahun 1931, Barium Ferrite diawal tahun 1950an, dan khususnya material

Rare-earth Neodymium-iron-boron (NdFeB) pada tahun 1983 membuat perkembangan

mesin listrik dengan eksitasi magnet permanen, khususnya mesin fluks aksial, kembali ke

permukaan. Hal ini terlihat banyaknya penelitian dan karya ilmiah yang mencoba mengkaji

menggunakan mesin aksial untuk bermacam aplikasi.

Selain itu perkembangan mesin fluks aksial ini juga didukung oleh kecenderungan

harga material magnet permanen yang terus menurun dalam dekade terakhir. Dengan

melihat perkembangan sekarang ini, bukan tidak mungkin bahwa mesin listrik jenis fluks

aksial akan memegang peranan penting dalam teknologi konversi listrik dalam beberapa

tahun kedepan.

2.3.1.2 Perbedaan Radial dan Aksial

Pada mesin konvensional, medan magnet berada pada arah radial, artinya fluks

menyebar kesegala arah. Jenis mesin yang mengacu pada fluks ini disebut Mesin Fluks

Radial (RFM) Pada jenis mesin fluks aksial (MFA), medan magnetnya berada pada arah
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aksial. Gambar berikut menunjukkan perbedaan  arah medan magnet antara RFM dan

AFM. Sebuah mesin fluks aksial  dengan sistem eksitasi mengunakan megnet permanen

disebut Mesin Aksial Magnet Permanen(AFPM).

Gambar 2.11 Perbandingan Fluks Radial dan Axial
(Sumber : Sofian, 2011)

Pada gambar 2.11 terlihat jenis radial, magnet ditempatkan pada permukaan rotor

yang dikople kebatang poros(shaft) dan fluks magnetik dihasilkan dalam arah radial yang

tegak lurus terhadap poros menuju stator yang berada pada sisi luar rotor. Pada jenis aksial,

rotor yang berbentuk disk dikopel pada poros dan magnet diposisikan pada permukaan disk

untuk menghasilkan fluks magnet yang paralel (sejajar pada poros).

Pada tipe aksial, kerapatan daya keluaran dapat ditingkatkan dengan membuat

konstruksi rotor menjadi lebih tipis, sedangkan pada tipe radial kerapatan daya keluarannya

tetap, selain itu, penggunaan fluks radial mengharuskan konstruksi generator menjadi lebih

besar, dan genartor menjadi lebih berat. Sehingga unutk beberapa sektor pembangkit, fluks

ini dianggap kurang efektif.

2.3.1.3 Prinsip Kerja Generator Singkron Magnet Permanen Fluks Aksial

Bentuk rangkaian ekivalen dari genrator singkron magnet permanen fluks aksial

adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.12 Rangkaian Ekivalen Generator Magnet Permanen Fluks aksial
(Sumber : Sofian, 2011)

Pada dasar, prinsip kerja generator fluks aksial hampir sama dengan generator

konvensional yang mempunyai fluks radial. Perbedaan yang mendasar adalah pada

generator fluks aksial medan magnet utama (Bf) dihasilkan dari magnet permanen pada

motor sehingga tidak lagi memerlukan catu arus tambahan (sistem eksitasi) seperti pada

gambar konvensional pada umumnya. Medan magnet (Bf) dari rotor kemudian akan

memotong bidang lilitan pada stator yang kemudian akan menghasilkan fluks magnet pada

stator.

Untuk mendapatan nilai frekuensi dapat menggunakan persamaan (2.30)

f =	 (2.30)

2.3.2 Bagian Generator

Generator terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian yang berputar atau yang disebut

rotor. Rotor terdiri dari :

1. poros jangkar

2. inti jangkar

3. komutator

4. kumparan jangkar

Bagian generator yang tidak  berputar disebut stator dan stator terdiri dari:

1. kerangka generator

2. kutub utama bersama belitannya

3. bantalan-bantalan poros

4. sikat arang (pull brush)

2.3.3 Persamaan-Persamaan yang digunakan untuk Generator Magnet Permanen
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1. Untuk menentukan luas magnet mengunakan persamaan (2.31) sebagai berikut:

	=	 . 	 	
(2.31)

2. Menentukan Medan magnetik menggunakan persamaan (2.32) sebagai berikut:

= 	 (2.32)

3. Untuk mencari Fluks magnetik dapat menggunakan persamaan (2.33) sebagai berikut:ф 	=	 . 	 (2.33)

4. Mencari tegangan induksi generator menggunakan persamaan (2.34) sebagai berikut:

Erms = 4,44 . N . f . 	ф . 	 (2.34)

5. Perhitungan arus (I) minimum berdasarkan persamaan (2.35) adalah sebagai berikut:

I = (2.35)

6. Perhitungan daya minimum dapat ditentukan berdasarkan persamaan (2.36) sebagai

berikut:

P = . (2.36)


