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ABSTRACT 

All living things need a water. Water is more useful when flowing. There are few ways to flow water 

upward. It is possible to flow the water with help of threaded pipe and a suction tube. This can be 

done because in the threaded pipe there is an increase of energy when water flowing in it. Suction 

tube has the advantage by presence of air vacuum that can be used to suck up the water. In this 

study, a tool to flow the water up has been made. This tool was developed using suction tube and 

threaded pipe. There are two conditions of flow. The first in the water moves upward while the 

second water moves down. In the first condition the water does not flow continuously while in the 

second condition, water flow more continuously. Flow rate capacity can be determined by the pipe 

cross sectional area and the velocity flow. The velocity of flow is calculated based on gravity and the 

height pressure. High-pressure tube can be formulated from theparameters of the tube, which is 

called the analysis of Buckingham. Tube model Parameters that affecte on the high pressure tube is 

the tube  capacity and the height difference from tube shelter with a suction tubes.  Formulation 

capacity of the discharge will be accurate when we take coefficient of discharge on the applicable 

formula. Discharge coefficient numbers can be formulated from the Reynolds number of tubes and 

roughness numbers of tube. The relationship between three parameters in this problem can be 

obtained with to implement regression  analysis. The regression analysis can be done with analysis 

data from the measurements through experiments. This resulted in the experiment that the 

discharge capacity was be very effected by tube parameters.  So when the suction tube is great then 

the discharge was great too. Then in this model we can be obtained the great discharge on a small 

height difference. That is the research is very delight and have prospect in the future. Then the result 

is very good, thank. 

Keywords: to raise water, treaded pipe, a suction tube. 

ABSTRAK 

Semua makhluk hidup membutuhkan air. Air lebih bermanfaat bila mengalir. Ada beberapa cara 

untuk menaikkan air. Ada kemungkinan untuk menaikkan air dengan bantuan pipa berulir dan 

tabung isap. Hal ini dapat dilakasanakan karena dalam aliran pipa berulir terjadi kenaikan energi. 

Tabung isap mempunyai kelebihan dengan adanya udara vakum yang dapat dimanfaatkan untuk 

menghisap air. Dalam penelitian ini akan dibangun alat untuk menaikkan air. Model alat yang  

dikembangkan memanfaatkan tabung isap dan pipa berulir. Kondisi aliran dalam model ini ada dua 

yang pertama adalah air bergerak ke atas sementara yang kedua air bergerak ke bawah.  Pada 

kondisi yang pertama aliran air  terjadi  tidak continyu sedang yang kedua lebih konrinyu.  Debit 

aliran pada model ini dapat ditentukan dari luas tampang pipa dan kecepatan aliran.  Kecepatan 

aliran dalam model ini dapat di formulasikan dari gravitasi dan tinggi tekan.  Tinggi tekan dapat 

dihitung berdasar parameter model tabung dengan teorema Buckingham. Parameter model tabung 

yang mempengaruhi tinggi takan adalah kapasitas tabung dan beda tinggi yang terjadi antara bak 

tampung dan tabung isap. Agar diperoleh formulasi kapasitas debit yang lebih akurat kita perlu 

menganbil angka koefisien debit pada rumus yang didapat. Angka koefisien debit dapat dirumuskan 

dari angka Reynold tabung dan angka kekasaran permukaan tabung. Hubungan antara tiga 

parameter tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan metode analisa regresi. Analisa regresi 

dapat dilakukan dengan mendasarkan pada data hasil pengukuran pada model percobaan. 
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Berdasarkan analisa data diperoleh hasil bahwa debit akan sangat dipengaruhi oleh parameter 

tabung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika parameter tabung besar rmaka debit juga besar 

meskipun beda tinggi tetap. Maka bisa didapatkan debit yang besar dengan beda tinggi yang kecil 

yang merupakan hal yang sangat nenguntungkan. Ini merupakan penelitian yang menggembirakan 

dan memiliki prospek dimasa depan. Ini suatu hasil yang sangat baik terima kasih. 

Kata Kunci : Menaikan air,  pipa berulir, Tabung Isap. 
 

PENDAHULUAN 

         Semua  makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia 

semua membutuhkan air untuk keperluan hidupnya. Air 

dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan mulai 

yang paling sederhana untuk cuci dan mandi sampai untuk 

kebutuhan yang paling vital yaitu untuk sarana transportasi dan 

kebutuhan vital yang lainnya yaitu untuk pembangkit energi. 

(Muhson, 2002), ( Morris, 1972 ). 

          Air mempunyai sifat atau perilaku yang sangat khas bila 

dibandingkan dengan benda lainnya, sifat tersebut adalah air 

mudah untuk dituang dan akan mengalir bila terjadi beda 

tekanan. Bila dalam suatu wadah atau kolam terdapat 

tampungan air maka tampungan tersebut dapat dialirkan ke 

suatu tempat yang tekanannya atau kedudukannya lebih 

rendah.Dan bila tampungan tersebut  dihubungkan dengan areal 

atau tempat yang tekanannya atau kedudukannya lebih tinggi 

maka tidak akan terjadi aliran air. Maka aliran air yang naik 

butuh energi dari luar (Yuwono, 1982), ( Fearherstone, 1995 ). 

           Sehubungan dengan sifat air yang demikian unik tersebut 

maka dalam kehidupan sehari - hari sering sangat sulit menda- 

patkan air dalam jumlah yang memadai dalam kondisi mengalir. 

Air yang mengalir dalam jumlah yang memadai sering dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, contohnya untuk iri- 

gasi, air minum dan bahkan dapat dimanfaatkan untuk pem- 

bangkit energi yang lebih berguna di masa mendatang dan 

merupakan energi terbarukan. (Giles, 1983), ( Huang, 1994 ). 

           Air yang diam dapat dialirkan ke tempat yang lebih rendah 

tanpa alat apapun karena air mengalir ke tempat yang rendah 

memanfaatkan energi grafitasi yang terkandung dalam air 

tersebut. Namun hal tersebut tidak akan mungkin terjadi bila air 

tersebut dialirkan ke tempat yang lebih tinggi, hal tersebut 

dikarenakan air dapat mengalir ke tempat yang lebih tinggi bila 

terdapat energi atau daya dari luar untuk menggerakkan air 

tersebut, tanpa daya dari luar air tidak mungkin mengalir ke 

tempat yang lebih tinggi, sehingga air mengalir ke atas suatu hal 

yang sulit terjadi  (Triatmodjo,1993 ), ( Dandekar, 1979 ). 

              Salah satu usaha untuk menggerakkan air agar dapat 

mengalir ke tempat yang lebih tinggi adalah dengan bantuan 

pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal bekerja dengan bantuan 

cadangan energi penggerak dari listrik ataupun diesel yang 

menggerakkan sudu pompa dengan putaran arah jarum jam 

dengan kecepatan yang tinggi sehingga energi air meningkat, 

maka air dapat mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Penomena 

ini dapat digambarkan dengan aliran dalam medan yang ber 

putar ( Hughes,1999 ), ( Chow, 1985 ). 

          Sehubungan dengan hal ini maka usaha untuk mengalirkan 

air ke tempat yang lebih tinggi membutuhkan energi yang 

mempunyai arti butuh dana yang besar. Yang menjadi masalah 

dalam hal ini adalah adakah cara meminimalisasi  beaya  dalam 

usaha untuk mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi. 

Mungkinkah mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi dengan 

beaya yang sangat murah. Di sini akan dicoba menganalisa aliran 

air dalam tabung isap dapatkah model tersebut berguna dalam 

mengembangkan alat untuk menaikkan air. Model tersebut 

memanfaatkan sifat dan perilaku yang unik dari komponen yang 

berupa pipa berulir, tabung isap dan sistem pipa katup. Pada 

pipa berulir terdapat sifat yang bernilai positip karena aliran air 

dalam model ini terjadi peningkatan kecepatan dengan adanya 

gaya sentrifugal. Sedang pada sistem tabung isap dengan adanya 

udara vakum akan menimbulkan proses penghisapan sehingga 

dapat membantu untuk membangun model alat menaikkan air. 

Pipa katup punya kelebihan, air yang ada dalam pipa selalu 

punya kedudukan sama sehingga memudahkan proses penghi- 

sapan. 

           Model ini dibangun memanfaatkan kelebihan tiga kompo- 

nan tersebut dan ditambah dengan tabung alir yang bentuk dan 

coraknya sama dengan tabung isap. Model ini diujicobakan dan 

dianalisis secara emprik dengan menggunakan metode analisa 

dimensi dengan memanfaatkan sistem analisa dengan teorema 

Buckingham. Keluaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah bagaimana formula yang berlaku untuk kapasitas debit 

dan parameter apa yang mempengaruhi besar kapasitas debit 

tersebut. 
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           Kapasitas debit pada model ini dapat ditentukan dengan 

perhitungan dengan formula dasar luas tampang pipa dan kece- 

patan aliran. Sedang kecepatan aliran dapat diformulasikan 

dengan grafitasi dan tinggi tekan. Sedang tinggi tekan diten- 

tukan dari parameter tabung. Kapasitas debit tersebut untuk 

memperoleh formula yang akurat juga bergantung dengan 

koefisien debit. Dan koefisien debit bergantung pada angka 

Reynold tabung dan angka kekasaran tabung. 

          Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kapasitas 

debit sangat bergantung dengan parameter tabung, jadi dengan 

ukuran tabung yang besar debitpun semakin besar. Dengan debit 

yang besar maka  kecepatan aliran semakin besar bila diberikan 

luas tampang aliran yang semakin kecil. Air dengan kecepatan 

aliran yang besar punya banyak keuntungan. Maka diperlukan 

penelitian lanjutan untuk memanfaatkan air dengan kecepatan 

yang besar tersebut, yang akan terjadi pada model tabung isap 

dengan kapasitas yang besar. 

LANDASAN TEORI 

Konsep Dasar Aliran Pada Tabung Isap 

          Aliran dalam tabung isap dapat dikategorikan dalam model 

aliran sistem pipa terturup. Dalam sistem aliran pipa tertutup 

parameter aliran tidak dipengaruhi oleh keberadaan udara 

bebas pada bagian atas permukaan saluran. Parameter utama 

dalam model aliran sistem tabung isap ini yang sangat berpe 

ngaruh adalah angka Reynold dan angka kekasaran. Dengan me 

ngasumsikan aliran dalam sistem saluran pipa tertutup maka 

debit aliran dalam model ini sangat bergantung dengan angka 

Reynold dan angka kekasaran. Debit aliran akan dapat digormu- 

lasikan dengan luas tampang pipa dan kecepatan aliran. Dalam 

model ini kecepatan aliran sangat bergantung dengan grafitasi 

dan tinggi tekan tabung.Tinggi tekan tabung perlu dianalisis agar 

didapatkan formulasi yang berlaku secara universal untuk se- 

mua bentuk model melalui analisa dimensi, demikian pula angka 

Reynold dan angka kekasaran yang berpengaruh pada kapasitas 

debit. 

Analisis Kapasitas Debit Pada Model Tabung Isap 

         Kapasitas debit pada model tabung isap dapat difor- 

mulasikan dengan luas tampang pipa dengan kecepatan aliran 

yang terjadi dalam sistem aliran. Kecepatan aliran sangat 

bergantung dengan grafitasi dan tinggi tekan dalam model 

tabung. Tinggi tekan ini dapat dianalisis dengan analisa dimensi 

melalui pendataan parameter yang mempengaruhinya sehingga 

diperoleh persamaan umum sebagai : 

f ( ρ, μ, g, Vt,Va,Ha, Hp, He )  =  0………………………………. ( 1.1.) 

             Dari sistem persamaan tersebut dapat diambil konstanta 

dasar tanpa dimensi sebagai model untuk mencari formulasi 

yang berlaku  secara universal yang punya akurasi memadai se- 

bagai berikut : 

Π1  = M
0
 L

0
  T

0
 ……………………………………………………………..(1.2.) 

             Konstanta ini dapat ditunjukkan dengan formulasi bebe- 

rapa parameter umum tersebut seperti dalam persamaan beri- 

kut : 

Π1 =(ρ )
a
( µ )

b
( g )

c
( Vt )

d
( Vt )

e
( Va)

f
( Ha)

g
 ( Hp)

h
( He )

i
…..…(1.3.) 

          Dengan menyelesaikan persamaan tersebut diperoleh 

persamaan dasar sebagai : 

 (  Vt Va Ha Hp / He
6
 )  = π1.............................................(1.4.) 

            Dan berdasarkan analisa tersebut didapat formulasi dasar 

dari tinggi tekan sebagai berikut : 

   …………………………………(1.5.) 

             Persamaan ini merupakan persamaan dasar yang berlaku 

secara umum untuk menentukan besarnya tinggi tekan pada 

model. 

Analisis Parameter Utama Pada Model Tabung Isap 

Kapasitas debit aliran dalam tabung isap dapat diformulasikan 

sebagai berikut :  

 …………………………….…….( 1.6.)    

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diambil konstanta tak 

berdimensi sebagai ditunjukkan formulasi berikut : 

    …………………………………………..( 1.7. ) 

Konstanta ini berupa koefisien debit yang besarnya sangat 

dipengaruhi sejumlah parameter model sehingga diperoleh 

persamaan berikut : 

f ( ρ,μ,g,He,,Ao,r,ε,Q )  =  0……………………………………………….( 1.8. ) 

Dari persamaan tersebut dapat diambil beberapa konstanta 

dasar yang tak berdimensi sebagai : 

Π1  = M
o
 L

o
  T

o
 ………………………………………………………………….( 1.9. ) 

Π2  = M
o
 L

o
  T

o
 ………………………………………..………………………( 1.10. ) 

Π3  = M
o
 L

o
  T

o
 ………………………………………………………………..( 1.11. ) 

Konstanta ini dapat dibangun dari parameter dasar yang berpe- 

ngaruh sehingga diperoleh : 

Π1    =  ( ρ )
a
 ( µ )

b
 ( g )

c
 ( Ao )

d
 (He  )

e
  ( Q )

g
 ……………………..( 1.12. ) 

Π2    =  ( ρ )
a
 ( µ )

b
 ( g )

c
 ( Ao )

d
 (He  )

e
 ( ( r )

g
 ……………………..( 1.13. ) 

Π3    =  ( ρ )
a
 ( µ )

b
 ( g )

c
 ( Ao )

d
 (Ht  )

e
  ( ε )

g
 ……………………….( 1.14. ) 

Persamaan tersebut diselesaikan hingga diperoleh :  

 ………………….………………………………………..( 1.15. ) 
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  …………………………………………………………..( 1.16. ) 

      …………………..……………………………………….( 1.17. ) 

Sehingga diperoleh : 

F ( π1, π2. Π3 ) …………………………………………………………( 1.18. ) 

Dan diperoleh formulasi umum untuk koefisien debit sebagai : 

Re = f ( Re, Ak ) ………………………………………………………( 1.19. ) 

           Persamaan ini merupakan persamaan dasar dan untuk 

memperoleh formula yang akurat perlu data dan analisa regresi 

sebagai analisa lebih lanjut. 

MATERIAL DAN METODE 

Material Ekperimen 

Material Dalam Ekperimen ini membutuhkan bahan sebagai 

berikut : 

Bak Tandon, bak tandon merupakan bak air dengan kapasitas 

tertentu dan merupakan tempat air yang akan dipergunakan 

untuk percobaan. 

Tabung Isap, berupa tabung dengan volume tertentu yang 

tertutup bagian bawah dan atasnya yang berfungsi untuk 

menghisap air dari bak tandon. 

Pipa Katup, berupa pipa pralon yang bagian bawahnya diberi 

katup tekan yang fungsinya agar air yang akan dihisap tetap 

ketinggiannya. 

Tabung Alir, tabung alir punya spesifikasi sama dengan tabung 

isap namun fungsinya untuk meningkatkan sistem penghisapan 

yang terjadi pada model yang dibangun melalui sistem katup 

tekan. 

Pipa Alir, berupa pipa plastik dengan diameter tertentu dan 

panjang tertentu untuk mengalirkan air dari tabung isap. 

Model Eksperimen 

           Dalam penelitian ini dibuat model percobaan untuk 

mengalirkan air tanpa bantuan energi dari luar. Dalam penelitian 

ini dibuat model tabung isap dengan katup tekan dibantu oleh 

sistem tabung alir yang berfungsi meningkatkan sistem 

penghisapan dalam model. Bentuk model dalam penelitian ini 

disesuiakan dengan jumlah data yang akan diambil untuk 

dianalisadan bentuknya dapat ditunjukkan dengan gambar di 

bawah ini : 

 

Gambar 1.  Gambar Model Tabung Isap Dengan Katub Tekan. 

Hasil Ekperimen Model Tabung Isap 

           Model ekperimen berupa model tabung isap dengan 

katub tekan dibantu dengan tabung alir, setelah diadakan 

percobaan memberikan hasil bahwa model ini dapat mengha 

silkan kenyataan untuk menaikkan air tanpa bantuan energy dari 

luar namun debit sangat kecil dan tidak kontinyu, setelah model 

dibiarkan untuk mengalir udara vakum dalam tabung isap menja 

di mengembang sehingga aliran terhenti. Maka usaha untuk 

menaikkan air belum membuahkan hasil yang menggembirakan. 

Dalam analisis lanjutan untuk tesis ini penelaahan diadakan 

untuk sistem aliran pipa alir lebih rendah dari bak tandon, maka 

aliran air kebawah sehingga sistem  aliran lebih kontinyu. Dalam 

sistem aliran seperti ini debit aliran akan dipengaruhi oleh luas 

tampang pipa dan kecepatan yang sangat bergantung dengan 

tinggi tekan. Perlu analisis yang detail untuk menentukan besar 

nya tinggi tekan dalam tabung. Untuk memprediksi kapasitas 

debit model yang lebih akurat maka formulasi debit tersebut 

perlu dikoreksi dengan koefisiem debit agar formulasi lebih teliti 

dan lebih tepat. Angka koefisien debit tersebut sangat bergan 

tung pada angka Reynold dang angka kekasaran tabung. 

            Maka untuk memperoleh formulasi tersebut perlu data 

percobaan dan analisa regresi dengan data yang memadai. 

Dengan menganalisa model ini diperoleh hasil bahwa kapasitas 

debit meningkat dengan peningkatan parameter model.  

            Debit meningkat sesuai peningkatan parameter tabung. 

Dengan tabung yang besar debit juga akan besar walaupun beda 

tinggi tetap. Maka diperoleh debit yang besar dengan beda 

tinggi yang kecil sehingga punya banyak manfaat. Maka 

diperlukan penelitian yang lebih memanfaatkan hasil yang 

sesuai kondisi ini.  
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HASIL ANALISIS 

Hasil Data Pengukuran. 

           Dari percobaan yang dilakukan dengan menerapkan ber 

bagai variasi parameter model diperoleh data pengukuran 

seperti tabel berikut : 

Tabel 1. Tabel Hasil Pengukuran Model Tabung Isap Dengan 

Katup Tekan 

 

          Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh keterangan 

bahwa kapasitas debit model sangat bergantung pada para 

meter utama pada sistem tabung isap, maka perlu dianalisis 

sehingga mendapatkan hubungan yang berlaku seluruh sistem 

model yang akan dikembangkan. 

Hasil Perhitungan Data Model 

         Berdasarkan pada analisa dimensi yang dikembangkan 

pada model tersebut diperoleh rumusan yang berlaku secara 

umum sebagai berikut : 

Debit model dirumuskan sebagai :  

  ………………………………………………( 1.20. )  

Tinggi tekan diformulasikan sebagai 

  …………………………………………….( 1.21. ) 

Cd = f ( Re, Ak ) ……………………………………………………….( 1.22. ) 

  
.................................................................( 1.23. ) 

 
 ………………………………………………………………..( 1.24. ) 

          Berdasarkan rumusan tersebut
 
dapat diadakan anlisa data 

sesuai hasil pengukuran, yang hasilnya dapat ditabelkan sebagi 

berikut : 

Tabel  2. Tabel Hasil Analisa Data Model Ekperimen 

 

        Berdasarkan tabel diatas diperoleh imformasi bahwa 

kapasitas debit bergantung pada angka Reynold dan angka 

kekasaram, maka perlu analisis untuk memperoleh hubungan 

yang nyata antara parameter yang saling berkaitan tersebut. 

Hasil Analisis Kapasitas Debit Pada Model Tabung 

Isap 

        Berdasarkan analisa data pengukuran setelah dianalisis 

regresi diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum dan 

punya angka akurasi tinggi, diperoleh formulasi dasar untuk 

model ini sebagai berikut : 

Kapasitas debit diformulasikan sebagai : 

  ………………………….…………………….( 1.25. ) 

Tinggi tekan sebagai : 

  .................................................( 1.26. ) 

Koefisien debit sebagai : 

Cd  = 2793.3965 + 0.0523157 (Re) – 100.7663 Ak – 6.97597263 

(Re)
0.6

( Ak )
0.6

 

Berdasarkan hasil rumusan ini dapat dipakai untuk mengem 

bangkan model sesuai kepentingan dan kebutuhan yang ingin 

dicapai. 

HASIL PEMBAHASAN 

Hubungan Angka Reynold Dengan Kapasitas Debit 

         Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hubungan 

antara angka Reynold  dengan kapasitas debit sesuai grafik 

berikut : 
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Gambar.2. Grafik Hubungan Debit Ukur Dengan Angka Reynold. 

           Berdasarkan grafik diatas kapasitas debit berbanding lurus 

dengan angka Rey nold, artinya angka Reynold naik debit naik. 

Hubungan Kapasitas Debit Dengan Angka Keka 

saran Tabung. 

         Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hubu 

ngan antara angka kekasaran tabung dengan kapasitas debit 

sesuai grafik berikut : 

 

Gambar. 3. Grafik Hubungan Debit Terukur dengan Angka Keka 

saran Tabung. 

          Berdasarkan grafik diatas bubungan debit terukur dengan 

angka kekasaran tabung berbanding terbalik, artinya angka 

kekasaran naik debit turun. 

Hubungan Debit Terukur Dengan Debit Hitung. 

          Berdasarkan penelitian debit model dapat diukur maupun 

dihitung yang keduanya punya angka ketelitian tertentu. 

Hubungan debit Hitung dengan Debit terukur dapat ditun jukkan 

dengan grafik berikut : 

 

Gambar 4. Grafik Hubungan Debit Terukur dengan Debit Hitung. 

        Dari grafik ditunjukkan selisih debit ukur dengan debit 

hitung sangat kecil maka formulasi hitungan dapat mewakili 

pengukuran. 

       Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dengan sistem 

korelasi seperti grafik berikut : 

 

Gamabar 5. Grafik Korelasi Debit Hitung Dengan Debit Terukur 

         Berdasatkan grafik tersebut garis regresi membentuk sudut 

empat puluh lima drajat jadi korelasi tersebut satu banding satu 

maka hasil perhitungan dapat mewakili pengu kuran. 

Konsep Menaikkan Air Tanpa Energi Dari Luar. 

   Berdasarkan pada hasil analisa dalam percobaan dalam tesis 

ini diperoleh kesimpulan bahwa model belum efektif bila 

dimanfaatkan untuk menaikkan air. Maka  masalahnya adalah 

mungkinkah membangun  model yang lebih  efisien yang dapat 

dimanfaatkan untuk menaikkan air  tanpa energy sari luar. 

Dalam mereka alat percobaan disini terdapat beberapa fakta 
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yang mendukung untuk memnungkinkan dibangun alat menaik 

kan air tersebut, fakta tersebut adalah : 

1. Peningkatan Debit Pada Model Tabung Isap. 

Berdasarkan hasil analisis bahwa debit aliran meningkat de 

ngan peningkatan kapasitas tabung walaupun beda tinggi 

tetap.  

2. Peningkatan Daya Alir Pada Model Kincir Bersudu Pompa. 

Berdasarkan fakta dapat dibangun kincir bersudu pompa 

sebagai gambar berikut :  

 

Gambar. 6. Gamabar Model Kincir Bersudu Pompa 

    Cara Kerja : 

- Airan air memutar kincir. 

- Sudu berputar karena perputaran kincir. 

- Perputaran sudu menekan air sehingga kecepatan 

bertambah. 

- Daya alir bertambah karena pertambahan kecepatan 

aliran. 

Manfaat, 

Kincir bersudu pompa dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan energi aliran karena pegaruh peningkatan 

daya alir dalam model tersebut. 

3. Peningkatan Kecepatan Aliran Pada Model Tabung Tekan. 

Dalam usaha meningkatkan daya alir dalam aliran air dapat 

juga dibangun model sistem tabung tekan, bentuk dan cara 

kerjanya dapat digambarkan sesuai gambar berikut : 

 

Gambar. 7. Gambar Model Tabung Tekan. 

 

Cara Kerja : 

- Air masuk melalui pipa tekan. 

- Dalam pipa tekan terdapat dua lubang kecil kanan kiri. 

- Lubang kecil  bekerja seperti curat sehingga kecepatan 

meningkat. 

- Terjadi peningkatan tekanan pada tabung. 

- Melalui pipa alir terjadi aliran keluar dengan kecepatan 

yang tinggi. 

- Daya alir meningkat kerana peningkatan aliran, 

Manfaat. 

Model tabung tekan dapat berfungsi sebagai alat peningkatan 

kecepatan aliran. 

Berdasrkan fakta diatas dapat dibangun alat menaikkan air. 

Maka kiata dapat melakukan langkah beberapa tahapan  sebaga 

berikuti: 

a. Perencanaan Bentuk Alat Menaikkan Air. 

Bentuk alat direncanakan sesuai gamber nerikut : 

 

Gambar. 8. Gambar Model Alat Menaikkan Air. 

b. Cara Kerja Alat. 

- Tabung Isap Mengisap Air dan terjadi aliran 

sehingga memutar kincir. 

- Perputaran kincir membuat sudu pompa ikut 

berputar. 

- Perputaran sudu menekan air masuk dalam 

Tabung Tekan. 

- Tekanan Dalam Tabung Tekan meningkat. 

- Terjadi aliran dari tabung tekan ke bak tandon. 

- Terjadi aliran kontinyu yang setabil. 
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c. Analisa Aliran Dalam  Model. 

Berdasarkan model tersebut debit air turun adalah : 

  

Cd  =  2793.3965  +  0.0523157 (Re) –  100.7663 Ak –   

6.97597263  (Re)
0.6 

( Ak )
0.6

 

Maka daya air turun adalah : 

P  = ρ Q g Hp 

Hp  = ( V
2
 / 2 g )  = ( g He / 2 g ) = ( He / 2 ) 

P   =  ρ g Cd  Ao ( g He )
1/2

 ( He / 2 ) 

Daya air naik  

P1  =  ρ g Q ( Hk )  Maka debit dapat diformulasikan 

dengan persamaan daya hingga diperoleh : 

P  = P1 

Q  =  η ( Ao ( He ) ( g He )
1/2

 / ( 2 Hk ) ) 

Perlu diadakan percobaan untuk menentukan besar 

efisiensi tersebut dan harga bisa berferak dari nol sampai 

satu.  

d. Hasil analisa akir. 

Berdasarkan hasil penelitian maupun fakta laapangan 

adaalah sangat mungkin untuk menaikkan air tanpa energy 

dari luar berdasar konsep diatas dan tinggal 

merealisasikan dengan mempraktekkan sesuai kajian 

diatas. 

KESIMPULAN 

Dari hasil percobaan dan penelitian dapat diambil kesimpulan 

 sebagai berikut : 

1. Bentuk model tabung isap berkatup tekan dan bertabung 

alir dapat dipakai sebagai alat menaikkan air namun belum 

kontinyu. 

2. Kapasitas debit aliran pada model belum menunjukkan 

angka yang memadai untuk menaikkan air. 

3. Kapasitas debit dipengaruhi angka Reynold dan angka 

kekasaran tabung, angka Reynold naik dan angka 

kekasaran turun debit naik. 

4. Kontinyuitas debit hanya berlaku pada aliran turun. 

SARAN 

1. Dibutuhkan percobaan dengan data yang lebih banyak 

untuk mendapat kan formulasi yang lebih akurat. 

2. Perlu percobaan lanjutan untuk dapat menaikkan air 

dengan model yang dibantu dengan kincir putar. 

3. Perlu diuji cobakan dengan dibantu model tabung tekan. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Kami ucapkan teruma kasih pada adik Rachmad Muhammad Nur 
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