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PENDAHULUAN
Keseimbangan air di alam semakin hari semakin bergeser. Hal ini disebabkan karena sumber air
tawar yang tersedia di alam jumlahnya terbatas. Padahal kebutuhan air cenderung meningkat sejalan
dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Untuk menjaga keseimbangan air maka
perlu kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya air.
Salah satu jenis pemanfaatan sumber air adalah untuk irigasi. Mengingat Indonesia adalah
Negara agraris dengan tanaman dan makanan utma penduduknya adalah nasi yang berasal dari beras,
maka peran irigasi sebagai pendukunc utama pertanian yang menghasilkan beras mendudukl poslsi
penting. lrigasi memerlukan lnvestasl yang besar untuk pembangunan sarana dan prasarana,
pengoperasian dan pemeliharaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang baik, benar, dan
tepat sehingga pemakaian air untuk lrigasi dapat seoptimal mungkin.
Jumlah air yang diperlukan untuk lrigasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam, juga tergantung
pada macam tanaman serta pertumbuhannya. Untuk itu diperlukan sistem pengaturan yang baik agar
kebutuhan air bagi tanaman dapat terpenuhl dan efisien dalam pemanfaatan air.
Proses pengelolaan irigasi yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengeloiaan, serta pemeliharaan
sarana harus memenuhi persyaratan mutu maupun spesifikasi teknis yang tertuang dalam standar.
Mengingat irigasi merupakan salah satu faktor pendukung sektor pertanian yang merupakan sektor
penting dalam pembangunan perekonomian, fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi
penduduk, pakan dan energi, serta bergantungnyamata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor ini
mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Oomestik Bruto (PDB), peningkatan
devisa dan peningkatan kesejahteraan petanl, sehinga pembangunan pertanian dapat dikatakan
sebag;ai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional. Panitia Teknis Bahan Konstruksi
Bangunan dan Rekayasa Sipil khususnya SUb Panitia Teknis Bidang SUmber Daya Air telah merumuskan
standar tentang irigasi melalui konsensus nasional, dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional
menjadi Standar Nasional Indonesia.
Untuk memudahkan pengguna memperoleh informasi SNI irigasi, Sekretariat Sadan Litbang
menyusun publikasi yang memuat SNI fulltext tentang lrigasi dalam format handbook. Handbook SNI ini
diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi para stakeholder yang kegiatannya terkait dengan
irigasi.
Handbook i':'i memuat 9 judul SNI yang terkait dengan lrigasi yang dikelompokkan dalam tiga
bagian yakni :
1. Metode Uji
2. Tata cara
3. Spesifikasi
Di harapkan SNI tersebut dapat menjadi referensi yang cukup lengkap dan praktis bagi kalangan
perancang konstruksi, penyedia jasa konstruksi {kontraktor), regulator/pemerintah dan masyarakat
sesuai dengan kegiatannya.
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PENJELASAN

•

Handbook SNI ini memuat fulltext SNI yang diterbitkan sejak tahun 2000, yang berkaitan
dengan subyek tertentu untuk memberikan referensi yang praktis dan lengkap bagi
pengguna. Handbook lnl menggunakan format AS, sedangkan SNI asll menggunakan
formatA4

•

Seluruh standar yang dimuat dalam publikasi lni beserta acuan nonnatif maupun
referensinya dapat diperoleh di Bagian Standardisasi Badan Litbang Kementerian
Pekerjaan Umum dengan memant.iatkan layanan lnformasl standardisasl

•

Standar yang menjadi acuan normatif maupun yang menjadi referensi SNI dapat
diperoleh melalul Bagian Standardisasl Baclan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum
dengan memanfaatkan layanan lnformasi standardisasl dengan memperhatlkan
ketentuan perlindungan hak dpta yang berlaku

•

Standar merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai
tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta permasalahan teknis yang mucul.
Untuk memelihara keterkinian SNI, SNI dikaji ulang oleh Panitia Teknls minimal sekall
dalam lima tahun, sehlngga SNI dapat mengalaml revisl, amandemen atau abollsl.
Oisaran kepada pengguna untuk selalu menggunakan SNI edisl terbaru.

•

Untuk menjamin bahwa SNI yang lfigunakan adalah edisi terbaru pengguna sebailmya
membaca claftar SNI clan Pedoman yang dlkeluarkan oleh panitla teknls bahan
konstruksi bangunan clan rekayasa sipil yang dikeluarkan setiap setahun sekali atau
rnelihat di http://litbang.ou.go.id/sni
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EXECUTIVE SUMMARY

Publikasi SNI irigasi ini menetapkan persyaratan mutu berbagai jenis irigasi antara lain irigasi
permukaan, irigasi lokal, irigasi dengan penyemprotan, irigasi tradisional dengan ember, irigasi pompa
air. lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya
meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasl rawa. Usaha yang
dilakukan tersebut dapat meliputi perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana
untuk mengambil air dari sumber- air dan membagi air tersebut secara teratur dan apabila terjadi
kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainase.
lrigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang
lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan demikian tujuan irigasi adalah mengalirkan air
secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengas tanah tidak mencukupi untuk
mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Pemberian air irigasi
yang efisien selain dipengaruhi oleh tatacara aplikasi, juga ditentukan oleh kebutuhan air guna mencapai
kondisl air sesual dengan yang dibutuhkan tanaman.
Slstem irigasi di Indonesia inl mernang sudah mulai dlusahakan, namun masih sangat jarang dan
minim sekali apiikasinya baik dari pemerlntah maupun petanl itu sendiri padahai Indonesia adalah
Negara agraris dengan makanan pokok adalah nasi. Situasi dan fakta seperti itulah yang seharusnya
menumbuhkan dan menyadarkan betapa pentingnya sistem irigasi yang baik di sawah ataupun lahan
pertanian, serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemajuan dengan program-program untuk
mewujudkan pertanian yang berkeianjutan.
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1. Ruang Lingkup
Standar ini meliputi pengertian pemilihan tipe flum, pemasangan, peme.liharaan, persyaratan
umum dan ketentuan dari Parshall flum dan SANIIRI flum serta penyimpangan pada
pengukuran debit untuk menentukan cara pengukuran debit pada saluran terbuka (khususnya
saluran irigasi) pada ·kondisi aliran berubah lambat laun atau aliran langgeng/tuna, dengan
menggunakan Parshall flum dan SANIIRI flum.
Jenis flum tersebut dide.sain untuk dapat beroperasi dalam keadaan aliran sempuma maupun
tidak sempurna.

2. Acuan
2. 1. ISO:
- ISO 772 : 1988, Liquid flow measurement in open channels - Vocabulary and symbols.
2.2 Standar Nasional Indonesia .:
1) SNI 03- 1724-1989 : Tata Cara Perencanaan Hidrologi dan Hidraulik Untuk Bangunan di
Sungai.
2) SNI 03-2401-1991 : Tata Cara Perencanaan Umum Bendung.
3) SNI 03-2414-1991 : Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka.
4) SNI 03-3411-1994 : Metode Pengukuran Tinggi Muka Air pada Model Fisik.
5) SNI 03-3412-1994 : Metode Perhitungan Debit Sungai Harian.
3. Pengertian
3.1. Parshall jlunr adalah merupakan flum untuk pengukuran debit yang penampang
pemasukan menyempit dengan lantai rata, bagian leher saluran dengan lantai yang menurun
pada kemiringan 3 : 8, dan pengeluaran yang melebar dengan lantai naik pada gradien l : 6
(lihat Gambar 1).
3.2. SANIIRI flum adalah merupakan flum untuk pengukuran debit yang berpenampang
pada pemasukan menyempit dengan lantai rata dan turun pada bagian hilir dan dinding tegak
lurus yang menyatu dengan saluran dibagian hilir.(lihat Gambar 3).
4. Pemilihan Tipe Flum
4.1. Pilihan apakah ak3n digunakan Parshall atau SANIIRI flum tergantung pada beberapa
faktor seperti rentang debit yang akan diukur, tinggi tekan air yang tersedia, batas modular
dan rasio dalam keadaan tidak sempurna maksimum, karakteristik saluran, besarnya
kehilangan tinggi tekan air ·yang diizinkan melalui flum, kemungkinan pendalaman da5ar
sehingga terbentuk ·energi, ketelitian pengukuran ·yang diinginkan, kemungkinan aliran
mengangkut sedimen, keadaan pengoperasian yang mengharuskan penggunaan flum yang
dapat diangkat atau yang tetap, dan pertimbangan ekonomis.
4.2. Parshall Flum berpenampang melintang empat persegi panjang dan beberapa lebar leher
saluran yang bervariasi dari (0,152 m sampai 15 m atau lebih). Lihat Tabel l dan Tabet 2.
Parshall Flum berukuran medium dengan lebar leher saluran antara ± 0,15 m dan ± 2.5 m
3
3
yang tepat untuk pengukuran debit antara 0,0015 m /detik sampai 4.0.m /detik merupakiln
ukuran yang lazim digunakan untuk pengukuran debit; jadi ukuran tersebut disarankan untuk
digunakan sebagai bentuk standar. (lihat Tabel 3)
Parshall Flum besar dengan lebar leher saluran antara ± 3 meter sampai ± 15 meter, dengan
desain yang berbeda tergantung pada ukuran flum, yang tepat untuk digunakan ·pada .
pengukuran debit dari 0,75 m3 /detik sampai 93 m3 /detik. (lihat Tabet 4).
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Salah satu kinerja bentuk terbaik dari Parshall flum bila flum tersebut akan beroperasi dengan
baik meskipun rasio dalam keadaan aliran tidak sempuma tinggi dengan kehilangan energi
rendah, ini sehingga flum tepat untuk pengukuran debit dalam saluran dengan kemiringan
dasar kecil. Akan tetapi desain flum ini. rumit disamping keuntungan-keuntungan yang
dimilikinya (lihat Gambar I).
4.3. SANIIRI Flum berpenampang melintang empat persegi panjang, mempunyai lantai
datar dan lebar penampang keluar antara 0,3 m sampai 1,0 m. Flum tersebut cocok untuk
3
pengukuran debit antara 0,03 m /detik sampai 2,0 m3 /detik. (lihat Tabel 5)
Desain dan pcmbuatan SANIIRI flum sangat scdcrhana, tcrkccuali perlu ditambahkan sedikit
penurunan energi kecil pada ujung lantai bagian hilir (lihat Gambar 2).
5.
Pemasangan
5.1. Pemilihan lokasi
5.1.1 Flum harus diletakan pada bagian saluran yang lurus dan dihindari adanya hambatan
setcmpat, dan kekasaran atau ketidak rataan dasar saluran.
5. 1.2 Perlu dilakukan studi awal tentang bentuk fisik dan hidraulik dari lokasi yang
direncanakan, untuk menganalisa apakah bentuk tersebut sesuai (atau dapat dibangun atau
pcrlu dimodifikasi agar sesuai) dengan persyaratan yang diperlukan untuk pengukuran debit
dengan flum. Untuk memilih lokasi harus diberikan perhatian khusus kepada bentuk -bentuk
bcrikut :
a) memadai dari panjang saluran, penampang melintang yang tetap atau teratur dan
kemiringan dasar saluran yang tersedia;
b) keseragaman distribusi kecepatan yang tersedia;
c) keadaan pada bagian hilir (termasuk pengaruh seperti pasang surut, bangunan kontrol dan
sebagainya);
d) · impermeabilitas tanah untuk fondasi bangunan dan perlunya tiang pancang, grouting atau
bcntuk lain untuk mengontrol rembesan;
e) stabilitas sisi atau talud saluran dan perlunya dilakukan perataan atau dibangun tembok
·
·
penahan;
f) tanggul banjir untuk membatasi debit maksimum dalam saluran dan alitan balik yang
terjadi akibat instalasi flum;
g) pengaruh angin terhadap aliran di atas flum khususnya apabila flum tersebut lebar dan
ketinggiannya rendah danjika arah angin betlawanan dcngan arah aliran;
h) pertumbuhan gulrria air;
i) scdimen terangkuUtliran.·
5.1.3 Jika lokasi tidak memiliki karakteristik yang cocok untuk mendapatkan pengukuran
debit yang memuaskan, lokasi tersebut tidak dapat dipakai terkecuali jika dapat dilakukan
perbaikan.
5.2.
Kondisi instalasi
5;2. 1 Instalasi bangunan ukur yang lengkap terdiri dari saluran pengarah, bangunan flum
· dan sebuah saluran hilir. Kondisi dari ketiga komponen tcrsebut mempengaruhi
kctclitian pengukuran secara menyeluruh. Disamping itu bentuk permukaan akhir
flum. bentuk penampang melintang saluran, dan kckasaran saluran juga perlu
diperhatikan.
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5.2.2. Saluran pengarah
5.2.2.1 Saluran peiigarah barus mememihi persyaratan berilcui :
a) saluran barus lurus din aliran bersifat seragam dan mempunyai kemiringan iconstan
sepanjang 5 sampai 10 lcali lebar muka air pad& aliran malcsimum.
_. .
b) kemiringan dasar harus memungkinlcan terjadi aliran sub-kritis dengan bilangan Froude
(Fr/lcurang dari 0,5 (~au 0,7) dimana:

keterangan :

Q...u adalah debit maksimum, (m3/s)

.
·A. adalah luas penampang basah saluran (m2)
h..._. adalah kedalaman air maksimum, (m)
S.2.2.2 Kondisi aliran dan simetri distribusi kecepatan pada saluran pengarah harus diperiksa
mela)ui pengulcuran dengan menggunakan current meter, pelampung, kecepatan rods atau
bahan celup.
Catatan 1 : Taksiran menycluruh dari distribusi kecepatan dapat dilakukan dcngan mcnggunakan current meter.
S.2.3 Bangunan flum
S.2.3.1 Bangunan harus kalcu dan kedap air dari harus mampu menahan kondisi aliran banjir
tanpa terjadi kerusakan oleh crosi sekcliling atau dari bagian hilir. Sumbu harus scjajar
dengan arah ·aliran dalam saluran di bagian. hulu, dan gcomctri harus scsuai dcngan ulcuran
yang diberikan dalain bagian 8 dan bagian 9.
5.2.3.2 Perrriukaan flum khususnya pada pcmasukan dan leher saluran harus licin. Flum
dapat dibuat dari beton <lengan lapisan akhir semen yang licin atau dapat diberi lapisan
dengan bahan non-korosif yang licin. Untuk penggunaan laboratorium, tingkat kelicinan
lapisan akhir harus sarna dengan lembaran logam atau kayu yang tClah diserut, diampelas dan
dicat. Lapisan akhir permukaan sangat penting untuk bagian berbentuk prisma dari Jeher
saluran tetapi persyaratan tidak perlu terlalu kctat dan boleh berkisar antara profil 0,5hmax di
bagian udik dan hilir leher saluran.
'
S.2.3.3 Untuk mengurangi penyimpangan dalam pcngulcuran debit, maka toleransi bangunan
·
·
dapat dilakukan sebagai berilcut :
a) paqa lebar dasar b lchcr saluran : 0,2% dari b dengan 'maksimum absolut 0,01 m;
b) pada deviasi titik dari permukaan datar lcher saluran : 0, 1% dari /; .
c) pada lebar antara permukaan vertikal leher saluran : 0,2% dari lebar ini dengan
maksimum 0,01 m;
.
d) pada lereng rata-rata kemiringan melintang dan mema:njang dasar leher saluran : 0, 1%;
e) pada kemiririgan permukaan yang naik pada lcher saluran : 0, 1%;
f) pada panja"ng leher saluran : 1% dari /;
g) pada deviasi titik pennukaan datar transisi masuk leher saluran : O, l % dari l;
h) pada deviasi titi.k permukaan: datar transisi keluar leher saluran": ·o,3% dari·/;
i) pada dcviasi bidang datar atau lcurva permulcaan vertikal atau naik lain : 1%;
j) pada dcviasi bidang datar dasar saluran pengarah yang dilapisi :.0, 1% darl /;

Sctclah bangunan selesai.diulcur kembali dan diharapkan mempunyai nilai kebcnaran 95%.
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S.2.4 Bagian hilir bangunan
Kondisi aliran di hilir bangunan sangat penting karena akan mempengarnhi muka air lihir
yang dapat mempengaruh pengoperasian flum. Flum akan didesain sedemikian rupa sehingga
tidalc akan tidalc sempuma dalam kondisi pengoperasian normal kecuali untuk jangka waktu
terbatu, misalnya selama banjir. Kontruksi flum dalam sungai dapat me~gubah kondisi
aliran di bagian hilir dan liulu bangunan. Keadaan ini dapat menghasilkan al..-umulasi bahan
dasar sungai di bagian hilir yang lama kelamaan dapat menyebabkan muka air normal naik'
sehingga menenggelamkan tlum, khususnya pada tingkat aliran rendah. Akumulasi bahan
harus dihilangkan.
6. Pemellharaan • Persyaratan Umum
6.1. Pemeliharaan rutin bangunan ukur dan saluran pengarah penting untuk mendapatkan
pengukuran yang tepat.
·
Saluran pengarah pada flum harus dijaga dalam keadaan bersih dan tidak tertutup oleh lumpur
dan beba"S dari gulma air pada jarak minimum seperti ditentukan dalam 5.2.2.1. .
6.2. Tabung pengukur, pipa penghubung dan pintu masuk saluran pengarah harus tetap
bersih dan tidalc tertutup oleh ·Cndapan. Bagian leher dan jalan masuk flum hams bersih dan
bebas dari tumbuhan air.
'·

Pengukuran Tinggi Tckan Air
Metode umum dan alat urituk pcngukuran tinggi tekan air, dan rincian desain dan persyaratan
fungsi tabung pengukur dan rincian titik no! pada alat ukur muka air terd~pat dalam ISO
4373. ·Persyaratan mengenai pengukuran tinggi tekan air untuk tipe flum khusus dibahas
dalam bagian 8 dan 9.
7.

8.
Parshall Flum
8.1. Deskripsi
Parshall Flum berpenampang melintang ·empat persegi terdiri dari pemasukan yang
meoyempit, leher saluran dan pengeluaran yang melebar Oihat Gambar I).
Lantai pemasulcan harus benar-benar rata secara inemaojang maupu~ arah samping. Tembok
sisi harus vcrtilcal dan diatur pada sudut tetap 11° 19' atau harus mcmpunyai penyempitan 1 :
5 terhadi.p si.unbu flum. ·
.
Dalam denah perencanaan, tembok sisi leher saluran harus sejajar. Lantai cendetung·turun
~engan lcemiringan· 3 : 8; ini berlaku untulc semua ukuran flum. Tftik potong ·.lantai
pemasukan .dengan lantai leher saluran.dikcnal sebagai puncak flum. El~vasi puncak di atas
lantai duar leher saluran dikctahui scbagai tinggi puncak f11,1m h,i.
Tembok dinding bagian keluar harus vertikal dan sudut tetap 9° 28' atau sesuai denah
sumbu flum yaitu melebar I : 6. Lantai dasar kemiringan terbalik I : 6; ini berlaku untuk
semua ukuran flum.
Agar debit masuk Jancar dan tidak terjadi hambatan pada permukaan bagian luar flum,
penampang m~intang · pemasukan dan pengeluaran hanis disambungkan dengan tanggul
saluran alami atau lereng saluran buatan oleh tembok sayap vertikal yang terbentuk pada 45°
terbadap sumbu tengah flum atau dalam perencanaan alcan melengkilng dengan radius'R >
'2h.. (lihat Gambar 1). Untuk ukuran flum lebih kecil dengan lebar
leher Icurar11fdari
o~ r:.12:', ~ 52.:0~ ~.!.!".!5 t::~:::;i2:hn pada 51.!dut t~ lurus de!l?JI .sumbu flum.

saluran
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Parshall Flum dapat dibuat dari kayu, batu, beton, beton bertulang, atau bahan lain tcrgantung
pada kondisi setempat. Parshall Flum kecil dapat dibuat dari lembaran logam dan digunakan
sebagai bangunan yang dapat berpindah. "Flu'll yang dibuat dari beton bertulang dapat dibuat
di pabrik dan dipasang di lapangan.

a)_ Tampak atas

Arah aliran

b) Potongan memanjang

Gambar 1
Parshall Flum
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8.2. Dimensi
Parshall Flum mempunyai bentuk tertentu yang secara geomterik antara satu dengan lainnya
tidak sarna. Panjang leher saluran, tinggi puncak dan panjang bagian luar tetap konstan untuk
beberapa flum sementara dimensi lain berkisar sebagai fungsi leblir. leher saluran; dimensi lain
dapat ditentukan secara analitis.
Oleh sebab itu, perlu untuk menggupakan flum yang dikalibrasi dan yang dibangun sesuai
dengan dimensi-dimensi yang ditentukan dalam tabel 1 dan 2 untuk masing-masing Parshall
flum standar dan Parshall flu.m besar.
8.2.1. Parshall Flum standar
Ukuran Parshall flum standar khusus ditentukan oleh lebar leher saluran b {lihat Tabel
kolom 2). Untuk serangkaian Parshall flum standar dengan leb.ar leher saluran b dari 0,250 m
sampai 2.400 m (lihat Tabel I kolom I, nomor 2 sampai 13) dimensi yang menentukan adalah
panjang leher saluran I (kolom 3), tinggi puncak hp1 (kolom 6), koordinat X dan Y dari
penampang melintang leher saluran pada pipa tabung pengukur yang digunakan untuk
pengukUran tinggi hb (kolom 4 dan 5), panjang sumbu pengeluaran /2 (kolom 12), tinggi hp2
(kolom 13), kemiringan lantai leher saluran (3 : 8) dan kemiringan terbalik lantai pengeluaran
{1 : 6).

Tabel 1
Dimensi Parshalll Flum Standar
No.
Panhall
Flum
I
I

2
3
4

5
6
.7
8
9
10
11
12
13

Salunm
b
2

I
3

O,IS2 0,305
0,250 0,600
0,300 0,600
0,450 0,600
0,600 0,600
0,750 0,600
0,900 0,600
1,000 0,600
1,200 0,600
l.SOO 0,600
1,800 0,600
2,100 0,600
2,400 0,600

x
4

o,os
0,05
Q,05
0,05
·0.05
· 0,05
0,05

o,os

0,05
0,05
0,05
0,05
O,OS

y
5
O,o75
O,o75
0,o75
O,o75
0,075
O,o75
O,o75
0,o75
O,o75
O,o75
0,075
0,075
0,01S

Ir••

6
O,llS

0,230
0,230
0,230
0,230
.0,230
0,230
0,230
0,230
0,230
0,230
0,230
0,230

B
·1

I
8

I
9

0,40
0,78
0,84
1,02
1,20
1.)8
1,56
1,68
1,92
2,28
2,64
3,00
3,36

0,610
l,32S
1,350
1,425
1,500
1,575
1,650
1,700
' J.,800
1,950
2,100
2,250
2,400

0,622
1,352
1,377
1,454
1,530
1,607
1,6&3
1,734
1,836
1,989
2.1.cl
2,295
2,448

Tin!
Tern!

Pengeluanin

Pemasul:an
I
10

b
11

0,39
0,415
0,900 0,55
0,920 0,60
0,967 0,75
1,020 0,90
1,074. 1,05
1,20
1,121
.J,161., 1,30
1,50 ·
.
1,227
1,80
1,329
1,427 2,10
1,534 2,40
2,70
1,632

/,

,,_,

12

13

0,61
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

0,012
0,072
0,072
Q,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072
0,072

Tabel 2
Dimensi Parshall Flum Besar
Tmgi

No.
Panhall
Flum
J

14
IS
16
17
18
19
20
21

10

b
2
3,0S

M6

.(,57

6,10
7,61
9,14
11,19
15,24

I
3

x
4

0,305
0,91
0,91 0,30S
1,22 0,305·
1,83 0,305
1,83 0,305
1,13 O,JOS
1,83 . 0,305
l,&3 . 0,305

Pcngcluaia

Pemasulain

Sah1111n
y
5

"-·6

0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

0,343
0,343
0,457
0,686
0,686
0,686
0,686
0,686

b
7
4,76
5,61
7,62
9,1<1
10,67
12,31
IS,48
18.Sl .

I
8.

.(,27
4,88
7,62
7,61
7,61
7,93
8,23
&,23

I
9

B
10

3,66
l,83
4,47
2,03
5,S9
2;3-4
7,32
1,14
8,94
l,35
. 3,86
10,51
13,82
·
4,U
17,27
S,89

,,_,

Tembolc
sisi

u

12

h.
13

1,83
2,44
3,0S·
3,66
3,96
4,27

0,IS2
0,152
0,203
0,305
0,305
0,30S
0,305
O,JOS

l.S2
1,13
2.13
2.13
2,13
2.13
2,13

I

4,18

6,10

1.22

sis
h.
14

0,6

o,s.

0.9
0.9
0.9.
0,9.
0,9.
),()
),()

l,OI
l,OI
l,Ot
1,0<

Dimensi lain dari flum-flum ini (nomor 2 - 13) dihitung menurut persamaan berikut :
a) lebar dari penampang melintang jalan masuk flum, dalam m;
b1 = 1,2b. + 0,48
··········· (1)
b) panjang sumbu dari pemasukan, dalam m;
'• = 0,5b + 1,2
.......... (2)
c) panjang dinding pertemuan, dalam m;
.

'· = 1,02/1

.......... (3)

d) panjang dinding antara bagian pengukuran puncak dan tinggi h., dalam m;

'· =

2/.13

.......... (4)

e) lebar penampang melintang pengeluaran flum ; dalam m;
bi = b + 0,30
.......... (5)
f) tinggi dinding sisi dari pemasukan, dalam m;
he = h. max+ (0, 15 a 0,20)
.......... (6)
Dianjurkan supaya tinggi tembok sisi ditambah dengan I m agar tidak terjadi pelimpasan jika
debit dalam flum melebihi debit desain maksimum.
Panjang /3 dan /4 tembok sayap berubah sesuai dengan lebar saluran alami atau buatan (lihat
Gambar I). Tembok sayap harus berjarak sekurang-kurangnya 0,4 m - 0,5 m dalam tanggul
saluran supaya terjadi penyambungan yang baik pada tanggul saluran atau lereng sisi saluran
buatan.
8.2.2. Parshall Flum besar
Berbeda dengan Parshall flum standar, dimensi Parshall flum besar harus ditentukan untuk
setiap desain yang merupakan fungsi lebar leher saluran. Tidak tersedia persamaan analitis
untuk menentukan dimensi-dimensi utama Parshall flum besar; nilai-nilai yang terdapat dalam
Tabel 2 dapat digunakan. Nilai-nilai ini tidak boleh berbeda atau dibulatkan tanpa dilakukan
kalibrasi flum tambahan.
Tabel 2 menggambarkan dimensi Parshall flum besar c!engan lebar leher saluran antara 3,05
m dan 15,24 m untuk mengukur debit antara 0, 16 m1/detik .sampai 93 m1/detik. Terlihat
dalam Tabel 2 bahwa i, X. Y. hp1 dan hp2 tetap konstan untuk serangkaian flum. Demikian
juga, kemiringan 3 : 8 dan I : 6 masing-masing lantai leher saluran dan lantai pengeluaran,
dan sudut temu (11° 19') dan perbedaan (19° 2s:) tembok sisi pemasukan dan pengeluaran
.
juga tetap konstan u_ntuk semua Parshall flum.
Satu-satunya dimensi yang dapat ditentukan secara analitis adalah panjang dinding antara
puncak dan penampang melintang pemasukan pipa tabung pengukur yang digunakan untuk
pengukurari h•.
Panjang, dalam meter, dengan persamaan :
'· = Q + 0,813
........... (7)
3
Dianjurkan supaya lebar leher saluran b sama dengan sepertiga sampai setengah kali lebar
dasar he dari saluran alami atau buatan (Ii hat Gambar I)
8.3. . Pengukuran tinggi tekan air dan batas pemakaian
Debit melalui Parshall flum ditentukan oleh pengukuran tinggi tekan air pada pemasukan
(tinggi dibagian hulu, h1) dan bagiau Jeher saluran (tinggi di bagian hilir, ht,). Pengukuran satu
atau k.edua tinggi tergantung pada keadaan aliran dalam flum.
Unt1,1k kondisi aliran sempurna, hanya perlu diukur tinggi h.. Bagian pengukuran tinggi h,
akan dilakukan pada jarak I. yang diukur sepanjang dinding miring di bagian hulu puncak
flum [/. dapat dihitung dengan menggunakan rumus (4 dan 7)). Tinggi yang dianjurkan h.
ditentukan dalam Tabel 3 dan 4.
·
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Jika ketelitian tidak begitu penting maka akan digunakan papan duga yang dipasang secara
vertikal di bagian pengukuran tinggi bagian dalam pertemuan dinding masuk dan alat ini
dapat digunakan untuk menentukan h.. Papan duga tersebut berada pada elevasi 0 pada
puncak flum yang merupakan elevasi lantai flum horizontal ujung bagian hilir pemasukan.
Tabet 3
Karaktcristik Debit Parshall Flum Standar
No.
Parshall
Flum

U:hcr
salurnn

Pcrsitnuuu\

b

Q;Ch."

Ill

M'ts

Ukuran linggi

Ukuran debit

h,

Q

m

x I0'3 m3/s

Debit I)

Batas
modular
a,

min.

mox.

min.

max.

(berdasarknn percobaan)

Ratio
dalnm
kcadonn
aliran tidak
scmpuma
(dianjurIcon)

I

2

3

4

5

6

7

8

9

I
2
3
4

0,152
0,25
0,30
0,45
0,60
0 ,75
0 ,90
1,00
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40

0,381 h, 1_,..
0,561
0,679
37
1,038
1,403
l,mh,l)H
2,147 h,'""
2,397
2,904 h.'""
3,668 h.',.,..
4,440
5,222 h,1,,..
6,004 h,1·605

0,03
0,03
0,Q3
0,Q3
0,05
0,06
0 ,06
0,06
0,06
0,06
0,08
0,08
0,08

0,45
0,60
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

1,5
3,0
3,5
4,5
12,5
25,0
3o,o·
30,0
35,0
45,0
80,0
95,0
100,0

100
250
400
630
850
I 100
I 250
I 500
2 000
2 500
3 000
3 600
4 000

0,55

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

5
6
7
8
9
10
II
12
13

h,'""
h,'""
h,'"
h,'·'"

h.'"''

h.'"'"

-

0,62
0,64
0,66
0,67
0,68

-

0,70
0,72
0,74
0,76
0,78

Kctcnmgnn :
1) C s C 0 b x 3,279··
Dimana C0 adalah koclisien debit
n adalah eksponen yang terganlung poda b
2) Dibulatlcan peda nilai terl<ecil

Jika diperlukan ketelitian yang lebih tinggi atau jika digunakan alat pencatat kontinyu atau
alat duga ketinggian maka perlu disediakan tabung pengukur. Untuk menghubungkan tabung
pengukur dengan debit dalarri flum digunakan pipa. Lubang masuk berada pada posisi yang
dianjurkan untuk pengukuran ketinggian dekat lantai pemasukan.
Jika Parshall fluin beroperasi dalam keadaan aliran tidak sempurna diperlukan pengukuran
ketinggian h, dan hb. Bagian pengukuran ~ terletak dalam leher saluran pada jarak X dari
lantai dasar leher saluran. Karena aliran dalam leher saluran cukup turbulen yang
menyebabkan fluktu!lsi muka air maka tidak dianjurkan untuk menggunakan papan duga
untuk pengukuran hb. Oleh sebab itu diperlukan tabung pengukur.
Tabet 1 dan 2 menggambarkan nilai X dan Y, yang merupakan koordinat penampang
·melintang masuk pipa penghubung untuk beberapa ukuran flum. . Papan duga, alat duga
ketinggian atau pencatat kontinyu yang berada pada titik nol terhadap ketinggian puncak flum
harus ditempatkan dalam tabung pengukur.
Desain tabung pengukur dan pipa penghubung harus sesuai dengan persyaratan pada bagian 7.
Tabung pengukur untuk pengukuran h1 dan hb sebaiknya dipasang berdekatan satu sama lain
sehingga seluruh instalasi berada dalam satu tempat (didalam ataupun diluar).
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Tabel4
Karakteristik Debit untuk Parshall Flum Besar
No.
Parshall
Flum

Lchcr
saluran

b

Pcrsamaan
debit •> untuk
kondisi
alir1111

Ukuran tinggi

scmpw11a

Ukurnn debit

h,

Q

Ill

x 10·> m 3/s

m

Q=Ch."

min.

max.

min.

max.

Ratio
dalam
keadaan
aIiran
lidak
scrnpuma
(dianjur-

Koelisicn
aliran tidak

lean\
1
14
IS
16
17
18
19
20
21

2
3,05
3,66
4,57
6,10
7,62
9,14
12,19
15,24

3
1
h, ·'
1

7,463
8,859 h,
10,96 h,1
14,45 h,1..
17,94-h,'"
21,44 h,1-'
28,43 h,1"
35,41 h.'"

°'
°'

scmpuma

(faktor
korcksi)
C,

4

5

6

7

8

9

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

1,07
1,37
1,67
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83

0,16
0,19
0,23
0,31
0,38
0,46
0,60
0,75

8,28
14,68
25,04
37,97
47,16
56,33
74,70
93,04

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

1,0
1,2
l ,S
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

Kctenngan:
I) C • Cob dimana Co adalah koclisicn debit

Ketinggian yang dianjurkan yang dapat diukur oleh beberapa ukuran J.>arshall flum berkisar
antara 0,03 m - 0,8 m untuk flum standar dan dari 0,09 m - 1,83 m untuk flum besar (lihat
masing-masing Tabel 3 dan 4).
8.4. Kondisi aliran sempurna dan tidak sempunia
Debit dalam Parshall tlum dianggap sebagai aliran sempuma jika tidak tergantung pada
ketinggian air hilir. Jika Parshall flum beroperasi dalam kondisi aliran bebas, maka aliran
pada pemasukan berada dalam keadaan sub kritis dimana kedalaman berkurang pada arah
aliran sampai kedalaman kritis tercapai dekat puncak tlum. Di atas puncak, pada bagian leher
saluran, kedalaman adalah sub kritis (lihat Gambar I). Kondisi aliran sempuma tetap
bertahan sampai ketinggian di bagian hilir naik sampai suatu titik dimana rasio dalam keadaan
tidak sempurna (o = h..,Jh,) sama dengan batas modular crc , yaitu :
........... (8)

Jika keadaan yang di atas terjadi, maka aliran dalam pengeluaran dan di bagian terbesar dari
leher saluran, tidak sempuma (lihat Gambar I).
Dengan tinggi tekan air bagian hilir yang lebih besar, keadaan aliran tidak sempuma meluas
ke bagian hulu di pemasukan dan dengan demikian mengurangi debit melalui tlum. Dalam
sebuah tlum yang beroperasi dalam kondisi aliran tidak sempurna debit yang akan diukur
tergantung pada rasio aliran tidak sempurna o.
Tes kalibrasi menunjukkan batas modular untuk Parshall fl um standar adalah 0,55 - 0, 78 (Ii hat
Tabet 3 kolom 8). Nilai rata~rata yang dianjurkan untuk rasio aliran tidak sempurna adalah
0,6 - 0,7 (lihat Tabel 3 kolom 9) dan 0,8 (lihat Tabel 4 kolom 8) untuk masing-masing
Parshall tlum standar dan besar.
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Penentuan debit dalam kondisi aliran tidak sempurna dimungkinkan asalkan rasio aliran tidak
sempuma tidak melebihi 0,95.
Dengan rasio aliran tidak sempurna lebih tinggi, flum berhenti beroperasi sebagai bangunan
pengukur debit.
Perlu dicatat bahwa flum yang beroperasi di bawah kondisi aliran tidak sempurna memberi
keuntungan kehilangan tinggi tekan air yang terendah. Akan tetapi kondisi aliran tidak
sempurna membuat pengukuran debit kurang tepat dari pada yang dilaksanakan dalam kondisi
aliran sempurna. Ol<:h sebab itu dianjurkan untuk memilih dimensi flum supaya flum tersebut
dapat beroperasi dalam keadaan aliran tidak sempurna hanya untuk waktu terbatas misalnya
selama terjadi banjir.
8.5.
Penentuan Debit
8.5. 1. Penentuan debit dalam ko ndisi aliran sempurna
Debit yang mengalir melalui Parshall tlum yang beroperasi dalam kondisi aliran sempurna
diperoleh dari persamaan umum berikut :
Q = Co bh."

........... (9)

keterangan :
Q adalah debit, dalam (m3/s)
b adalah lcbar leher saluran, (m)
h. adalah tinggi tekan air pada pemasukan, (m)
Co adalah koefisien debit
n adalah eksponen yang tergantung pada b
Debit melalui Parshall flum standar nomor 2 - 13, yang beroperasi dalam kortdisi aliran
sempurna, diperoleh dari persamaan berikut :
ho

Q

=0,372b ( 0,305

)l,S69b '·'"
................... .......... _............ (10)

(yaitu Co= 0,372 d~ 11.= 1,569b0•026 ; untuk Parshall flum standar nomor I, Co = 0,384 dan
n mempunyai nilai yang sama seperti di atas)
Persamaan debit untuk s.etiap Parshall flum standar ditentukan dalam tabel 3 kolom 3 dimana
C = Cdb(3 .279)".
Debit melalui Parshall flum besar (lihat Tabel 4, kolom l, nomor 14 - 21) yang beroperasi
dalam ICondisi aliran sempurna (yaitu cr < crc ) diperoleh dari persamaan berikut :
1.6

Q = (2.292b + 0,48)h,
1.6

.. (2.3b + 0,48)h.

........ (11)

(yaitu Co ""2.3 + 0,48/b dan n = 1.6)
.
.
Persamaan debit untuk setiap Parshall flum besar ditentukan dalam Tabet 4, kolom 3 d1mana

Ci •Cob.
Tabel 3 dan 4 juga memberi nilai debit sempurna [dihitung dari rumus (10) dan (11) ] yang
dapat diterapkan pada semua ukuran flum.
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8.5.2. Penentuan debit pada kondisi aliran tidak sempurna
Debit melalui Parshall flum yang beroperasi pada kondisi aliran tidak sempuma dipengaruhi
oleh tinggi tekan air hilir dan dengan demikian dapat diperoleh dengan wa penyesuaian
terhadap debit aliran sempuma :
Qd<=Q-Q&
........ (12)
keterangan :
Qd< adalah debit aliran tidak sempuma
.
Q adalah debit aliran sempurna yang diperoleh dari rumus (10) atau (11)
Q& adalah pengurangan debit.sebagai hasil keadaan aliran tidak sempurna
Untuk mengevaluasi Q& untuk Parshall flum standar (yaitu nomor 1 - 13) persarnaan empirik
berikut harus digunakan :
Untuk Parshall flum besar prosedur penentuan Q& adalah sebagai berikut :

. ({
QB= o,01

}4,S7-JJ... )

K1,s1o.y.' ~2.46p,3os .

+ u bo.m .........•...;.. (13)

Dari gambar 2 Lampiran B pilih nilai QEJ (untuk lebar leher saluran b = 3.05 m) yang sama
dengan rasio aliran tidak sempurna a dan tinggi tekan air udik ~. flum.
Untuk lebar leher saluran b selain 3.05 m, kalikan nilai QEJ yang diperoleh c!ari Gambar 2
dengan koefisien aliran tidak sempurna C, yang sama dengan lebar leher saluran yang
sebenamya (lihat Tabet 4, kolom 9) yaitu :
········ (14)

Masukkan nilai Q& yang telah dihitung dalam rumus (12) untuk menentukan nilai debit al!ran
tidak sempurna Q.ir .
9.
SANIIRI Flum
9.1. Deskripsi
SANIIRI Flum mempunyai penampang meljntang empat persegi panjang dan terdiri dari
pemasuka!l dengan lantai rata yang mempunyai energi pada bagian hilir. Kemudian terdapat
pelebaran mendadak (pada denah) penampang melintang flum yang menyatu dengan sah,iran
bagian hilir (lihat Gambar 3).
·
Tidak terdapat leher salura:n dan pengeluaran yang melebar sehingga SANIIRI Flum lebih
1
sederhaila dalam desain dari pada Parshall flum.
Tembok sisi vertikal dan harus bertemu (pada denah) pada sudut 11°; ini berlaku untuk semua
·
ukuran flum.
Energi, yaitu tinggi lantai flum qi atas dasar saluran hilir, disebut ambang flum hp . Jika
dibangun flum dengan ambang dalam saluran alami maka perlu bahwa dasar dan tangg1,1l di
bagian hilir ambang diberi lapisan separijang I,. ·
ftka dipcrlulcan, lantai flum dapat ditinggikan sebanding dengan dasar saluran di bagian hulu,
·
dengan demikian menghasilkan sebuah ambang dengan. tinggi J,p1 •
Jalan masuk dan keluar flum harus dihubungkan dengan tanggul saluran dengan dinding
vertikal yang diatur (dalam perencanaan) pada sudut tegak lurus dengan sumbu flum {lihat
Gambar3).
·
SANIIRI Flum dapat dibentuk dari beton, beton bertulang atau blok beton, atau bentuk
lembaran logam yang berlubang dengan sudut yang kaku dan diisi dengan adukan semen.
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9.2. Dimensi
Desain SANIIlU Flum merupakan model yang geometris satu sama lain, dengan dimensi yang
merupakan fungsi lebar b jalan keluar penampang melintang fl1,1m. Dimensi-dimensi lain dari
flum dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :
a) Lebar dari penampang melintang jalan masuk; dalam m;
b1 "" 1:1b
........ (15)
b) Panjang dari flum, dalam m;
1. ""11 = 2b

········ (16)

c) Tinggi dari ambang, dalam m;
hp > 0,5 h,.•,..

16

........ {17)

d) Panjang dari saluran di bagian hilir yang diberi lapisan, dalam m;
I, "' 3ha.m:ix

........ (18)

e) Tinggi dari tembok sisi, dalam m;
he = ha,mv. + (O, ls a 0,20)

........ (19)

f) Jarak lebar dari penampang melintangjalan keluar, dalam m;
0,2 < b < 1,0

........ (20)

'8

I

a) Denah

.

..

-<:

-<:

1,

b) Potongan memanjang
~eterangan

:

I. Papan duga

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pipa masuk ke dalam tabung pengukur 3
Tabung pengukur untuk pengukuran h,
Alat ukur tinggi tekan air ·
Alat ukur tinggi tekan air
Tabung pengukur untuk pengukuran hb
Pipa masuk ke dalam tabung pengukur 6
Papan duga
Gambar 2
SANIIRI Flum

Tabet 5 menggambarkan ringkasan dimensi dan kapasitas semua SANIIRI flum standar.
Lebar rata-rata be salura:n alami atau buatan harus lebih besar dari atau sama dengan 1.4b1
yaitu :
·
........ (21)
Hal tersebut harus diperhatikan jika memilih ukuran flum yang akan dipakai untuk setiap
saluran.
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Tabet 5

n·1mens1· d an kanasitas SANIIRI num standar
No.
Parshall
Flwn

b

1.-1,

b,

Ir,

,,,

I,

Tinggi tcrjunan

sempuma
m

m

m

m

m

m

m

I

2

3

4

5

6

7

min
8

I
2
3
4

0.3
0,4
0,5
0,60
0,75
1,0

0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0

0,51
0,68
0,85
1,02
1,275
1,70

0,40
0,50
0,65
0,80
1,00
1,20

0,7,
0,8.
0,9·
1,0
1,2
1,l

1,8
1,8
2,0
2,5
3,0
3,0

0,14
0,14
0,15
0,20
0,22
0,24

5
6

Debit allian
m/dt

maks

min

9

10

males
II

0,55

0,Q3
0,04
0,06
0, 10
0.16
0,25

0,25
0,40
0,63
1,00
1,60
2.50

0,60
0,70
0,85
2,0
I.I

9.3. Pcngukuran tinggi tekan air dan batas pemakaian
Debit pada SANIIRI Flum ditentukan dengan mengukur tinggi tekan air (kedalaman air) pada
bagian jalan masuk {tinggi tekan air hulu, h. ) dan pcngcluaran (tinggi tekan air hilir h., )
(lihat Gambar 3).
Apakah satu atau kedua tinggi tekan air harus diukur tergantung pada kondisi aliran dalam
fl um.
Untuk kondisi aliran sempurna, hanya perlu diukur tinggi tekan air h,. Lokasi bagian
pengukuran yang mencakup jalan masuk pipa penghubung (2 pada Gambar 3) ke tabung
pengukur (3 pada Gambar 3) untuk pengukuran h, bertepatan dengan penampang melintang
jalan masuk flum.
Jika tidak tersedia tabung pengukur perlu dipasang papan duga dekat jalan masuk flum (1
pada Gambar 3) yang dipasang pada angka nol sesuai elevasi lantai flum.
Untuk aliran tidak sempuma kedua tinggi h. dan It-. pcrlu diukur.
Lokasi bagian pengukuran yang.mencakup jalan masuk pipa pcnghubung (7 pada Gambar 3)
kc tabung pengukur (6 pada Gambar 3) untuk pengukuran h., bcrtcpatan dengan pcnarnpang
mclintang jalan kcluar flum. Jalan masuk pipa pcnghubung harus terlctak pada clevasi lantai
flum. Jika tidak tersedia tabung pengukur dapat digunakan papan duga (8 pada Gambar 3)
yang dipasang vertikal terhadap dinding keluar.
Dcsain tabung pcngukur dan pi pa penghubung harus sesuai dengan persyaratari pada bagian 7.
Tinggi tekan air yang dapat diukur oleh beberapa ukuran SANIIRI Flum adalah dari 0, 1 m
sampai 1.1 m (lihat Tabet 5).
9.4.
Kondisi aliran sempurna dan aliran tidak sempurna
Debit pada SANIIRI Flum dianggap sebagai aliran sempurna jika batas modular Oc"" 0,2. Jika
rasio aliran tidak sempurna (cr = h1/h,) lebih besar dari batas modular debit dalam flum akan
hilang. Tinggi ambang dapat ditambahkan untuk mempcrluas jarak aliran sempurna.
Pcncntuan debit pada kondisi aliran tidak scmpurna dapat dilakukan asalkan rasio aliran tidak
sempuma tidak melebihi 0,9.
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Penentuan debit
9.5.
9.5.1. Penentuan debit pada kondisi aliran sempuma
Debit pada SANIIRI Flum yang beroperasi pada kondisi aliran sempurna (yaitu a < 0,2) dapat
diperoleh dari persamaan berikut :

Q =CDb fig h/5

•• •• • •••.•••• ••• • ••••• •

(22)

dimana .Co adalah koefisien debit yang diperoleh dari

CD=0,5 -

6,2°~~~:1

...................•........(23)

9.5.2. Penentuan debit pada kondisi aliran tidak sempurna
Debit pada SANIIRI Flum yang beroperasi pada kondisi aliran tidak sempuma (yaitu a> 0 0 =
0,2) diperoleh dari persamaan empirik.
. ....... (24)
Keterangan :
Qc1r adalah debit aliran tidak sempurna
C, adalah koefisien aliran tidak sempuma atau faktor koreksi yang diperoleh dari
1

Cs

= 1,085 [1 - · 11,7 (I-er)+ ! ] ·················· ·-··· (25)

Nilai C, untuk deretan rasio aliran tidak sempuma a dari 0,20 - 0,90 ditentukan dalam
Tabel 6.
Tabel G
Koelisien aliran tidak sempurna (faktor koreksi) SANIIRI flum.
a

Cs

a

Cs

a

Cs

a

Cs

0,20
0,26
0,32

0,98
0,91
(),96

0,38

0,95

0,50
0,55
0,58
0,60
0,62

0,92
0,91
0,90
0,89
0,88

0,42

0,94
0,93

0,87
0,86
0,84

0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76

0,47

0,65
0,67
0,70

0,72
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80

0,81
0,82
0,83
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90

0,75
0,73
0,71
0,69
0,67
0,65
0,63
0,61
0,58
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10.
Penyimpangan pada Pcngukuran debit
10.1. Umum
10.1.1. Secara umum komponen penyimpangan yang timbul dari beberapa sumber kesalahan
dapat dipcrkirakan (lihat 10.4 dan 10.5) atau digabung (lihat 10.6) untuk mendapatkan
pcrkiraan pcnyimpangan total pada pengukuran debit. Penyimpangan total ini dapat
dipertimbangkan atau debit dapat diukur dengan ketelitian yang memadai untuk tujuan yang
dipcrlukan. Bagian IO bermaksud untuk membcri informasi yang cukup bagi pemakai standar
internasional ini untuk mernperkirakan penyirnpangan pengukuran debit (lihat juga ISO 5168

Measurement offluid flow - Estimation of 1111certai11/y of a flow-rate measurement).
10. 1.2. Penyirnpangan total dapat ditentukan sebagai perbedaan antara debit yang sebenarnya
dan debit yang dihitung sesuai dengan persarnaan yang digunakan untuk kalibrasi flurn yang
dibangun dan dipasang sesuai de ngan standar internasional ini.
Istilah dalam "penyirnpangan" digunakan untuk rnenyatakan deretan nilai-nilai, mengenai
nilai ukur, dimana debit yang sebenarnya diharapkan. terjadi 19 kali dari 20 kali (yaitu 95%
dari batas kebenaran).
10.2. Sumber penyimpangan
10.2. l. Sumber penyimpangan pada pengukuran debit dapat diidentifikasi dengan
memperhatikan beiltuk umum persamaan debit untuk flum :

Q = CoCob

.Ji h"

.................. (26)

keterangan :
C0 adalah numerik konstan yang tidak dapat mengalami penyimpangan
.
g adalah percepatan gravitasi (m/dt2)
10.2.2. Sumber-surnber penyirnpangan yang perlu diperhatikan adalah:
a) koefisicn debit, Co;
b) ukuran dimensi flurn, sebagai contoh lebar leher saluran, b;
c) tinggi tekan air yang telah diukur, h.
10.3. Jenis penyimpangan
10.3. l. Penyimpangan dapat diklasifikasi secara acak atau sistematik; cara acak akan .
mempengaruhi ketelitian pengukuran sedangkan cara sistematik mempengaruhi ketelitian
yang sebenamya. ·
10.3.2. Deviasi standar ser'angkaian ukuran n · dari jumlah y pada kondisi tetap dapat
diperkirakan dari persarnaan :

S
1

_
-

t(yi-y)ll/2
[

keterangan :
y adalah angka perhitungan ukuran /1
Yt adalah hasil ukuran tunggal
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_ __

~'s"-1

n-1

...............,... {27)

Deviasi standar angka ditentukan oleh
-

Sy

s,=---;=

.........•........• (28)

""

dan penyimpangan angka (faktor 2 dapat digunakan jika 11 besar. Untuk 11 = 6 faktor adalah
2.6; untuk n = 8, faktor = 2.4; untuk 11 = 10, faktor = 2.3; untuk 11 15, faktor = 2.1) adalah 2,y
(pada 95% tingkat keyakinan).
Penyimpangan ini adalah hasil penyimpangan dari
pengamatan y terhadap penyimpangan lokal.
10.3.3. Sebuah pengukuran juga dapat mengalami kesalahan sistematik; angka dari nilai yang
sering .diukur dengan demikian akan tetap berbeda dari nilai sebenarnya dari jumlah yang
sedang diukur. Sebagai contoh sebuah kesalahan adalah jika menentukan angka 0 pada papan
duga air terhadap ketinggian lantai masuk yang akan menghasilkan perbedaan sistematik
antara angka sebenarnya · dari ketinggian yang diukur dan nilai yang aktual. Karena
pengulangan pengukuran tidak akan menghapus kesalahan sistematik maka nilai aktual hanya
dapat ditentukan oleh ukuran bebas yang lebih tepat.'
10.4. Penyimpangan nilai koefisien
10.4.1. Nilai yang dikutip dalam standar ini untuk berbagai koefisien persamaan debit untuk
Parshall flum dan SANIIRI diperoleh secara empirik atas dasar percobaan, yang telah
dilaksanakan secara hati-hati, dengan pengulangan bacaan sehingga menjamin ketelitian.
Akan tetapi jika pengukuran dilakukan pada pemasangan yang serupa kejanggalan sistematik
antara koefisien debit dapat terjadi karena variasi pada permukaan alat, pemasangan, kondisi
aliran pengar~. pengaruh skala antara bentuk di lapangan dan model di!.
10.4.2. Penyimpangan koefisien debit yang dikutip standar internasional ini dihitung atas
dasar deviasi data eksperimen (dari berbagai sumber) dari persamaan teori yang diberikan dan
secara keseluruhan adalah sistematik. Persentase penyimpangan sistematik dalam C untuk
Parshall fl um x"c adalah antara 2% dan 4% dan untuk SANIIRI FlumX"c = 3%.
10.5. Penyimpangan pengukuran yang dibuat oleh pemakai
10.5.1. Kesalahan acak dan sistematik dapat dilakukan oleh pemakai
10.5.2. Daiam htagori ini tidak dapat diberikan nilai numerik penyimpangan karena metoda
pengukuran maupun cara dilakukan pengukuran tidak dispesifikasikan : semua ini harus
diperkirakan oleh pemakai: Sebagai contoh pertimbangan inetode pengukuran lebar flum
dapat memberi kelonggaran kepada pemakai untuk menentukan penyimpangan.
10.5.3. Penyimpangan nilai tinggi papan duga harus ditentukan dari perkiraan sumber
individual kesalahan misalnya penyimpangan dalam penentuan nilai 0 papan duga, kebebasan
penentuan pengaruh dan kemampuan pengulangan alat ukur (dimana reaksi mekanik alat
sangat penting), fluktuasi .dasar yang akan diukur dll. Penyimpangari pada tinggi papan duga
adalah akar jumlah kuadrat bilangan penyimpangan individual. Penyimpangan ini kecil jika
menggunakan mi.crometer atau vernier dengan perientuan titik 0 pada ketelitian banding.
10.5.4. Penyimpangan ukuran dimensi flum (khususnya lebar b) tergantung pada ketelitian
ukur alat yang telah dikonstruksi. Dalam praktek penyimpangan ini terbukti tidak cocok jika
dibanding dengan penyimpangan lain.
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10.6. Gabungan beberapa penyimpangan
10.6.1. Penyimpangan acak atau sistematik total adalah hasil beberapa penyimpangan
penunjang yang merupakan gabungan beberapa penyimpangan. Penyimpangan ini dapat
digabung untuk menghasilkan penyimpangan acak (atau sistematik) secara keseluruhan
sebesar 95% pada tingkat keyakinan asalkan penyimpangan yang menunjang &erdiri sendiri.
10.6.2. Semua sumber penyimpangan yang menunjang akan mempunyai komponen acak dan
sistematik. Akan tetapi pada beberapa kasus, komponen acak atau komponen sistematik lebih
menonjol dan sebagai pembanding komponen yang lain dapat diabaikan.
10.6.3. Penyimpangan acak dan sistematik mempunyai sifat yang berbeda oleh sebab itu
biasanya penyimpangan tersebut tidak dapat digabung satu sama lain. Akan tetapi jika syarat
yang tercantum dalam I 0,6.1. diperhatikan penyimpangan acak dari sumber-sumber yang
berbeda dapat digabung dengan peraturan kuadrat jumlah akar dan penyimpangan sistematik
dari sumber-sumber yang berbeda dapat digabung dengan cara yang sama.
10.6.4. Persentase peny.impangan acak ;{0 pada debit dapat dihitung dari persamaan berilcut :

J

X°Q = ± X~2 + yX~2 + 11X~!

........................ (29)

keterangan :

Xc adalah persentase penyimpangan acak pada C;
x·b adalah persentase penyimpangan acak pada b;
X1ra adalah persentase penyimpangan acak pada h,,
y dan n pangkat dari masingmasing b dan h dan tergantung pada tipe dan dimensi flum.

10.6.5. Persentase penyimpangan sistematik
berikut:

X Q pada

X"Q = ± JX"~ + yX";+nX"!.,

debit dapat dihitung dari persamaan

........................(30)

keterangan :
;{c adalah persentase penyimpangan sistematik pada C;
x·b adalah persentase penyimpangan sistematik pada b;
Xh• adalah persentase penyimpangan sistematik pada h.;
10.7. Penjabaran
Membuat daftar penyimpangan acak total dan sistematik total secara terpisah diinginkan dan
sering kali dianggap perlu, akan lebih baik bahwa dibuat penjabaran hasil-hasil yang lebih
sederhana. Untuk mendapatkan hal tersebut penyimpangan acak dan sistematik dapat
digabung sebagaimana dijelaskan dalam ISO 5168 (1978. - Measurement of fluid flow Estimation of uncerlain/y of a flow-rate measurement) dengan memakai persamaan sebagai
berikut :
·

XQ:;:±~x·~+x·~
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.................... ...(31)

11.
Contoh
11.1. Berikut ini akan diberikan contoh perhiti.mgan debit dan penyimpangan yang
betsanglrutan untuk pengukuran debit tunggal dengan menggunakan Parshall flum yang
beroperasi dalam kondisi aliran sempurna. Lebar leher saluran b = 1.0 m dan tinggi papan
duga h, = 0,6 m. Dimensi lain dari Parshall fl um dinyatakan dalam Tabel 1 untuk flum nomor
8.

11.2. Debit dihitung dengan memakai persamaan untuk flum nomor 8 pada Tabel 3.
11.3. Karena penyimpangan acak dapat diabaikan, penyimpangan nilai Q hanya tergantung
pada penyimpangan sistematik :
Q = 2,397h:·569 =2,397x 0,61·i 69 =1,075 m1 /detik

misal

x"c

=3%

(lihat 10.4.2).
11.4. Jika diasumsikan bahwa beberapa ukuran lebar yang digunakan, maka komponen
penyimpangan acak dalam ukuran lebar mungkin dapat diabaikan. Dalam kasus ini,
penyimpangan sistematik dalam ukuran lebar diasumsikan sebesar 0,01 m.
Dengan demikian
.

x·b =O ·
X"b =± O,Ol xlOO

1,0
=±1%
11.5. Besaran penyimpangan yang menyangkut aiat ukur tinggi tckan air bcrhubungan
dengan alat khusus yang digunakan .. Telah dipcrngakan hahwa nngkn nol p:td:1 pap:m dugn
pencatat tinggi tekan air dapat di:uur pad:t kl•lcliti:m :I_ 0,00.l 111 . lni lll<'rup:1k:111 p<·nyimp:1111u111
sistematik. Tidak tcrdap:u pcnyimp:m~an ;i,·:1k y:tn~ lwrhuh1111~:111 11<-n~an :111~1.a 111•1 l. :ll<'ll:t
sampai angka nol di alur kcmbali. angka nol yang sd•<·narnva m1·mp1111yai l><·sarnn dan tnnda
yang sama. Olch scbab i1u
X'M=O

X"1o0 =± 0,003 xlOO

h.

=± 0,003 xlOO
0,6
=±0,5%
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11 .6. Penyimpangan yang berhubungan dengan tipe peralatan pengamatan muka air yang
berbeda dapat ditentukan dengan pengujian seksama dalam kondisi yang terkontrol.
Komponen penyimpangan acak dapat ditentukan dengan melakukan serangkaian bacaan pada
tinggi muka air tertentu. Akan tetapi untuk membedakan penyimpangan ini dari sumbersumber penyimpangan lain, perlu bahwa bacaan-bacaan ini dapat dilaksan.akan dengan tinggi
muka air yang selalu naik (atau turun). Untuk peralatan yang digunakan dalam contoh ini
deviasi standar angka diasumsikan sama dengan st. = 0,003 m. Penyimpangan sistematik
dalam pengukuran tinggi. muka air terjadi karena adanya reaksi, pemuaian pita dll. Jika
mungkin, perlu dilakukan koreksi tetapi pengujian untuk mengontrol tipe-tipe peralatan
tertentu akan menyatakan besaran penyimpangan sistematik residual. Dalam hal ini, jika
digunakan pencatat tinggi muka air maka nilai adalah kira-kira ± 0,002 5 m.
Dengan demikian,
·s;; = 0,003 m

2s;; = 0,006 m

2

X'A =± s;; rlOO
h
= ± 0,006 rlOO
0,6
=±1%

X'A = ± 0,002 5 rlOO
0,6
= ±0,42%

11.7. Perpaduan penyimpangan individual untuk mendapatkan penyimpangan tinggi tekan
air menyeluruh dilakukan sebagai berikut :
Buatlah asumsikan bahwa x·ho dapat diabaikan, .maka penyimpangan pada pengukuran tinggi
muka air adalah :

X~i..=±(X'!o .f.X'!)'' 2
=±(O+I2)
=±1%

dan

X"i.. =±(X'!o +X'!)1' 2
=±(0,5 2 +0,42 2 ) 112
=±0,65%

11.8. Perpaduan penyimpangan individual untuk mendapatkan penyimpangan debit secara
menyeluruh dilakukan sebagai berikut :
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Perscntase total penyimpangan acak pada pengukuran debit adalah

X'<J =±(X'~ + y 2X ;+11 2 X'!.,)" 2
0

2

=±(1 +O+1,569 2 +1 2 )" 2
=±1,86%
Persentase total penyimpangan sistematik pada debit adalah

X"Q =±(X'~ + y2X +11 2 X'!. )
0
;

112

=±(3 2 +1,05 2 xl 2 +1,569 2 +0,65 2 ) 112
=±3,34%
11.9. Untuk memudahkan penyajian, penyimpangan acak dan sistematik dapat digabung
dcngan rumus sebagai berikut :

X<J

=±(X'~ +X"~)

112

=±(1,86 2 +3,34 2 ) 112
=±3,82%
Oleh sebab itu debit Q adalah 1,075 m3/detik ± 3.82% atau (1,034<Q<1,12) m3/detik.
Persentase penyimpangan acak adalah ± 1,86%.
Lampiran A

Daftar lstilah
Bangunan
Penyimpangan
Flum
Elevasi mt1ka air
Alat ukur elevasi muka air
Tinggi tekail

Leher
Alat ukur tinggi tekan air
Tabung pengukur

Structure
uncertainties
flume
. water level
water level recorder
head
throat
head measuring device
stilling wells
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Lampirnn B
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I.

Ruang Lingkup

l.l StJndar ini mencakup pengulcuran debit di sungai atau salu~ buatan pada kondisi aliran
katup atau berobah perlahah dengan menggunakan Arnbang V - rata.
Standar ambang V ad:a1ah bangunan pengontro~ ambang berbentuk V dangkal apabila
dilihat dari arah aliran.

rata

1.2 Ambang ini dap_at .digunakan untuk aliran tidak sempuma atau sempuma. Pada aliran
sempuma, debit hampir tergantung pada taraf air di udik dan pengukuran cukup dilakukan di udik
ambang. Pada aliran tidak scmpurna, debit tergantung pada taraf air di udik dan di hilir serta
diperlukan dua pengukuran tinggi tekan air secara sendiri-sendiri.
Pada ambang V - rata yang standar terdapat :
a) Tinggi tekan di udik; ·
b) Tinggi tekan dalam zone pemisah yang terbentuk tepat di hilir ambang.
1.3 Ambang V - rata digunakan untuk pengukuran debit dengan kisaran yang besar dan
mcmpunyai keuntungan dimana kepekaannya ~angat tinggi pada aliran tidak sempurna.
Pengoperasian dalam aliran tidak scmpuma dapat meminimumkan beda muka air pada aliran
dengan debit besar. Ambang V - rata tidak boleh digunakan pada sungai curam terutama yang
mempunyai angkutan sedimen sangat tinggi.
Tabel 1
1saran Db.
e 1t untu kTll?:a T me A mban2 V R ata
Tinggi Arnbang
Kemiringan
Leba
Kisaran Debit
dari Dasar (m) melintang mercu
r
(m3/det)
(m)

-

0,2

1:10

4

0,015 s.d 5.

0,5

1:20

20

0,03 s.d 180 (dengan tinggi
tekan maksimum 3 m).

1,0

1:40

80

0,055 s.d 630

(dengan tinggi tekan
maksimum 3 m).

2. Acuan
1) ISO 4377, Liquid Flow Measurement in Open Channels -Flat V - Weirs
2) ISO 722 : 1988, Liquid Flow Measurement in Open Channels - Vocabulary and Symbols.
3) ISO 5168 : 1978,Measurement of Fluid Flow - Estimation of Uncertainty ofa Flow-Rate
Measurement.

3. Pengertian
Beberapa pengertian yang berkaitan dengan metode ini, sebagai berikut :
1) Ambang adalah bangunan yang berfungsi untuk meninggikan tarafmuka air di udik sehingga
dapat menimbulkan tinggi muka air pernbendungan di udik dan terjunan di hilir.
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2) Aliran tidak sempurna adalah kenaikan tinggi muka air hilir ambang mempengaruhi tinggi
muka air udik.
3) Aliran sempurna adalah kenaikan tinggi muka air hilir ambang tidak mempengaruhi tinggi
muka air udik.
4) Ambang V-rata adalah profil segitiga dengan kemiringan di udik 1:2 dan di hilir 1:5.
Kemiringan penampang melintang antara 0 s.d 1:10 dengan batasan, bila kemiringan melintang =
0, ambang menjadi profil segitiga dua dimensi, lihat.JSO 4360.
4. Pembuatan
4.1 Pemilihan Lokasi
4.1.l Ambang harus diletakkan pada bagian alur yang lurus, hindari rintangan setempat, kekasaran
ketidakrataan dasar.
·
4.1.2 Survei pendahuluan harus dilakukan terhadap kondisi fisik dan hidraulik pada lokasi yang
diusulkan apakah sesuai (atau ·dapat disesuaikan) untuk keperluan pengukuran dengan ambang.
Pemilihan lokasi ambang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Tersedia panjang dan lebar saluran dengan penampang yang teratur dan cukup untuk
digunakan;
b) Distribusi kecepatan yang ada;
c) Sedapat mungkin menghindari adanya terjunan;
d) Pengaruh pertambahan muka air di udik akibat adanya alat ukur, keadaan aliran di hilir,
termasuk pengaruh gelombang, pertemuan dengan aliran lain, pintu geser, ambang gerak dan
pengaturan lainnya yang mengakibatkan penggenangan;
Kekedapan tanah tempat bangunan, kebutuhan membuat tiang, grouting dan lain-lain yang
diperlukan untuk mencegah rembesan;
e) Tanggul banjir yang diperlukan mencegah debit maksimum dalam saluran;
f) Stabilitas tanggul, penyesuaian atau tembok penguat yang diperlukan pada saluran alam;
g) Pembersihan dasar saluran pengarah berupa batu-batuan atau bongkahan-bongkahan;
h) Pengaruh angin dan pengaruh lainnya yang dapat berpengaruh terhadap aliran di sungai atau
aliran yang melintasi ambang.
4. 1.3 Bila lokasi tidak memiliki karakteristik yang diperlukan untuk pengukuran yang memuaskan,
atau pemeriksaan aliran menunjukkan bahwa distribusi kecepatan dalam saluran pengarah
menyimpang dari contoh yang diuraikan dalam lampiran B, lokasi ini tidak boleh digunakan kecuali
perbaikan lokasi dilakukan secara memadai. Cara lain kinerjanya pembuatan harus diperiksa
dengan melakukan pengukuran aliran yang tidak berkaitan.
4.2
Syarat-Syarat Pembuatan
4.2. 1. Syarat-Syarat Umum
4.2.1.1 Pembuatan bangunan ukur yang lengkap terdiri dari 3 komponen yaitu saluran pengarah,
bangunan ukur dan saluran hilir. Kondisi masing-masing komponen secara keseluruhan
berpengaruh secara menyeluruh terhadap akurasi pengukuran. Syarat-syarat pembuatan termasuk
dalam ambang bentuk penampang melintang saluran, kekasaran saluran dan pengaruh alat
pengendalian keadaan.permukaan di udik atau di hilir bangunan ukur.
4.2.1.2 Distribusi dan arah kecepatan sangat berpengaruh terhadap kinerja ambang (lihat butir
4.2.2 dan lampiran B).
4.2.1.3 Setelah ambang dibuat, setiap perubahan fisik pada waktu pembuatan akan merubah
karakteristik debit, sehingga perlu dikalibrasi.

2
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4.2.2 Saluran Pengarah
4.2.2.1 Jika aliran pada saluran pengarah terganggu oleh dasar atau tebing yang tidak teratur,
sebagai contoh batu-batu besar atau batu-batu lepas, atau belokan, pintu air atau hal-hal lain yang
menyebablcan debit yang mclimpah pada satu penampang dapat sangat berpengaruh pada ketelitian
pengukuran. Debit pada saluran pengarah harus mempunyai distribusi kecepatan yang simetris.
(lihat lampiran B). Hal ini dapat dicapai dengan saluran pengarah yang panjang, luius dan
penampang melintang seragam.
4.2.2.2 Panjang saluran pengarah biasanya lima kali lebar muka air pada debit maksimum, pada
8aat aliran tidak masuk kc saluran pengarah deng&n kecepatan tinggi melalui belokan tajam atau
pintu air bersudut. Akan tetapi saluran pengarah seragam yang lebih panjang lebih baik jika dapat
dipenuhi. ·
4.2.2.3 Panjang saluran pengarah seragarn yang disarankan pada butir 4.2.2.2 mengacu padajarak
pengukuran tinggi tekan di udik. Tetapi, membuat lapisan beton pada dasar dan tebing saluran
alarn bisa menjadi tidak ekonomis, dan untuk itu perlu bangunan penyempitan jika lebar antara
dinding vertikal saluran pengarah yang dilakukan pada ambang lebih kecil dari lebar saluran
alaminya. Pada saluran yang dilapis di udik harus memenuhi persyaratan butir 4.2.2.1 dan butir
4.2.2.2.
4.2.2.4 Dinding vertikal samping dibangun untuk penyempitan saluran alami harus simetris
terhadap garis surribu saluran dan sebaiknya dibuat lengkung denganjari-jari ~ 2 Hmax seperti
terlihat pada Gambar 1.. Titik singgung lengkungan paling dekat ke arnbang harus paling sedikit
sarna dengan Hmax pengukuran tinggi tekan di udik. Tinggi dinding samping harus dipilih
sedemikian rupa sehingga marnpu mengalirkan debit maksimum rencana.
4.2.2.5 Pada saluran yang bebas dari sampah dan benda-benda melayang dapat dicapai dengan
menempatkan dinding peredam terbuat dari balok vertikal, tetapi jarak dinding peredam dengan
titik pengukuran tinggi tekan minimum I 0 Hmax.
4.2.2.6 Pada kondisi tertentu loncatan air dapat terjadi di udik bangunan pengukur sebagai contoh
jika saluran pengarah curarn. Kejadian gelombang terjadi pada jarak tidak kurang dari 30 Hmax
ke udik, pengukuran masih dapat dilakukan untuk memastikan bahwa dengan distribusi kecepatan
teratur pada stasiun pengukur.
4.2.2.7 Kondisi pada saluran pengarah dapat diuji -dengan pemeriksaan atau pengukuran dengan
menggunakan beberapa metode yang ada seperti alat ukur arus, pelampung, tonglcat kecepatan
dan zat warna; cara terakhir berguna untuk memeriksa kondisi dasar saluran. Taksiran kuantitatif
dan lengkap terhadap distribusi kecepatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur arus.
Informasi lebih lanjut tentang alat ul..'Ur arus pada ISO 748. Distribusi kecepatan dapat
diperkirakan dengan menggunakan acuan pada lampiran B.
4.3
Bangunan Ambang
4.3. 1 Bangunan harus kaku, kedap air dan cukup kuat pada kondisi aliran banjir tanpa terjadi
kerusakan akibat pengelupasan atau gerusan di hilir. Dilihat dari arah denah mercu ambang harus
lurus dan tegak lurus terhadap arah aliran di udik, dan geometri harus sesuai dengan ukuran yang
ditentukan. Ambang harus berada diantara tembok pangkal dan lebar mercu harus maksimum sarna
dengan lebar saluran pengarah (lihat Garnbar I). Blok ambang dapat berupa potongan-potongan
tetapi tidak boleh kurang dari ukuran horisontal pada arah aliran, minimum sarna dengan Hmax
.di udik dan 2 Hmax di hilir dari garis mercu ambang.
4.3.2 Ambang dan saluran pengarahnya (bagian sisi dinding tegak) dapat dibuat dari beton
dengan permukaan yang diplester halus atau dilapisi dengan bahan anti karat halus. Pcnnukaan
yang dihaluskan diutamakan di sekitar mercu tetapi lebih baik bila pad a jarak 1h Hmax di udik dan
hilir garis mercu.
3
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Penempatan alat baca

Li:10h'(>3Hmaxl
Pcdoman evahasi hu!u

';;!.Hmax
Sumur penenang
pcdoman eva!uasi ambang

Titik pusat amban

Gambar 1
Ambang V-rata
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Dalam pembuatan di laboratorium, permukaannya harus setara dengan lembaran logam yang
digilas atau diratakan, kayu yang diampelas dan dicat.
4.3.3 Untuk memperkecil penyimpangan debit, toleransi berikut harus dicapai selama
pelaksanaan :
a) pada lebar mercu, 0,2% dari lebar mercu dan maksjmum O,Olm;
b) pada kemiririgan di udik dan di hilir 0,5%;
c) pada kemiringan melintang mercu 0, 1%;
d) pada titik deviasi dari garis mercu rata-rata 0,05% dari lebar mercu.
Di laboratorium, pemasangan-pemasangan umuinnya memerlukan ketelitian ukuran yang lebih
tinggi.
4.3.4 Bangtinan harus diukur setelah pelaksanaan selesai dan nilai rata-rata dari ukurannya daii
penyimpangan standar berada pada batas kepercayaan 95% harus dihitung. Nilai rata-rata
digunakan untuk menghitung debit dan standar deviasi digunakan untuk mendapatkan
penyimpangan total dalam penentuan debit tunggal (lihat 9.6).
4.4
Hilir Bangunan
Kondisi hilir bangunan penting untuk mengendatikan taraf muka air hilir. Taraf muka air ini adalah
salah satu faktor yang menentukan apakah akan terjadi kondisi aliran tidak sempuma· atau
sempuma pada ambang. Oleh karena itu penting untuk menghitung atau mengamati taraf muka
air hilir pada seluruh kisaran debit pada ukuran debit penuh dan membuat kepunisan tentang tipe
ambang dan geometri yang diperlukan dilihat dari kenyataannya dan untuk menentukanjenis/tipe
ambang. Harus dipertimbangkan mengenai cara I sarana dengan dapat meredam energi ruang
olahan di hilir lengkap dengan pekerjaan pelindung untuk mencegah gerusan dan atau yang
kemungkinan terjadi di bawah bangunan.
5.
Ketentuan Umum dan Pemeliharaan
Pemeliharaan bangunan ukur saluran pengarah dan saluran di hilir penting untuk menjamin
pengukuran yang teliti. Hal yang penting untuk saluran pengarah bahwa harus bersih dan bebas
dari sedimen dan tumbuh-tumbuhan pada jarak-..minimum yang ditentukan pada butir 5.2.2.2.
Tabung pengukur arus dan alur masuk saluran pengarah harus juga bersih dan bebas dari endapan.
Tubuh ambang harus bersih dan bebas lekatan kotoran dan pembersihan dilakukan secara hati-hati
agar tidak terjadi kerusakan mercu ambang.
6.
Pengukuran Tinggi Tekan
6.1
Ketentuan Umum
6.1.1 Bila diperlukan pengukuran sesaat, tingi tekan dapat diukur dengan menggunakan
pengukuran vertikal, sudut, titik, tali atau pita ukur. Bila pencatatan kontinu diperlukan, pencatat
muka air harus digunakan. Lokasi dimana harus digunakan pengukuran dijelaskan pada butir 6.4.
6.1 .2 Dengan berkurangnya ukuran ambang dan tinggi tekan, penyimpangan kecil dalam
pelaksanaan konstruksi dan penentuan titik nol serta pembacaan alat ukur tinggi tekan relatif
menjadi lebih penting
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6.2
Tabung Duga Muka Air
6.2.1 Pengilkuran tinggi tekan di udik Jebih disukai dengan menggunakan tabung duga muka air
untuk pengukuran mengurangi pengaruh ketidakteraturan muka air. Bila ini dilakukan juga
sebaiknya mengukur tinggi muka air di saluran pengarah sehingga pengecekan dari walctu kc
waktu. Bila ambang didesain untuk operasi pada kisaran aliran tidak sempurna, pcmisahan sumur
duga muka air dieerlukan untuk rnencatat tinggi tekan pisometer dalam zone pemisah yang
6

tcrbentuk tcpat di hilir mercu ambang.
6.2.2 Tabung duga muka air harus vertikal dan tinggi scrta dalamnya cukup mcrnadai untuk
mencakup seluruh taraf muka air. Pemasangan di lapangan tinggi minimumnya 0,3 m di atas tinggi
muka air rnaksimum yang diharapkan. Tabung duga muka air harus. dihubungkan kc posisi
pcngukuran tinggi tckan yang cocok dcngan menggunakan pipa-pipa.
6.2.3 Tabung duga muka air dan pipa penghubungnya harus kedap air dan dilengkapi untuk .
· mengakomodasi alat· pencatat jenis pelampung rnaka ukuran dan bila kedalarnan cukup untuk
memberikan kelcngkapan di sekeliling dan di bawah pclampung harus bcrjarak sedikitnya 0,075
m dari pada seluruh tingginya dinding tabung duga muka air.
6.2.4 Ujung pipa paling bawah tidak boleh kurang dari 0,06 m di bawah taraf muka air terendah
·
yang akan diukur.
6.2.S Sambungan pipa kc posisi pcngukur tinggi tckan di udik harus bcrakhir pada saluran
pcngarah dan tcgak lurus. Batas saluran pcngarah harus rata dan halus (sama dcngan bcton) pada
jarak·IO kali diameter pipa dari garis pusat pipa penghubung. Pipa boleh miring terhadap dinding
hanyajika dipasang dcngan plat atau ditutup yang mudah dipindahkan, dibuat rata dengan dinding
melalui Jubang-lubang yang dibor. Ujung lubang tidak botch dibulatkan atau ditimbun. Plat
penutup berlubang tidak disarankan bila terdapat tumbuhan atau sedimen.
6.2.6 Pipa penghubl.\ng ke posisi pengukuran untuk zone pemisah tinggi tekan harus berakhir
pada mercu ambang. Untuk pembuatan di Iapangan yang Iuas, pengeluaran dari pipa-pipa ini harus
terdiri dari l 0 Iubang l 0 nµn dengan jarak 2 m pada 50 mm antara panjang garis paralel dan 20
mm di hilir garis mercu, untuk pembuatan di laboratorium atau di daerah sempit (b < 2,5 m)
ukuran-ukuran ini h¥Us dibagi dua. ·
Posisi pusat l 0 puncak lubang pengeluaran harus seimbang dengail sisi dari puncak terendah pada
jarak 0,1 kali lebar total puncak (lihat Gambar l}. Lubang harus serasi dengan permukaan balok
ambang di hilir, lcbih disukai plat baja yang dapat digerakkan untuk pemeliharaan sistem. Plat
penutup ini perlu diberi seal disekelilingnya. Lokasi posisi pcngukuran beda tinggi dijclaskan dalam
butir 6.4.
6.2.7 Pcrlu disediakan tambahan kedalaman di dalam tabung untuk mencegah kandasnya
pclampung di dasar tabung atau karcna cndapan jika pcrlu, discdiakan sarana pembuangan
endapan.
'
Penataan tabung duga dapat meliputi ruang antara dengan ukuran yang sama dan saluran pengarah
untuk memungkinkan lumpur dan sampah Iain mcngendap di Iuar sehingga mudah dilihat dan
dibcrsihkan.
6.2.8 Diameter pipa penghubung atau lebar lubang-lubang harus cukup untuk memungkinkan
muka air di tabung mengikuti naik turunnya tinggi tekan tanpa penundaan yang berarti, meskipun
lubang-lubang tersebut sekecil mungkin, pemeliharaan mudah, merekam oksilasi karena gelombang
periode pendek.
·
6.2.9 Tidak ada aturan tepat yang digunakan untuk mencatumkan ukuran pipa penyambung
karena ini tergantung pada lingkungan pemasdngan khusus, misalnya lokasinya terbuka dan
menyebabkan terjadinya gelombang, dan bila diperlukan tabung dengan diameter besar untuk
menempatkan pelampung alat duga air. Lebih baik membuat penyambung yang terlalu besar
daripada yang terlalu kecil karena pembatasan dapat dengan mudah ditambahkan kemudian jika
gelombang periode pendek tidak dapat diredam secara cukup. Pipa berdiameter 100 mm biasanya
cocok untuk pengukuran tinggi tekan yang tepat dengan aliran tetap di laboratorium.
6.2. l 0 Katup pemisah dengan kelas yang diperpanjang lebih baik dipasang untuk menghubungkan
pipa di dalam tabung duga sehingga tabung-tabung dapat dikeringkan atau dipasang dan
dibersihkan. Jika mungkin, ambang harus dihubungkan ke sistem drainase melalui katup
penyumbat lumpur .dan pipa.
7
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Pemasangan Titik Nol
Ketepatan pemasangan awal titik nol dari alat pengukuran tinggi tekan dengan mengacu
·pada mercu ambailg, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan secara teratur, diperlukan untuk
·
mendapatkan ketelitian menyeluruh.
6.3.2 Alat pemeriksaan titik nol pada interval pendek yang e.kurat harus disediakan. Titik tetap
dalam bentuk plat baja horisontal, harus dipasang dipuncak dinding vertikal samping dan pada
ambang duga muka air. Titik tetap ini harus disifat datar dengan teliti sehingga taraf relatif
terhadap mercu yang diketahui. Perlengkapan titik not dapat diperiksa terhadap titik-titik tetap ini
tanpa melakukan survei ulang taraf mercu setiap saat. Penurunan struktur dapat mempengaruhi
hubungan antara taraf mercu dan titik tetap, sehingga pemeri.ksaan sewaktu-waktu .terhadap
hubungan ini harus d!lakukan.
6.3.3 Pemeriksaan titik nol berdasarkan pada tarafmuka air (pada saat aliran berakhir atau baru
mulai) .menimbulkan kesalahan fatal karena pengaruh tegangan permukaan dan tidak boleh
dilakukan.
6.3.4. Nilai untuk kemiringan melintang mercu m dan titik not dapat · diperoleh dengan
pengukuran taraf mercu pada interval teratur sepanjang garis mercu. Garis lurus terbaik dipasang
melalui titik-titik pengukuran pada setiap sisi ambang dan perpotongan garis ini merupakan taraf
titik nol. Rata-rata kemiringan di kedua sisi digunakan sebagai nil& m dalam rumus debit. Untuk
pemasangan di lapangan disarankan penggunaan teknik sifat datar, tetapi alat ukur meteran mikro
atau jangka sorong .harus digunakan untuk pemasangan di laboratorium.
6.3
6.3.1

Lokasi Penampang Pengukuran Tinggi Tekan
6.4
6.4. l. Arah aliran menuju ambang V - rata adalah 3 dimensi. Penurunan muka air dari pengarah
taraf mercu terendah lebih besar dari pada pengarah ke posisi lain selebar penampang saluran
pengarah dan ini menghasilkan penurunan tekanan pada permukaan air tepat di udik mercu
terendah, lebihjauh kc udik, penurunan tekanan ini berkurang dan padajarak 10 kali tinggi V, 10
h', tarafmuka air melintang saluran mendekati konstan. Dengan demikian untuk mecapai perkiraan
beda tinggi tekan yang akurat, pemasangan alat ukur harus 10 h' di udik garis mercu. H' "'bi2 m
adalah perbedaan antara mercu terendah dan tertinggi .dalam meter. Akan tetapi jika jarak tersebut
kurang dari 3 Hmax, pemasangan alat ukur harus diletakkan pada jarak 3 Hmax di udik mercu
untuk menghindari pengaruh garis penurunan (lihat Gambar 1).
6.4.2 Jika diperlukan pertimbangan lain dalam pemasangan tabung duga yang lebih dekat dengan
tabung perhi dilakukan koreksi koefisien.debit jika H1/P 1 > l. Dalam segala hat, pertambahan
koefisien dapat dilakukan dan pertambahan~ersentase akan tergantung pada lokasi tatiung duga
L1 dan nilai H1/P1 seperti ditunjukkan pada tabel 2, dimana :
H1 adalah total tinggi tekan relatif di udik dari taraf mercu terendah;
P1 adalah tinggi mercu terendah dari taraf dasar udik;
L1 adalah jarak lokasi pengukuran tinggi tekan di udik dari garis mercu
Tabet 2.
. d eb.it
K ore ks'1 ter ha d ao koeIimen
Kenaikan (o/o) dalam Co untuk nilai HtlP1
L1
!Oh'
8 h'
6 h'
4 h'

I

2

3

0
0
0
0

0
0,3
0,6
08

0
0,6
0,9

8
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6.4.3. Ambang V - rata dapat digunakan untuk pengukuran pada rentang aliran tidak scrnpuma
jilca pemasangan tabung duga dikombinasikan dengan yang berada pada mercu. (lihat butir 6.2.6)

7.

Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Debit

7.1
Persarnaan Debit
Persarnaan debit didasarkan pada penggunaan tinggi tekan terukur :

Q=

(~r

GT

Keteiangan : Q
Co
Cv
Cs
Cc1r
m
g
h

112

512

cocvc,c.mg h

adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah
adalah

•• •• ••• • •••••• ••• ••••••••••• ••• •••

O)

debit total;
koefisien debit;
faktor kecepatan datang;
faktor bentuk;
faktor reduksi aliran tidal,c sempuma;
kemiringan inelintang mercu;
percepatan gravitasi;
·
tinggi tekan terukur di udik relatif terhadap taraf mercu terendah.

7.2
Koefisien Debit Aliran
Koefisien debit dirumuskan dengan

Co=CDM (

~·

)/2
)

=CDM(l-km/h)"

2

Keterangan : Cd..

adalah koefisien debit modul;
adalah tinggi tekan terukur, sama dengan h - km;
k..
adalah faktor koreksi tinggi tekan.
C.u. dank.. tergaptung pada kemiringan melintang ambang. Lihat Tabel 3.
Untuk pengukuran lapangan, km diabaikan karena kurang dari I mm.

h.

7.3
Faktor Kecepatan Pengarah
Karena persamaan debit diturunkan dari rumus yang menggunakan tinggi tekan total, faktor
kecepatan datang Cv digunakan untuk mengoreksi tinggi tekan terukur, yaitu :

Cv =

Keterangan

(~·f

... . .. ... .......

(3)

Hi adalah tinggi tekan total di udik yang terkait dari tarafmercu terendah.
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Penggunaan persamaan (1)

- h v2.1
H1 - +-2.g

Keterangan : V1 adalah kecepatan rata-rata pada saluran pengarah;
P1 adalah beda tinggi antara taraf mercu terendah dan taraf rata-rata dasar saluran
pengai"ah;
·
adalah lebar mercu.
Sehingga :

c.'J/5

=

t+±Y1C/ ................................... (4)

Keterangan :
Yi= [0,4CoCsC.rmh
b (P1 + h)

2

2
]

Persamaan (4) dapat diselesaikan dengan iterasi; nilai Cv didapat dari persamaan Y 1 dan dapat
dilihat pada Tabet 4.
Untuk Y1 < 0,08; Cv membed pendekatan yang baik dengan :
Cv = l +

1,25 Y1
l - 2,5 Y1

...... .. ....... .. .... .. .... ( 6)

Kesalahan relatip karena pendekatan ini kurang dari 0,7%.
7.4
Faktor Bentuk
Faktor bentuk dimasukkan ke dalam persamaan debit untuk ambang V - rata karena sebab
geometri aliran berubah bila debit melampaui kondisi penuh \'- rata.. sehingga :

C,

=

512

l-(l·h1 /h,)

jika h, > h1 .............................. (7)

Keterangan h1 = b/2m adalah perbedaan antara tarafmercu terendah dan tertinggi.

10

42

Faktor Reduksi Aliran Tidak Sempuma
7.5
Bila ambang tidalc sempurna, yaitu h,. > 0,4 H. dcbitnya befkurang. Falctor redulcsi digunakan
untulc menghitung debit tidak scmpurna :

c. .. 1

' jilr..a h,JH. ~ 0,4

C. = 1,078[0,909

-(~f] 0,183 jika hpclli-e>0,4 ........ (8)

Kcterangan :

h,. adalah beda tinggi tekan zona pemisah cfektif dengan taraf mercu terendah = h, - k..;
H, adalah beda tinggi tekan zona pemisah tcrukur dengan taraf mercu terendah;
H. adalah beda tinggi tekan total cfcktif dengan taraf mercu t.crendah.
yl

H• =h+--k
"'
2
Nilai C. dihitung deng'io menggunakan rumus (8) nilai h.,. I h. dan Y 2 dapat dilihat pada tabel S,
dimana:

y

=
l

1

Co Cs m h
[b (p, + h)]

Untuk h,.lh. < 0,9; Cdt dapat dihitung dengan pendekatan menggunalcan prosedur dua langkah
(kesalahan relatip 1%) sebagai berikut:
a) Perkiraan c..,.. berdasarkan pada nilai h,. I h. menggunakan hubungan sebagai berikut :
}
c..... = 1 ----> jika h,. /h. < 0,55
cdto = 0,9 ------> ~~ka 0,55 ~ h.,. lh. < 0,7
................. (9)
c..,.. = 0,8 ------> Jtka 0, 7 ~ h,. /h. < 0,85
c..,.. = 0,7 ------> jika 0,85 ~ h,.. lh. < 0,9
b)

Hitung besaran-besaran berikut :
y, = Co Cs m h
b (P1 + h)

1

C,, O,•

l + 0,5 y

H.

Cv o.• h.

I

Cv 2

l/l]O.lll

cdt

= 1.018

[

o,909-(

~)

Bila h,.. lh. ~ 0,9 diperlukan lebih banyak langkah iterasi dan perlu mengacu pada Tabel 5
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Batasan Pcnggunaan
Batas bawah tinggi tekan udik dalam praktck bcrhubungan dcngan bcsaran pcngaruh sifat
fluida dan batas kckasarannya. Untuk ambang dcngan mcrcu bcrpenampang halus dan dipclihara
dcngan baik, tinggi tekan minimum disarankan 0,03 m. Bila mcrcu dibuat dari bcton halus atau
bahan bcrtckstur scrupa, disarankan batas bawahnya 0,06 m.
7.6.2 Nilai pcrbandingan h'/p1juga dibatasi pada 2,5 dan batas untuk h'/P2, dimana P2 adalah
taraf mercu terendah .relatif terhadap tinggi dasar hilir, scperti tcrlihat pada Tabel 3. Hal-ha!
tersebut diatur dengan lingkup percobaan pemeriksaan dan bervariasi dengan kemiringan
melintangnya.
7.6
7. 6.1

Tabet 3
Rin2kasnn koefisien van2 disarnnkan, nembatasan d_a n oenv1mn11n211n
Nilai yang disarankan menurut nilai
Tipe ambang V - rata
kemirin1 an melintani mercu
:S 1 : 40
1 : 20
1 : 10
H1/h1 :S1
Koefisicn debit modular CDrn 1>.
Faktor koreksi tinggi tekan k...
- Penyimpangan acak pada debit X1 CDrn.
Penyimpangan mcnurut sistem pada
penyesuaian koefisien debit modular X11 cllrn.
Batas modular.
Pembatasan lain :
• h1/P 1
• h1/P2
Celah pengukuran

-

H1/h1 > I
Koefisien debit modular CDrn I)
Faktor koreksi tinggi tekan k.. .
Penyimpangan acak pada debit X' CDrn.
Penyimpangan menurut sistem pada
penyesuaian koefisien debit modular X11

-

-

1)

cllrn.

Batas modular.
Pembatasan lain :
• h1/P 1
1
m h /P2
Celah pengukuran

1,22
0,0005 m
:t:0,5%

1,21
0,0008 m
:t:0,5%

±3%
65%-75%

9±2,3%
±3,2%
65%-75% . 65% - 75%

:S2,5
:S2,5
10 h'

:S2,5
:S2,5
!Oh'

:S 2,5
:S2,5
10 h'

1,24
0,0004m
±0,5%

1,23
0,0005m
:t:0,5%

1,22
0,0008m
:t:0,5%

±2,5%

±2,8%

±2,3%

65%-75%

65%-75%

65%-75%

:S2,5
:S8,2
lOh'

:S2,5
:S8,2
10 h'

:S2,5
:S 8,2
10 h'

Perhitu'ngan pada kondisi bukan modular harus didasarkan pada Cn. • 1,25; 1,24; 1,22 untuk
nilai kemiringan melintang mercu masing-masingl:40, atau lebih kecil 1:20 dan 1:10.
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1,23
0,0004m
:t:0,5%

Tabel 4
Kecepatan faktor pendekatan dalam pengertian Y1.

y,

0.000

0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.o7
0.08
o.p9
0.10
0.11
0.12
0.13
0. 14
0.15

1.000
. 1.013
1.027
1.041
1.057
1.074
1.092
1.112
1.133
1.158
1.185
1.216
1.252
1.295
1.350
IA26

Catalan :

C. untuk masin11:-masin11: nilai y,
0.004
0.002
1.005
1.018
1.032
1.047
1.063
1.080
1.100
1.120
1.143
1.168
1.197
1.230
1.268
1.316
1.377
1.468

1.002
1.016
1.030 .
1.044
1.060
1.077
1.096
1.116
1.138
1.163
1.191
1.223
1.260
1.305
1.363
1.446

0.006

0.008

1.008
1.021
1.035
1.050
1.067
1.084
1.104
1.124
1.148
1.174
1.203
1.237
1.277
1.326
1.392
1.492

1.010
1.024
1.038
1.054
1.070
1.088
1.108
1.129
1.153
l.180
1.210
1.244
1.286
l.338
1.408
1.523

Tabcl 4 dibaca scbagai bcrilcut: Kolorn pada tanda Y1 menunjukkan nilai Y 1 dalam dua dcsimal;
baris pada tanda Y1 menunjukkan nilai Y1 untuk desimal ketiga. Contoh, nilai C. untulc Y1 •
0,069 adalah 1,100

13

45

Tabel 5
Faktor reduksi aliran tidak sempuma C,,1 fungsl h,.Jh. dan Y2
1-, .~.. lh,

0,10

0,20

0,JO

0,995
0,993
0,990
0,987
0,9&1

0,9!!6
0,993
0,990
0,917
0,084

0.996
0;993
0,991
0.988
0,905

0,4G
0,47
0,48
0,49
0 ,50

0,981
0 ,977
0,975
0,972

0,901
0,978
0,975
0,972
0,969

0,982
o._979
0,976
0,973
O.!lGll

0,903
0, 900
o.m 1
0,973;

0,51
0 ,52

0.005

0,!165
0.002

0,41
o.~2

0,13
~.+!

0,45

D.9G8

0,41

0,40

c.., fur the lollowlng voluu of 1'2
o.;i- 0,52 O,St! o,eo 0,114 0, 68
0,998 !
o. 995
0, 9921
0 ,9891
0,087

0,998 ~
o.995
0.993
0,990
0;997

o,9041
0, 981
0,978
0,9741
o,911

G.984
0,981
0,9781
0,975
o.972 f

0,961' O,OG7

0,960

0 ,1)(;.t

O. M~

0,997

0,9971
0,991 0.9~1
0, 991
0,992
0,089 0,989
0,985
• 0.085

I

0,983·
0,980
0,977
0,9H
0,970. 1 0,971

I

I

0,998
o.99G
0.993
0,990
0,988

0.999 . 0.999
o.m 0,997
0.99-4 0.994
0,991 0,992
0,988 0.909

o,995
0,982
0,979

0.985 0,986
0 ,982 0,963
0,979 0,980
0,978 . 0, 977
0,973 0,974

I

6,916
0:9n

0.72

0,76

0,80

0,8'

0,998
0,995
0,992
0,990

1,000
O,e98
0,900
0,993
0,990

1,000
0 ,999
0 ,996
0,994
0,991

1.000
1,000
0 ,997
0,995
0,992

1,()()
1,()()
0,991
0,99!
0;99:

0,987
0,954
0,981
0,978
0,975

0,988
IJ,985
0,932
0,979
0 ,97G

0 ,9SS
·o.986

1.000

I

o.9S7

0,99'
0,98!

o.983 I o.984

0.9~

0 ,900
0 ,977

0,9S1
0 ,978

0,98;
0,97!

0.974
0 ,071
O,OGG O,DG7
0 ,963 0,9&1
0,959, 0 ,96 1

0,975
0 ,972
D.'89
0,9G5
0 ,962

0,076
0,173
0,970
0,967
0,963

0,956

0,958
0.955
0 ,951
0,90
0,943

0,960
0 ,95G
0,953
0 ,919
0 ,9'15

0,939
0,935
0,931
0,927
0,922

0,941
0,937
0,933
0,929
0,924

0,917
0,913
0.908
0,902
0,897

0,920
0,915
0,910
0,905
0,899

0.883
0,877
0,871
0,864

0,891
0,886
0,880
0,873
0,867

0,894
0,808
0, 882
0,076
0,870

0, 857
0,849
0,842
0,831
0,825

0,860
0,052
0,845
0,837
0,828

O,CGJ
0,056
0.848
0,640
0, 832

0,11.1

o,ose o.oao

0 .5'1
0,55

0, 954 " 0,!)511
0,950 0,951

0,006
0.002
0,950
0,955
0,!151

d,56
0,57
0 ,('8
0.59
O,GO

0,946
0,912
0,938
0,934
0,929

0,947
0,943
0,939
0,934
o. ~:ic

0,948
0,9'\ol
0,940
0,935
0,931

0,61
0,G2
0.63
0,64
0,65

0,925
0,920
0,9161
0.911
0,905

0,928
0.921
0,916
0,911
0,906

0,927 . 0,928
0,922 o. 923
0,917 0, 919
0,912 o. 914
0,907 0,909,

0,66
0,67
O,ll8
Q.59
0,70

0,900
o,r.i&
0,889
0,883
0,877

0,901
0,895
0,890
0,834
0,878

0,902
0,897
0,891
O.M5
0,879

0 ,899
0,8981
0,893 0,094
0,887 0,888
0,881 0 ,882

O,D09
O.l!Ool
0,899
o,893
0,887

0,910
0,905
0,900
0,895
0,889

0,912
0,907
0,902
0.896
0,891

0.898 1 0,900
0,893 0,895

0,71
0.72
0, 73
0,74
0.75

0,871
0,064
0,857
0,850
0.8~3

0,872
0,865
0,050
0,851
0,844

0,873
0,867
O,SGO
0,853
0,845

0,875 0 ,876 o.m 1 o,878 1 o.~80 0,881
0,869 o.870 I 0,871 0,877. 0,874-, 0,875
0, 86'1 0,86G . 0,867 0 ,869
0, 8G2
0,857 0,859 : O.SGO 0 ,862
0,855'
0,8"8 0,819 0,850 0,65~ ' 0,853 0,055

0,883
0,877
0, 871
0,86'1
0,857

O,M5
0,879
0, 873
0,8G6
0,859

o.881
0,875
0,8G8
0.861

C.76
0,77
0.78
0,79
0,00

0.035
0, 026
0.818
0.808
0,799

0,836
0,827
0,819
0,810
0,900

0,837
0,829
0,821
0,812
0 ,802

0,810
0,8320, 823
0,814
0,805

0,841 ' O,IJ.13
0,'033 0,835
0,825 0,826
0,816 0,817
0 ,806 0 ,008

0,01
0,82
0,83
J,6•

0,708 0,789
0,777 0,778
0,765 0,786
0,751. 0,7S4
0,738 · 0,739

0 ,792
0 ,781
0,769
0,756
0,742

0 ,79~

0,784
0,772
0 ,760
O,H6

0,796
0,706
0,774
0,761.
0,7• 6

0.798
0,788
o,776
0,764
0,750

·i.f.7

0,722
0,705

·: .r"· .

0.G35

0,727
0,710
0,691
0.663
0,642

0,73 1
0,715
0,696
0,674
0,649

0, 733
0, 717
O,G98
,0,677
0,652

0,736
0,719
0,701

~.05

'J,!35

:J.nr

\ :~

O,Oll

0,662
• n,635

r" r..~02
:. .:: ~
·'.~5G
...... •"'."':'..1
·-· ··-- ·-····

...

0,724
0,707
O,G87
0.Gli5
0,638
0,6()!;

!

0,932 1

I

0.610
0.•97

o.or.o

O.OUI

0,957

0,957
0,95'1

0 ,933

0,950
0,946
0,942
0,938
0,934

0.951
0,947
0,943
0,939
o,935

0 ,929
0 ,924
0,920
0 ,915
0,910

0,929 I o.930 o.9~ r . 0,932
I
.
0. 925 0,926 1 0 ,927 0,928
0, 920 0.921
0.922 0,9231
0,916 '1 0,917 0,918 0.919
0. 911 0,91 2 ' 0,913 0,914

0,919 0,949
0,9451 0,945
0, 941 I 0 ,941

0.9~7

0,l)()ol

I

o .~3i

i 0 ,905

0,620
0.579
0.516

I
I

I

I

0,952
0,918
0,944
0 ,940
o,936

i
I

I

0,6SO

I

I

0, 9371 0, 938

! 0,939

0,9341 0,935
0, 929 0,931
0,925 0,926
0.920 0.922
0,915 0,917

I

0,957
0 ,953
0,950
0,946
0 ,942

I o.9si

0-,948
0,944
0 ,940

0,936
0 ,932
0 ,928
0,923
0,918

I

0,938
~.934

0,929
0 ,925
0.920

i
1

0,9141 0,915
O,D09 0,911
0,903 ~.905

O,M7

I

0,889

I

0,850
0,842
0,834
0,825
0,816

0,852
0,844
0,838
0,828
0,819

0,851
0, 847
0,839
0,831
0,822

o.ooo
0,790':
o,778 I
0,766
0,753

0.802
0,792
0,781
0 ,768
0,755

0,001
0,79'1
0,783
0,77 1
0,758

0;001 0.010
Q,797 0,800
o, 788 I 0.189
0,774 • 0,777
0,761 0,765

0,813
0,803
0.792
0 ,781
0 ,760

0,815
0,808
0,796
0,784
0 ,772

0,819
0,810
0,799
0,788
0,778

0.023
0,814
0,804
0,793
0,701

0,738
,0,722
0,701
0,683

0,711
0,725
0,707
0,687
0,662

0,714
0,728'
0,711
0.690
O,GG7

0, 747
0,732
0,714
0, 695
0. 571

0,751
0,73G
0,719
0,699
0,576

0,755
0,710
0,723
0,704
0,682

0,759
0.7•4
0.728
0,709
O,J88

0,763
0,749
0,7Jl
0, 715
0,691

0,7M
0,751
0,738
0,721
0, 700

0.633
0,595

0 ,630
0 ,600
0 ,515

0.6'13
0,607
0.5!i3

0,619
0.614
0,563

0,655
0.621
0,572

~.662

0,629
0,$112

0.009
0,637
0,593

0,676
0,6'<6
0,604

I

0,659

0,624

0 ,5.37
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0,958

0 ,848
0 ,840
0 ,832
0 ,823
0,814

0,620
0,509
0.529

0.522

l

0,973
o.m

O,SM, 0.816
o.836 0, 838
0,828 0,830
0,8191 0.821
0,610 0,812

0,655

0.S&t

O,O<IS
0,06,
o,962

0,953 I 0,954
0.949 0.950 o.951
0,9451 0,946 0,947
0,911
0,942 0,913

i

I

j

0,9551 · 0, 957
0 ,952

I

0,907 1 0,908
0,901 9,903
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8.
Perhitungan Debit
8.1
Langkah-Langkah Perhitungan
Persamaan (1) digunakan untuk menghitung debit dari besaran yang diketahui : P 1, m, h', b, h dan
h,. Pcrhitungannya adalah sebagai berikut :
a) Hitung h. = h - k.. dan Co menggunakan persamaan (2) dan nilai Co dan km yang sesuai dari
Tabcl 3;
b) Hitung C. mcnggunakan persamaan (7);
c) Hitung c•. Bila ada kondisi aliran modular, C.., = I. Bila kondisi aliran tidak sempuma, hitung
k.. dcngan mcnggunkan nilai k.. dari Tabcl 3; hitung pCrbandingan h,Jh.; hitung Y2 ... Co
C. m h I [ b (P1 + h) ]; cari nilai C.., dari Tabet S atau hitung Cdr dengan pcrsamaan (9) dan (10);
d) Hitung Y1 menggunakan persamaan (5); tentukan nilai Cv dengan menggunakan.persamaan
·
(6) atau Tabel 4;
e) Tentukan nilai Q dengan mengganti besaran yang telah diketahui kedalam persanuan (!).
Conteh diberikan pada butir 11.

h,.-!1-

8.2
Akurasi
8.2.1 Secara keseluruhan ketepatan pengukuran akan tergantung pada :
a) Akurasi konstruksi dan bentuk akhir ambang;
b) Akurasi pengukuran tinggi energi;
c) Akurasi pengukuran dimensi;
d) Akurasi nilai-nilai koefisien;
e) Akurasi rumus persamaan debit.
Metode untuk memperkirakan parameter penyimpangan dapat digabungkan untuk memperoleh
penyimpangan secara keseluruhan dalam perhitungan debit seperti diberikan pada butir 9.
8.2.2 Penyimpangan (tingkat kepercayaan 95%) dalam koefisien debit modular dapat dilihat pada
Tabet 3. Hal ini mengakibatkan kesalahan acak dan kesalahan sistematik yang terjadi pada saat
percobaan kalibrasi dan juga pada kondisi sebenamya tetapi sedikit mengubah nilai koefisien yang
terjadi dengan variasi debit.
9.
Kesalahan dalam Pengukuran Debit.
9.1
Umum
9.1.1 Penyimpangan total dalam pengukuran aliran dapat diperkirakan jika penyimpangan dari
berbagai sumber digabung. Pada umurnnya, kontribusi pada penyimpangan total dapat diperkirakan
dan akan menunjukkan apakah debit aliran dapat di~kur dengan ketelitian yang cuk"Up terhadap
masalah yang ditangani.
Butir 9.2. sampai butir 9.7 akan memberikan keterangan yang lengkap kepada pemakai Standar
untuk memperkirakan penyimpangan dalam pengukuran debit.
9 .1.2 Kesalahan dapat diketahui jika perbedaan antara debit aliran sebenarnya dan yang dihitung
sesuai dengan persamaan yang digunakan untuk kalibrasi bangunan ukur yang diperkirakan
dibangun dan dipasang menurut standar ini. Pengertian "Penyimpangan" digunakan untuk
menentukan kisaran nilai pengukuran sebenarnya diharapkan berada antara 19 sampai 20 kali
(dengan tingkat kepercayaan 95%).
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Sumber-Sumber Kesalahan
9.2
9 .2.1 . Sumber kesalahan dal~ pengukuran debit .dapat ·diidentifikasi dengan menggunakan
persamaan (1) :
11

Q =

2)'
(S4)"2 (1

111

CoCvCsC.mg

h"2

Konstanta (4/5)'12 (1/2) 11 tidak menimbulkan kesalahan dan kesalahan terhadap g dapat diabaikan.
9.2.2 Oleh karena itu sumber kesalahan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :
a) Koefisien debit Co; perkiraan numerik penyimpangan, yang intinya sama dengan nilai
·
penyimpangan seperti pada C0m dalam tabel 3;
b) Faktor kecepatan pengarah C;, yang pada umumnya penyimpangan acak dalam faktor ini begitu
kecil, sehingga dapat diabaikan :
X'Cv = 0 . .......... . ......... ............... . .... ..... .. (11)
Penyimpangan yang ierjadi dalam faktor ini dapat diturunkan dari persamaan (4). Dalam praktek
penyimpangan sistematik (dalam persen) dapat didekati dengan persamaan :
2

X" Cv = ± 6

···················-····················(12)
h
b(p,+h)

c) Faktor bentuk C, : bila aliran dibatasi oleh V, nilai faktor ini adalah satu dan tidak ada nilai
penyimpangan. Bila aliran diatas kondisi V penuh, nilai faktoi' ini tergantung pada h' dan he (lihat
· persamaan 7). Kedua besaran ini akan merupakan besaran yang cukup berarti dan kesalahan dalam
tinggi tekan tidak akan besar pada tingkat ini. Jadi ada lagi penyimpangan yang diabaikan dalam
faktor ini;
X'C, = X"C, ......... . . ... . ....... ......... ... ............... (13)
d) ·F aktor reduksi aliran tidak sempuma Cd, : umumnya pe11yimpangan secara acak dalam faktor
·
ini dapa~ diabaikan, sehingga :

X'Cd, =O ........... . ..... . .. ... ....... ... ... .. ... .. ......... (14)
Bila aliran sempurna nilai faktor ini adalah satu dan tidak ada nilai penyimpangan. Bila alirannya
tidak sempuma ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai penyimpangan:
I) Penyimpangan dalam penentuan hubungan antara Cc1r dengan hpo/lic di laboratorium;
2) Penyimpangan dalam pengukuran tinggi tekan efektip di udik, h.;
3) Penyimpangan dalam pengukuran tinggi efektip dalam zona pernisah hpc. Penyajian untuk
penyimpangan sistematik (dalam persen) adalah :

X" c.,, = ± 5 ( 1- cdr )~l + x·~ + X"~ .............. (15)
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e) Kemiringan tnelintang mercu m : nilainya 'akan tergantung pada keakuratan konsuuksi dan
pengukuran berikutnya pada struktur.
·
f) Tmggi tekan terukui' di udik : penyimpangan acak (dalam persen) dalam h diberikan
dengan :

X'k c

±100~ ...................-........Q.6)

i<.eterangan : 2 s~ adalah penyimpangan rata-rata dari n pembacaan tinggi tekan di udik (lihat butir
9.3); Faktor ini dihubungkan dengan fluktuasi acak dari suatu seri pengukutan. fika hanya dilakukan
satu kali pembacaan tinggi tekan penyimpangan ini harus diperkirakan oleh pengguna.
Penyimpangan sistcmatik dalam h tergantung pada penyimpangan pengukuran tinggi tekan dan
pemasangan titik no! pada alat ukur. Faktor. ini diberikan (dalam persen) dengan :

x•h = 100)C:.h + e~ .........................(17)
Keterangan :
ea adalah Penyimpangan sistematik dalam pengukuran tinggi tekan di udik (semua penyimpangan
tidak merubah secara acak selama satu seri pengukuran harus dimasukkan seperti : pantulan balik
dan geseran).
ei.. adalah penyimpangan.dalam penentuan titik no! alat ukur.
Penyimpangan ea dan ei.. harus diperkirakan oleh pengguna.
g) Tinggi tekan zone pemisah hp : penyimpangan dalam hp harus diperlakUkan dengan cara yang
sama seperti pada penyimpangan h.
9.3
Tipe-Tipe Kesalahan
9.3.1 Kesalahan dapat diklasifikasi sebagai kesalahan acak atau kesalahan sistematik, kesalahan
acak dipengaruhi oleh hasil pengukuran dan kesalahan sistematik dipengaruhi oleh keakuratan
sebenamya.
.
··
9.3.2 Deviasi standar dari n pengukuran besaran y kt:adaan tetap dapat diperkirakan dengan
menggunakan persamaan berikut :

s,

=[tc:~~Y>'

r- - -

O•l

Keterangan Y adalah rata-rata aritmatika dari n pengukuran. Deviasi standar dari rata-rata
adalah :

Sr
s, .. Tn
............................................... (19)
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dan penyimpingan pada rata-rata adalah 2 S1 (pada tinglcat kepercayaan 95%). Penyittipangan ini
adalah kontribusi dari pengarnatan y terhadap total penyimpangan.
. .
9.3.3 Suatu pengukuran dapat juga mendapatkan kesalahan sistematik. Ntlai ma-rat& dari sangat
banyak nilai pengukuran akan tetap berbeda dari nilai sebenarnya yang sedang diulcur. Sebagai
contoh, kesalahan dalam ·pemasangan titik nol pada alat ukur tinggi muka air pada elevasi balik
' menghasilkan perbcdaan sistematik antara rata-rata pengukuran tinggi energi sebenamya dengan
nilai-nilai sesungguhnya. Pengulangan pengukuran tidak akan menghilangkan kesalahan sistematik.
Nilai sebenamya hanya . dapat ditentukan dengan pengukuran tersendiri yang diketahui lebih alcurat
9.4
Kcsalahan pada Besaran-Besaran dalarn Standar irii
9.4.1 Semuakesalahan dalam kategori ini adalah kesalahan sistematik. Nilai koefisien debit dan
scbagainya yang dikutip dalam Standar ini didastrkan pada taksiran percobaan, yang dilakukan
dengan seksama dan dcngan pengulangan pembacaan yang cukup untuk menjamin ketepatan yang
memad8i.
9.4.2 Akan tetap~ bila pengukuran dilakukan pada instalasi lain yang serupa, perbedaan sistematik
antara koefisjcn debit dapat terjadi menurut variasi permukaan akhir alat ukur pemasangannya,
kondisi aliraii pengarah dan lain-lain.
9.4.3 Pcnyimpangan koefisien yang dikUtip dalam Standar ini dihitung berdasarkan penyimpangan
data percobaan (dari berbagai sumber) dari persamaan teori yang telah diberikan. Penyimpangan
yang disarankan menunjukkan kumpulan kejadian dan.percobaan yang telah dilakukan.
9.5
Kesalahan pada besaran-besaran yang diukur oleh pengguna
9.5.1 Kesalahan acak dan sistematik akan terjadi dalarn pengukuran yang dilakukan oleh
pengguna.
9.5.2 Apabila metode pengukuran atau cara-cara pengukuran tidak dispesifikasikan, nilai
pcnyimpangan tidak dapat dibeiikan nilai-nilai tersebut harus dipeikirakan oleh pemakai. Sebagai
contoh, pcrtimbangan metode pengukuran lebar bendung harus memungkinkan pengguna
memperkirakan besamya penyimpangan.
9:5.3 Penyimpangan pada nilai tinggi cnergi tcrilkpr harus ditentuktn.dari taksiran dari sumbersumber pcnyiffipangan yang berbeda, seperti penyimpangan penetapan titik no!, karakteristik arah
angin dorninan, kepekaan alat ukur dan pantulan yang ditimbulkan olch alat Gika dapat
dipertimbangkan) dan sisa penyimpangan rata-rata dari segi pengukuran Gika dapat
dipertimbangkllp)
9.6
Kombinasi Penyimpangan
9.6.l Total pcnyimpangan sistcmatik atau acak merupakan pcnjumlahan dari masing-masing
penyimpangan yang dapat merupakan gabungan dari penyimpangan. Asalkan kontribusi
penyimpangan tidak saling bergantung, kecil-kecil dan banyak penyimpangan ini dapat digabungkan
bersama untuk mcmb~ri penyimpangan acak (atau sistematik) pada tingkat kepercayaan 95%.
9.6.2 Scmua sumber yangmcmberi penyimpangan akan mcmiliki dua komponen sembarang dan
sistcmatik. Akan tctapi, dalam dalam kasus tertentu salah satu komponcn sembarang atau sistcmatik
mungkin lebih dominan dan komponen yang lain dapat diabaikan.
9.6.3 Karena perbcdaan sifat pcnyimpangan acak dan sistematik, penyimpangan terscbut
sebaiknya tidak digabungkan satu dcngan lainnya. Akan jika tctapi persyaratan pada butir 9.6.1,
dipcrtimbangkan l?enyimpangan acak dari sumber yang berbeda dapat digabungkan betsama-sama
dcngan cara akar jumlah kuadrat, penyimpangan sistcmatik dari sumbcr yang bcrbeda dapat
digabungkan dengan cara yang sama.
·
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9.6.4. Persentase penyimpangan acak X'Q dalam debit aliran diberikan seperti :

x·Q = ± ~x·c~ + x ..1 +6,25, x·~ l .... ........ ... .. .......... ............. c20)

Pada pemyataan di atas, X'.. umumnya diabaikan.
9.6.5. Persentase penyimpangan sistematik X"Q dalam batasan sebagai berikut :

x·Q=±~(x·c~ +x·c~ +c~ +X~' +6,isx~'J" ............................ (21)

Pada pemyataan di atas X''mjuga diabaikan.
9.6.6 Harus dicatat bahwa penyimpangan pada debit aliran tidak konstan untuk alat ukur tertentu,
tetapi bervariasi dengan debit aliran. Sebabitu perlu mempertimbangkan penyimpangan untuk
berbagai debit aliran yang mencakup kisaran pengukuran yang diperlukan.
9.7 Penyajian Hasil
Meskipun daftar penyimpangan acak dan sistematik secara terpisah lebih disukai dan sering
2
diperlukan, namun perlu ~ = ± ../ X'o2 + X"Q penyajian hasil yang lebih sederhana. Untuk
keperluan ini, penyimpangan acak dan sistematik dapat digabungkan. Dalam ha! ini, penyimpangan
acak dan sistematik dapat digabung untuk menghasilkan penyimpangan total ~Contoh
10.1 AJiran Modular Pada Debit Rendah
10.1.1 Data Dasar
Suatu bendung V rata dengan kerniringan ~elintang mercu 1 : 20,3. Lehar mercu dan Jebar saluran
pengarah 36 m dan permukaan dasar di hulu rata-rata 0,82 m di bawah elevasi mercu terendah.
Hitung debit bila pengukuran tinggi energi di hulu 0,61 m. Pembacaan tinggi energi 10 kali
berturut-turut memperikan standar deviasi rata-rata 0,5 mm dan perkiraan penyimpangan pada
pembacaan pengukuran titik no! adalah I mm. Pengukuran dasar bersama dengan perkiraan
penyimpangan acak dan sistematik diberikan dalam Tabel 6.
10.
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Pcngukuran Dasar

Tabel 6
p eny1moan2an aca kd an sistemattik.
Estimasi PCll vimoanlZBn ''
Sembaranl?:
Sistematik

m - 20,3
b - 36m
P1=0,82m
h •0,621 m
h' =0.887 m .

I)

±0%
±0,002m
±0,00lm
±2som
±0001 m

±0,2%
±0.005 m
±0,001 m
±0,003 m
±0001 m

ei.. - ± 0,00 I m (penyimpangan sistcmatik)

2 sh .. ± 0 00 I (ocnvimoangan acak)
Koefisien dan nilai koreksi tinggi energi yang sesuai didapat dari tabel 3 seperti di bawah ini :

cllm adalah
km

adalah

1,22
(penyimpangail acak ± 0,5% dan penyimpangan sistematik ± 3,2%)
0,0005 m (penyimpangan dan diabaikan).

10.I.2 Perhitungan Debit
Berikut ini merupakan contoh perhitungan debit (lihat butir 8.1)
a) h. = h - km= 0,6205

b)

c, =

1

= 0,0055

Cv

1 25 1
Y =l 0070
'
l-2,5y 1

= l+ •

3

= 9,59 m /det

Jadi debit yang dihitung adalah 9,59 m3/det.
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10.1.3. Pcnyimpangan acak pada debit yang dihitung
Contoh berilcut merupakan perhitungan penyimpangan pada debit yang dihitung (lihat butir 9.2).
a) Dari Tabel 3, X'CD = ::!:: 0,5%
b)

x·.-o

2Sh
00001
c). X'k"" ±100--==±lOOx-'--=±0 2%
h'
0,621
•

d) Dari persamaan (20) :

l 0.1 .4 Penyimpangan sistematik pada debit yang dihitung
Contoh perhitungan penyimpangan sistematik pada debit yang dihitung adalah sebagai berilcut :
a) Dari Tabel 3 : X' co= ::1:: 3,2%
b) Dari persamaan (12):

X"

=±[6x

CV

0,6212
] =O
36(0,82+0,621)

c) Untuk aliran mod.ular, X"Cdr = 0
d) X". = ::1:: 0,2%
e) Dari persamaan (17) :

X" - ±

100~ 0,003 2+0,0012 =±O,S%
0,621

b -

f)

Dari persamaan (21):

X"Q =± ~J.22 +0 2 +02 +0,22+6,25 x 0,52
=

± 3,4%

10. l.S. Total penyimpangan pada debit
Berdasarkan persamaan (22) total penyimpangan pada debit adalah :

XQ

=±Jo 72 + 3 42 = ± 3 So/c
J

J

0

J

,,,
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10.2. Aliran Tidak Sempuma pada Debit Tinggi
10.2.l Data Dasar
Arnbang V- rata mempunyai kemiringan melintang mercu 1 :10,1. Lebar ambang dan saluran
pengarah adalah 25 m, permukaan dasar di hulu rata-rata 0,56 m di bawah taraf mercu terendah.
Hitung debit bila alat pencatat muka air di hulu dan muka air di atas alat pencatat di mercu masingmasing 2,614 m dan 2,211 m. Pembacaan berturut-turut terhadap tinggi energi pada zone pemisah
menghasilkan standar deviasi 2, l mm dan perkiraan penyimpangan pad a titik not 2 mrri.
Tabel 7
an an acak dan
l>crkiraan

an an sistematik

an an•>

Pengukuran Dasar
m ~ 10,1
b =25m
P1 •0,56 m
h a 2,614 rh
-2.211. m
h • 1238 m

hr
I)

Acak

Sistematik

±0%
±0,002m
±0,002m
±2 Shm
- ±2St.pm
± 0 001 m

±0,2%
±0.004m
±0,002m
±0,003 m
±0,003 m
± 0 001 m

= ± 0,002 m (penyimpangan sistematik)
2 sk = ± 0,003 m (penyimpangan acak)
s S = ± 0,0042 m en im an an acak
Nilai koefisien dan koreksi tinggi energi yang sesuai didapat dari Tabet 3 sebagai berikut:
adalah 1,22
(penyimpangan acak ± 05~);
· (penyimpangan sistematik ±'2;3%)
km adalah 0,0008 (penyimpangan diabaikan)
ei.,

c6m

10.2.2 Perhitungan Debit
Berikut ini contoh perhitungan debit (lihat 8.1) :
a) h. = h- km= 2,6132 m, atau 2,613 m
Co= Cnm (h. I h )sn = 1,219
b) C. = 1 - (1 - h11h.)sn
= 0,7991
c) H.,. = h,- km= 2,2102 m, atau 2,210 m
H.,.lh. = 0,8458
Co Cs m h2
Y2=---b (P1 + h)
= 0,847

54
??

2

0,4CoCsCc1rmhJ

d)Y1=
[

(P1 + h) b
= 0,0713

e) Q = (4 I 5)sn (1 '2) 112 Co Cv Cs Cdr m g
:,,,, 120, 4 m3/det

112

hl

12

3

Debit yang dihitung adalah 120,4 m /det
10.2.3 Penyimpangan acak dalam debit yang dihitung.
Berikut ini contoh perhituogan penyimpangan acak pada debit.
a) dari tabel3, X'co=± 0,5%
b) X'.,=0 ·
.
c) X'h=± 100 (2 Shih)=± lOOx ( 0,003 /2,614) = ± 0, 1%
d) Dari persamaan (20)

X'Q=±...J 0,52 +02 +6,25+0,1 2

= ±0,6%

10.2.4 Penyimpangan sistematik pada debit yang dihitung.
Berikut ini contoh perhitungan penyimpangan sistematik pada perhitungan debit yang dihitung (Jiha
9.2)
a) Dari tabel 3, X"co = ± 2,3%
b) Dari persamaan (12);

X"cv =±[ 6x
'

2 6142
•
] =±0 5%
25 (0,56 + 2,614)
•

c)
Untuk menghitung X"Cdr dari persamaan (14), lebih dahulu hitung X''h dan X''hp· Dar
persamaan (17);

X" =±lOo
h

2

~0.003 +0,ooi = ±o l %
2,614

'

dan
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X"
hp

=±100 ~0,0031 +0,0021
2,211

±0,1%

Dari persamaan (15);

X"C.=±5(1-0,788~l+O,i10,i1 "'±1,1%
d) X"m = ± 0,2%
e) .X'\=±0,1%
f) Dari persamaan (21);

10.2.5 Total penyimpangan dalam debit
Menurut persamaan (22) total penyimpangan dalam debit adalah :

Lampiran A
Daftar Istilah
Aliran tidak sempuma
Aliran sempuma
Akurasi
Udik .
Hilir
Pengelupasan
Alat ukur arus
Taraf

56

Undrowned
Drowi1ed
Accuracy
Upstream
Downstream
Outflanks
Current - meter
Elevation

Lamplran B
Daftar Slmbol
Simbol
b
B

Co

c..
c.
c.
Cv
q,
ct.o

g
h
Ha
~

~

I<.
ma
m
n

Pa

Q
R

s..·
v
xa
.J
Xy

XQ
Ya
Y2
CllCT
~

Keterl\nl!l\n

Sl\tUl\R

Lebar mctCU.
Lebar saluran pengarah.
Koefisien debit
Koefisieit debit modular.
Felctor reduksi eliran tidalc sempuma.
Falctor bentulc.
Falc1or lccccpetan dalam saluran pengarah.
Penyimpangan peda pengukuran tinggi telcan.
Penyimpangan peda pembacaan titilc no!.
Percepatan gravitasi.
Tinggi tckandi etas tarafmcrcu tcrcndah.
Total tinggi telcan di alas taraf mcrcu terendah.
Total tinggi telcan di udik di alas taraf mercu tercndah.
Tinggi air pada zone pemisah.
Perb¢aan taraf antara mercu tertinggi dan terendah.
Falctor lcorclcsi tinggi tckan.
Jaralc pengul.-uran tinggi telcan di udik dari garis mercu.
Kemiringan rnelintang rnercu tidalc bcrdimensi (Vertikal : Horizontal = 1
:m).
Jumlah pengukuran.
Beda tinggi rata-rata dasar ~ mercu terendah.
Debit total
Jari-jari lengkung.
Deviasi standar dari rata-rata bebcrapa pembacaan tinggi telcan.
Kecepatan rata-rata pada penarnpang melintang.
Persentase i:ienyirnpangan acak pada parameter y.
Pesentase penyimpangan sisternatik pada parameter y.
Persentase penyirnpangan pada pengukuran debit
Parameter yang digunakan dalam pcrhitungan C,.
Parameter yang digtinakan dalam perhitungan C«.
Koefisien tekan Coriolis untuk tebing kanan.
Koefisien tekan Coriolis untuk tebing lciri den lcanan.

m
m
tidalc bcrdimensi
tidalc berdimensi
tidalc berdimensi
tidalc berdimcnsi
tidalc berdimensi
m
m
m/dt2
m
nun

m
m
m
m
m
Tidal: berdimensi.

-

rn
m3/dt
rn
m/dt
Tidalc bcrdimensi
Tidalc bcrdimcnsi
Tidalc bcrdimcnsi
Tidalc berdimensi
Tidalc berdimensi
Tidalc berdimcnsi
Tidalc bcrdimensi
Tidalc bcrdimcnsi

INDEKS:
1 Nilai di udik.
2 Nilai di hilir.
c cfcktio: mcnvatakan bahwa korcksi tcrhadao cfek cairan sudah di,,,.,rhitumzkan oada oaramctemva.
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1. Ruang Lingkup dan Penggunaan
Standar ini adalah metode pengukuran aliran sempurna pada saluran terbuka dengan
bangunan ukur ambang lebar empat persegi.
Lampiran A, B, dan C merupakan bagian tidak terpisah dengan standar ini.
2. Acuan
1) ISO 3846, Liquid flo w measurement in open channels by weirs and flume-Rectangular
broad crested weirs. ·
2) ISO 748, Liquid flow measurement in open channels - Velocity-area methods.
3) ISO 772, Liquid flow measurement in open channels - Vocabulary and symbols.
4) ISO 1100-1, Liquid flow measurement in open channels - Part 1: Establishment and
operation of agauging station.
5) ISO 5168, Measurement of fluid flow Estimation of uncertainty of a flow-rate
measurement.
6) ISO 8368, Liquid flow measurement in open channels - Guidelines for the selection of
flow gauging structures.

3. Pengcrtian
Untuk penggunaan Standar ini, definisi dapat dilihat dalam ISO 772. Simbol-simbol dalam
standar ini dapat dilihat pada lampiran A.
4. Pemasangan
Syarat-syarat survei pendahuluan, pemilihan lokasi, pemasangan, saluran pengarah,
pemeliharaan, pengukuran tinggi tekan dan tabung pengukur secara umum diperlukan untuk
pengukuran aliran, diuraikan pada butir 4. 1, 4.2 pasal 5 dan pasal 6. Hal-ha! penting yang
diperlukan untuk bangunan ukur ambang lebar empat persegi diuraikan secara tersendiri pada
pasal 7.
4.1.Pemilihan Lokasi
Survei pendahuluan harus dilakukan terhadap kondisi fisik dan hidraulik pada lokasi yang
diusulkan, apakah sesuai (atau dapat disesuaikan) untuk keperluan pengukuran dengan
am bang.
.
Pemilihan lokasi ambang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Tersedia panjang dan lebar saluran dengan penampang yang teratur dan cukup untuk
digunakan; .
b) Distribusi kecepatan yang ada;
c) Sedapat mungkin menghindari adanya terjunan (lihat butir 4.2.2);
d) Pengaruh pertambahan niuka air di udik akibat adanya alat ukur;
e) Keadaan aliran di hilir, tennasuk pengaruh gelombang, pertemuan dengan aliran lain,
pintu geser, bendung gerak dan pengaturan lainnya yang mengakibatkan penggenangan;
t) Kekedapan tanah tempat bangunan, kebutuhan membuat tiang, grouting dan lain-lain
yang diperlukan untuk mencegah rembesan;
g) Tanggul banjir yang diperlukan mencegah alif'lln maksimum ke dalam saluran;
h) Stabilitas tanggul, penyesuaian atau tembok !lenguat yang diperlukan pada saluran alam;
i) Pembersihan dasar saluran pengarah berupa batu-ba~u bongkahan-bongkahan;
j) Pengaruh angin dan pengaruh lainnya yang dapat berpengaruh tcrhadap aliran di sungai
atau aliran yang melintasi ambang.
Jika kondisi lapangan tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pengukuran yang
memuaskan, harus tidak dipilih atau setidak-tidaknya dilakukan perbaikan yang sesuai.
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Jika pemeriksaan aliran menunjukkan bahwa kecepatan aliran distribusi kecepatan aliran
teratur, hal itu dianggap bahwa distribusi kecepatan akan tetap setelah pembangunan ambang.
Jika distribusi kecepatan tidak teratur dan tidak ada tempat lain untuk mengukur,
pertimbangan Imus dilakukan terhadap hasil pemeriksaan setelah pemasangan ambang dan
bila perlu melakukan perbaikan untuk penyesuian.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan indikasi distribusi kecepatan
tidak teratur. Dalam hal ini termasuk kecepatan tongkat, benda-benda terapung atau
konsentrasi warna, yang dapat digunakan pada saluran kecil, terakhir adalah penggunaan
metode pemeriksaan kondisi dasar saluran. Penilaian yang lebih lengkap secara
kuantitas
tentang distribusi kecepatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur arus (currentmeter). Penjelasan lebih rinci tentang current-meter dapat dilihat dalam ISO 748.
4.2. Syarat-syarat Pembuatan
4.2.1.Syarat-syarat Umum
Pemasangan bangunan ukur yang lcngkap terdiri dari saluran pengarah, bangunan ukur dan
saluran hilir.. Kondisi dari masing-masing ketiga komponen tersebut akan mempengaruhi
akurasi atau ketelitian pengukuran.
Persyaratan pembuatan bangunan ukur termasuk penghalusan permukaan ambang, bentuk
penampang melintang saluran, kekasaran dinding saluran dan pengaruh dari bangunan ukur di
udik dan di hilir. Distribusi dan arah kecepatan sangat berpengaruh terhadap pembuatan
ambang, faktor ini telah ~ermasuk dalam perencanaan seperti diuraikan di atas.
Bila bangunan ukur ambang lebar telah dibuat, pemakai harus mencegah perobahan yang dapat
efek terhadap karakter aliran.
4.2.2.Saluran Pengarah
Pada semua pembuatan, aliran harus rata, bebas dari gangguan dan sedapat mungkin distribusi
kecepatan normal yang melewati penampang melintang saluran. Hal ini umumnya diketahui
melalui pemeriksaan atau pengukuran. Dalam hal saluran alami atau di sungai, ha! ini dibuat
dengan saluran pengarah yang panjang berupa aliran sempurna.
Ketentuan umum yang diperlukan harus memenuhi hal-hal berikut :
a) pencegahan perubahan kondisi aliran yang disebabkan oleh bangunan, mungkin dapat
disebabkan oleh sampah di udik bangunan ukur yang sewaktu-waktu dapal berpengaruh pada
kondisi aliran. Oleh karena itu pencegahan perubaha'rr muka air telah diperhitungkan pada saat
desain;
b) pada saluran buatan penampang melintangnya harus seragam dan lurus, panjangnya harus
10 kali lebar muka air;
c) pada saluran alami atau sungai, penampang melintang harus teratur dan seragam dan
saluran harus lurus dengan panjang yang secukupnya untuk menjamin keteraturan distribusi
kecepatan;
d) bila saluran pengarah melalui belokan, atau debit melalui bangunan pengaturan atau
penampang mengecil atau bersudut, diperlukan saluran pengarah lebih panjang untuk
penyesuaian distribusi kecepatan;
e) pemasangan blok-blok pengarah aliran tidak dibolehkan pada jarak 10 kali tinggi tekan
maksimum;
f} dalam kondisi tertentu, gelombang tetap dapat terjadi di udik alat duga air, misalnya bila
saluran pengarah curam. · Pengukuran aliran dapat dilakukan, pada jarak gelombang tidak
kurang dari 30 kali tinggi tekan maksimum di udik, pengukuran dapal dilakukan untuk tujuan
mengetahui bahwa penyebaran kecepatan teratur di lokasi pengukuran dan angka Froude di
lokasi kurang dari 0,3 .
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Jika gelombang terjadi pada saluran pengarah, maka panjang dan atau alat duga air harus
dimodifikasi.
4.2.3 Bangunan Ukur
Bangunan harus kokoh dan kedap air serta mampu menahan pengaruh banjir tanpa terjadi
distorsi atau rusak. Harus diletakkan dengan arah yang benar dan harus sesuai dengan ukuranukuran yang ditetapkan dalam pasal-pasal terkait.
4.2.4 Aliran di Hilir Bangunan
Pada saat air melimpas ambang, tidak boleh ada kantong udara di bawah air, khususnya untuk
nilai h1/L yang tinggi. Kondisi ini dapat kitajumpai jika saluran hilir berbentuk empat persegi
dan sama lebarnya dengan ambang untuk jarak setara dengan dua kali tinggi tekan maksimum
di hilir ambang.
Saluran di hilir biasanya tidak memerlukan bangunan tambahan karena ambang telah di
desain menjamin pengaturan aliran pada kondisi pengoperasian. Akan tetapi muka air
mungkin .menggenangi ambang akibat pendangkalan oleh puing-puirig atau pekerjaan
pembersi~n sungai terlambat.
·
Sebab itu, tumpukan sampah di hilir ambang harus disingkirkan.
S. Pemeliharaan - Persyaratan Umum
Pemeliharaan bangunan ukur dan saluran pengarah penting untuk merijamin akurasi
pengukuran yang berkesinambungan.
Sangat penting menjaga kebersihan saluran pengarah dan ambang agar bebas dari lumpur dan
tumbuh-tumbuhan sepanjang yang disyaratkan pada butir 4.2.2.Sumur duga air dan pintu
masuk dari saluran pengarah juga harus bebas dari tumpukan sampah.
Ambang harus tetap bersih dan bebas dari lekatan kotoran dan pada waktu pembersihan tidak
terjadi kerusakan pada ambang.
6. Pengukuran Tinggi Tckan
6.1 Syarat Umum
Tinggi tekan di udik Bangunan Ukur, dapat diukur dengan alat duga air tipe kait, meteran
taraf atau papan duga muka air atau alat duga automatik untuk pcncatatan sccara kontinu.
Dalam banyak hal, lebih disukai pengukuran tinggi tekan dalam tabung pengukur terpisah
untuk menghilangkan pengaruh permukaan yang tidalc teratur.
Perhitungan debit menggunakan persamaan yang menggambarkan volume, dan rapat massa
cairan tidak mempengaruhi volume debit untuk su~tu tinggi tekan yang terukur pada operasi
adalah penggunaan pengukuran cairan yang tinggi tekan terukur tersebut adalah diukur
menggunakan cairan dengan rapat massanya sama. Bila pengukuran dilaksanakan dalam
sumur terpisah, perlu dilakukan koreksi perbedaan kerapatan jika perbedaan temperatur cairan
dalam sumur sangat f,)erarti dari aliran berikutnya. Tetapi dalam hal ini kerapatan dianggap
sama.
Akan tetapi untuk menjamin pengukuran yang tidak berada dalam tabung pengukur, harus
diukur dengan pengukur'tinggi tekan.
6.2 Tabung Pengukur
Tabung pengukur harus vertikal dan diperpanjang minimal 0,6 m di atas perkiraan muka air
maksimum untuk pencatatan dalam tabung pengukur.
Tabung harus dihubungkan ke saluran pengarah dengan pipa masuk atau parit, yang cukup
besar untuk memasukkan air ke dalam tabung mengikuti naik-turunnya tinggi tekan tanpa
penundaan yang berarti.
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Taraf dalam pipa masuk harus minimal dari O, I m di bawah taraf ambang. Pipa penghubung
harus sekecil mungkin untuk memudahkan pemeliharaan. Altematif pipa penghubung harus
dipasang dengan tepat untuk meredam fluktuasi muka air yang ditimbulkan oleh gelombang.
Tabung dan pipa penghubung harus kedap air. Dila menggunakan alat pencatat apung, tabung
harus dengan diameter dan kedalaman yang cukup. Sumur juga harus cukup dalam untuk
menampung sedimen yang mungkin masuk tanpa pengapung mengenai dasar sumur.
Persiapan sumur apung termasuk ruang peralihan antara tabung pengukur dengan saluran
pengarah, sama halnya deng an endapan harus dapat dikeluarkan dari dalam tabung penguku r.
Untuk memudahkan pemeliharaan, pipa kerja disambung dengan katub.
Penjelasan lebih rinci tentang tabung pengukur dapat di lihat pada ISO 1100-1.
6.3 Penetapan Titik Nol
Penetapan titik nol pengukuran tinggi tekan harus dilakuka:i untuk penentuan taraf terhadap
ambang. Penentuan titik ncil didasarkan pada taraf muka air, maka kesalahan-kesalahan kecil
akibat pengaruh tegangan permukaan air dapat diabaikan. Dengan pengurangan ukuran
ambang dan tinggi tekan, kesalahan kecil dalam pembangunan dan dalam penentuan titik nol
dan pembacaan pengukuran tinggi tekan yang diperlukan makin penting.
7. Ambang Lehar - Empat Persegi
7.1 Spesifikasi Standar Ambang
Mercu ambang standar harus licin; horizontal, permukaan rata empat persegi (dalam
spesifikasi "licin" artinya rata halus seperti plat baja yang digulung). Lebar mercu tegak lurus
dengan arah aliran safTla dengan lebar saluran tempat ambang. Ujung udik dan hilir harus
licin, permukaan rata dan harus tegak lurus sisi dengan dasar saluran lokasi ambang.
Pada bagian udik, khususnya akan berbentuk tajam bagian kanan menyudut pada perpotongan
dengan mercu. Jika sudut bagian udik ambang sedikit dibulatkan, koefisien debit bertambah
besar. Tipe Ambang, lihat Gambar I.

Sumur pcocnan~

Gambar I. Denah Ambang Lcbar Empat Persegi.
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Gambar 2. Gambar koefisien debit C ditentukan dengan h/p dengan h,IL
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7.2 Lokasi Alat Duga Tinggi Tckan
Pisomctcr atau alat duga titik untuk mcngukur tinggi tekan Ji ambang, harus ditempatkan
pada jarak yang cukup di udik ambang untuk mencegah penurunan permukaan. Alat duga
harus cukup dckat dari ambang untuk pcngukuran kehilangan tinggi tekan dan pengcndalian
di ambang tidak dipcrlukan. Hal itu dirckomcndasi bahwa pengukuran tinggi tckan
ditempatkan pada jarak setara dengan tiga atau empat kali tinggi tekan rnaksimum (contoh 3
h1mu s.d 4 h1max) dari udik permukaan ambang.
7.3 Persyaratan Aliran Moduler
Aliran di atas ambang lebar empat persegi tidak efektif dengan taraf muka air terendah jika
taraf ambang bcrubah harus dipakai pcrbandingan aliran tidak sempurna Jidak me)ebihi dari
batas aliran modulcr. Batas aliran moduler lihat lampiran B.
8. H11l-H11l Yang Derk11itlln Deng11n Debit

8.1 Persamaan Debit
Persamaan debit didasarkan pada penggunaan pengukuran tinggi tekan :

Keterangan

Q adalah debit (m3/det);
g
b
C
h1

adalah
adalah
adalah
adalah

percepatan gravitasi (m/det2);
lebar-ambang empat persegi tegak lurus arah aliran (m);
koefisien pengukuran debit ;
tinggi tekan di udik terhadap elevasi ambang (m).

8.2 Koefisien Debit
Koefisien pengukuran debit C dapat dilihat pada Gambar 2 dan tabel hubungan antara hi/L
dan h 1/p; dimana L adalah panjang ambang menurut arah aliran dan p adalah tinggi ambang
dari dasar saluran pengarah.
Nilai tengah-tengah C didapat dengan int~rpolasi linier. Koefisien debit C akan tetap nilainya
0,85 untuk O, l ::; hi/L ::; 0,3 dan h1/p < 0, 15.
Dasar variasi C dengan hl/L, perbedaan dapat dibuat menurut tipe-tipe aliran sebagai beril..-ut
(lihat Gambar 3).

I

f

~1

b) Aliran di atas ambang pendek
empat persegi
0,4 < h1/L <1,6

a) aliran di atas ambang lebar
empat pcrsegi
0,1 ::; h1/L < 0,4
5
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Gambar 3.
Contoh aliran di atas ambang lebar dan ambang pendek
a) Aliran di atas ambang lebar, O, l ::;; h 1/L < 0,4; aliran melintas ambang adalah paralel
terhadap sebagian mercu ambang;
b) Aliran ambang pcndck; 0,4::;; hl/L::;; 1,6; aliran seluruhnya lengkung.
Catalan : Perbcdaan antara kocfisicn pcngukuran debit dan koefisien debit total, dijelaskan pada L.ampiran C.

8.3 Batasan
Batasan·-batasan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
Menghindari tegangan permukaan dan pengaruh kekentalan : h1 ~ 0,06 m, b ~ 0,30 m dan p ~
0,15 m.
Tidak ada kalibrasi data yang digunakan diluar batasan : O, l <Up< 4,0 dan 0, 1 < h1/L < 1,6;
Menghindari ketidakstabilan muka air: hi/p < 1,6;
Batasan-batasan ini ditunjukkan pada Gambar 2 dengan garis putus-putus.
8.4
Ketelitian
8.4.1. Ak."Urasi relatif dari pengukuran aliran dibuat menurut ketelitian pengukuran tinggi
tekan dan pengukuran dimensi ambang, dan ketelitian koefisen sesuai dengan yang digunakan
pada ambang.
8.4.2. Pelaksanaan yang pantas dengan keahlian pada konstruksi dan pemasangan ambang,
menurut penyimpangan sistematik (dalam persen) dalam koefisien debit dapat disimpulkan
dari:
X"c = ± [ 1,5 + (hi/p)2 ]
Penyimpangan acak, diperoleh dari penelitian yang digunakan untuk menentukan koefisien
aliran mungkin diambil seperti Xe" = ± I %.
8.4.3. Metode menurut penyimpa.ngan dalam koefisien harus ·digabungkan deng;in faktor
kesalahan lain seperti diuraikan pada butir 9.
9.
Penyimpangan dalam Pengukuran Aliran
9.1. Umum
9.1.1. Referensi harus mengacu pada ISO 5168
9.1.2. Jumlah penyimpangan dari · suatu pengukuran aliran dapat diperkirakan kalau
penyimpangan · dari berbagai variasi yang ada. disatukan. Umumnya, kontribusi terhadap
jumlah penyimpangan dapat diperkirakan dan akan menandakan apakah debit dapat diukur
dengan cukup teliti untuk digunakan.
9.1.3. Kesalahan mungkin dibatasi seperti perbedaan antara angka aktual aliran dan
perhitungan sesuai dengan persamaan untuk bendung, dimana diasumsikan membangun dan
memasang sesuai dengan Standar Intemasional.
Pengertian "Penyimpangair" akan digunakan menentukan penyimpangan dari angka
sebenamya dari aHran yang pengukurannya dianggap 19 kali kesalahan dari 20 kali
mengukur, (Kebenaran 95%).
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9.2.
Sumber-Sumber Kesalahan
9.2.1. Sumber kesalahan dalam pengukuran debit dapat diidentifikasi dengan menggunakan
persamaan debit :

Q

=

(fr

gin b

c hF

(2/3)3n . adalah konstanta numerik.
g
adalah percepatan gravitasi .
9.2.2. Satu-satunya sumber kesalahan yang harus dipertimbangkan lebih lanjut sebagai
berikut:
a) koefisien debit C (perkiraan angka penyimpangan tentang C seperti disebut pada butir
keterangan :

8.4).

b) pengukuran dimensi bangunan, antara lain lebar b ambang.
c) ukuran h1 .
9.2.3. Penyimpangan b dan h harus diperkirakan oleh pemakai. penyimpangan dimensi
tergantung pada ketelitian rencana dan pelaksanaan yang dapat diukur dalam praktek
penyimpangan ini dapat dibuktikan dalam perbandingan dengan penyimpangan yang lainlain. Penyimpangan tinggi tekan akan tergantung dalam ketelitian rencana pengukuran,
penentuan titik nol alat ukur dan teknik penggunaan penyimpangan mungkin kecil jika
menggunakan jangka sorong atau mikrometer, dengan penentuan nol yang tepat.
9.3.
Tipe-Tipe Kesalahan
9.3.1. Kesalahan dapat diklasitikasikan secara acak atau sistematik, pertama mengenai hasil
pengukuran yang teliti dan tcrakhir mempengaruhi ketelitian yang scbenarnya.
9.3.2. Deviasi standar untuk 11 pengukuran dari sejumlah Y pada kondisi tetap dapat
diperkirakan dengan persamaan berikut :

:t
[ n

(y, -

Sr=

Y)2]1n

1

~··~----

-1

Dengan Y adalah hitungan rata-rata dari
dari :
·

11

pengukuran. Kcmudian deviasi standar diperoleh

Dan penyimpangan rata-rata adalah 2 Sv (pada tingkat kepercayaan 95%). Penyimpangan ini
adalah hasil dari kesalahan .secara acak dari suatu seri percobaan pengukuran terhadap
penyimpangan seluruhnya.
Catalan :

Faktor 2 diasumsikan balm-a n banyak. Untuk n = 6, faktor harus 2,6; n • S dipcrlukan faktor 2,4;
n • I0 dipcrlukan fakt or 2,3 dan n- IS dipcrlukan faklor 2, I.
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9.3.3. Pengukuran mungkin juga merupakan kesalahan sistematik, rata-rata nilai yang sangat
banyak diukur masih berbeda dari nilai sebenarnya jumlah pengukuran. Sebagai contoh,
kesalahan menyetel titik nol taraf permukaan air terhadap taraf mercu menghasilkan
perbedaan sistematik antara nilai rata-rata sebenarnya pengukuran tinggi tekan dan nilai
aktual. Pengulangan pengukuran tidak menghilangkan kesalahan sistematik; nilai aktual
hanya dapat ditentukan dengan pengukuran yang berdiri sendiri yang diperkirakan akan lebih
teliti.
9.4.
Penyimpangan Nilai Koefisien
9.4.1. Ada dua kcsalahan dalam kategori ini yaitu acak dan sistematik,
9.4.2. Nilai koefisien debit "C" dikutip dalam standar ini didasarkan ·penilaian pada
pengalaman, yang dianggap telah dilaksanakan dengan benar, dengan pengulangan
pembacaan yang cukup untuk menjamin ketepatan. Tetapi, bila pengukuran dibuat pada
instala.si lain yang serupa, perbedaan sistem mungkin terjadi antara koefisien debit yang
sifatnya bervariasi dalam perencanaan permukaan akhir, instalasi sendiri, kondisi pendekatan,
pengaruh skala model dan struktur dan sebagainya.
9.4.3. Penyimpangan dalam koefisien debit seperti pada butir 8.4, dihitung berdasarkan
daeviasi dari data percobaan (dari berbagai sumber) dari rumus teciritis. Sebab itu diusulkan
nilai penyimpangan yang menggambarkan akumulasi bukti dan berdasarkan hasil percobaan.
9.5
Penyimpangan dalam Pengukuran yang dibuat oleh Pemakai
9.5.1. Kesalahan acak dan ~istematik terjadi dalam pengukuran yang dibuat oleh pemakai.
9.5.2. Semenjak tidak ada metode pengukuran maupun yang akan dibuat spesifikasi, tidak
ada angka penyimpangan yang ditentukan dalam kategori ini, maka angka yang dihasilkan
harus diperkirakan oleh pemakai. Sebagai contoh pertimbangan metode pengukuran dari lebar
ambang, pemakai harus mendapat persetujuan d'alam menentukan penyimpangan pengukuran.
9.5.3. Dari suatu pengkajian penyimpangan nilai pembacaan tinggi tekan harus ditentukan
dari perkiraan sebagian penyi mpangan yang ada, seperti penyimpangan penyetelan titik nol,
mencegah pengaruh angin, kepekaan pengukuran alat pembacaan dan latar belakang peralatan
(dari mana didapcit) dan rata-rata hasil pengukuran (apabila mencukup).
9.6
Kombinasi Penyimpangan
9.6.1. Keseluruhan penyimpangan sistematik atau acak adalah hasil kontribusi dari berbagai
penyimpangan. Penetapan kontribusi penyimpangan adalah independen, kecil dan berbentuk
angka, mungkin digabung bersama untuk memberi secara acak (atau sistematik)
penyimpangan pada 95% tingkat kebenaran.
9.6.2. Semua faktor yang mempengaruhi penyimpangan yang ada mempunyai unsur acak
dan sistematik, tetapi dalam hat salah satu komponen sembarang atau sistem mungkin lebih
banyak dan unsur lain dapat dihilangkan dengan tingkat perbandingan.
9.6.3. Karena perbedaan penyimpangan atak dan penyimpangan sistematik menyebabkan
penggabungan tidak harus·normal dengan masing-masing lainnya. Tetapi dengan syarat butir
9.6.1 , salah satu penyimpangan acak dari perbedaan yang ada mungkin digabung bersama
dengan aturan jumlah akar kuadrat, penyimpangan sistematik dari perbedaan yang ada
mungkin kombinasi yang sama.
9.6.4. Pcrsentase penyimpangan acak X'Q dafam ukuran aliran boleh dihitung dari
pcrsamaan berikut :
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8

Keterangan : X'c1
X'b

X'h1

adalah persentase penyimpangan sembarang dalam C;
adalah 'persentase penyimpangan sembarang dalam b;
adalah persentase penyimpangan sembarang dalam b 1

Dalam hal tersebut di atas
X'b = 100 eb dan
b

Keterangan :

eo

adalah penyimpangan luasnya pengukuran.
adalah persentase penyimpangan acak dalam pengukuran tinggi tekan

( 1X'h 1), (2X'h1)

(lihat butir 9.5.3).
adalah persentase penyimpangan acak rata-rata jika satu seri pembacaan
X' m
·
pengukuran tinggi energi diambil pada tarafair tetap.
Istilah X 1 m dengan mudah diperkirakan jika titik pembacaan digunakan untuk pengukuran
taraf air. Untuk alat pencatat berkesinambungan atau angka, penyimpangan acak dalam
pembacaan taraf air yang ditentukan .dapat ditaksir dengan menggunakan pengujian
laboratorium pada alat tersebut.
9.6.S. Persentase penyimpangan sistem x"Q dalam debit, dapat dihitung dari persamaan
berikut :

Keterangan : X"c1
X"b

X\1

adalah persentase penyimpangan dalam C;
-adalah persentase penyimpangan dalam b;
adalah persentase penyimpangari.dalam h1 .

Dalam hal di atas :

x·.. = kx\2)+~x·..) + ........

r

(1X"hl), (2X"h1) adalah persentase penyimpangan sistem dalam pengukuran tinggi tekan (lihat
·

butir 9.5.3).

Penyajian Hasil
9.7.
Walaupun hasil tcrsebut layak, dcngan frekuensi yang dibutuhkan, mcmbuat tabcl
penyimpangan acak dan sistematik dcngan terpisah, hal itu dipcrkcnankan bahwa
pcnyedcrhanaan persentasi dari hasil mungkin dipcrlukan. Untuk pcnggunaan ini,
pcnyimpangan acak dail sistematik boleh digabung scperti dalam ISO S 168

9
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Contoh
10.
Berilcut ini adalah contoh rnenghitung debit dan hubungan penyirnpangan dalarn pengulcuran
aliran tunggal rnenggunakan bangunan ukur arnbang lebar empat persegi untuk kondisi aliran
yang diatur. Tinggi arnbang p di atas dasar saluran pengarah 0,3 m dan pembacaan tinggi
tekan h 1 adalah 0,4 rn. Lebar puncak arnbang b dan lebar saluran pengarah sarna dengan 10 m.
Perhitungan ini diasumsikan dengan menggunakan al at interval 1.mm.
Perhitungan debit menggunakan persamaan 8. 1. (1).

10. 1.

10.2. Nilai koefisien debit C dengan hubungan nilai h 1/L = 0,8; hi/p = 1,333 dan Up = 1,667
·
ditentukan dari Gambar 2, menjadikan C = 1,043 .
Penggunaan persamaan (I)

10.3.

Q

=

2)lll g

(3

I ll

b

c

lll

h,

1,705 x 10 x 1,043 x 0,43n
4,50 rn3/det.
10.4. Menghitung penyimpangan dalarn nilai Q, penyimpangan (dalam persen) dalam nilai
koefisien ditentukan sebagai berikut :

X'. ±1% (dari bu

±[ 1,5+(~1 ) ]
2

X". =

...... .... (daributir8.4)

= ± 3,28%.
10.5. Bila diasumsikan bahwa pengukuran dilalcukan terpis;1h unsur penyimpangan acak
dalam pengulcuran lebar dapat diabaikan. Penyimpangan sistematik dalam pengulcuran lebar
dalarn hat ini 0,01 rn.
Sebab itu :

0 01
X"b = ±-'- x 100 = ± 0,01%
IO
10.6. Besarnya penyirnpangan sehubungan dengan rencana pengukuran tinggi tekan
tergantung pada pemilihan alat yang digunakan. Hal itu telah dilalcukan bahwa angka not pada
alat pencatat dapat distel pada ketepatan % 3.00 mm. Ini adalah penyimpangan sistematik..
Tidak ada penyimpangan acak sehubungan dengan kesalahan penyetelan nol, sebab
penyetelan ulang ke nol, not yang sebenamya adalah sama besamya.
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Sebab itu :

GX'.,)

- 0

0003
'X") .. ±-'- x 100
\J
..
0,4

=

±0•75%

10.7. Penyimpangan dalam hubungan dengan perbedaan tipe alat penga matan elevasi alat
dapat ditentukan dengan menggunakan pengujian yang hati-hati dengan pengawasan yang
baik. Unsur penyimpangan acak dapat ditentukan dengan seri pembacaan taraf muka air,
tetapi membedalcan penyimpangan ini dari penyimpangan lain yang ada diperlukan bahwa
pengujian umumnya dilakukan dengan taraf muka air naik (atau turun). Untuk alat yang
digunakan dalam contoh ini, unsur penyimpangan acak dalam pengukuran taraf muka air
adalah lcira-kira :I: 1 mm.
Penyimpangan sistematik dalam pengukuran taraf muka air disebabkan oleh terjadinya
fluktuasi ·muka air, pcmuaian pita ukur dan sebagainya. Bila mungkin, dilakukan koreksi,
tetapi pengawasan pengujian untuk berbagai jenis alat ukur akan menujukkan besarnya resiko
penyimpangan sistematik. Dalam hal ini, bila digunakan alat pita pencatat digital, nilai
penyimpangan adalah :I: 2,5 mm.
Dengan demikian :
4

~x'.,) =± o.oo x 100 = ±0,25%
04

(

x'.) =± o,o04 x loo= ±0,63%
2
~

0,4

.

10.8. Kombinasi penyimpangail individu untuk memilih penyimpangan keseluruhan dalam
perhitungan debit dapat dilakukan sebagai berikut :
Asumsi bahwa X 1,,. adalah penyimpangan yang diabaikan dalam pengukuran taraf muka air
adalah:
2 1
x·h, = ±kx·i.:>+~x'i.:)r =±co+o.25 ) fl%

X'b, = ±(C1X'h1)+~x'h,»r =±(0,75 +0,63 ) fl%
2

2 1

=%0,98%
Jumlah penyimpangan acak dalam pengukuran debit adalah :

X 1Q = ±({X'~)+(X'')+(I,s2 X'~)r '

= ± (i2+0+2,2sxo,252r%
,;, :I:

1,07%

II
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Jumlah penyimpangan sistematik dalam pengukuran debit aclalah :

= ± 3,60%
Penyederhanaan persentase, penyimpangan acak dan sistem dapat digabung dengan jumlah
akar kuadrat sebagai berikut :
X'Q = ± ((X'~) + (X"~)

1

))'2

=±3,76%
Besarnya debit Q adalah 4,50 m3/dt ± 3,8%.
Penyimpangan acak adalah ± 1,07%.
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Lampir:111 A
Daftar Simbol

(Lampiran ini merupakan bagian dari standar)
Simbol

n

1)

I<ctcr11111mn

Satuan

Luas penampang saluran pengarah.
Lehar saluran pengarah.
Lebar ambang tegak lurus arah aliran.
Koefisien debit (pembacaan energi).
Koefisien debit (total energi).
Faktor kecepatan dalam saluran.
Penyimpangan sembarang pada pengukuran lebar.
Percepatan gravitasi.
Tinggi energi total diatas tarafambang
Pembacaan tinggi tekan hilang di udik ambang.
Pembacaan tarafhilang di hilir ambang.
Lebar ambang searah aliran.
Jumlah pengukuran satu set.
Tinggi ambang (bed a taraf dasar dan ambang).
Debit total.
Perbandingan h2/1i1.
Batas penyesuaian.
Deviasi standar
Deviasi standar dari ¥ rata-rata
Kecepatan rata-rata dalam saluran pengarah.
Penyimpangan keseluruhan.
Penyimpangan dalam b.
Penyimpangan dalam C.
Penyimpangan dalam hi
Penyimpangan dalam rata-rata satu seri pemb<1caan
pengukuran.
Penyimpangan dalam Q.
Unsur penyimpangan sembarang.
Unsur penyimpangan sistem.

m2
m

m
tidak berdimensi.
tidak berdimensi.
tidak berdimensi.
m

m/det2
m

m.
m.

m.
tidak berdimensi.
m.
m3/det.
tidak berdimensi.
tidak berdimensi.
I}.
!}.

m/det.
%.
%.
%.
%.
%.

%.

Satuan adalah sama sesuai jumlah Y.
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Lampiran D
Aliran Tidak Sempurna
(Lampiran ini merupakan bagian dari Standar)

Data yang cukup tidak dapat digunakan untuk memperkirakan aliran tidak sempurna.
Aliran tidak sempurna tidak akan terjadi asalkan tidak melampaui batas penyesuaian. Batas
penyesuaian Sa didapat dari perbandingan terendah S = h2/ha untuk penyimpangan antara
perhitungan aliran tidak sempuma dengan persamaan debit aliran sempurna (1) dan aliran
nyata adalah 1%. Sebagai contoh:
Jika S < Sa, aliran adalah aliran sempurna
Jika S > Sa, aliran adalah aliran tidak sempuma.
h2 ditandai sebagai kehilangan tinggi tekan di hilir bendung seperti di atas ambang.

Gambar 4 menunjukkan batas penyesuaian tergantung dari hl/p. Sebab itu nilai untuk Sl
yang didapat dari gambar 4 harus dipertimbangkan seminimum mungkin

l.!51----1~--i-----+-----+-----L-

0 0'-----o~.2----0~.4----o~.s---~os..,_

Gambar4
Batas penyesuaian Sa sebagai fungsi ha/L.
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Lampiran C
Koefasien Debit dan Koefisien Debit Total
(Lampiran ini merupakan bagian dari standar)
Pembatasan harus dibuat antara koefisien debit dan koefisien debit total.
Koefisien debit ditentukan dengan :
a)

Koefisien debit total ditentukan dengan:

b)

=

C

(

D

J)l/l g
2

Q
Ill

l/l

Cv h1

Dengan Cv adalah faktor kecepatan mengoreksi pengukuran tingi tekan yang hilang, yang
didapat dari :
l/l

H1

_

Cv -

(

h.

)

Dengan H1 adalah tinggl tekan di atas taraf ambang, sebagai contoh :
2

Hi= h1 +Vi
2g

Dengan V 1 adalah kecepatan rata-rata dalam saluran pengarah. Tinggi tekan hilang h1 dapat
diukur dalam setiap bentuk saluran pengarah. Hubungan antara koefisien C dan Co adalah

C = Co-Dv
Sedangkan koefisien pengukuran debit C dapat dilihat pada Gambar 2.
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LampiranD
Daftar Nama dan Lembaga
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Pemrakarsa
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi SDA, Badan Litbang Kimbangwil
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Ir. Pipin Chr. Sitohang
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I. Ruang Lingkup
Mctodc pengukuran debit pada saluran terbuka dengan ambang tajam segitiga (tipe
Thompson}, biasanya digunakan untuk mcngukur debit dan air limbah.
Ruang lingkup yang dibahas dalam mctodc pcngukuran ini mcliputi :
bentuk dan ukuran;
kontraksi;
ambang tajam segitiga;
debit;
batas pemakaian;
rongga udara;
saluran masuk/pengarah;
ambang pada aliran tidak sempurna;
tabung pengukur muka air dan penghubung;
kaiibrasi.
prosedur.

2. Acuan
ASTM D 5242-92, Standard Test Methods for Open-Channel Flow Measurement of Water
with Thin-Plate Weirs.
3. Pengertian
Beberapa pengertian yang berkaitan dengan metode pengukuran debit ini yaitu :
1) Ambang adalah bagian dasar pelimpah yang berfungsi sebagai pengukur aliran.
2) Ambang segitiga adalah pelat ambang tajam sangat tipis berbentuk segitiga seperti huruf
V untuk pengukur debit.
3) Celah aliran adalah bagian bawah pelimpah pelat ambang segitiga dengan kontraksi
samplng.
4) Debit adalah volume aliran air yang mengalir per satuan waktu tertentu.
5) Kontraksi adalah kondisi penyempitan aliran pada ambang tajam segitiga.
6) Aerasi adalah pengisian udara dengan - ~ra tertentu ke bagian bawah ambang untuk
mencegah aliran melekat pada ambang.
7) Loncatan air adalah perubahan mendadak dari aliran super kritis ke aliran sub kritis.
8) Aliran kritis adalah aliran dengan kecepatan kritis dimana ene.rgi spesifiknya minimum
atau bilangan Froude = 1.
9) Aliran super kritis adalah aliran dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan kritis atau
bilangan Froude > 1.
10) Aliran sub kritis adalah aliran dengan kecepatan lebih kecil dari pada kecepatan kritis
atau bilangan Froude < 1.
11) Aliran tenggelam adalah aliran melalui ambang dimana tinggi muka air udik
dipengaruhi oleh tinggi muka air hilir.
12) Muka air hilir adalah ketinggian muka air hilir tepat di bagian hilir ambang.
13) Instrumen sekunder atau kelengkapan pendukung adalah alat untuk mengukur
ketinggian muka air tipe manual dan otomatis yang ditempatkan di udik ambang.
4. Bentuk dan Ukuran
4 .1. Bentuk Penampang.
Bentu~ penampang pelimpah aliran dari ambang tajam segitiga yaitu penampang berbcntuk
segitiga sama kaki seperti hurufV yang puncak sudut ambang mengarah ke hilir. Selanjutnya
bentuk penampang dapat diperhatikan pada Gambar I.
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Pcnampong ambang tajam segitig3

·1 r
- - ~-

(l atau 2 mm)

Arnh nlirnn

tV1·

Penampang puncak tekukan ambang {A-A)

Gambar I. Bentuk penampang ambang tajam segitiga

4.2. Ukuran Celah
Ukuran sudut tekukan, 9, dari ambang segitiga dari basil percobaan pengalian berkisar antara
20°-100°, tetapi yang umum digunakan dengan sudut tekukan 90° (tg 9/2 =I), 53,13° (tg 0/2
= 0,5) dan 28,07° = 0,25. Selanjutnya sudut tekukan dapat diperhatikan pada Gambar 2.

tg 012 =l.O

e - 90·

lg 012 • 0.5

e • 5J.IJ•

18 an =0.25
e = 2s.01·

Gambar 2. Sudut celah ambang tajam segitiga
4.3. Pelat Ambang
Tebal pelat ambang dilihat dari arah al iran berkisar antara 1~2 mm. Pelat terbuat dari metal
licin anti karat atau material lain yang sejenis secara fabrikasi. Puncak pelat pelimpah aliran
harus tajam, licin datar dan tegak lurus terhadap muka udik ambang.
Jika pelat ambang lebih tebal dari pada 2 mm, bagian hilir kelebihannnya pada celah
dimiringkan dengan sudut paling sedikit 60° (Gambar !).
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5. Kontraksi
5. 1. Kondisi untuk kontraksi penuh ambang tajam segitiga yaitu :
H/PS0,4
H/B S0,2
P ~ 0,45 m
B ~0,90 mdan
0,05 m SH S 0,38 m
5.2. Kondisi untuk kontraksi sebagian (hanya untuk 0 = 90j yaitu :
H/PSI,2
H/8$:0,4
P ~O.I m
B~o.6mdan
0,05 mSHS0,6 m
6. Rumus Debit
Debit yang melimpah di atas ambang tajam segitiga dapat dihitung dengan rumus :

Q

=Us) (2g)"

2

Ce,

tg

(%) (He}'

2

keterangan :

Q = debit(m3/s)
CCt = koefisien debit
He, = tinggi energi efektif (m)
g = percepatan gravitasi (m/s1 )
HCt diberikan dengan percepatan persamaan;
HCt = H+oH1
ketarangan :
oH1= pengaruh efek kombinasi dari viskositas dan tegangan permukaan pada temperatur air
4°C sampai 30°C, untuk berbagai sudut (Gambar 3).

3

rl.

:::

5

J

·2

".....

-

.........

-

~

20

~o

so

Sudut tcL-ukan

ao

100 ·

120

8

Gambar 3. Koreksi tinggi energi, oH,, untuk am bang tajam segitiga
dengan berbagai keadaan sudut tekukan e
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Koefisien debit, Ce., untuk keadaan kontraksi penuh pada ambang tajam segitiga, dan
ditentukan seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

~.~;~[! fBHI
0

20

60
~o
Sudut1cl.·ukan

eo
e

111
100

12o

Gambar 4. Koefisien debit, C., untuk ambang tajam segitiga dengan
berbagai keadaan sudut tekukan 8 dan hanya untuk keadaan kontraksi penuh

7.

Batas Pemakaian dan Persyaratan

Batas pemakaian ambang tajam segitiga untuk tckukan bersudut 90° dengan rumus yang
disebut pada butir 6 berlaku untuk kontraksi sebagian dengan kondisi seperti pada butir S.2.

8.

Rongga Udara

Untuk mencegah aliran meleJ.:at pada dinding ambang dan agar udara dapat diusahakan terus
bcrada di bawah tekukan pelat ambang maka elevasi muka air hilir (m.a.h.) barus lebih rendah
setidaknya 0,05 m di bawah sudut segitiga.
Selanjutnya perhatikan contoh gambar Lampiran B.

9.

Saluran Masuk/Pengarah

9.1 Ambang tajam segitiga ini sangat peka terhadap kcadaan air masuk, oleh sebab itu aliran
harus tenang dan terbagi secara merata dalam penampang saluran supaya kondisi aliran
mendekati hubungan debit yang diperoleh berdasarkan percobaan-percobaan. Untuk tujuan
tcrsebut distribusi kecepatan aliran harus merata, saluran harus cukup panjang, lurus dan
permukaan cukup licin. Sayangnya tidak tcrsedia panduan kuantitatif sccara mcnyeluruh
untuk melaksanakan anjuran-anjuran tersebut. Salah satu standar mcnyarankan panjang
saluran masuk yang lurus sebcsar 10 kali lcbar saluran (lihat Gambar contoh pada Lampiran
B) jika panjang ambang lebih besar dari setengah lcbar saluran (lihat Gambar contoh pada
Lampiran B). Akan tetapi kelokan saluran di bagian udik atau pelebaran tiba-tiba dcngan jelas
akan memperpanjang persyaratan saluran masuk ini. Oleh sebab itu ketepatan aliran masuk
biasanya harus diperlihatkan berdasarkan kasus per kasus dengan menggunakan kccepatan
balik dalam situasi yang serupa atau perkiraan analisis.
9.2 Pada bcbcrapa keadaan dapat digunakan pclat-pclat untuk mclancarkan pcnycbaran
kccepatan. Pelat-pelat tersebut harus ditempatkan lcbih dari 1O H kearah udik lokasi
pcngukuran tinggi muka air.
9.3 Jika aliran dalam saluran super kritis instalasi harus di desain sedemikian rupa sehingga
loncatan hidraulik terbentuk sekurang-kurangnya 30 H di bagian udik dan kcscragaman
penyebaran kecepatan harus diperiksa.
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9.4 Bentuk saluran; lebih diutamakan saluran masuk berbentuk empat persegi sekitar
ambang. Akan tetapi bentuk yang lain dapat diterima asalkan kondisi kontraksi penuh
terpenuhi dan luas penampang saluran sekurang-kurangnya sama besar dengan bagian empat
persegi panjang yang terkecil yang terjadi pada kontraksi penuh. Saluran empat persegi
pa:njang diperlukan pada ambang persegi panjang bertekan.
10. Ambang Pada Aliran Tidak Sempurna
Bagian ini memberi informasi terbatas mengenai kinerja ambang pada aliran tidak sempurna
akan tetapi sangat dianjurkan bahwa instalasi ambang tajam segi tiga didisain untuk aliran
sempurna. Ini karena data dasar percobaan untuk kondisi aliran tidak sempuma, tidak cukup
memadai untuk sebliah metode uji standar. Selanjutnya kondisi aliran tidak sempurna
memerlukan tinggi muka air tambahan (relatif terhadap mercu atau ujung sudut) diukur di
bagian hilir ambang sehingga tingkat rendaman (ratio tinggi muka air bagian hilir terhadap
tinggi. muka air udik) dapat ditentukan; pengukuran tersebut harus dilakukan sedemikian rupa
sehingga tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang terjadi di bagian hilir limpasan.
Perkiraan ratio tingkat aliran tidak sempurna sampai sempuma, Qs/Q, dimana Q adalah debit
hitungan keadaan aliran sempuma dari tinggi muka air udik, dapat diperoleh dari Tabel 1.
Tabel menyatakan bahwa akibat pengaruh ketidak sempurnaan aliran pada ambang tajam segi
tiga lebih kecil dari pada yang terjadi pada ambang empat persegi panjang.
10. 1 Ditekankan bahwa Tabel 1 berdasarkan pada percobaan terbatas. Untuk ambang empat
persegi panjang ketepatan mungkin tidak lebih baik dari 5% ratio terendarn, di atas atau kirakira 0,50 dan kecil dari harga HIP. Ketepatan untuk ambang segitiga 90° tidak dapat diukur
tetapi diharapkan bahwa ketepatan tersebut lebih baik dari pada yang terdapat pada arnbang
empat persegi panjang.
11. Tabung Pengukur dan Penghubung
11.1 Tabung pengu1-.L1r muka air dianjurkan untuk pengukuran tinggi muka air yang tepat; itu
diperoleh jika digunakan pelampung berbentuk selinder yang ditopang tiang atau jika
permukaan air dalam saluran bergelombang atau beriak.
11.2 Laban sisi tabung.pengendap ditentukan' oleh persyaratan pada instrumen sekunder.
Tabel 1 Koreksi keadaan terendam
· '
Qs/Q
Rasio
90° Tekukan segi tiga
Terendam
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1,000
0,999
0,993
0,981
0,960
0,928
0,882
0,816
0,721
0,569
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Sebagai contoh ruang bersih antara pelampung dan tembok tabung pengukur muka air harus
sekurdng-kurangnya 3 cm dan harus ditingkatkan sampai 7,6 cm jika tabung pengukur muka
air terbuat dari beton atau bahan kasar lain, diameter pelampung sendiri sebagian ditentukan
oleh log error yang diizinkan. Alat sensor lain juga dapat menentukan persyaratan ukuran
tabung pengukur dan luas maksimum harus dibatasi. Tinggi tabung pengukur muka air harus
mencukupi, untuk mengantisipasi perbedaan tekanan yang telah diketahui .
11.3 Tabung pengukur muka air dan pipa penghubung harus anti bocor. Juga harus dilakukan
pembersihan dan penggelontoran tabung pengukur muka air maupun pipa penghubµng untuk
membuang bahan padat yang tertumpuk. Dianjurkan juga untuk menambahkan air bersih
dalam jumlah kecil untuk menjaga supaya tabung pengukur, pipa penghubung, dan bagian
lain tetap bersih. Aliran air tersebut harus dijaga tetap rendah sehingga tidak menimbulkan
peningkatan dalam tabung pengukur muka air.
Catalan : Walaupun ambang tajam tidak akan digunakan dalam aliran dcngan bcban partikcl padnt tclapi
terdapat· kemungkinan tcrjadi pcnumpukan endap;in jika dilakukan pcngolahan air limbah, untuk itu l\1n1s
ditambah dengan alat pcmbilas.

11.4 Bukaan pada tembok sisi saluran sebagai penghubung langsung dengan tabung pengukur
muka air atau melalui pipa harus sekurang-kurangnya berada 0,06 m di bawah muka air
minimum dan mempunyai sambungan tegak lurus dengan dinding. Dinding tidak boleh kasar
(sekurang-kurangnya sama dengan permukaan beton yang halus) dan· berada pada radius
sekurang-kurangnya 10 kali diameter lubang sekeliling pusat lubang. Lubang atau pipa harus
cukup kecil untuk membasahi permukaan secara efektif tetapi jangan terlalu kecil sehingga
menyebabkan hambatan pada aliran atau sangat sulit U;ttuk tetap terbuka. Untuk aliran air
bersih yang cukup tetap diperlukan diameter sebesar 1,3 cm. Jika aliran deras maka ukuran
pipa penghubung yang diperlukan untuk membatasi air dalam tabung pengukur mu ka air
dapat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip hidraulik.
11 .5 Kelengkapan Pendukung
11.5.1 Sistem kelengkapan pendukung untuk melakukan pemantauan ketinggian muka air
secara terus-menerus sekurang-kurangnya memerlukan alat ukur kedalaman (tinggi muka air)
dan sebuah pencatat yang memungkinkan penpa untuk menentukan debit dari hubungan
tinggi muka air-debit. Cara lain adalah bahwa sistem . kelengkapan pendukung dapat
mengubah tinggi muka air terukur menjadi debit yang tercatat, atau kedua-duanya dan
menjumlahka'n aliran untuk seterusnya melanjutkan informasi ke lokasi pusat.
11.5.2 Pengukuran tinggi muka air secara terus menerus dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa tipe alat ukur, tetapi tidak terbatas pada alat-alat tersebut yaitu :
1) Pelampung, misalnya jenis berbentuk silinder atau scow.
2) Alat ukur sensor bertekan, misalnya buble tube, diaphragm gage dan
3) Alat ukur sensor elektrik, misalnya resistance, capacitance, oscillating probe.

12. Kalibrasi
12.1 Diperlukan kalibrasi di tempat untuk seluruh sistem ambang tajam seg1 t1ga supaya
diperoleh ketepatan jika tidak terdapat standar tertentu. Kalibrasi kelengkapan pendukung
sudah cukup asalkan ambang memenuhi semua persyaratan pembuatan.

12.2 Kalibrasi kelengkapan pendukung
1) Buat pengukuran tinggi muka air acuan yang indipenden berskala atau pointgage untuk
memeriksa kelengkapan pendukung. Pengukuran-pengukuran ini paling tepat dilakukan
dalam tabung pengukur tinggi muka air atau tabung tambahan jika diperlukan. Titik 0 pada
skala atau pointgage harus mengacu terhadap ketinggian mercu atau ujung sudut.
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2) Bandingkan tinggi muka air acuan dengan tinggi muka air yang terlihat pada kelengkapan
penJukung. Jika bacaan pada alat ini adalah dalam debit bandingkan debit tersebut dengan
debit yang diperoleh dari tinggi muka air acuan pada persamaan 1. Pengulangan proses untuk
beberapa tinggi muka air akan menyatakan apakah diperlukan penyesuaian titik 0 atau
pengaturan jarak. Pengulangan titik-titik terpisah akan memberi informasi ketepatan sistem.
12.3 Kalibrasi sistem secara keseluruhan
12.3.1 Metode; cara untuk mengkalibrasi ambang tajam dipelajari pada metode uji D 3858).
12.3.2 Tidak terdapat metoda kalibrasi tunggal yang dapat digunakan untuk semua situasi
lapangan, dan sering metode yang tercantum pada butir 12.3. 1 dapat dipertitnbangkan.
Misalnya tabung dari: pipa penghubung yang tepat untuk kalibrasi volume secara langsung
untuk aliran besar jatang tersedia, maupun misalnya alat ukur debit acuan, alat ukur venturi
atau orifice, hanya dapat digunakan jika tersedia jarak masuk yang tepat. Penentuan metoda
yang dapat digunakan. menentukan kalibrasi aliran dengan pengulangan untuk menentukan
hubungan tinggi muka air-debit. Pengukuran tinggi muka air selama uji coba dilakukan
dengan menggunakan alat ukur skala. Lakukan kalibrasi pada kelengkapan pendukung secara
terpisah sehingga dikemudian hari pemeriksaan kinerja hanya perlu dilakukan pada
kelengkapan pendukung asalkan kondisi yang mencakup kelengkapan utama tidak berubah.
Lampiran A
Daftar lstilah

Ambang
Ambang tajam segi tiga
Kontraksi
Pelat ambang
Debit
Koefisien debit
Pengudaraan
Tabung gelembung
Dinding ukur
Tahanan
Kapasitas pengisian
Deteksi oksilasi

Weir
Triangular weir
Co11tractio11s
Weir plate
Discharge
Discharge coefficie11t
-Aeration
Buble tube
. Diaphragm gage_
Resistance
·
Capacitance
Oscilating probe

7
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Lampiran B
Contoh Gambar

Gambar contoh beotuk potongan saluran
dan mercu pelat ambang ·

\UDARA
),

~CM

OIBAWAH

AM BANG
M.A . H.

Gambar contoh rongga udara di bawah pclat ambang

92

Lampirim C
Daftar Nama dan Lembaga
I)

Pemrakarsa
Pusat Litbang Teknologi SDA, Badan Litbang Kimbangwil

2)

Penyusun

Drs. Erman Nfarwardi, Dipl.AIT.
Ir. S arw an

Pusat Litbang Teknologi SDA
Pusat Litbang Teknologi SDA

93

94

SNI

SNI 03-6455.5-2000

Standar Nasional Indonesia

Metode pengukuran debit saluran terbuka dengan
ambang tajam persegi panjang

ICS93.140

Badan Standanllsasi Nasional

IM)
95

96

DAFfARISI

Hal.

1. Ruang Lingkup ..... .... .. ...... ...................... .................. .............. .
2 . . Acuan................ ........... ... ....................................... ... ... . ...... .
3. Pengertian .. ..... ......... ................ . .... .. .. ....... .... ........ ... .. . .. ......... .
4. Penggunaan....... ........ . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . .. .. . . . . .

2

S.. Bentuk dan Ukuran Arnbang Taj am....... .. ... .... ... .............................

2

6. Kontraksi Ambang.... ...... ...... ..... ... ... ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

3

7. Lokasi Pengukuran Tinggi Muka Air..............................................

3

8. Debit dan Batas Pemakaian Pcncrapan. ........ .. . . . . . . . .. . . .. . .. . .. ... . . . . . . . .. . ..

4

9. Rongga Udara........................... ........................ .................. ....

S

10. Saluran Masuk/Pcngarah..... .. . .. ... .. . ... ... . .. .. . ... ... .. . ... . .. . . . .. . .. . . .. ... .. .

S

11. Arnbang Pada Aliran Tidak Scmpuma................. .... ... . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .

6

12. Tabung Penuk'Ur dan Penghubung.. . ... .. . . .. .. . ... .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . ...

6

13. Kalibrasi.... .. ... . . . . . . .. . ... . . . .. . .. .. . ... .. . . . .... . .. ... ... . . . . . . ... .. . . . . . .. . .. . .. ..

7

Lampiran A : Daftar Istilah. ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..

7

Lampiran B : Daftar Nama dan Lembaga... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BI

97

98

1. Ruang Lingku11
Metode pengukurar, ~~hit pada saluran terbuka dengan alat ukur ambang tajam perstgi
panjang dimaksudk.;u, .ntuk mengukur debit air dan air limbah.
Ruang lingkup yang r;.;-,ahas dalam metode pengukuran ini meliputl :
pcnggunaan, gan;r/,.,an dan peralatan;
bentuk dan ukurllt.
kontraksi amban~.
lokasi pengukunu. tinggi muka air;
debit dan batasa11 ;-o;nerapan;
rongga udara;
saluran masuklptr.~;,rah·
aliran tidak semp1;1~1a; '
tabung pengukur rl~n penghubung;
kalibrasi.

2. Acuan
ASTM D 5242-92, S•~ndard Test Methods for Open-Channel Flow Measurement of Water
with Thin-Plate Weir~
3. Pengertian
Beberapa pcngertian y~ng berlcaitan dengan metode pengul..'Uran debit ini yaitu :
I) Mercu ambang ukur adalah bagian sisi puncak ambang tajam berbentuk segi empat;
2) Tinggi muka Mir adalah· ketinggian muka air di atas titik tertentu misalnya mercu
ambang;
3) Loncatan air ad:ilah perubahan mendadak dari aliran super kritis ke sub kritis atau aliran
tenang;
4) Nappe adalah giu i~ arus bawah dari ambzng.
5) Celah aliran ad:,lah bagian limpasan ambang tajam persegi panjang dengan kontraksi
samping;
6) Kdengkapan pukok bangunan ukur adalah ambang bendung diantaranya celah;
7) Pelampung du1:11 air adalah sebuah pclarnpung dalam air untuk mengukur kcdalaman
yang biasanya digant1111gkan pada konsol;
8) Kelcngkapan t•rndukung adalah alat untuk mengukur ketinggian muka air tipe normal
dan otomatis yang dikmpatkan di udik ambang;
9) Tabung penguknr muka air adalah scbuah tabung pcnampung air dengan permukaan
bebas kecil yang dih11hungkan dengan saluran masuk di bagian udik ambang sehingga dapat
dilakulcan pengukur1111 kcdalaman (tinggi muka air) dalam keadaan diam:
10) Aliran kritis adnlnh aliran dengan kecepatan kritis dimana energi spesifiknya minimum
atau bilangan Froud.:. - I.
11) Aliran super krltis adalah aliran deogan kecepatan lebih besar dari kecepatan kritis atau
bilangan Froude > I.
12) Aliran sub kriti~ adalah aliran dengan kecepatan lebih kecil dari pada kecepatan kritis
atau bilangan Froudr • t.
13) Aliran tidak 1r1111lurna adalah aliran melalui ambang dimana tinggi muka air udik
dipcngaruhi oleh tinR~i muka air hilir.
14) Muka air hilir 1i.l:1lah ketinggian muka air hilir d.i lokasi tertentu hilir ambang.
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4. Penggunaan, Gangguan dan Pcralatan
4:1 Penggunaan
1) Ambang tajam merupakan alat sederhana dengan potensi untuk pengukuran debit yang
sangat tepat. Dengan penentuan bentuk bagian limpasan yang tepat, dapat ditentukan jumlah
debit; rekomendasi metoda uji ini berdasar pada percobaan dengan rentang debit dari 0,23 Us
sampai dengan 1400 Us.
2) Arnbang tajani khususnya tepat digunakan untulc: air dan atau air limbah, pada lokasi
dimana diperoleh perbedaan tinggi muka air yang cukup (aliran sempuma).
4.2 Gangguan
1) Kemungkinan terjadinya endapan di bagian udik ambang dapat berpengaruh terhadap
debit yang diukur.
2) Ambang.tajam hanya dapat diterapkan untuk aliran pada saluran terbuka.
4.3 Peralatan
Kelengkapan bangunan ukur ambang tajam terdiri dari dinding saluran, tubuh ambang, pelat
ambang, dan ala! ulnir tinggi muka air.
Instrumen kelengkapan pendukung terdiri dari penguku.r tinggi muka air manual dan otomatis
untuk mendapatkan debit sesaat dan hidrograf.
·

5. Bentuk dan Ukuran Am bang Taj am
5. l. Bentuk Arnbang
Bentuk penampang pelimpah aliran dari ambang tajam yaitu penampang pelimpah berbentuk
empat persegi panjang. Selanjutnya bentuk penampang dapat diperhatikan pada Gambar I .

(_I nun sampai 2 mm)

1

ArahAliran

Penampang punealc ambeng (A·A)

Pcnampong pelimpoh nmbong tajam cmpat pcDCgi panjang

Gamb:ir I. Ambang tajam pcrscgi panjang
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5.2.Ukuran dan Persyaratan Pelat Ambang
I) Ketebalan pelat puncak pada arah aliran harus berukuran kira-kira I sampai 2 mm; batas
bawah yang diperlukan untuk mengurangi kerusakan bcrpotensi, dan batas atas diperlukan
untuk menghindari kesalahan hasil perhitungan. Untuk pelat dengan ketebalan lebih dari 2
mm, pelat harus dibuat dari bahan logam halus atau bahan lain dengan kekuatan dan
permukaan rata yang sama. Sudut di bagian udik limpasan harus tajam dan harus rata, tidak
kasar, dan tegak lurus terhadap permukaan ambang.
2) Bidang pelat ambang tajam harus vertikal dan tegak lurus terhadap dinding saluran.
3) Ambang tajam sebagai bendung harus terpasang dengan kuat dalam saluran sehingga
tidak terjadi kebocoran disekelilingnya, dan dapat dibuat ruang dilokasi di hilir.
4) Jika pelat lebih tebal dari 2 mm, maka kelebihan bidang di bagian hilir sisi limpasan
harus diuJ..."Ur pada sudut sekurang-kurangnya 45° seperti terlihat pada Gambar I. Jika
ditemukan kontraksi sisi, semua persyaratan sisi metoda uji ini berlaku untuk sisi maupun
mercu .. Sisi-sisi harus tegak lurus terhadap puncak dan puncak harus rata, sebaiknya dalam
kemiringan 0,001. Bagian udik, pelat udik harus rata dan tegak.

6. Kontraksi Am bang
6.1 Konstraksi pada ambang adalah jika tembok sisi dan dasar dari saluran pengarah cukup
jauh dari sisi bagian puncak, sehingga kontraksi nappe tidak terpengaruhi oleh batasanbatasan ini maka ambang dapat diistilahkan sebagai berkontraksi penuh. Dengan jarak lebih
pendek terhadap dasar atau dinding sisi, atau kedua-duanya, ambang tersebut hanya
berkontraksi sebagian. Persyaratan kontraksi lihat pada butir 6.2.

6.2 Persyaratan kontraksi
I) Bagian limpasan empat persegi panjang dapat mempunyai kontraksi penuh atau scbagian
atau kontraksi samping.
2) Ambang bertekan; jika tidak terdapat kontraksi pada sisi dan mercu ambang melebihi
lebar saluran maka ambang disebut sebagai "berlebar penuh a tau bertekan". Dal am hal ini
saluran masuk harus empat persegi panjang dan dinding saluran harus harus mencakup
sekurang-J..."Uranya 0,3 H bagian hilir pelat amba1u:
3) Ambang empat persegi panjang ,berkontraksi; kondisi kontraksi penuh adalah sebagai
berikut :

HIP$ 0,5
H/L $ 0,5
0,08 m $ H

$ 0,6 m
0,3 m
P ~ 0,3 rn
(B -L)/2 ~ 2 H
keterangan :
H adalah tinggi muka air yang terukur
P adalah tinggi rnercu di atas dasar saluran
L adalah panjang rnercu
B adalah lebar saluran
4) Kondisi kontrr.ksi sebagian yang dijabarkan oleh metoda uji ini dapat dilihat pada
butir 8.2.
L~
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7. Lolmsi P~ngukuran Tinggi Muka Air
Lokasi pengukuran tinggi muka air H, diukur sebagai kedalaman di atas elevasi mercu.
Pengukuran tersebut harus dilakukan pada jarak di bagian udik ambang yang sama dengan
4H,.... sampai dengan SH.... dimana H.,.. merupakan tinggi muka air udik maksimum.
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Gambar 2. 'Penyesuaian panjang mercu, 6L
8. Debit dan Batasan Penerapan
8.1 Rumus Debit
Debit, q, yang melimpah di atas mercu ambang tajam empat persegi panjang yang memenuhi
persyaratan yang tercantum pada butir 5 dan maupun kondisi aliran masuk seperti disebut
pada butir 10 ditentukan dari persamaan Kindsvater-Carter.
Rumus debit yaitu :

Q=

(f) (2gr c.r...

(H.)312 ••.•..• •. - .••.••.• _ ... (1)

Keterangan :
2
g = percepatan gravitasi (m/dt )
He = tinggi muka air (m)
Le = panjang bentang mercu ambang efektif(m)
Ce = koefisien debit
Tinggi muka air efektifHe, dihubungkan dengan muka air terukur, H, oleh :
a•H+~

.

Keterangan :
l)H • penyesuaian yang· ditentukan berdasarkan percobaan sebagai akibat yang disebabkan
oleh kekentalan dan tegailgan permukaan yang berlaku untuk air pada suhu normal (lcira-kira
4-30°C); nilainya t~tap konstan pada 0,001 m.
Panjang bentang mercu efektifLe, dihubungkan dengan panjang terukur, L, oleh :

L. = [. + l>L
Keterangan :
l)L = merupakan fungsi panjang bentang mercu terhadap ratio lebar saluran, l.JB.
Nilai-nilai yang ditentukan berdasarkan percobaan 6L untuk air pada suhu biasa terlihat pada
Gambar 3.
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Gambar 3. Koefisien debit, C, untuk ambang tajam empat persegi panjang
8.2 Batasan Penerapan
Hubungan debit sebagaimana disebut di butir 8.1 dapat diterapkan untu:C kondisi-kondisi :
H/P!>2
H<!:0,03 m
L<!:0,15m
P<!:0,1 m
Walaupun secara prinsip persamaan 1 dapat diterapkan pada ticndung besar, persamaan in1
yang menjadi dasar percobaan-percobaan mencakup juga panjang bentang mercu sampai 1,2
m dan mencapai tinggi di atas mercu kira-kira 0,6 m; dianjurkan supaya nilai-nilai ini tidak
terlampau jauh dilampaui.

9. Rongga Udara
Untuk mencegah terjadinya aliran melekat pada dinding ambang (Nappe Clinging) dan agar
pengudaraan yang tcpat dan tetap dapat dipertahankan maka tinggi air hilir harus selalu
berada sckurang-kurangnya 0,06 m di bawah mercu ambang.
10. Saluran Masuk/Pengarah
10.1 Ambang tajam persegi panjang ini sangat peka tcrhadap kcadaan air masuk, oleh sebab
itu aliran harus tcnang dan terbagi sccara merata dalam pcnampang saluran supaya kondisi
aliran rnendekati hubungan debit yang diperolch bcrdasarkan pcrcobaan-percobaan. Untuk
tujuan tersebut distribusi kecepatan aliran harus merata, saluran harus cukup panjang, lurus
dan perrnukaan cukup licin. Sayangnya tidak terscdia panduan kuantitatif sccara menycluruh
untuk melaksanakan anjuran-anjuran tcrscbut. Salah satu standar mcnyarankan panjang
saluran rnasuk yang lurus scbcsar 10 kali lcbar saluran (lihat Gambar contoh pada Lampiran
B) jika panjang arnbang lebih besar dari sctcngah lcbar saluran (lihat Gambar contoh pada
Larnpiran B). Akan tctapi kclokan saluran di bagian udik atau pclcbaran tiba-tiba dcngan jclas
akan rncrnperpanjang persyaratan saluran masuk ini. Olch scbab itu kctcpatan aliran masuk
biasanya harus diperlihatkan berdasarkan kasus , per kasus dengan mcnggunakan keccpatan
batik dalam situasi yang serupa atau perkiraan analisis.
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10.2 Pada beberapa keadaan dapat digunakan pelat-pelat untuk melancarkan penyebaran
kecepatan. Pelat-pelat tersebut harus ditempatkan lebih dari IO H kearah udik lokasi
pengukuran tinggi muka air.
10.3 Jika aliran dalam saluran super kritis instalasi harus di desain sedemikian rupa sehingga
loncatan hidraulik terbentuk sekurang-kurangnya 30 H di bagian udik dan keseragaman
penyebaran kecepatan harus diperiksa.
10.4 Bentuk saluran; lebih diutamakan saluran masuk berbentuk empat persegi sekitar
ambang. Akan tetapi bentuk yang lain dapat diterima asalkan kondisi kontraksi penuh
terpenuhi dan luas penampang saluran sekurang-'kurangnya sama besar dengan bagian empat
persegi panjang yang terkecil yang terjadi pada kontraksi penuh. Saluran empat persegi
panjang diperlukan pada ambang persegi panjang bertekan.
11. Ambang Pada Aliran Tidak Sempurna
Bagian. ini memberi informasi terbatas mengenai kinerja ambang pada aliran tidak sempurna
akan tetapi sangat dianjurkan bahwa instalasi ambang tajam segi tiga didisain untuk aliran
sempuma. Ini karena data dasar percobaan untuk kondisi aliran tidak sempuma, tidak cukup
memadai untuk sebuah metode uji standar. Selanjutnya kondisi aliran tidak sempurna
memerlukan tinggi muka air tambahan (relatif terhadap mercu atau ujung sudut) diukur di
bagian hilir ambang sehingga tingkat rendaman (ratio tinggi muka air bagian hilir terhadap
tinggi muka air udik) dapat ditentukan; p·engukuran tersebut harus dilakukan sedemikian rnpa
sehingga tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang terjadi di bagian hilir limpasan.
Perkiraan ratio tingkat aliran tidak sempurna sampai sempurna, Qs/Q, dimana Q adalah debit
hitungan keadaan aliran sempurna dari tinggi muka air udik, dapat diperoleh dari Tabel I.
Tabel menyatakan bahwa akibat pengaruh ketidak sempumaan aliran pada ambang tajam segi
tiga lebih kecil dari pada yang terjadi pada ambang empat persegi panjang.

11.1 Ditekankan bahwa Tabel I berdasarkan pada percobaan terbatas. Untuk ambang empat
persegi panjang ketepatan mungkin tidak lebih baik dari 5% ratio terendam, di atas atau kirakira 0,50 dan kecil da~i harga HIP. Ketepatan untuk ambang segitiga 90° tidak dapat diukur
tetapi diharapkan bahwa ketepatan tersebut lebih balk dari pada yang terdapat pada ambang
'
empat persegi panjang.
12. Tabung.Pengukur dan Penghubung
12.1 Tabung pengukur muka air dianjurkan untuk pengukuran tinggi muka air yang tepat; itu
diperoleh j ika digunakan pelampung berbentuk selinder yang ditopang tiang atau jika
permukaan air dalam saluran bergelombang atau beriak .

. 12.2 Lahan sisi tabung pengendap ditentukan oleh persyaratan pada instrumen sekunder.
Tabet 1. Koreksi keadain terendam .
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Qs/Q

Rasio
Terendam

Pcrse2i panjan2

0
0,1
0,2
0,3
0,4
O,S
0,6
0,7
0,8
09

1,000
1,007
0,978
0,939
0,895
0,8.t2
0,778
0,698
0,589
OAJS
6

Sebagai contoh ruang bersih antara pelampung dan tembok tabung pengukur muka air harus
sel.."Urang-kurangnya 3 cm dan harus ditingkatkan sampai 7,6 cm jika tabung pengukur terbuat
dari beton atau bahan kasar lain, diameter pelampung sendiri sebagian ditentukan oleh log
error yang diizinkan. Alat sensor lain juga dapat menentukan persyaratan ukuran tabung
pengukur dan luas maksimum harus dibatasi. Tinggi tabung pengukur muka ai.r harus
mencukupi, untuk mengantisipasi perbedaan tekanan yang telah diketahui.
12.3 Tabung pengukur muka air dan pipa penghubung harus anti bocor. Juga harus dilakukan
pembersihan dan penggelontoran tabung pengukur muka air maupun pipa penghubung untuk
membuang bahan padat yang tertumpuk. Dianjurkan juga untuk menambahkan air bersih
dalam jumlah kecil untuk menjaga supaya tabung pengukur, pipa penghubung, dan bagian
lain tetap bersih. Aliran air tersebut harus dijaga tetap rendah sehingga tidak menimbulkan
peningkatan dalam tabung pengukur muka air.
Cat.a~ . : Walaupun ambang t.ajam tidalc akan digunakan dalam aliran dcngan bcban vertilcal padat tct.api
tcrdapat kemungkinan terjadi pcnwnpukan cndapan jika dilakukan pcngolahan air limbah, untulc itu harus
ditamtiah dcngan alat pcmbilas.

12.4 Bukaan pada tembok sisi saluran sebagai penghubung langsung dengan tabung pengukur
muka air atau melalui pipa harus sel.."Urang-kurangnya berada 0,06 m di bawah muka air
minimum dan mempunyai sambungan tegak lurus dengan dinding. Dinding tidak boleh kasar
(sekurang-kurangnya sama dengan permuban beton yang halus) dan berada pada radius
sekurang-kurangnya 10 kali diameter lubang sekeliling pusat lubang. Lubang atau pipa hams
cukup kecil untuk membasahi permukaan secara efektif tetapi jangan terlalu kecil sehingga
menyebabkan hambatan pada aliran atau sangat sulit untuk tetap terbuka. Untuk aliran air
bersih yang cukup tetap diperlukan diameter sebesar 1,3 cm . .Jika aliran deras maka ukuran
pipa penghubung yang diperlukan untuk membatasi air dalam tabung pengukur muka air
dapat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip hidraulik.
12.5 Kelengkapan Pendulmng
12.5. l Sistem kelengkapan pendukung untuk melakukan pemantauan ketinggian muka air
secara terus-menerus sekurang-kurangnya memerlukan alat ukur kedalaman (tinggi muka air)
dan sebuah pencatat yang memungkinkan pengguna untuk menentukan debit dari hubungan
tinggi muka air-debit. Cara lain adalah bahwa sistem kelengkapan pendukung dapat
mengubah tinggi muka air terukur menjadi debit yang tercatat, atau kedua-duanya dan
menjumlahkan aliran untuk seterusnya melanjutkan informasi kc lokasi pusat.
12.5.2 Pengukuran tinggi muka air secara terus menerus dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa tipe alat ukur, tetapi tidak terbatas pada alat-alat tersebut yaitu :
1) Pelampung, misalnyajenis berbentuk silinder atau scow.
·
2) Alat ukur sensor bertekan, misalnya buble tube, diaphragm gage dan
3) Alat ukur sensor elektrik, misalnya resistance, capacitance, oscillating probe.

13. Kalibrasi
13 .1 Diperlukan kalibrasi di tern pat untuk seluruh sistem ambang tajam seg1 tiga supaya
diperoleh ketepatan jika tidak terdapat standar tertentu. Kalibrasi kelengkapan pendukung
sudah cukup asalkan ambang memenuhi semua persyaratan pembuatan.
l:i .2 Kalibrasi kelenJkapan pendulmng
1) Bilal pengukuran tinggi muka air aeuan yang indipenden berskala atau pointgage untuk
memeriksa kelengkapan pendukung. Pengukuran-pengukuran ini paling tepat dilakukan
dalam tabung pengukur tinggi muka air atau tabung tambahan jika diperlukan. Titik 0 pada
skala atau pointgage harus mengacu terhadap ketinggian mercu atau ujung sudut.
7
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2) Bandingkan tinggi muka air acuan dengan tinggi muka air yang terlihat pada kelengkapan
pendukung. Jika bacaan pada alat sekunder adalah dalam debit bandingkan debit tersebut
dengan debit yang diperoleh dari tinggi muka air acuan pada persamaan l. Pengulangan
proses untuk beberapa tinggi muka air akan menyatakan apakah diperlukan penyesuaian titik
0 atau pengaturan jarak. Pengulangan titik-titik terpisah akan memberi informasi ketepatan
sistem.
13.3 Kalibrasi sistem secara keseluruhan
13.3.1 Metode; cara untuk mengkalibrasi ambang tajam dipelajari pada rnetode uji D 3858).
13.3.2 Tidak terdapat rnetoda kalibrasi tunggal yang dapat digunakan untuk semua situasi
lapangan, dan sering metode yang tercantum pada butir 12.3.1 dapat dipertimbangkan.
Misalnya tabung dan pipa penghubung yang tepat untuk kalibrasi volume secara langsung
untuk aliran besar jarang tersedia, maupun misalnya alat ukur debit acuan, alat ukur venturi
atau orifice, hanya dapat digunakan jika tersedia jarak rnasuk yang tepat. Penentuan metoda
yang .dapat digunakan ·menentukan kalibrasi aliran dengan pengulangan untuk menentukan
hubungan tinggi muka l!ir-debit. Pengtikuran tinggi muka air selama uji coba dilakukan
dengan menggunakan alat ul..-ur skala. Lakukan kalibrasi pada kelengkapan pendukung secara
terpisah sehingga dikemudian hari pemeriksaan kinerja hanya perlu dilakukan pada
kelengkapan pendukung asalkan kondisi yang mencakup kelengkapan utarna tidak berubah.
Lampiran A
Daftar Istilah

Ambang
Ambang tajarn segi tiga
Kontraksi
Pelat ambang
Debit
Koefisien debit
Pengudaraan
Tabung gelembung
Dinding ukur
Tahanan
Kapasitas pengisian
Deteksi oksilasi
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Weir
Tria11g11lar weir
Co11tractio11s
Weir plate
Discharge
Discharge coefficient
Aeration
B11ble tube
Diaphragm gage
Resistance
Capacitance
Oscilating probe
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.
Ruang Lingkup
1.
Standar ini memuat spesifikasi dimensi, pemasangan, persyaratan umum dan ketentuan dari
pelat orifice serta penyimpangan pengukuran debli dalam pipa dengan diameter dari 50 mm
sampai 1.200 mm dan bilangan Reynolds untuk pipa kurang dari J.150.
Daftnr Acuan
2.
I) ISO 468 - 1982 : surface roughness - Parameter, there values and general rules for
specifying requirements.
.2) ISO 5168 : Measurement of fluid flow - Evaluation of uncertainties.
Pengertinn
3.
J. I Alat-alat Utama
1) Orifice adalah bukaan lubang dari suatu alat utama dengan luas penampang melintang
minimum.
Standar orifice alat utama adalah lingkaran dan koaksial terhadap pi pa.
2) Pelat orifice adalah pelat tipis berlubang berbentuk lingkaran.
Pelat orifice standar digambarkan sebagai "pelat tipis" "dan ujungnya berbentuk segi empat
tajam",.karena tebal pelat tipis diband.ingkan dengan diameter penampang yang diukur, ujung
udik tajam dan berbentuk segi empat.
3) Perbandingan diameter dari al at utama yang digunakan pad a suatu pipa, 13: perbandingan
antara diameter orifice dari alat utama dengan diameter dalam dari pipa yang diukur di sebelah
udik alat utama.
Apabila alat utama bagian udik mempunyai bentuk tabung, yang mempunyai diameter yang
sama dengan pipa (sepcrtl pada pipa ~enturi klasik) maka perbandingan diameter adalah hasil
bagi antara diameter tenggorok dengan diameter bagian yang berbcntuk tabung pada bidang
bagian alur celah udik.
Pengukuran Tekanan
3.2
1) Tekanan celah alur dinding adalah Lubang berbentuk bulat atau melingkar yang di bor pada
dinding pipa sedemikian rupa sehingga sisi lubang rata dengan p: rmukaan pipa bagian dalam.
Lubang biasanya berbentuk bulat akan tetapi dapat juga melingkar.
2) Tckanan statis cairan yang mengalir mclnlui pipa lurus, p adalah Tekanan yang dapat
diukur dengan menghubungkan suatu alat ukur tckanan kc alur celah tebal dinding.
3) Perbednnn tekanan, flp adalah perbcdaan antara tekanan (statis) yang diukur pada alur cclah
tekanan dinding, satu bcrada pada bagian udik dan yang lain pada bagian hilir dari alat utama
disisipkan pada pipa lurus yang dilalui aliran, di mana ada perbedaan tinggi antara alur cclah
udik dan alur celah hilir tida!c diperhitungkan.
Istilah "perbcdaan tekanan" digunakan apabila pcngukur tekanan bcrada pada posisi yang
dinayatakan dalam setiap st~ndar alat utama.
4) Pcrbandingan tckanan t adalah perbandingan antara tekanan mutlak (statis) di pengukur
tekanan hilir dengan tekanan mutlak di pengukur tckanan udik.
3.3 Aliran
1) Debit Aliran cairan yang melalui alat utama q : massa atau volume cairanan yang
melalui orifice per satuan waktu; dalam hal tcrtentu perlu dijelaskan secara eksplisit bahwa
aliran massa q..., dinyatakan dalam massa per satuan waktu atau aliran volume q. yang
dinyatakan ada dalam volume per satuan waktu.
2) Bilangan Reynolds, Re : Parameter tak bcrdimensi yang menyatakan perbandingan antara
gaya inersia dan gaya kekentalan.
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.Silangan Reynolds yang digunakan pada standar ini mengacu pada :
- Kondisi cairan dibagian udik dan diameter pipa bagian udik sebagai berikut :
u•. p
4qm
Reo
dengan:
U1
adalah kecepatan rata-rata aliran pada pipa bagian udik (m/det)
D
adalah diametefpipa-pipa bagil\n udik (m)
7t 1
adalah kekentalan kinematik caitan
qm
adalah aliran massa cairan
µ
adalah kekentalan dinamik cairan.
- Diameter orifice atau diameter tenggorok dari alat utama yaitu :
Reo
Re.s = - -

p
3) Eksponen isentropik, IC : perbandingan antara variasi relatif pada tekanan terhadap variasi
relatif dalam kerapatan massa bersangkutan pada kondisi transformasi adiabatik bolak balik
elementer.
·
Eksponen isotropik IC muncul dalam rumus yang berbeda untuk perluasan muai e bervariasi
sesur.i dengan sifat gas bescrta suhu dan tekanannya.
Terdapat banyak gas dan uap yang harga K - nya belum diketahui.
Dalam hal ini, untuk keperluan bagian dari standar ini, perbandingan dari kapasitas panas
spesifik dari gas-gas ideal dapat digu!lakan sebagai pengganti eksponen isentropik.
4) Koefisien debit C : Koefisien yang 'didefinisi sebagai aliran yang cairan tidak dapat
dimampatkan yang menggambarkan hubungan antara laju aliran aktual terhadap laju aliran
teoritis yang melalui alat ukur C dinyatakan dalam rumus berikut :

Kalibrasi -dari alat utama standar pada peralatan cairan tidak termampatkan menunjukkan
bahwa koefisien debit hanya tergantung pada bilangan Reynolds.
Nilai numerik C adalah sa.ma untuk instalasi yang berbeda apabila instalasi tersebut secara
geometriknya serupa dan alirannya dicirikan oleh bilangan-Reynolds yang sama.
Persamaan untuk nilai numerik C diberikan pada bagian standar ini berdasarkan data yang
diperoleh dari percobaan.
Catatnn 1:

Harga ~ diseblit faktor kecepatan dan perkalian C ~ disebut koefisien aliran.

vi- p•

vi -p•

2
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5) Faktor muai, & : koefisien yang digunakan untuk menghitung kopresibitas cairan dengan
rumus :
qm

Jl-/J'

&=-~~---

1

!!_ d C .j26 PP1
4
Kalibrasi alat utama-dari cairan dengan cara pemampatan cairan atau gas yang dimampatkan,
menunjukkan perbandingan yang

qm~
!!_ d1 ~26pp1

4
tergantung dari besarnya bilangan Reynolds seperti halnya harga perbandingan antara tekanan
dan eksponen isentropis dari gas. Metode diambil untuk menggambarkaf'I keragaman ini terdiri
dari perkalian koefisien debit C dari alat utama ditentukan dengan melaksanakan kalibrasi
langsung dengan cairan yang bilangan Reynoldnya sama dengan mempertimbangkan faktor
muai&
& sama dengan satu apabila cairan tidak dapat dimampatkan dan lebih kecal dari satu apabila
cairan dapat dimampatkan. Metoda ini dapat dilaksanakan karena percobaan menunjukkan
bahwa & praktis tidak tergantung pada bilangan Reynolds dan untuk perbandingan diameter
tertentu dari alat ukur tertentu, & hanya tergantung pada beda tekanan, tckanan statis dan
eksponen isentropik.
6) Penyimpangan rata-rata aritmatik kekasaran penampang, Ra :
Penyimpangan rata-rata aritmatik dari garis rata-rata penampang yang diukur. Garis tengah
adalah jumlah kuadrat dari jarak antara permukaan effektif dan garis rata-rata minimum pangkat
dua. Dalam praktek Ra dapat diukur dengan peralatan standar untuk permukaan yang dihaluskan
tetapi hanya dapat diperkirakan untuk permukaan pipa yang lebih kasar.
Untuk pipa, digunakan kekasaran ekivalen seragam k. Harga ini dapat ditentukan secara
eksperimen (lihat 7.3.1.) atau diambil dari Tabel (lihat lampiran B).
4.
Batasan
Bangunan ukur ini digunakan untuk aliran cairan satu fase dengan kecepatan aliran
debit konsian atau dengan prubahan.

subsonik,

5.
Prinsip Metode Pengukuran dan Perhitungan
5.1 Prinsip Metode Pengukuran
.
Prinsip metode pengukuran didasarkan pada pcmasangan a lat utama (dalam hal ini pelat orifice)
ke dalam pipa pada aliran yang bertekanan. Pcmasangan alat utama mengakibatkan tcrjadinya
perbedaan tekanan statis antara bagian udik dan bagian hilir alat tersebut.
Debit aliran dapat ditcntukan dari nilai
perbedaan nilai tekanan yang di ukur dan dari
karakteristik cairan yang mengalir. Dimensi alat tersebut diasumsikan scrupa dengan alat yang
telah dikalibrasi dan dengan kondisi yang sama.

115

Aliran massa dapat ditentukan karena berkaitan dengan perbedaan tekanan yang pada batasbatas pcnyimpangan seperti yang dinyatakan pada standar ini, dengan menggunakan salah satu
rumus berikut:
qm

=~l~/J. e,~d 1 ~2tipp, ................................(1)

atau

.

C
TC 2 r:;-;:::::::q m = ~1-p• &24d ..y2tippl ................... .. ........... (2)

di mana P2 = dan E2 mengacu pada kondisi hilir.
Perlu dicatat bahwa :

·n

l+P1
Dengan cara yang sama, besarnya volume dP.bit dapat dihitung der.gan :
&1 . =&,

q. = q,;, Ip .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .(3)

di mana p adalah kerapatan massa cairan pada suhu dan tekanan saat volume ditentukan.
5.2 Metode penentuan perbandingan diameter alat utama standar terpilih. Dalam praktek
pada saat menentukan perbandingan diameter elemen utama yang dipasang pada pipa tertentu, C
dan E yang d.igunaka,p dalarn rumus dasar (!) dan (2) biasanya tidak diketahui. Oleh karena itu
hal-hal berikut harus dipilih menurut prioritas :
- tipe alat utama yang digunakan;
- debit aliran dan nilai terkait dari tekanan beda.
Hubungan nilai qm dan tip dimasukkan dalam rumus dasar sehingga mertjadi :
4-, /Jl

-

4 qm

4p_cp• - TC D

2

.)2 ti pp

p dan E dapat dimasukkan pada kondisi udik atau hilir (p 1 dan & 1 atau P2 dan E1) dan
perbandingan diameter ala! utama yang dipilih dapat ditentukan dengan cara iterasi (lihat
lampiran B).
Catatan:

Subskripsi

Arti

I
2

Udik
Hilir
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5.3 Perhitungan Debit Aliran
Tabel A. I sampai A.16 diberikan untuk mempermudah : Tabel A. I sampai A.13 memberikan
nilai C sebagai fungsi dari 13. ReD dan D untuk alat orifice, scdangkan Tabel A.14 dan A.15,
mcnunjukkan faktor muai uritl)k orifice Ea. Tabcl-Tabcl terscbut tidak dipcrlukan untuk
interpolasi yang.akurat. Pengembangan ekstrapolasi tidak diijinkan.
Perhitungan debit aliran merupakan proses aritmatik murni, dipengaruhi oleh penggantian istilah
yang berbeda pada ruas kanan dari rumus dasar (1) atau (2) dengan nilai numeriknya.
Catalan:
Diameter d dan D dalam rumus, adalah harga diameler dalam kcadaan bckerja. Pengulruran yang dilaksanakan
pada kondisi lain, harus dilcoceksi tcrhadap kcmungkinan pclcbaran atau kontraksi alat utama clan pipa &ebagai
akibat dari tingginya suJw dan tclcanan cairanan selarna pcngukuran.
2. C mungkin tcrgantung pada R. dan R. tc:rpillung pada q.,.. Pada lcasus ini nilai akhir dari C clan juga q.. harus
dihilung dengan iterasi. Lihat lampiran D ,untuk pada pc.doman yang bcrlcaitan dengan pcrnilihan proscdur
ilcrasi. dan cstimasi awal.
3. Ap adalah bcda tcka1~111, scpcrti ·yang didclinisilcan p.1da 3.2.
4. Perlu dikciahui bcsamya kcrapatan massa clan kckcntalan cairnn p."ld.1 kcadaan scdang bckcrja.
I.

5.4 Penentuan Kerapatan Massa
Kerapatan masa cairan perlu diketahui pada suatu bidang di udik atau di hilir pengukur
tekanan; dapat diukur secara langsung atau dihitung setelah mengetahui tekanan statis, suhu dan
kacakteristik cairan pada bidang yang sesuai. Perlu dipcrtimbangkan bahwa penguk\lr tekanan
di udik akan memberikan hasil yang lebih konsisten.
5.4.1 Tekanan statik cairan harus diukur pada pengukur tekanan di sebelah udik atau hilir
pengukur tekanan dengan menggunakan t~kan dinding pipa (dijelaskan pada butir 8.2.1) atau
dengan mengunakan kran cincin pcmbawa (lihat gambar 6).
5.4.1.1 Pengukur tekanan statis sebaiknya terpisah dari pengukur tekanan yang diperuntukkan
mengukur komponcn tekanan beda kecuali dimaksudkan untuk mcngukur tekanan di udik dan
hilir secara terpisah.
Namun demikian diperbolehkan menyambung sccara simultan satu pengukur tekanan dengan
alat ukur tekanan beda dan alat pengukur tekanan statik, perlu diverifikasi apakah sambungan
ganda ini tidak menirr.bulkan penyimpangan pengukuran tekanan bcda.
5.4.1.2 Harga tekanan statis yang digunakan pada perhitungan berikutnya, berada pada titik
pusat tekanan melintang pengukuran yang dapat bcrbeda dengan tekanan yang terukur di
dinding. penampang.
5.4.2
Suhu cairan lebih baik bila diukur sedekat mungkin di hilir ala! utama dcngan
termometer air raksa atau termometer suhu lainnya. Jarak antara termometer dengan alat utama
paling sedikit SD (paling besar ISD apabila fluidanya adalah gas), apabila alat ukur
ditempatkan di hilir, dan sesuai dengan harga-harga yang diberikan pada Tabel l , kolom 10
apabila alat ukur suhu ditempatkan di udilc gunakan kolom 11 .
Pada batas.-batas penerapan standar ini, secara umum dapat diasumsikan bahwa suhu cairan
pada kran beda tekanan, di udik dan di hilir adalah sama.
Jika fluidanya gas, maka suhu di bagian udik dapat dihitung dari suhu yang diukur di hilir alat
utama (pada jarak 5 D sampai I5 D).
5.4.3
Metode apapun untuk menentukan harga kehandalan dari kerapatan, tekanan statik,
suhtJ dan lcekentalan cairan , dapat diterima apabila tidak mengganggu distribusi aliran pada
penampang melintang yang diukur.
5.4.4
Suhu alat utama dan· suhu cairan di udik alat utama diasumsikan sarna.
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Syarat-Syarnt Umum Pengukuran
Alat utama
6.1
6.1 .1 Alat utama harus dibuat, dipasang dan digunakan sesuai dengan standar ini.
Apabila karakteristik ·pembuatan dan syarat-syarat penggunaan alat utama di luar batas-batas
ketentuah yang digunakan oleh standar ini maka alat utama perlu dikalibrasi pada kondisi
penggunaan yang sebenamya .
6.1.2 . Kondisi alat utama harus diperiksa setiap kali setelah pengukuran atau sesudah
serangkaian pengukuran, atau pada interval yang cukup dekat satu sama lain sehingga
kesesuaian dengan standar ini dapat dipertahankan.
Perlu dicatat bahwa cairan yang netral sekalipun dapat membentuk endapan pada alat utamaHal
ini mengakibatkan berubahnya koefisien debit yang dapat terja(!i selama satu perioda tertentu,
sehingga menghasilkan nilai-nilai di luar penyimpangan dari yang diberikan oleh standar ini.
6.1.3 Alat utama harus dibuat c!ari bahan dengan koefisien pemuaian yang diketahui, kecuali
bila pemakai memutuskan dimensi yang berbeda-beda kai'ena perubahan suhu dapat diabaikan.

6.

Sifat Cairan
6.2
6.2.1 Fluida harus dapat dimampatkan (gas) atau tidak dapat dimampatkan (cairan).
6.2.2 Fluida harus sedernikian rupa sehingga dapat dianggap secara fisik dan thermal
homogen dan berfase tunggal. Larutan koloid dengan tingkat dispersi tinggi (seperti ~usu),
dianggap sebagai fluida berfase tunggal.
6.2.3 Untuk melaksanakan pengukuran, perlu diketahui kerapatan massa dan kekentalan dari
fluida pada kondisi kerja.
6.3. Kondisi Aliran
6.3.1 Debit aliran harus konstan atau dalam praktek, hanya bervariasi sedikit dan lambat.
Standar ini tidak dimaksudkan untuk pengukuran aliran yang l.>erfluktuasi.
6.3 .2 Penyimpangan yang ditentukan pada standar ini· hanya berlaku bila tidak ada perubahan
fase alat utama. Penambahan lobang dari elemen utama akan mengurangi tekanan beda, dapat
mencegah perubahan fase. Untuk menentukan apakah ada perubahan fase perhitungan aliran
harus dilakukan dengan asumsi bahwa pemuaian adalah isotermal untuk cairan atau isentropik
·untuk gas.
6.3.3 Apabila fluida· berupa gas, perbandingan tekanan seperti yang didefnisikan pada butir
3.1.4 harus lebih besar atau sama dengan 0,'15. ·
Syarat-Syarat Pemasangan
7.
7.1 Umum
7.1.1 Metode pengukuran hanya diterapkan pada cairan yang mengalir melalui pipa dengan
penampang melintang berbentuk lingkaran ·
7.1.2 Pipa harus beraliran penuh pada penampang ukur.
7. 1.3 Alat utama harus dipasang pada pipa dengan posisi sedemikian rupa sehingga kondisi
aliran tepat di udiknya, bebas dari pusaran (lihat 7.4). Kondisi terscbut diharapkan dapat
tercapai jika memenuhi persyaratan yang diberikan pada standar ini.
7.1.4 Alat utama harus ditempatkan diantara dua penampang dari pipa lurus yang berbentuk
tabung dengan luas penampang melintang konstan, di mana tidak terdapat ganguan atau
sambungan cabang pipa (ada atau tidak adanya aliran yang masuk pada sambungan seperti ini)
kecuali yang telah ditentukan pada bagian standar ini.
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Pipa dinyatakan lurus berdasarkan pemeriksaan secata visual. Panjang minimum pipa lurus
yang diperlukan, yang memenuhi ketentuan di atas, beragam sesuai dengan sifat pemasangan,
tipe alat utama dan perbandingan diameter spesifikasi pada Tabel 1 dan 2. .
7.1.5 Lubang pipa harus .berbentuk lingkaran pada sepanjang pipa Jurus minimum yang
disyaratkan. Penampang melintang dianggap bulat jika berdasarkan pemeriksaan visual
terbukti. Bentuk ljngkaran dari pipa bagian luar dapat dipakai sebagai pedoman, tetapi tepat
disekitar alat utama syarat-syarat khusus dapat diterapkan sesuai dengan tipe alat utama yang
dig\Jnakan (lihat 7.5.1 dan 7.6.1).
Pipa berlapis dapat digunakan di bagian dalam yang sejajar dengan sumbu pipa pada seluruh
pipa dan memenuhi syarat-syarat khusus untuk tipe elemen utama. Situasi lapisan tidak berada
pada sektor ±30° pada pengukur tekanan manapun.
7.1.6 Diameter dalam D dari pi pa .ukur harus mengikuti harga-harga yang ditentukan untuk
·
tiap tipe.alat utama.
7.1.7 Perinukaan dalam dari pipa ukur harus bersih dan bebas dari kerak, noda dan endapan,
dan harus sesuai dengan kriteria kekerasan, paling tidak untuk sepanjang I 0 D kc udik dan 4 D
ke hilir dari alat utama.
7.1.8 Pipa dapat dllengkapi dengan lubang penguras dan atau lubang angin untuk membuang
limbah padat dan cairan cairan selain yang diukur. Tetapi, tidak boleh ada aliran melalui lubang
penguras selama pengukuran aliran.
Lokasi lubang penguras dan lubang angin tidak.boleh terlalu dekat dengan alat utama kecuali
apabila hal ini tidak terhindarkan. Dalam keadaan seperti ini, diameter lubang harus lebih kecil
dari 0,08 D dan lokasinya harus sedemikian rupa sehingga jarak yang diukur menurut garis
lurus dari salah satu lubang tersebut kc pengukur tekanan dari alat utama, selalu lebih besar dari
0,5 D. Bidang-bidang aksial pipa memuat garis pusat yang masing-masing terdiri dari pipa
tekanan dan garis pusat lubang penguras atau libang angin harus membentuk sudut paling kecil
30°.
7.1.9 Pipa dan pinggiran "flange" harus diberi lapisan. Pipa tidak perlu diberi lapisan apabila
suhu cairan antara tempat masuk pada pipa lurus di bagian udik dengan panjang minimum dan
tempat keluar pipa lurus di bagian hilfr dengan panjang minimum, tidak melcbihi batas harga
untuk ketelitian pengukuran yang diperlukan.
7.2 Panjang pipa yang lurus minimum bagian hilir dan bagian udik yang diperlukan untuk
pemasangan antara berbagai sambungan dan alat utama.
7.2.1 Panjang pipa yang lurus minimum disajikan pada Tabel 1.
7.2.2 Panjang pipa yang 1.urus seperti yang disajikan pada Tabel 1 adalah harga minimum, dan
disarankan pipa lurus lebih panjang dari yang dinyatakan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Terutama
untuk pekerjaan penelitian, disarankan panjang lurus di udik paling sedikit dua lcali harga dari
yang disajikan pada Tabel 1.
7.2.3 Apabila panjang lurus adalah sama atau lebih panjang dari harga-harga yang disajikan
pada Tabel I untuk "tambahan penyimpangan nol " 1, maka tidak diperlukan tambahan
simpangan pada koefisien debit penyimpangan untuk memperhitungkan darnpak dari
persyaratan pernasangan tersebui~
7.2.4 Apabila panjang lurus di udik atau di hilir lebih pendek dari pada hanya "tambahan
penyimpangan" nol <!an sarna atau lebih besar daripada harga-harga 0,5 % dari tambahan
penyimpangan seperti disajikan pada Tabel I, di mana tambahan penyimpangan sebesar 0,5 %
harus ditambahkan secani aritmatik pada penyimpangan koefisien debit.
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7.2.5 Jika panjang luius lebih pendek daripada harga "0,5 % dari ada untuk tambahan
penyimpangan" yang disajikan pada Tabel 1, bagian dari standar ini tidak memberikan
informasi untuk memperkirakan harga penyimpangan tambahan; sama halnya apabila panjang
lurus di udik dan hilir lebih pendek dari harga "penyimpangan tambahan nol ".
7.2.6 Katup-katup yang disebutkan pada Tabel I harus dibuka penuh. Disarankan
pengendalian debit rendah dilakukan dengan menggunakan katup yang dipasang di hilir alat
utama:. Keran utama yang terletak di udik harus dibuka penuh dan harus berfungsi seperti keran
utama "pintu".
7.2.7 Sesudah suatu perubahan arah tunggal (misalnya belokan) atau cabang, jika digunakan
keran-keran tunggal disarankan untuk menempatkan sumbu-sumbunya tegak lurus pada bidang
belokan tersebut.
7.2.8 Harga yang tercantum pada Tabet 1 yang diperoleh dari percobaan dengan bagian lurus
yang sangat panjang di udik dari .sambungan khusus yang dimaksud. Oleh karena itu dapat
diartikan bahwa aliran di udik gangguan pada kenyataannya berkembang penuh dan bebas
pusaran. · Karena dalam praktek kondisi tersebut sukar dicapai. lnformasi beiikut dapat
digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasangan biasa.
a) Jika alat utama dipasang pada pipa-pipa mulai dari ruang terbuka di udik atau bejana besar,
apakah langsung atau melalui sambungan, panjang total pipa antara ruang terbuka dan alat
utama tidak boleh kurang dari 30 D. Jika sambunan telah terpasang kemudian bagian yang
turus disajikan pada Tabel 1, harus juga diterapkan di antara sambungan dan atat utama.
b) Jika beberapa sambungan selain betokan 90° ditempatkan secara seri di udik dari atat utama
maka aturan berikut harus diterapkan : antara sambungan (t) yang paling dekat dad alat utama
dan alat utamanya itu sendiri, harus menipunyai bagian minimum yang lurus seperti halnya
yang ·ditentukan untuk sambungan (I) yang dimaksud dan untuk harga p sebenarnya pada
Tabet 1. Tetapi sebagai tambahan, antara sambungan (1) dan sambungan terdaudik (2) harus
ada bagian turus sama dengan setengah . dari harga yang tercantum pada Tabel 1 untuk
sambungan 2, yaitu atat utama dengan perbandingan garis tengah 13 = 0, 7, berapapun harga
sebenamya dari j3. Ketentuan ini tidak diterapkan apabila sambungan (2) mengurangi tuas
penampang secara simetrik dalam hat ini tercakup pada butir a) <Ii atas.
Jika salah satu dari bagian panjang minimum digunakan yang berada di dalam tanda kurung,
maka penyimpangan 0,5 % harus ditambahkan secara aritmatik pada koefisien debit yang
tidak menentu.
7.3 Alat Perata aliran
Disarankan penggunaan .berbagai tipe l!tat perata aliran yang disebutkan pada butir 7.3.2 dan
ditunjukkan pada Gambar 1-3 agar alat utama dapat dipasang di hilir sambungan yang tidak
termasuk datam Tabet 1 atau 2. Bila digunakan atat utama dengan perbandingan diameter yang
besar pemakaian atat tersebut kadang-kadang memungkinkan dipakainya instalasi pipa yang
lebih pendek di udik atat utama daripada seperti yang diberikan dalam Tabel 1.
Jika dipasang dengan cara seperti yang diuraikan dalam 7.3 .1, maka penggunaan alat perata
aliran tidak menambah penyimpangan dalam koefrsien debitnya.

8-

120

7.3. l Pemasangan
Setiap alat perata aliran harus dipasang di udik pada bagian lurus antara alat utama dan
gangguan sambungan yang terdapat dengan alat utama. Kecuali jika dapat dipastikan bahwa
kondisi aliran pada bagian masuk alat utama memenuhi persyaratan 7.1.3., maka bagian lurus
antara sambungan ini dan alat perata aliran sendiri harus sama dengan 20 D. Dari bagian yang
lurus antara alat perata aliran dengan alat utama paling sedikit harus sama dengan 22 D. Bagian
ini di ukur dari pennukaan udik dan hilir masing-masing alat.
Bila alat perata aliran yang benar-benar baik digunakan dengan kombinasi panjang pipa seperti
diuraikan di atas, alat peraikan aliran tersebut dapat digunakan berkaitan dengan sebaraiig profil
kecepatan aliran masuk.
7.3.2 Tipe Alat Perata aliran
Kelima tipe alat perata aliran yang telah dibakukan dapat dilihat pada Gambar 1 - 3.
Pemilihan alat terutama dari distribusi sifat dari kccepatan yang harus dikorcksi dan
tergantung dari kchililngan tekanan yang mcndckati :
TipeA .
5p1U 12/2
TipeB (dengan pemasukan siku-siku
l lp1U1 212
Tipe C (tanpa pemasukan siku-siku)
14p1U1 2/2
Tipe C (tanpa pemasukan siku-siku}
5p 1U 12/2
TipeD
0,25p1U1 212
TipeE
0,25p1U1212
Untuk tipe A, B, dan C, kehilangan tekanan dapat bervariasi sebagai fungsi dari perbandingan
luas lubang-lubang dengan luas totalnya.
7.3.2.1 Tipe A : Alat "Zanker"
Alat Zanker terdiri dari pelat berlobang dengan lubang tertentu diikuti dengan scjumlah saluran
yang dibentuk dengan perpotongan pelat-pdat (lihat Garnbar I) . Pdat-pdat tersebut harus
setipis mungkin tetapi cukup kuat.
7.3 .2.2 Tipc B : Alat "Sprinkle"
Alat Sprinkle terdiri dari tiga pelat berlobang yang disusun seri dengan panjangnya sama dengan
satu diameter pipa antara pclat yang berurutan letaknya. Lubang-lubang pipa sebaiknya di
miringkan simetris (chamfered) di sisi udik, dan luas total lubang-lubang tiap pelat harus lcbih
besar dari 40"/o luas pcnampang pipa. Perbandingan tcbal pipa dengan diameter lubang paling
sedikit harus 1 dan diameter lubang harus lebih kecil atau sama dcngan 0.05 D (lihat Gambar 2).
Ketiga ·pelat harus diilcat menjadi satu deniSan batlflg atau tiang yang dipasang di sekeliling
lingkaran luar lubang pipa. Diameter batang atau tiang tersebut harus sekecil munglcin tetapi
cukup kuat.
7.3.2.3 Tipe C : Alat Tabung lkat
Alat tipe ini terdiri atas scikat tabung yang dilctakkan sejajar dan bersinggungan (tangential) satu
sama lain, diikat menjadi satu yang disatukan dan mcnyatu dcngan pipa (lihat Gambar 2).
Tabung-tabung harus dipastikan scjajar satu sama ·lain dan scjajar sumbu pipa, karcna jika
persyaratan ini tidak dipenuhi alat itu sendiri dapat mcnimbulkan gangguan tJiran.
Paling sedikit harus ada 19 tabung di dalam pipa. Panjangnya harus lcbih besar atau sama
dengan 10 D. Tabung-tabung harus diikat jadi satu dan mcncmpcl pada pipa.
7.3.2.4 TipeD : AMCAPclurus
AMCA pelurus terdiri dari suatu sarang lcbah dcngan lubang yang berbcntuk bujur sangkar
yang ukurannya dapat dilihat pada dalam Gambar 3. Dinding sarang lcbah harus sctipis
mungkin tetapi cukup kuat.
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7.3.2.5 Tipe E: pelurus "Etoille"
.
Tipe ini terdiri atas delapan baling-baling radial dengan sudut yang sama satu sama lain dan
panjangnya sama dcngan dua kali diameter pipa (lihat Gambar 3). Baling-baling tcrsebut harus
setipis mungkin tetapi cukup kuat.
7.4 Persyaratan Umum Kondisi Aliran Pada Alat Utama
Jika persyaratan instalasi yang diberikan dalam Tabet 1 dan 2 atau dalam butir 7.3 tidak sesuai
standar ini tetap berlaku jika kondisi aliran di udik yang terdekat dengan alat utarna sesuai
dengan butir 7.1.3.
Kondisi bebas-pusaran dapat dianggap ada apabila sudut pusaran di sekeliling pipa kurang
dari 2°.
Kondisi profil keccpatan yang dapat diterima Qiartggap ada apabila, pada setiap titik menembus
penampang mclintang pipa, perbandingan kecepatan aksial lokal dengan kecepatan aksial
maksimum di penampang mempunyai kesamaan sekitar 5% dengan perbandingan yang akan
diperolch di dalam aliran bebas-pusaran pada posisi radial yang sama di sebuah penarnpang
melintang yang terletak di ujung pipa serupa yang sangat panjang (lebih dari lOOD) (aliran
berkembang penuh).

7.5 Persyaratan Tambahan Khusus Pemasangan Pelat Orifice
7.5.1 Lingkaran pipa
Tcpat di dekat alat utama berlaku syarat-syarat bcrikut:
7.5.1.1 Panjang ruas pipa di udik yang berdekatan dengan alat utama (atau dengan ring
pembawa bila ada) paling sedikit harus W dan berbentu~ tabung. Pipa tersebut dapat disebut
berbentuk tabung bila tfdak ada diameter di dalam bidang datar manapun (plane) yang berbeda
lebih dari 0,3% dari nilai rata-rata D, sesuai dengan disebutkan dalam butir 7.5.1.2.
7.5.1.2 Besarnya diameter pipa D harus merupakan rata-rata dari diameter dalam pipa
sepanjang 0,5 D pengukur tekanan di udik. Diameter rata-rata pipa adalah jarak rata-rata
arimetik yang diperoleh dari pengukuran paling sedikit 12 diameter, yaitu 4 diameter diletakkan
pada posisi dengan sudut yang hampir sama satu sama lain, didistribusikan pada tiap-tiap
penampang (paling sedikit tiga penampang) yang tersebar merata pada panjang 0,5D. Dua dari
penampang ters_ebut berjarak 0 dan 0,5 D dari alur celah tekanan dan satu dalam bidang
pengelasan jika dibuat konstruksi pengelasan leher. Jika ada ring pembawa (lihat Gambar 6a),
maka nilai 0,5 D ini·harus diukur ujung udik cincin pembawa pembawa tersebut
7.5.1.3 Diluar jarak W dari alat utama, pipa udik yang terletak antara alat utama dan
sambungan udik pertama sambungan dapat dibuat dari satu potongan pipa atau lebih.
Penyimpangan tambahan dalam koefisien debit tidak.akan ada, asalkan beda diameter antara
dua potongan pipa tidak lebih dari 0,3% dari. nilai rata-rata D yang diperoleh dari pengukuran
yang diuraikan dalam 7.5.1.2.
7.5.1.4 Penyimpangan tambahan sebesar 0,2 % kareria ditarnbahkan kepada penyimpangan
untuk kooefisien debit secara aritmetik jika perbedaan diameter till antara dua potongan pipa
melebihi batas yang disebutkan dalam butir 7.5.1 tetapi memenuhi hubungan berikut :
0

~+O

l

:3

till SO 002
D
•4
D
'
[ 0,1+2,3/J' .
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dan
iIDID ~0.05

di mana s adalah perbedaan jarak dari pengukur tekanan udik dan cincin pembawa.
7.5.1.5 Jika perbedaan jarak lebih besar dari batas yang diberikan, maka pemasangannya tidak
sesuai dengan standar ini.
7.5.1.6 Tidak ada perbedaari jarak diameter pipa lurus di hilir, pada jarak paling sedikit 2 D dari
permukaan udik alat utama harus Berbeda dari diameter rata-rata pipa lurus di udik.
7.5.2 Lokasi alat utama dan cincin pembawa
7.5.2.1 Alat utama harus diletakkan di dalam pipa sedemikian sehingga cairan (air) mengalir
dari muka udik ke muka hilir.
7.5.2.2 Alat utama harus tegak lurus sumbu pipa dengan toleransi 1°.
7.5.2.3.1 Alat utama harus diletakkan di pusat pipa atau, jika ada, di pusat cincin pembawa.
Jarak ex antara sumbu orifice dan sumbu .pipa di sisi udik dan hifir harus kurang dari atau Sama
dengan:
0,002.50 I (O, I + 2,313').
jika
0,002,5 D
0,005 D
- - - - , <e, <
'
0,1+2,3 p

0,1 +2,3 p

Koefisien debit C harus ditambah 0.3% secara aritmatika.
Dalam hal ex> 0,005 DI (0,1 + 2,3 13'), dari standar ini tidak memberikan infonnasi untuk
memperkirakan nilai penyimpangan tambahan yang ha.rus diperhitungkan. .
7.5.2.4 Bila digunakan cincin pembawa, maka cincin-cincin tersebut harus diletakkan di pusat
sedemikian rupa schingga tidak mencmbus pipa di bagian manapun.
7.5.3
Metode Pemasangan dan Penyambungan .
7.5.3.1 Metode pemasangan dan penguatan harus sedemikian sehingga begitu alat utama telah
tcrpasang di tempat yang seharusnya, alat tersebut tidak akan bergeser.
Bila meletakkan alat utama di amara dua "flanges", perlu diberikan ruang yang cukup agar jika
terjadi pemuaian karena panas alat tidak akan melengkung ataupun mengalami distorsi.
7.5.3.2 . Gasket (cincin perapat) harus ~ibuat dan dimasukkan dengan cara sedcmikian kc
dalam pipa agar tidak menonjol di bagian manapun atau mengenai permukaan pcngukur tckanan
ataupun "pasak" pada saat kran sudut digunakan. Gasket dan cincin tersebut harus setipis
mungkin, tetapi tetap mempertimbangkan hubungan yang diuraikan dalam butir 8.2.
7.5.3.3 Gasket yang dipasang di antara alat utama dengan ruang berbentuk cincin tidak boleh
menonjol di dalam ruang berbentuk cincin.
8.
Pelat Orifice
Berbagai tipe pelat orifice yang baku 'Serupa satu sama lainnya sehingga hanya diperlukan satu
uraian· saja. Tiap-tiap tipc pelat orifice yang baku dicirikan dengan susunan pengukur
'
tekanannya
Saat digunakan, semua tipe pelat orifice ha.rus sesuai dengan uraian berikut.
8.1
Uraian
Penampang melintang bidang aksial suatu pelat orifice yang baku diperlihatkan dalam Gambar 4.
Huruf-huruf yang diberikan dalam uraian berikut mengacu kepada huruf-huruf yang diberikan
di dalam gambar 4.
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8.1.l
Bentuk umum
8. l.1.1 Bagian pelat yang berada di dalam pipa harus bulat dan konsentris dengan sumbu pipa.
Muka pelat hanis selalu rata dan scjajar.
8.1.1.2 Kecuali ditentukan lain, pcrsyaratan berikut hanya berlaku bagi bagian pelat yang
berada di dalam pipa.
8. l.1.3 Pelat harus didcsain dengan hati-hati, demikian juga pemasangannya. Harus dijaga
agar lendutan plastis dan dcformasi elastis pelat yang terjadi akibat besaran bcda tekanan atau
tegangan lainnya tidak mcnycbabkan kcmiringan garis ltirus melebihi 1 % pada saat bckerja
seperti ditentukan dalam butir 8.1.2. l .
Muka Udik A
.
8. l.2
8. l.2.1 Muka udik A dari pelat harus rata ketika pela:t dipasang di dalam pipa dengan tekanan
beda 0 di permukaannya. Asalkan dapat dibuktikan bahwa cara pemasangan tidak menyebabkan
pelat terganggu, kerataannya dapat diukur dengan mengeluarkannya dari dalam pipa. Dalam
kondisi seperti itu, pelat dapat dianggap rata jika sudut antara sebuah garis Jurus yang
menghubungkan dua titik manapun dipermukaannya dengan bidang yang tegak lurus lubang
pelat orifice kurang dari 0,5%. Kriteria ini mengabaikan cacat lokal di permukaan pelat yang
tidak terlihat oleh mata telanjang.
8. l.2.2 Muka udik pclat orifice hmis mempunyai kriteria kekasaran R. ~ IO_. D di dalam
lingkaran bcrdiameter tidak kurang dari D dan konsentris dengan lubang orifice. Jika dalam
kcadaan kerja pelat tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka harus dibersihkan sampai
diameternya paling sedikit sama dcngan D.
8.1.2.3. Mcskipun pelat orifi~c tel ah tcrpasang, dapat diberikan suatu tanda yang jclas untuk
menunjukkan.bahwa muka udik orifice tclah dipasang dengan benar sesuai arah aliran.
8. l.3
Muka hilir B
8.1.3. l Muka hilir B harus rata dan scjajar dengan muka udik (lihat 8. l.4.4).
8. l.3.2 Meskipun lebih mudah membuat pelat orifice dengan permukaan udik dan hilir yang
sama, tetapi kualitas muka hilir tidak perlu sama baiknya dcngan muka udik (tctapi lihat 8.1.9).
8.l.3.3 Kerataan muka hilir dan kondisi permukaannya. cukup dinilai melalui pengamatan
visual.
8. l.4
Ketebalan Edan e·
8.1.4.1 Ketebalan e. dari orifice hams ahtara 0,005D dan 0,02[).
8. l.4.2 .Perbedaan antara nilai-nilai pengukuran pada titik manapun pada orifice tidak boleh
lebih besar dari O,OOID.
·
8.1.4.3 Ketebalan E dari pelat harus antara e dan O,OSD.
Tctapi jika 50 mm ~ D ~ 64 mm, ketebalan E sampai 3,2 mm dapat digunakan.
8.l.4.4. Beda antara nilai-nilai E pengukuran pada titik manapun pada pelat tidak boleh lebih
besar dari 0,00ID.
8.1.5
Sudut bevel F
8.1.5. l Jika tebal Epelat melebihi tebal e orifice, maka pelat tcrsebut harus dimiringkan di sisi
hilir. Pcnnukaan yang dimiringkan· harus dihaluskan (Iihat butir 8.1.2.2).
..
8.1.5.2 Sudut bevel F harus 45° ± 15°.
8. l.6
Sisi G, H, dan I
8.1.6. l Sisi udik G harus bersih, tidak botch kasar, tonjolan-tonjolan seperti duri, atau
kejanggalan apapun yang terlihat mata telanjang.
8.1 .6.2 Sisi udik G harus tajam. Sisi terseb11t dapat dianggap tajam jika radius sisi tidak lebih
besar dari 0,0004d
Persyaratan ini tidak dapat dipenuhi kecuali jika sisi G memenuhi persyaratan 8.1.6. l .
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Jika d ~ 25 mm maka persyaratan ini pada umumnya dapat dianggap memuaskan. dengan
pcmeriksaan visual saja, dan dengan memeriksa bahwa sisi G tidak tampak memantulkan bericas
cahaya jika dilihat m!'-ta telanjang.
Jika d < 25 mm maka pengamatan visual saja tidak cukup.
Jika ada keraguan .mengenai telah/belum terpenuhinya persyaratan ini, maka jari-jari sisi harus
diukur.
8.1.6.3 Sisi-sisi hilir H dan I berada dalam Jaerah aliran yang berbeda dan karena itu
persyaratan kualitasnya tidak seketat sisi G. Karena itu cacat kecil dapat diterima.
8.1. 7
Diameter orifice d
8.1.7.1 Diameter dharus selalu lebih besar atau sama dengan 12,5 mm. Perbandingan diameter
13 =d/ID harus selalu lclbih besar atau sama dengan 0,20 dan kurang atau sama dengan 0,75.
Dalam batas-batas tersebut, nilai 13 dapat dipilih sendiri oleh pemakai.
pengulruran yang
8.1.7.2 Nilai d dari diameter orifice harus diambil sebagai rata-rata
dilakukan paling sedikit 4 tempat pada atau di dekat masing-masing sudut.
8.1.7.3 . Orifice harus berbentuk silinder, dan tegak lurus permukaan udik.
Perbedaan diameter manapun tidak boleh lebih besar dari 0,05% dari nilai diameter rata-rata.
Persyaratan ini dianggap terpenuhi jika perbedaan panjang pada setiap pengukuran diameter
memenuhi persyaratan dari nilai rata-rata diameter terukur. Dalam keadaan apapun, kekasaran
penampang silinder lubang orifice tidak boleh memperigaruhi ketajaman pengukuran.
8.1.8
Pelat simetris
8.1.8.1 Iika pelat orifice dimaksudkan untuk mengukur aliran balik maka persyaratan berikut
harus dipcnuhi :
a) Pelat tersebut tidak boleh dimlringkan;
b) Kcdua mukanya harus mcmenJhi persyaratan untuk permukaan udik seperti yang disebutkan
dalam 8.1.2;
c) Tebal pelat E harus sama dengan tebal e dari orifice yang disebutkan dalam 8.1.4; karena itu
mungkin perlu mernbatasi tekanan beda untuk rncncegah distorsi pelat (lihat 8.1.1.3);
d) Kedua sisi orifice harus mcmenuhi spcsifikasi sisi udik yang disebutkan dalam 8.1.6.
8.1.8.2 Selain itu, untuk pelat orifice dcngan alur D dan D/2 (lihat 9.2), harus dipasang dua
pasang pengukur tekanan, satu di udik dan satu di hilir, dan digunakan sesuai arah aliran.
8.1.9
Bahan dan Pembuatan Orifice~
Pelat orifice dapat dibuat dari bahan dan dengan cara apapun; asalkan pelat orifice berada dan
tetap sesuai dengan uraian ·selanjutnya selama aliran. Terutama pelat harus bcr-sih ketika
pengukuran dilakukan.
8.2
Pengukur tinggi tekanan
Untuk setiap alat utarna, rninimal harus dipasang satu alur celah tekanan udik dan satu di hilir.
Pelat orifice tunggal dapat digunakan dengan beberapa pasang alur cclah tekanan yang sesuai
untuk berbagai tipe pelat orifice standar, tetapi agar tidak sating mengganggu, beberapa alur
celah tekanan yang berada di sisi yang sama pada pelat orifice tidak bolch berada pada bidang
aksial yang sama.
Tipe pelat orifice standar ditentukan oleh lokasi alur celah tekanannya.
8.2.1
Pengukur tinggi tekanan rinci pada D dan D/2, alur celah pelat orifice dan alur celah
sayap sambungan pelat orifice.
8.2.1.1 Jarak alur celah tekanan l adalah jarak antara sumbu alur celah tekanan dan bidang
pada suatu permukaan pelat orifice. Ketika memasang pengukur tinggi tekanan dan ketebalan
penyambungan dan atau material pembungkus harus benar-benar diperhitungkan.
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t2. l .2 Untuk pelat orifice dengan pengukur tinggi tekanan D dan D/2 (lihat Gambar 5), jarak
tominal 11 alur celah tekanan udik sama dengan D, tetapi dapat juga di antara 0,9 D dan l , lD
:anpa mengubah koefisien debitnya.
farak nominal 11 alur celah tekanan hilir sama dengan 0,5 D tetapi dapat di antara nilai-nilai
>erikut tanpa mengubah koefisien debitnya:
mtara 0,48 D dan 0,52 D jika P ~ 0,6
mtara 0,49 D dan 0,51r5jikap>0,6
farak 11 dan 11 diukur dari muka udik pelat orifice.
~.2. 1.3 Untuk pelat orifice dengan pengukur tinggi tekanan sayap sambungan (lihat Gambar 5),
arak nominal 11 dari pengukur tinggi tekanan udik 25,4 mm <Jan diukur dari muka udik pelat
)rifice.
farak pengukur tinggi tekanan hilir nominal l 12 yaitu 25,4 mm dan di ukur dari muka hilir pelat
)ritice.
farak udik dan hilir 11 dan 112 dapat berada dalam kisaran di bawah tanpa mengubah koefisien
iebitnya : ·
Z5,4 mm± 0,5 mm jika P> 0,6 dan D < 150 mm
Z5,4 mm ± 1 mm untuk semua kasus lain, yaitu PS 0,6 atau
.
3 > 0,6 tetapi 150 mm SD S 1000 mm
3.2.1.4 Sumbu pengukur tekanan harus bertemu dengan sumba pipa dengan sudut 90°.
3.2.1.5 Pada titik tembus lubang harus berbentuk bulat Sisi-sisinya harus rata dengan
:>ennukaan dalam dinding pipa dan harus setajam mungkin. Untuk memastikan hilangnya duri:luri atau serat kawat di sisi dalam, sisi; tersebut dapat dibulatkan tetapi harus dijaga sekecil
nungkin, dan di bagian yang dapat diukur jari-jarinya harus kurang dari 1110 diameter alur celah
:ekanan. Bagian dalam lubang sambungan, pinggiran lubang yang dibor di dinding pipa, atau
:!inding pipa yang dekat alur celah tekanan hams rata.
8.2.1.6 Kesesuaian alur celah tekanan dengan persyaratan yang disebutkan dalam 8.2.1.4 dan
B.2.1.S dapat ditentukan dengan pengamatan visual.
B.2.1.7 Diameter alur celah tekanan harus kurang dari O, l 3D dan kurang dari 13 mm.
ridak ada pembatasan mengenai diameter minimum. Dalam praktek, diameter minimum
tersebut ditentukan agar tidak terjadi penyumbatan dan menghasilkan kinerja dinamik secara
memuaskan. Alur celah tekanan di udik dan di hilir harus mempunyai diameter yang sama.
8.2.1.8 Alur celah tCkanan harus bulat dan berbentuk silinder dengan panjang paling sedikit
2,5 kali diameter, diukur dari dinding dalam pipa.
S.2.1.9 Sumbu-sumbu alur celah tekanan dapat ditempatkan di sembarang bidang aksial pipa
.
(lihatjuga 3.2 dan 7.2.7).
8.2.10 Sumbu alur celah tekanan di udik dan di hilir dapat ditempatkan pada bidang aksial
yang berbeda (iihat 3.2 dan 7.2.7).
Pelat Orifice dengan alur celah sudut (lihat Gambar 6)
8.2.2
8.2.1.1 Jarak antara sumbu-sumbu alur celah dan muka pelatnya masing-masing sama dengan
setengah diameter atau setengah lebar alur celah tersebut sehingga lubang-lubang alur celah
bertemu dengan dinding dan rata dengan muka pelat (lihat 7.2.2.5).
8.2.2.2 Alur celah tekanan dapat berupa alur celah tunggal ataupun lubang berbentuk cincin.
Kedua tipe alur celah tersebut dapat ditempatkan di dalam pipa atau sayap sarnbungan ring geser
seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 6.
8.2.2.3 Diameter a dari sebuah alur celah tunggal dan lcbar dari slot melingkar ditentulcan di
bawah. Dalam praktek, diameter minimum ditentukan untuk dapat mencegah terjadinya
penyumbatan dan untuk menghasilkan kinerja dinamik yang memu&Skan.
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Untuk cairan bersih dan uap :
untuk 13 !> 0,65 : 0,005D !> a !> 0,03D
untuk 13 > 0,65 : O,OID !> a!> O,OW
Untuk nilai 13 sembarang :
untuk cairan bersih : 1 mm ~ a ~ 10 mm
untuk uap (jika menggunakan ruangan melingkar) : 1 mm~ a~ I 0 mm.
untuk uap dan gas cair (jika.digunakan alur celah tunggal) : 4 mm ~ a ~ 10 mm.
8.2.2.4 Slot melingkar biasanya menembus pipa pada seluruh kelilingnya, tanpa terputus. Jika
tidak demikian, tiap ruang melingkar harus dihubungkan dengan bagian dalam pipa paling
sedikit oleh empat bukaan, sumbu-sumbunya harus membentuk sudut yang sama satu sama lain
dan luas masing-masing bukaan paling sedikit 12 mm2•
.
8.2.2.5 Jika digunakan alur celah masing-masing seperti pada gambar 6.b sumbu-sumbunya
haius bertemu dengan sumbu pipa dengan sudut sedapat mungkin 90°.
Jika ada beberapa alur celah tekanan ·masing-masing bidang berada pada di udik atau di hilir
yang sama, maka sumbu-sumbunya harus membentuk sudut yang sama satu sama lain.
Diameter alur celah tekanan masing-masi~g disebutkan dalam 8.2.2.3 .
Alur celah tekanan harus melingkar dan berbentuk silinder dengan panjang paling sedikit 2,5 kali
diameter dalamnya, diukur dari dinding dalam pipa.
8.2.2.6 Diameter dalam ring geser e harus lebih besar dari atau sama dengan diameter pipa D
agar·tidak menonjol ke dalam pipa, tetapi harus kurang dari atau sama dengan l,04D. Selain itu
persyaratan berikut juga harus dipenuhi :
01
_b_-D_ x ~ x ioo ~ - ·-- -

D

D

0,1+2,Jp•

Panjang ring udik dan ring hilir c dan c · - (lihat Gambar 6) tidak boleh lebih dari 0,5 D.
Tebal slot f harus lebih besar dari atau sama dengan dua kali lebar slot melingkar a. Luas
penampang melintang ruang melingkar gh, harus lcbih besar dari atau sama kc sctcngah dari
luas total bukaan yang menghubungkan ruang ini ke bagian dalam pipa.
8.2.2.7 Seluruh permukaan yang merupakan bidang kontak dengan cairan yang diukur harus
bersih dan halus.
8.2.2.8 . Alur celah tekanan yang menghubungkan ruang melingkar dengan alat sekunder adalah
alur celah pipa, mclingkar pada titik temu dan mcmpunyai diameter j antara 4 mm dan 10 mm
(lihat 8.2.1.5).
8.2.2.9 Cincin geser udik dan hilir tidak pcrlu simetris satu sama lainnya, tctapi kcduanya
harus memenuhi persyaratan yang telah diuraikan sebelumnya.
8.2.2.10 Diameter pi pa harus diukur seperti disyaratkan dalam 7.5.1.2, ring gcser dianggap
sebagai bagian dari alat utama. Hal ini juga berlaku bagi persyaratan jarak yang dibcrikan dalam
7.5.1.4 sehingga s harus diukur dari sisi udik yang dibentuk oleh cincin pcmbawa.
8.3
Koeffisien dan Penyimpangan
8.3.1
Batas penggunaan
Pelat orifice standar hanya digu11akan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam standar
ini, di dalam kondisi sebagai berikut :
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Petal orifice dengan alur celah sudut :
d ~ 12,5 mm
SO mm $ D $ 1000 mm
0,2 $ p $ 0,75
Re0 ~ 5000 untuk 0,2 $ 13 $ 0,45
Reo ~ 10000 uniuk 13 > 0,45
Untuk pelat Orifice dengan alur celah sayap atau dengan alur celah tekanan D dan D/2 :
d ~ 12,5 mm
SOmm $ D $ IOOOmm
0,2 s 13 s 0,75
Reo ~ 1260132 D
D dinyatakan dalam mm.
Kekasaran relatifnya harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Tabet 3.
Tabet 3
Batas atas kekas.a ran retatif jaringan pipa udik untuk pelat orifice
10 k/D

< 0,3
25

0,32
19,1

0,34
12,9

0,36
10,0

0,39
9,3

0,4
7,1

o.s

0,4S
5,6

49

0,6
4,2

0,1S
40

Nilai kekasaran scragam ekivalen , k, dinyatakan dalam satuan panjang, tergantung dari
beberapa faktor scpcrti tinggi, penyebaran. bentuk, dan aspek-aspck geometri tainnya dari
elemen kekasaran dinding pipa.
Untuk menentukan nilai k, harus dilakukan suatu pengujian kehilangail tekanan pada skala penuh
terhadap sebuah contoh pipa dengan panjang tertentu.
Namun, pcrkiraan nilai-nilai k untuk berbagai material dapat diperoleh di buku-buku literatur,
<Ian Tabel E.l mcmbcrikan nilai k untuk beragam material, seperti yang dipcroleh dari rumus
CQlebrook.
Scbagian besar percobaan yang nilai C nya terdapat dalam standar ini dilakukan dalam pipa
dengan kekasaran relatif
klD .$ 3,8 x 10-<
untuk alur celah sudut, atau
. klD .$ 10 x 10-<
untuk alurcetah sayap sambungan atau alur celah tekanan padaD dan D/2.
Pipa dengan kekasaran retatifyang lebih tinggi dapat digunakan jika kekasaran relatifnya masih
di dalam batas-batas yang diberikan di alas, paling sedikit !OD di udik pelat orifice.
8.3 .2 Koefisien-koefisien
8.3 .2.1 Koefisien debit, C
Koefisien debit, C, dihasilkan dari persamaa11 Stolz :-

c = 0,5959 + 0,031~ /1 11 - 0, 1840 fJ I + 0,0029 /J 21 (~) .

0 11

Re 0

(l-/1 4 )"1 -0.0337 L12

/1 3
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+

0,00900

L,p•

dengan:

13 = dlD
adalah perbandingan diameter;
Reo
adalab bilangan Reynolds yang berhubungan dengan D;
L1 = l1D1
adalah kotangen jarak alur celah udik dari muka udik pelat da!l diameter pipa;
L 1i = i\ID adalah bilangan kotangen jarak alur celah hilir dari muka pelat hilir dengan
diameter pipa (L 1i menunjukkan acuan jarak hilir dari milka hilir, sedangkan Li menunjukkan
acuanjarak hilir dari muka udik).
·
Catatan 6:
~ 0,0390/0,0900 ( = 0,4333), ambit 0,039 sebagai nilai koefisien p• (1 - p4)·1

JikaL1

1

Nilai-nilai L 1 dan L1i yang digunakan dalam persamaan ini, jika jarak-jaraknya sesuai
p«syaritan yang diuraikan dalam 8.2.1.1, 8.2.1.3, adalah sebagai berikut :
- untuk alur celah sudut :
L1 = L 11"' 0
- untuk alur celah D dan D/2 :
L1 = I
L 1i = 0,47
[Karena L1 selalu lebih besar dari atau sama dengan 0,4333, maka nilai 0,039 harus digunakan
untuk koefisien p•. (1 - p•r1J
- untuk alur celah sayap :
L1 .. L 1 i"' 25,4/D
di mana D dinyatakan dalaffi: milimetcr.
Untuk pipa dengan D S 58,62 mm, L1 ~ 0,4333 dan nilai 0,0390 akan digunalcan untuk kocfisien
134 (I - 13•r1.
Persamaan Stolz hanya berlaku untuk susunan pcngukur tclcanan scpcrti yang diuraikan dalam
8.2.1 atau 8.2.2. Pasangan nilai L1 dan Li yang tidak cocok dcngan salah satu dari tiga sus1.man
pengukur tekanan yang baku tidak bolch digunakan dalam persamaan ini.
Formula ini, bcgitu juga pcnyimpangan yang dibcrikan dalam 8.3.3, hanya bcrlalcu untuk
ukuran-ulcuran yang_scsuai ketcntuan dalam batasan penggunaan (8.3.1) dan persyaratan umum
instalasi yang diuraikan dalam Sub-bab 7..
Nilai-nilai C scbagai fungsi dari 13. Reo, dan D untuk kemudahannya diberikan dalam Table A. I
sampai A.11 untuk kcmudahannya. Nilai-nilai terscbut tidak tcpat untuk diintcrpolasikan.
Extrapolasi tidak d.iperbolehkan.
8.3.2.2 Faktor Pcmuaian, E1
Untuk ketiga tipe susunan alur celah, rumus empiris untuk menghitung faktor pemuaian, E1,
adalah sebagai berikut :
4
E1 = I - (0,41 + 0,35 13 ) 6p I KP1
Rumus ini hanya berlaku di dalam batas- kisaran scperti yang disebutkan dalam 8.3.1 .
Hasil pengujian untuk menentukan e1 hanya diketahui untuk udara, uap air, dan gas alam.
Namun, tidak ada kendala untuk mcnggunakan rumus yang sama untuk uap dan gas lain yang
exponen isentropiknya diketahui.
Scmentara itu, rumus di atas hanya bcrlaku jika p2/p 1 ~ 0, 75.
Nilai faktor pemuaian sebagai suatu fungsi exponent dari isentropic, perbandingan tclcanan,
dan pcrbandingan diameter untuk kemudahan diberikan dalam Tabel A.14. Nilai-nilai tcrscbut
tidak tcpat untuk di intcrpolasi. ·~rapolasi tidak dipcrbolchkan.
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Perhatikan bahwa :

8.3.3 Penyimpangan
8.3.3.1 Penyimpangan untuk koefisien debit C

Untuk ketiga tipe alur celah, jika p, D, Rtp dan k/D diketahui dan tanpa kesalahan, maka
penyimpangan relatif dari nilai C adalah
0,6 % untuk P :s; 0,6
P % untuk 0,6 < 13 :s: 0,75
8.3.3.2 Penyimpangan faktor pemuaian e 1
Jika P. 6p/pi, dan K diketahui dan tanpa kesalahan, maka pe.nyimpangan relatif (dalam
persen) dari &1 adalah :

Kehilangan tekanan, 6ID
Kehilangan tekanan, AID, untuk pelat orifice yang diuraikan dalam standar ini kurang
lebih hubungan dengan tekanan beda 6p dengan persamaan :

8.4
8.4.1

6tu=

~i-p•

-cp
Ffr-cp

2
2

t.p

Kehilangan tekanan ini adalah perbedaan tekanan statik antara tekanan yang diukur pada dindiilg
di sisi udik alat utama, yaitu pada penampang di mana pengaruh tekanan pada penghantar yang
berdekatan dengan pelat masih dapat diabaikan (kurang lebih D kc arah udik alat utama) dan
tekanan yang diukur 'di sisi udik a lat utama di. mana pemulihan tekanan statis akibat pemuaian
oleh panearan dapat dianggap telah sempurna (kurang lebih 6D di hilir alat utama).
8.4.2 Untuk pelat-pelat orifice, nilai pendekatan lainnya dari 6m/6p adalah :
6m /6p = I - 131.9

9
Pcnyimpnngnn pada Pcngukuran Debit
9.1
Definisi penyimpangan
9.1.1 Yang dimaksud dengan penyimpangan di dalam standar ini adalah suatu nilai lcisaran;
yang di dalamnya terdapat nilai sebenarnya hasil pengukuran yang diperkirakan berada pada
tingkat kebenaran 95%.
Dalam beberapa hal, tingkat kebenaran yang dihubungkan dengan nilai kisaran akan lebih besar
dari 95%, tetapi hal tersebut juga hanya berlaku di mana nilai suatu kuantitas yang digunakan di
dalam perhitungan debit diketahui mempunyai t.ingkat kebenaran yang lebih dari 95 % .
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9. l.2
Penyimpangan dalam pengukuran debit harus dihitung dan diherikan tanda berkaitan
.
dengan metode yang digunakan.
9. 1.3
Penyimpangan dapat dinyatakan secara absolut atau relatif dan hasil pengukuran aliran
dapat diberikan dalam salah satu bentuk di bawah ini :
laju aliran = q ± oq
laju aliran = q (1 ± e)
laju aliran = q di dalam (100e)%
Jika penyimpangan 0q harus mempunyai dimensi yang sama dengan q, sedangkan eoq = f>ql q
tidak berdimensi.
9.1.4
Meskipun untuk satu alat ukur tunggal dan untuk beberapa koefisien yang digunakan
dalam satu pengujian, sebagian dari penyimpangan partial ini dalam kenyataannya dapat
merupakan hasil dari kesalahan sistematik (kesalahan tersebut hanya perkiraan nilai absolut
maksimumnya saja yang dapat diketahui), kombinasinya diijinkan seakan-akan kesalahan
tersebut merupakan kesalahan acak yang mempunyai suatu distribusi sesuai dengan hukum
normal Laplace-Gauss.
.
Penyimpangan pengukuran aliran yang di~efinisikan seperti itu, dalam praktek, sama dengan dua
kali standar deviasi yang digunilcan dalam statistik dan diperoleh dengan menggabungkan
penyimpangan partial pada masing-masing kuantitas yang digtinakan dalarn perhitungan debit,
dan mengasumsikan bahwa penyimpangan itu kecil, banyak, dan tidak saling tergantung satu
sama lainnya.
9.1.5
Untuk kemudahan, dibuat perbedaan antara penyimpangan yang menyangkut
pengukuran yang dilakukan oleh pemakai dengan kuantitas yang diberikan dalam standar ini.
Penyimpangan dalam standar ini adalah berkenaan dengan koefisien debit dan falctor pemuaian;
keduanya memberikan penyimpangan minimum sehingga pengukurannya menjadi tidak
sempurna karena pemakai tidak dapat mengubah nilai-nilai tersebut Hal tersebut terjadi karena
adanya variasi kecil dalam geometri alat yang diijinkan dan penyelidikan yang mendasari nilainilai tersebut tidak dapat dilakukan dalam kondisi ideal, ataupun tanpa penyimpangan sama
sekali.
Perhitungan praktis penyimpangan
Rumus dasar untuk menghitung 'debit massa aliran qmadalah :

9.2
9.2. l
.

Qm

=Cc !:_d i .fii.pp1
I
4

Fi'

Dalam kenyataannya, berbagai kuantitas yang tampak di ruas kanan rumus ini tidak independen,
sehingga tidak betul untuk menghitung penyimpangan q., langsung dari penyimpangan dari
besaran ini.
Misalnya, C adalah suatu fungsi dari d, D, K; U1, v1 dan P1 , dan £ 1 adalah suatu fungsi dari d, D ,
6p, p1 dan K.
9.2.1.1 Namun untuk tujuan praktis cukup dengan membuat anggapan bahwa penyimpangan
C, &1, d, 6p dan P1 tidak saling bergantung satu sama lainnya.
9.2.1.2 Rumus praktis untuk menghitung f>q. dapat diturunkan, dengan memperhitungkan
interdependensi C pada d dan D yang masuk ke dalam perhitungan sebagai akibat
ketergantungan C pada /J. Haros diperhatikan bahwa C dapat juga bergantung pada bilangan
Reynolds Rer> Namun, deviasi C akibat pengaruh-pengaruh merupakan orde kedua ini dan
termasuk dalam penyimpangan C.
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Sama halnya deviasi c, sebagai akibat penyimpangan dalam nilai p, perbandingan tekanan dar
eksponen isentropik juga merupakan orde ke dua dan termasuk ke dalam penyimpangan c1.
9.2. l.3 Karena itu penyimpangan yang harus dimasukkan dalam rumus praktis untuk 0q,
adalah besaran-besaran C, c1, d, D, 6[1, dan p1 .
9.2.2

Rumus praktis untuk penyimpangan debit massa aliran, 0q,,. adalah sebagai berikut :

) +.!4.(1Jpp
+.!.(86,
(Od)
+(-2.)
+(0,c, +(1-2p~./3 ) (bD)
=[(0:::,)
&J~
4 6,
d
1-/3
D
C
qm
1

1

1

2

2

)

2

2

1 2

2

1

)] '

1

Di dalam rumus di1atas beberapa penyimpangan, seperti koefisien debit dan faktor pemuaian
diberikan dalam butir 9.2.2.1 dan 9.2.2.2) sedangkan yang lainnya harus ditentukan olel
pemakai (lihat 9.2.2.3 dan 9.2.2.4).
9.2.2.1 Dalam rumus di atas, nilai oC/C dan oei/e1 haru,s diambil dari ketentuan yang tepa
seperti yang diberikan dalam standar ini.
9.2.2.2 Jika bagian pipa yang lurus sedemikian sehingga hams diperhitungkan ketidak-pastia:
tambahan sebesar 5%, maka penyimpangan tambahan ini hams ditambahkan sesuai persyarata
yang diberikan dalam 7.2.4 dan tidak secara kuadrat seperti penyimpangart lain seperti di dalar
rumus di atas. Penyimpangan tambahan lain (lihat 7.5. l.4 dan 7.5.2.3) harus ditanibahka
dengan cara yang sama.
9.2.2.3 Di dalam rumus di atas nilai maksimum o DID dan o did, yang dapat diturunkan dai
yang diberikan dalam sub-bab 7 dan dalam 8.1.7, dapat diambil, atau sebagai altematif nil!
aktual yang lebih kecil dapat dihitung oleh pemakai. (Nilai maksimum o DI D dapat diamb
0,4% sedangkan nilai maksimum odid a<lalah 0,01°/o).
9.2.2.4 Nilai o 6p/6p dan op 1 /p 1 harus ditentukan oleh pemakai karena standar ini tic;la
memberikan metode pengukuran besaran 6p dan p 1secara rinci.
Lampiran A
Daftar Istilah
Alai utama
Pengukurtekanan
Koaksial
Bukaan
Kebulatan
Cincin pembawa
Cincin perapat
Clur celah siku
Penyimpangan

primary device
pressure tapping
coaxial
opening
circularity
· carrier ring
gasket
comess tapping
1111certai11ties
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Lampiran B
Tabel
Slmbol

Uninn

Dlmcnsl

S1tu1n

c

Koefisien debtt
Diameter orifice pada ala! utama pada kondlsi
kerja
Diameter plpa bagian dalam di udik pada kondisl
kerja
Penylmpangan relatlf
Kekasaran eklvalen seragam
Jarak pengukur tekanan
Jarak pengukur tekanan relatif

lak berdimensl
L

m

L

m

tak berdimensi
ta k berdlmensl
L
L

-

m
m

L= UD

tak berdimensl
ML.1 T 2
MT'
L'T'
L
L

pl
kif.di
m /dt
m
m

d
D
e
k

k
l
L
p
q..
qv
R
RI
Re
ReD
Red
T

u
ll

Tekanan statis mutlak
Massa dari cair an
Volume calran
Jari-jar1
Devislasl rela-rala eritmalik (kekasaran)
penampang
Bilangan Renolds
Bilangan Renolds yang berhubungan dengan D
Bilangan Renolds yang menga~ pada d
Suhu cairan
Kecepatan rata-rata akslal pada allran dalam
pi pa
Perbandingan diameter

tak berdimensi
tak berdlmensl
tak berdimensl

-

-

.

.
.
.

.

•c

LT'

m/dt

Tak b8'dimensl

.

j3 =di D
y

6

AP
6oo
t

.k
µ

v

perbandingan dari kapasnas panas speslfik 2)
penyimpangan mutJak
T ekanan beda
Kehilangan lekanan
Faklor ·periuasan mual
Eksponeri lsentropik
Kekenlalan dinamis cairan
Kekenlalan kinematik cairan

Tak berdimensl
)j

ML_,

l)

r2
r2

ML "
tak berdamensJ
ta k berdlmensi
1 2
Ml' T
L 2 T'

pa
pa

.

.
pa/di
2
m /dl

v = µ/ e
~
p

'

Kehilangan lekanan relatir
Kerapatan massa calran
Perbandingan tekan1n

.

tak berdimensl
ML.J
tak berdlmensJ

kgtm'

tak berdlmensl

rad

.

~=Pzlp,

"'
1)
2)

3)

Besarnya Sudut dari bagian membesar.

+

M = massa, L = panjang, T =time, = temperalur
y adalah perbandingan antara kapasitas panas spesif1k pada lekanan telap dengan terhadap pwnas
spesif1k pada volume konstant untuk· gas ideal, perbandingan anlara kapubs panas spesifik d1n
eksponen lsentroplk adalah sama (lihat 3.3.3). Harg1 lnl tergantung dari sllat gas.
Dlmensl dan satuan berhubunoan denaan uralan.
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LAMPIRAN C
G11mb11r-Gnmb11r

0

0

d<O.OS 0

C~talan : Kurnngi scsuai dcng.1n kctcntuan kchilnng.1n tckanan p:idn fobang-lubnni: y;mg mcmbcntuk sudut 45"

Alat perata aliran tipe B ~Spi:cnkle"

..

fl< 0,2 0

Alat perata ali~ tipe C "ilcatan tabung"

Gambar2.
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Tipe D : Pelurus AMCA

Tipe E : Pelurus Etollc straightener

Gambar3.
Pelurus tipe D dan F
Ketcbalan plat E

Muka udik A

Muka hili r B

Sudul F
Kctcbalan c dan orifice

Tilik pusal arah axial

Arah aliran
Sisi H & I bagi:111 hilir

·. Sisi G bagian udik

Gambar 4.
Pelat Orifice Standar
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D dnnD/2 kcr:111 bcnck:rn:rn
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Amh :1lirnn
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•) L 1 = D = 0,1 D
0,50 ± 0,02 D 1111111kft. s 0,6
••)L2 ={
O,SD ± 0,0 ID 1111111k p > 0,6
(25,4 ± 0,5) 11111111111til: p > 0,6 dan D < 150 mm
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~

L

!

2

(25.4 ± l)1111n11111ukP s 0,6
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Gambar5.
Jarak keran bertekanan untuk plat orifice dengnn D dnn D/2
keran bertekanan atau flange tapping
Kcran bcrtckannn
Carrier ring

f

c
c'
b
a
s

:
0.,

Titik pus.11 - arnh nksial

. "e

b) kernn lungg.11

.,.
·G11mb11r 6.
Alur celah sudut
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kc1cbnlnn slol
pnnj~ng ring bngi:in udik
panjnng ring baginn hilir
dimnc1er dnri carrier ring
lebnr slol alau diau1e1er kcrnn 1ungg:1
jarnk dari bagian udik kc carrier ring
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SNI 7745:2012
Prakata

Standar lnl menyajlkan penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan dengan metode
Penman-Monteith yang telah disepakati oleh para ahli di banyak negara untuk dijadikan
sebagai acuan. Atas dasar tersebut, penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan metode
Penman-Monteith disusun sebagal stander.
Dengan diterbitkannya standar ini, para perencana dan pengguna informasi evapotranspirasl
tanaman acuan dapat memanfaatkan stander ini terutama dalam perencanaan dan
pengoperasian bangunan air untuk pengaturan kebutuhan air bagi tanaman.
Standar ini termasuk dalam Gugus Kerja Hidrologi, Hidraulika, Lingkungan, Air Tanah dan
Air Baku pada SPT 91-01-51 Sumber Daya Air dan berada di bawah PT 91-01 Konstruksi
dan Bangunan.
Penulisan standar ini mengacu kepada PSN 08:2007 dan telah mendapat masukkan dan
koreksi dari ahli bahasa. Perumusan standar ini dilakukan melalur proses pembahasan pada
Konsensus tanggal 29 Agustus 2003 di Band11ng yang melibatkan para nara sumber dan
•
pakar dari berbagai instansi terkait.
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Pendahuluan

Evapotranspirasi tanaman acuan (ET0 ) adalah evapotranspirasi yang terjadi pada tanaman
ac:Uan yaitu tanaman rumput yang tumbuh pada suatu Jahan dengan ketinggian tanaman
12 cm dari permukaan tanah dan kebutuhan aimya tercukupi dengan baik.
Penghitungan besamya evapotranspirasi tanaman acuan diper1ukan, misalnya untuk
menentukan kebutuhan air bagi tanaman (ET,). Kebutuhan air bagi tanaman dihitung dari
perkalian nilai koefisien tanaman (kc) dengan besarnya evapotranspirasi tanaman acuan.
Berdasarkan penelitian di daerah basah (humid) yang dimuat dalam FAO Paper 56, metode
Penman-Monteith sebagai metode terbaik dibandingkan dengan metode lainnya dalam
rrienghitung · besamya evapotranspirasi tanaman acuan. Nilai korelasi (r) metode ini
dibandingkan dengan hasil penelitian dengan lisimeter sebesar 97% untuk seluruh bulan dan
93% untuk bulan puncak, sedang metode lainnya di bawah nilai tersebut. Besamya estimasi
kesalahaan standar (standard error of estimate) menunjukkan nilai terkecil, yaitu sebesar O,
32 sedang metode lainnya antara 0,56 sampai 1,29.

CBSN 2012

Ill

143

144

SNI n45:2012

Tata cara penghltungan evapotranspirasl tanaman acuan
dengan metode Penman - Monteith

Ruang lingkup
Standar lni membahas langkah penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan metode
Penman-Monteith, menjelaskan persyaratan data iklim, dan topografi yang diperlukan.
Metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam menghitung evapotranspirasi
tanaman acuan untuk menentukan besamya evapotranspirasi potensial tanaman dengan
menggunakan metode Penman-Monteith.

2

Acuan normatif

SNI 2821, Metode penghitungan evapotranspirasi potensial dengan panel penguapan
kelasA.

3

lstllah dan definlsi

3.1
Evaporasl
banyaknya air yang menguap dari permukaan tanah atau air.

3.2
Transplrasl
besamya kehilangan air dari dalam tanaman melalui stomata di daun.

3.3
Evapotransplrasl
banyaknya air yang dipergunakan untuk proses pertumbuhan tanaman (transpirasi) dan
evaporasl dari tanah/alr sebagai tempat tumbuhnya tanaman tersebut.

3.4
Evapotransplrasl potenslal
evapotranspirasi untuk memenuhi kebutuhan air untuk perlumbuhan tanaman tanpa sedikit
pun kekurangan air.

3.5
Harf jullan
nomor urutan hari dalam setahun yang dimulai dari 1 untuk 1 Januari sampai 365 atau 366
untuk 31 Desember.

3.6
Panas laten
panas yang diperlukan untuk menguapkan air sebesar satu gram.

3.7
Lapse rate
laju penurunan suhu udara dengan kenaikan ketlnggian.

C BSN 2012
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3.8
Tanaman acuan
rerumputan dengan tinggi 12 cm, tumbuh seragam menutupi permukaan tanah, tanpa
kekurangan air.

3.9
Radiasl matahari gelombang pendek netto
radiasi matahari ekstraterestrial dikurangi pantulan radiasi dari permukaan bumi.

3.10
Radlasl gelombang panjang, netto
panas yang dipancarkan oleh permukaan tanaman dan tanah ditambah panas dari atmosfer
dan awan yang diterima oleh di permukan bumi.

3.11
Radiasi matahari netto
radiasi matahari gelombang pendek netto dikurangi radiasi gelombang panjang netto.

3.12
Lama penylnaran matahari
'·
jangka waktu matahari bersinar tanpa dihalangi oleh penutupan awan.

3.13
Koeflsien pantulan atau albedo
nilai besaran bagian radiasl rnatahari ekstraterestrial yang dipantulkan oleh pennukaan bumi.
4

Persyaratan

Data iklim yang dipergunakan harus memperhatikan persyaratan berikut :

4.1 periode waktu penghitungan ditentukan dengan jelas (bulanan, 15 harian, 10 harian,
mingguan, atau harian);

4.2

letak lintang pos klimatologi ditentukan secara jelas dan benar,

4.3 tersedia data tekanan udara secara jelas dan benar sesuai dengan periode waktu
penghitungan butir a) atau elevasi pos klimatologi;
4.4 tersedia data suhu udara dan kelembaban udara secara jelas dan benar sesuai dengan
periode waktu penghitungan butir a);

4.5 tersedia data ketinggian alat pengukur kecepatan angin secara jelas dan benar sesual
dengan periode waktu penghitungan butir a);
4.6 tersedla data lama penyinaran rnatahari dan waktu pernasangan dan pengambilan alat
ukumya (misal dipasang jam 8.00 dan diambil jam 16.00) atau data radiasi rnatahari secara
jelas dan benar sesual dengan periode waktu penghitungan butir a); ·
4.7 panjang data pengarnatan yang akan dihitung untuk pekerjaan perencanaan minimal
5 tahun, tldak per1u berkesinambungan dan untuk alokasl air dlsesualkan dengan periode
yang dikehendakl.
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5

Data lkllm dan topografi

Penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan menurut metode Penman-Monteith
memerlukan data iklim dan letak stasiun klimatologi sehingga pengolahan data harus
dilakukan sesuai dengan kriteria saluan yang sesuai dengan metode tersebut di atas.
Data ikiim tersebut adalah :
1.

suhu udara rata-rata dalam saluan derajat celcius (" C);

2. keiembaban relatif rata-rata dalam persen (%);
3.

kecepatan angin rata-rata dalam saluan meter per detik (mis);

4.

lama penyinaran matahari dalam satu hari yang dinyatakan dengan satuan jam;

5..- tekanan udara di iokasi stasiun dengan satuan kilo pascal (KPa);

6. radiasi matahari di lokasi stasiun dengan satuan mega joule per meter persegi per hari
(MJ/m2Jhari).

Data topografi :

1) elevasl atau altitude stasiun pengamatan klimatologi dalam saluan meter di atas
permukaan air laut;

2)

letak garis lintang lokasi stasiun pengamatan kiimatologi yang dinyatakan daiam derajat,
kemudian dikonversi dalam radian dengan 2 11 radian 360 derajal

=

Pengolahan data cuaca untuk melakukan penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan
dengan metode Penman-Monteith perlu dilakukan mengingat pencatatan data di lapangan
yang berbeda-beda.

6

Rumus penghltungan evapotranspirasl tanaman acuan

Penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan· dengan meiode Penman-Monteith (Monteith,

1965) adalah :

.................................................................. (1 )

t.+y(l+0,34U )
2

Keterangan :
ET0 adalah evapotranspirasi tanaman acuan, (mm/hari).

ea

adalah

radiasi matahari netto di alas permukaan tanaman, (MJ/m2/hari).
suhu udara rata-rata, (° C).
kecepatan angin pada ketingglan 2 m dari alas permukaan tanah, (mis).
tekanan uap air jenuh, (kPa ).
tekanan uap air aktual, (kPa).

l!.

adalah
adalah

kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu, (kPaf C).
konstanta psikrometrik, (l<Paf C).

Rn
T
U2

e,
r

adalah
adalah

adalah
adalah
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Rn dihitung dengan rumus :

Rn =Rns-Rnz ...............................................................................................

(2)

Keterangan :
2

Rns adaJah

radiasi gelombang pendek, (MJ/m /hari).

Rn/

radlasi gelombang panjang, (MJ lm /hari).

adalah

Besamya

2

Rns

adalah :

Rns =(1-a)Rs ..............................................................................................

(3)

Keterangan:
a adalah koefisien pantulan radiasi tajuk 0,23'- (nilal koefisien ini dipengaruhi oleh kondisi
tanaman penutup lahannya, pada beberapa literatur menggunakan kisaran nilai 0,23 - 0,25).

=

Rs
d an

adalah radiasi matahari, (MJ/m2/hari).

Rs

dihitung dengan :

n

Rs =(0,25+0,5- }Ra .............:....................................................................... (4) .

.

N

Keterangan:
n adalah

N
Ra

lama matahari bersinar dalam satu hari, Qam).

adalah

lama maksimum matahari bersinar dalam satu hari, Qam).

adalah

radiasi matahari ekstraterestrial, (MJ/m /hari).

besamya

R0

2

adalah :

Ra= 37,6 dr(rossin<p sina+cos<p cososin01sJ ............... ......................... (5)
Keterangan:

dr

a

adalah jarak relatif antara bumi dan matahari.

<p

adalah sudut deklinasi matahari, (rad).
adalah letak lintang, (rad). Jika berada pada lintang utara nilainya pcsitif. pada lintang selatan
nilainya negatif.

Ws

adalah sudut saat matahari terbenam, (rad).

ldBSN2012
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dan (J)s dihitung dengan :

OJs=arccos (-tanqJtanO) ................................................................................ (6)

Keterangan:
adalah deklinasi matahari, (rad~
<p
adalah letak lintang, (rad).

o

dan

dr

dihitung berdasarkan persamaan di bawah ini (Duffie & Beckman, 1980) :

d, = l+0,033 cos (

besamya

2ir

365

J) = I+ 0,033 cos (0,0172 J) ..................... (7)

o dlhitung dengan (Duffie & Beckman, 1980) :

o=0,409sin ( l:!!._J-l.39 )~0.409sin (O,Ol12J -1.39) ...................................... (8)
365

Keterangan:
J
adalah nomor urut hari dalam setahun (hari Julian)
Nila! (0,0172 J) pada persamaan (7) dan (0,0 I 72J -1.39) pada persamaan (8) dalam
satuan radian.
Besamya nilai J
dlhltung dengan :

a.

dapat dilihat pads Tabel 6 Lamplran D atau secara matematis dapat

Untuk J Bulanan (Gonmes, 1983~

J = lnteger(30,42 M - 15,23) ...............................................................

b.

(8a)

Untuk J Harian (Craig, 1984):

J =integer(215M-30+D)-2 ........................................ ................................. (Sb)
9
Ketetangan:
M adalah bu1an (1-12)
D
adalah hari daJarn bUan ( 1 - 31)
Jlka tahun normal dan M < 3, nHal J ditambah nllai 2
Jlka tahun kablsat dan M
dlbagl dengan angka 4.

> 2, J ditambah nHal 1, tahun kablsat adalah tahun yang habis

Untuk melakukan penghitungan dengan perlode 10 harlan, rnaka nl al J

dlperoleh dart

persamaan (Sb) dengan D sama dengan 5, 15, dan 25 pada setlap bulannya.
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Besamya N dihitung dengan rumus:

24

N=-ws .................................................... ......................................................... (9)
"Jr

dan Rn/ dihitung dengan:

.

4

Rn1=-R1d J.+Rlu t=J(t:a-Cvs)aTk ································································ (10)
Keterangan:
2

Rn/

adalah radiasi gelombang panjang, (MJ /m /hari).

Rlu

t

Rid

J.

adalah radiasi termal yang dipa~carkan oleh tanaman dan tanah ke atmosfer, (MJ/m /hari).
2

adalah radiasi gelombang panjang termal yang dipancarkan dari atmosfer dan awan masuk
2

ke permukaan bumi, (MJ/m /hari).
adalah faktor penutupan awan, tanpa dimensi.

f
e0

adalah ernisivitas efektif a!JTlosfer.
adalah nilai emisivitas oleh vegetasi dan tartah "' 0,98 (Jensen dkk., 1990).
ad alah nllai konstanta Stefan-Boltzman

=4,90 x 104 MJ/m2IK'/hari.

adalah suhu udara rata-rata, (K).
Faktor penutupan awan (f) dihitung dengan rumus (FAO No. 24, 1977):

f=0,9..'.:.+0.1 ........................................................................................................ (11)
N
Emisivitas (i:' ) dihitung dengan rumus (Jensen dkk. ,1990):

i:' =(i:0 -evs)=(ar +brFaJ "'(0,34-0.I4Fa ................................................... (12)
Keterangan:

i:' adalah emisivitas atmosfer

ea

adalah tekanan uap air aktual (kPa).

ar adalah 0,34 - 0,44.
br adalah negatif 0,25 - negatif 0, 14.
Kecepatan angin pada ketinggian 2 m adalah:

U2 =Uz(ln{67;:~5,42))···················································································
Ketarangan:

U 2 adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 m, (mis).
U z adalah kecepatan angln pada ketinggian z m, (mis).
z adalah ketlngglan alat ukur kecepatan angin, (m).
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Tekanan uap jenuh (es) besamya (Tetens, 1930):

es =0,61 lexp ( T17.27T)
+ 237.3 .................................................................................... . (14)
Tekanan uap aktual (ea) dihitung dengan:

ea =es xRH .......................... :.............,................................................................ (15)
Keterangan:
RH
adalah kelembaban relatif rata-rata, (%).
Kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu udara dihitung dengan (Murray, 1967):

4098e3

t.

(1"+237.3)

2 ................................................................................................... (16)
.

Keterangan:
A adalah kemlringan kurva tekanan uap air terhadap suhu udara, (kPat' C).
T adalah suhu udara rata-rata, (° C).
es adalah tekanan uap jenuh pada suhu T, (kPa).
Konstanta psikrometrik (r) dihitung dari (Brunt, 1952) :

cpP
y = - 10

cl

_3

p
=0,00163- ......................................................., ..................... (17)
.l

Keterangan:
adalah konstanta psikrometrik, (kPat' C).
c, adalah nilai panas spesifik udara lembap sebesar 1,013 kJ/kgl" C.
P adalah tekanan atmosfer, (kPa).
e adalah nilai perbandingan berat molekul uap air dengan udara kering = 0,622.
). adalah panas iaten untuk penguapan, (MJ/kg).

r

Tekanan atmosfer (P) dihitung dari (Burman dkk., 1987):

(18)

Keterangan:
P
adalah tekanan atmosfer pada elevasi z, (kPa).

P0

adalah tekanan atmosfer pada pennukaan laut, (kPa).
adalah elevasi, (m).
adalah elevasi acuan, (m).
adalah gravitasi =9,8 m/s2•
adalah konstanta gas spesiflk =287 J/kg/K.
adalah suhu pada elevasl z... (K).
adalah konstanta lapse rate udara jenuh " 0,006 5 Kim .

z

z.
g
R

T,.,
r

Jika tekanan udara pada suatu stasiun tldak tersedia, maka gunakan asumsl
T1co 293 K untuk T 20°C dan P0 101,3 kPa pada z., 0.

=
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Panas laten untuk penguapan (A.") dihitung dengan rumus (Harrison, 1963):

A.=2.501-(2,361x10-J )T ............................................................................ (19)
Keterangan:
A adalah panas Iatan untuk penguapan, (MJ/kg).
T adalah suhu udara rata-rata, (" C).

7

Cara penghltungan

Langkah-langkah penghitungan evapotranspirasi tanaman acuan metode Penman-Monteith.
1)

Kumpulkan d~ta c;;uaca yang tersedia di lokasi stasiun beserta data eievasi dan Jetak
lintang stasiun;

2)

Hitung besamya nilai tekanan uap jenuh berdasarkan data · suhu udara dengan
persamaan (14);
·

3)

Hitung besamya tekanan uap aktual berdasarkan data kelembapan udara dengan
persamaan (15); ·
'·

4)

Kurangkan nilai tekanan uap jenuh dengan riilai tekanan uap aktual atau hasii Jangkah
2) dengan langkah 3);

5)

Tentukan nilai perkalian antara konstanta 4098 dengan hasil langkah 2) (tekanan uap
jenuh);

'·

6)

Hitung perkalian antara konstanta 0,00163 dan data tekanan udara di lokasi stasiun;

7)

Hitung besamya nilai panas iaten berdasarkan data suhu udara dan menggunakan
persamaan (19);

8)

Hitung nilai konstanta psikrometrik dengan membagikan hasil nilai iangkah 6) dengan
langkah 7) atau menggunakan persamaan (17);

9)

Hituiig nilai dari (T +237.3) 2 ;

10) Hitung nilai kemiringan kurva tekanan uap (a) dengan membagikan hasil langkah 5)
dengan langkah 9 atau mengunakan persamaan (16);

11) Tentukan hasil pembagian antara konstanta 900 dengan suhu Kelvin;
12) Tentukan hasil perkalian data kecepatan angin, hasil langkah 8), langkah 4) dan
langkah 11 );
13)

Hitung besamya nilai sudut deklinasi (o) berdasarkan persamaan (8);

14) Hitung besamya jarak relatif matahari dengan bumi (d,) menggunakan persamaan 7);
15)

Berdasarkan data letak lintang stasiun, tentukan nilai sudut saat matahari terbenam
(c.o.) dengan menggunakan persamaan (6);

16) Tentukan nilai radiasi ekstraterestrial (R.) berdasarkan persamaan (5);
17)

Hitung nilal radiasl matahari (R.) berdasarkan data langkah 16) dengan data lama
penyinaran matahari (persamaan 4 );

18) Hitung faktor penutupan awan berdasarkan data lama penyinaran mataharl
mengunakan persamaan (11 );
19) Hitung besamya radiasi gelombang pendek (R..) berdasarkan hasil langkah 17) dan
nilai albedo dengan menggunakan persamaan (3);
@BSN 2012
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20)

Hitung nilai emisivitas atmosfer berdasarkan persamaan (12);

21) Tentukan nilai hasil perkalian antara konstanta Stefan-Boltzman dan pangkat empat
suhu Kelvin;
22) Tentukan nilai radiasi gelombang panjang (Rn) berdasarkan hasil perkalian langkah
18), langkah 20), dan langkah 21) atau menggunakan persamaan (10);
23)

Hitung besamya nilai radiasi netto dengan mengurangkan hasil langkah 19) dengan
langkah 22) (persamaan 2);

24} Tentukan perkalian antara konstanta 0,408, hasll langkah 10), dan langkah 23};
25) Jumlahkan hasil langkah 12) dan langkah 24);
26) Berdasarkan data kecepatan angin, hasil langkah 10), langkah 8), hitung nilai dari
(t. + y (1 + 0,34 U2));
27)

Hitung besamya nilai ET0 dengan rri'embagi hasil langkati 25) dengan hasil langkah 26).

@BSN2012
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8

Contoh penghltungan
Runus Penghftungan

Data
- Suhu: 24, C

e. ·

(14)

kPa

RH/ 100

- RH: 64,2 %

e.

(15)

kPa

(e.-e.)

=

kPa

Elevasi 674 m
Nilai Pdari

4098 x e,

Pers.18

0,00163 x p

MJ/kg

Suh!l: 24,7° C

(19)

(T + 237,3)'

1

kPaf'C

(17)
(16)

-Kee. Angin
121,9 km/hari

=

- J Januari
(Lampiran D)

=15

i5

rad

(8)

d,

- Lintang

=7° LS

(7)
.rad

W.

(6)

(w,. sln 6 si~ + cos cp cos6 sinw.) x 37,6

MJ/m1/hari
- Lama Penyinara

(n/N) = 33,9 %
'
a= 0,25 ; b = 0,5 R.

•N
MJlm'ihari

1~0,9.!Ji+ 0,1
- a= 0.23

R.. =(1-a) R.

(3)
(1 2)

ar
0,408.

MJ/m2/hari

(10)

MJ/m' lhari

(2)

!J..Rn
900

0.4086.R, +r (T•
-Kee. angin
= 121,9 km/hari
!J.=0,186kPa

@BSN 2012
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21
( 1+0,34 U.)

y.( 1 + 0,34 U2 )
!J. + y ( 1 + 0 ,34 U2 )

ETo

154

. (4)

(11)

c'= c. - c..

- T =24,7°C

(5)

.!!...

a +b

mm/hari

(1)
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Lampiran A
(lnformatif)
Diagram allr penghltungan evapotransplrasl tanaman acuan
"'"Mulal -..

Data lkllm

lid1k

Rlldlaol

1..,.,_

T ekanan

=

Ilda

SuhuU<WI
~

ada

......,_

&tlmall

Rn

ETo

....

V1
V1

© BSN 2012
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Lamplran B
(infonnatif)
Data lklim
label 1 Data suhu udara (° C)

NamaPos

: Ciparay-Bandung

Letak Untang

: 7°01'17" LS /107° 42'10" BT
· 674m

Elevasl

Bulao
Jan
Tahun
1980
1981
24,7
1982
1983
25,2
1984
25,1
24 7
1985
24,5
1986
25,2
1987
1988
24,5
23,9
1989
Jumlah
197 8
Rata-Rata 24,7

Feb

Mar

Apr

Mei

Jul

Aug

Sep

Oki

Nov

Dec

24 8
245
245

24,9
245
25 0

260

26,2

25,6

26,2

26,5

25,1

255
25.9
256

24 7

25,0
252 25,2 25,2
24,8 24,9 23,9
24,2 22,7 23,S
24,1
24,8 24,4
176.0 148.3 174,1
25,1
24,7 24,9

Jun

26,5 258
252 256 258 25,6 25.2
25 9 253 26,1 248 25,5
254
24,5 249 25,1 25.0 23,5
25,0. 260 25,3 25,3 24 8
254 260 26,2 25,4 25,3
23,8
24 7 24,6 24,8 22,8
231
23,7 24,2 24,4 23,7
1983 1762 177,3 2018 196,6
24 7· 252 25,3 25 2 24,6

'

~36 234
250 25,1
245 240
21 ,5
22,8
23,3 22,7
1917 192,4
23,9 24,1

24,2
24,0
23,4
148 5
24,8

Sumber: Puslilbang SDA

label 2 Data kecepatan angin (kinlhari)
NamaPos

Letak Untang
Elevasl

: Clparay-Bandung
: 7°01'17" LS 1107° 42'10" BT
· 674m

Bular
Jan
Feb
Mar
h'ahun
83,4
57,8
18,7
1980
1981
1982
323 7 413.6 187 8
1983
304 7 151 5 1682
1984
32.3
316 202
557 598
1985
572
1986
635
102.2 912
998
845 746
1987
1988
70.2 1091
577
1989
750
1015 698
Jumlah
1013 9 1068,6 7994
Rata-Rata 121 9 119,7 8882

Apr

Mel

Jun

Jul

Aug

21,2

20,7
80,9
154,2
94,4
72
74.0
426
709
65,0
65,8
675,7
67 57

14,3
4,8
151,6
68 5
78
631
491
601
611
53,6
534.0
53,4

21,2
80
254,9
708
119
64 7
1281
655
716
65,2
7619
76,19

26,9
127,8
285,3
128,0
167
836
3261
90,8
937
82,1
1261,0
1261

197,9
166,7
176
71,6
88 7
797
90,0
57 8
791 ,2
87 91

SUmber. Puslllbang SDA
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Sep

Old

33,6 31,5
2836 300,1
161,6
126
861
1004
1208
100,3
8990
112,4

Nov

Dec

208
243,6 361,8
187 8
251,6 138,1
12,3 12,6 156
79,1
1397 1225 471
95,2 75,3 746
86.2 825 106,9
951
891 78,4
1090,8 763,7 8930
121,2 109,1 111 6

SNI 7745:2012
Tabel 3 Data kelembapan (%)
: Ciparay-Bandung

NamaPos
Letak Untang

: 7" 01' 17" LS/107° 42' 10" BT

Elevasi

·674m

Bular
Tahun
1980
1981
1982
1983
1984
1985
. 1986.

Jan

Feb

Mar

Ap<

Mei

Joo

Jul

~ Sep Okt Nov Dec

66

66

66

66

66
66

65
64
64
63
65
64
64
64
579
64

65
66
64
64
66
64
64
63
582
65

66
66
65
63
66
63
64
64
583
65

66
66
65
60
66

66
62
66
65
64
64
65
61
64
63
640
64

66
62
66
64
65
65
65
62
62
64
641
64

66
63
65
64
64
64
65
62

66
64
64
63
65
1987
62
64
1988
1989
64
Jlmlah
578
64
Rai.Rala
Sumber. Puallt>anQ SDA

64
64
65
848
65

62
64
639
64

66
64

66
65

66
65

65
66
60 62
66
64 62
62 63
63 62
511 577
64 64

65

66
66

66
64
64

66

63

66
62
64
63
517
65

64
84
63
64
512
64

Tabel 4 Data lama penylnaran mataharl *(%)
Nama Pos
letak Untang

Elevasl

: Ciparay-Bandung

: 7°01' 17" LS 1107° 42' 10" BT
· 674m

Bular

Jan
Feb
Mar
Ap<
Mei Jun Jul Aug Sep Oki Nov Dec
ITohun
64
64
65
56 38 33 40
1974
26
25
45
55
56
39
35
38
52
59
66
60 69 46 33 34 39
1975
50
59
63
67
75 67
70 49 40 47
1976
23
34
1977
41
20
39
57
69
61 67 60 49
33
53
43
1978
50
52 58
46 46 « 58
37
54
51
72 65
1979
33
63
55 60 « 39
23
49
1980
38
50
66
69 68 70 60 53 39 34
1981
55
62
61
68
54 58 35 39
1982
29
43
43
48
64
59
82 59 77 57 52 41
1983
40
44
49
48
45
67
69 n
n 53 40
1984
37
1985
45
38
44
51
61 52
58
58 69
1988
51
41
70 77
1987
39
54
65
63
1988
1969
25
49
45
57
60
70 63
1990
58
65
54 34
43
1991
33
28
52
68
74
70 69
59 61 37 35
51 38 38 43
1992
«
32
42
43
55
151
66 52
Jlmlah
407
484
591
709
874 878 917 923 833 665 550 498
Raia-Raia
34
37
42
51
58
63
66
60 51 42 42
66
•p...,.. penylneian matahart tem.dap 12 jam darl plaa Cambel/ Stokes.
Su.- : Pualbng SDA
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Lainplran C
(informatif)
Contoh has ii penghitungan evapotransplrasi tanaman acuan metode Penman-Monteith
Nama Staslun : Clparay • Bandung
Letak Untang
: 7°01' 17" LS /107° 42' 10" BT
Elevasl
: 674 m
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Lampiran D
(informatif)

Daftar Nomor Urut Hari dalam Setahun

• ditambah 1 jika tahun kablsat

© BSN 2012

15 dart 17

159

SNI 7745:2012

Lampiran E
(informatif)

Faktor konversi

Suhu Udara
Fahrenheit (°F)

= (°F-32)5/9 °C

Kelvin (K)

=°C+273

Tekanan
1 milibar (mb)

= 0,1 kPa

1 mmHg

= 0,1333 kPa

-= 101,325 kPa

1 aim
Kecepatan Angin

mis
= 0,05144 mis
= 0,3048 mis

1 kmlhari

= 0,01157

1 knot
1 ft/s
Radlasl
1 mmlhari

= 2,45 MJ/m2/hari

1 J/cm2/hari

= 0,01 MJ/m2/hari

1 cal

=4,1868J

1 cal/cm2/hari

= 0,041868 MJ/m2/h.ari

1 Watt

= 1 J/s

1 W/m

2

= 0,0864 MJ/m2/hari

Evapotranspfrasi
1 m3/ha/hari

= 0,1 mm/hari

1 Ills/ha

= 8,640 mm/hari

2

= 0,408 mm/hari

1 MJ/m /hari

C BSN 2012

160

16dart17

SNI 7745:2012
Bibliografi

Brunt D. (1952). Physical and dynamical meteorology, 2nd ed. University Press,
Cambridge. 428 pp.
2 . Burman R.D., Jensen M.E. and Allen R.G. (1987). Thermodynamic factor in
evapotranspiration. In : Proc. lrri. and Drain. Spec. Conf., James L.G. and English M.J.
(eds). ASCE, Portland, Ore., July. Pp. 28-30
3

Craig J.C. (1984). Basic routines for the Casio computer. Wayne Green Books,
Peterborough, NH 03458. 131 pp.

:4

Doorenbos J. and Pruitt W.O. (1976). Guidelines for predicting crop water requirements.
FAQ Irrigation and Drainage Paper 24, 2nd ed. Rome. 156 pp.

5

Duffie JA and Beckman WA (1980). Solar engineering of thermal p,gcesses.)ohn Wiiey

and Sons, New York. pp. 1-109.
6

Food and Agriculture Organization, 1991. FAQ. Land and Water Development Division.
Report on Expert Consultation for Revision of FAO Guidelines for Predicting of Crop
Water Requirement. Rome, Italy.

7

Food and Agriculture Organization, 1998. FAQ Irrigation and Drainage Paper 56.
Guidelines for Predicting Crop Water Requirements. Rome, Italy.

8

Gommes Ra. (1983). Pocket computers in agrometeorology. FAQ Plant Production and
Prote<;tion Paper 45, Rome.

9

Jensen M.E., Burman R.D. and Allen R.G. (1990~ Evapotranspiration and irrigation water
requirements. ASCE Manual No. 70.

10 Monteilh J.L. (1965). Evaporation and the environment. In: The State and Movement of
Watar in Living Organisms. XIXth Symposium. Soc. for xp. Blot, Swansea. Cambridge
University Press. pp. 205-234.
11 Murray F.W. (1967). On the computation of saturation vaprur pressure. J. Appl. Meteor.
6:203-204.
12 Smith M. (1988). Calculation procedures of modified Penman equation for computers and
calculators. FAQ, Land and Water Development Division, Rome.
13 Tetens 0 . (1930). Ubereinige meteorologlsche Begriffe. Z. Geophys. 6:297-309.

CBSN 2012

17 dart 17

161

162

SNI

SNI 7746: 2012

Standar Nasional Indonesia

Tata cara penghitungan hujan maksimum boleh jadi
dengan metode Hersfield

ICS 19.040

163

CBSN 2012
Hak clpta dilindungl undang-undang. Diiarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau
seluruh isl dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribualkan
dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertuiis dari BSN
BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@ban.go.id
www.bsn.go.id
Diterbitkan di Jakarta

164

SNI 7746:2012

Daftar lsi

Daftar lsi. ...................................... ........................ ............................ , . .'............. .. .i
Prakata ................ .. .................................. ......... ... ......... .............................. .. ....... ii·
Pendahuluan ...................................... ...... .. ............. .. .......... ...... ... ....................... .iii
Ruang lingkup ...................................................................... ........ ....................................... 1
2

Acuan normalif.................................................................................................................... 1

.3 lstilah dan definisi. ....................................... .... ........ ............................ .... ........................... 1
4

Data ............... ........................................ ............................................................... .............. 2

5

Tata cara penghitungan hujan maksimum boleh jadi .................................... ... : ........ ......... 7

6

Hujan maksimuni boleh jadi rata-rata ............................................................................... 1O

7

Evaluasi hasil penghitungan hujan maksimum boleh jadi.. ........ ...................................... 11

8

Langkah penghitungan hujan maksimum boleh jadi ....... ..................... ............................ 11

Lampiran A (Gambar) ........................................... ................................................................ 13
Lampiran B (Conteh penghitungan) ....................................................... ........................ ........ 15
Lampiran C.... .... ....... .... .... ....... ............................... ... ........... :......................... .......................21
Lampiran 0 ............ .. ..... ... ............ .... .......... ... ...................................... .

... ...... .......... 24

Bibliografi .. ......... ........................................... .': ............................. .............

......... .......... 25

© BSN 2012

165

SNI n46:2012
Prakata

Stander Nasional Indonesia 'Tata cars penghitungan hujan ·m&ksimum boleh jadl dengan
metode Hersfleld' lnl termasuk dalam Gugus Kerja Hldrologl, Hidraulika, Lingkungan, Air
Tanah, dan Air Baku pada SPT 91-01-51 Bidang Sumber Daya Air. Standar lnl dlsusun
berdasarkan pada Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation, WM0-332 :
Switzerland, 1986. Standar ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan
penghitungan hujan maksimum boleh jadi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pelimpah bendungan.
Perumusan standar ini dilakukan melalui proses pembahasan pada Gugus Kerja, dan
Konsensus ulang pada bulan November 2011 di serta proses penetapan pada Subpanitia
Teknis 91-01-51 Sumber daya air yang melibatkan para nara sumber dan pakar dari
berbagai instansi terkait.
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Pendahuluan

Bangunan pelimpah pada bendungan besar didesain untuk melimpahkan banjir maksimum
boleh jadi (BMBJ) dengan aman. Oleh karena itu, dibutuhkan perkiraan besamya BMBJ atau
Jebih dikenal dengan PMF (Probable Maximum Flood) yang melewatinya. Besaran BMBJ
diestimasi dengan metode hubungan hujan-limpasan dengan hujan yang digunakan adalah
hujan maksimum boleh jadi (HMBJ) yang lebih dikenal dengan nama PMP (Probable
Maximum Precipitation)
HMBJ dapat diartikan sebagai tebalnya curah hujan turun dan merupakan batas alas secara
fisik, untuk suatu durasi dan DPS tertentu. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat
dilakukan untuk menghitung PMP di antaranya pendekatan meteorologi dan statistik.
.Pendekatan secara .meteorologi dapat dilakukan dengan menggunakan Metode storm
-transposition dan moisture maximization. Sementara itu pendekatan statistik dapat dilakukan
dengan metode Hersfield. Pendekatan secara meteorologi tidak dapat dilakukan di Indonesia
dikarenakan data yang diperlukan seperti: pusat tekanan tinggi dan rendah, moisture source,
dan dew point tidak tersedia. Oleh karena itu pendekatan yang dapat dilakukan adalah
pendekatan statistik _dengan metode Hersfield.
Untuk mendapatkan besaran HMBJ yang realistis diperlukan data hujan harian maksimum
tahunan sebagai masukan dalam penghitungan sehingga layak dan dapat dipertanggung
jawabkan. Oleh karena itu diperfukan penyaringan data sebelum data digunakan dalam
penghitungan nilai HMBJ. Penyaringan data terbagi dalam dua kelompok yaitu penyaringan
secara manual dan penyaringan secara statistik.
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Tata cara penghitungan hujan maksimum boleh jadi
dengan metode Hersfield

Ruang lingkup
Tata cara penghitungan hujan maksimum boleh jadi mencakup: data yang digunakan,
penyaringan data, penghitungan hujan maksimum boleh jadi dengan Metode Hersfield yang
hanya berlaku untuk hujan titik dan bukan untuk hujan wilayah, serta evaluasi hasil
penghitungan hujan maksimum boleh jadi (HMBJ).

2

Acuan normatif

SNI 3432, Tata cara penetapan banj ir desain dan kapasitas pelimpah untuk bendung.

3

Jstilah dan definisi

3.1
Hujan harian maksimum tahunan
hujan harian yang terbesar dalam satu tahun.
3.2
Keseragaman
semua elemen dari keseluruhan seri data dalam satu pos berasal dari satu populasi.

3.3
Ketidaktergantungan
!idak ada satu pun data di dalam seri data yang saling mempengaru hi.
3.4
Stasionaritas
tidak ada kecendrungan naik atau turun, tidak ada loncatan, tidak terbentuk suatu pola.

3.5
Hujan rencana
hujan dengan periode ulang tertentu.

3.6
Periode ulang 100 tahun
kejadian hujan yang sama atau lebih besar dari nilai hujan tertentu, mempunyai peluang
rata-rata kejadian sekali dalam 100 tahun.

3.7
Hujan harian maks imum (Rmokl
hujan maksimum harian dalam suatu periode pengamatan.

3.8
Hujan makslmum boleh jadi (HMBJ)
tebalnya curah hujan turun dan merupakan batas atas secara fisik untuk suatu durasi dan
daerah aliran sungai tertentu.
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3.9
Hujan harlan absolut maksimum
besamya hujan harian maksimum yang pemah terjadi.
3.10
Outlier (data bias)
data yang keluar dari populasinya dan jarang terjadi serta besarannya jauh dari yang
lainnya, nilainya bisa sangat besar atau kecil dibandingkan dengan yang lainnya.
4

Data

Data yang diperlukan dalam penghitungan hujan maksimum boleh jadi adalah data hujan
harian maksimum tahunan, sedangkan data yang dipertukan dalam penyaringan adalah data
hujan harian absolut, data hujan bulanan, dan data hujan tahunan. Jenis data tersebut
tersedia dalam Year Book dari tahun 1916 sampai 1984 yang diterbitkan oleh Sadan
Meteorologi dan Geofisika (BMG), Jakarta. Setelah tahun 1984 data dapat dicari di BMG
wilayah atau instansi terkait lainnya. Jika tersedia, data hujan harian sangat
direkomendasikan untuk digunakan.
Persyaratan data hujan harian maksimum tahunan yang digunakan dalam penghitungan
hujan maksimum boleh jadi adalah sebagai berikut :
a) data sebaiknya berurutan. Jika memungkinkan dilakukan upaya pengisian data;
b) data harus layak dan dapat dipertanggungjawabkan;
c) data harus memenuhi kriteria statistik, yaitu : ketidaktergantungan, keseragaman, dan
stasionaritas.
Untuk memenuhi persyaratan di alas maka dilakukan penyaringan data secara manual dan
statistik sebelum digunakan dalam penghitungan hujan maksimum boleh jadi.

4.1
4.1 .1

Penyaringan data secara manual
Pemeriksaan terhadap simbol pencatatan

Sebelum dilakukan penyaringan data hujan harian maksimum tahunan pada suatu pos,
pengguna data harus memahami simbol-simbol data publikasi, seperti :
a) ta, artinya tidak ada data,
b) 999, artinya tidak ada data,
c) 0, artinya tidak terjadi hujan, dan
d) -, artinya tidak ada data.
Dengan dipahaminya simbol-simbol pada data publikasi, diharapkan tidak ada kesalahan
mengartikan simbol.

4.1.2

Pemeriksaan panjang pencatatan data

Pemeriksaan panjang pencatatan data (n) dilakukan paling awal sehingga mengurangi
volume pekerjaan pemeriksaan data. Pos hujan yang digunakan pada penghitungan ini
adalah pos hujan yang memiliki panjang pencatatan data lebih panjang atau sama dengan
20 tahun. Disarankan panjang pencatatan data lebih panjang dari 30 tahun. Jika jumlah
tahun pencatatan data lebih kecil dari 20 tahun di suatu pos hujan, pos tersebut gugur dan
tidak perlu dilakukan pemeriksaan lain.

4.1 .3

Pemeriksaan seri data dalam suatu pos
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4.1.4

Pemeriksaaan hujan harian maksimum tahunan leblh kecil dari 20 mm

Data hujan harian maksimum tahunan lebih kecil dari 20 mm tidak digunakan pada
penghitungan ini.

4.1.4.1

Pemeriksaan .hujan harian maksimum tahunan terhadap hujan bulanan

Data hujan harian maksimum tahunan yang terjadi pada bulan tertentu diperiksa terhadap
data hujan bulanan yang bersangkutan. Kriteria yang digunakan pada pemeriksaan ini
adalah sebagai berikut.
a) data diterima jika hujan harian maksimum tahunan lebih kecil dari hujan bulanannya.
b) data diragukan jika pada bulan yang bersangkutan tidak ada data bulanan maupun jumlah
hari hujan.
~)

data ditolak jika besaran hujan harian maksimum tahunan lebih besar dari jumlah hujan
bulanan pada bulan yang bersangkutan.

d) data yang meragukan diperiksa secara spasial pada penyeleksian selanjutnya.

4.1.4.2
Data hujan harian maksimum tahunan sama atau lebih besar dari 400 mm
diperiksa terhadap hujan bulanannya
Sebelum menggunakan hujan harian maksimum tahunan lebih besar atau sama dengan 400
mm, sebaiknya dilaku.kan pemeriksaan khusus kebenaran besamya hujan absolut tersebut.
Kriteria pada pemeriksaan ini adalah sebagai berikut :
a) data diterima jika hujan bulanannya lebih besar dari hujan harian maksimum tahunan
yang terjadi;
b) data diragukan jika :
1) besaran hujan bulanannya hampir sama dengan hujan harian maksimum tahunan;
2) bulan terjadinya R lebih besar atau sama dengan 400 mm berlainan;
3) nama pos berubah;

4) tidak ada data hujan bulanan;
5) hujan bulanan sangat kecil.
c) data ditolak jika hujan bulanannya lebih kecil dari hujan harian maksimum tahunan.
d) data yang meragukan diperiksa secara spasial pada penyeleksian selanjutnya.

4.1.4.3

Data hujan harian maksimum tahunan sama atau lebih besar dari 400 mm
diperiksa terhadap hujan harian sebelum dan sesudahnya

Perneriksaan tahap ini hanya dapat dilakukan jika data hujan harian tersedia. Penyeleksian
tahap ini memiliki kriteria sebagai berikut .
Data diterima jika :
a) besaran R lebih besar atau sama dengan 400 mm terdapat pada data harian kecuali yang
diragukan;
b) data diragukan jika :
1)1erjadinya angka-angka di alas 400 mm lebih dari sekali dalam waktu 3 hari;
2) hari-hari sebelurn terjadinya hujan diatas 400 mm tldak ada hujan;
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3) lidak ada data hujan hariannya.
c) data ditolakjika tidak terdapat dalam hujan harian.
d) data yang meragukan diperiksa secara spasial pada penyeleksian selanjutnya.

4.2

Penyarlngan data secara statistik

4.2.1 · Pengujian keseragaman, ketidaktergantungan, dan outlier
Setelah pemeriksaan secara manual, data perfu diuji secara stalistik keandalannya supaya
melalui
pengujian,
keseragaman,
memenuhi
persyaratan-persyaratan,
yakni
ketidaktergantungan, dan outlier.
Pengujian ini terdiri dari 3 rangkaian uji yaitu :
a)

uji Wald-Woitowitz untuk pemeriksaan ketidaktergantungan;

b)

uji Mann Whitney untuk pemeriksaan keseragaman;

c)

uji Grubbs & Beck untuk pendeteksian outlier.

Metode uji ketidaktergantungan dan stasionaritas dengan Wald - Woitowitz
Untuk besar sampel N (X1, ...... , ~) Walq and Woitowitz menguji ketidaktergantungan dan
stasioner dengan statistik R sebagai berikut.

(1)
dengan :
adalah hujan harian maksimum tahunan pada saat i
X.. 1 adalah hujan harian maksimum tahunan pada saat i+1
N
adalah jumlah sampel data

X.

Sampei dinyatakan ketidaktergantungan, bila R mengikuti distribusi normal dengan rata-rata
dan varian sebagai berikut.

R·(·~-··)/<11 -1) .................................................................................:........................ ........

Var(R)=[(s~ -s,))-R' +(s,•-4S,'S, +4SS, +s:-2S,)

(2)

1

(N -1)

(N -IXN - 2)

....... .......................................................... .. .

(3)

(4)
dengan
adalah momen 1, 2, 3 dan 4
m
N
adalah banyak sampel
X , adalah data ke i

U= (R- R)/(Var(R))Yz. ......................................................................................................
~ BSN

172

2012

4 dari 24

(5)

SNI n46:2012

Rumus (4) di alas mengikuti distribusi normal dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis
ketidaktergantungan dengan tingkat a, dengan cara membandingkan I u I dengan •standard
normal deviate ~ untuk kemungkinan melampaui aJ2.

I I

lnterprestasi hasil uji statistik U adalah seperti berikut.
Jika

Iu I s 1.96,

Jika

1,96 < IU Is (2,57),hipotesis ketidaktergantungan dengan tingkat kepercayaan 5 % di
tolak tetapi pada 1 % diterima.

Jika

Iu I > 2,51,

diterima

ketidaktergantungan
hipotesis
kepercayaan 5 %.

dengan

tingkat

hipotesis ketidaktergantungan ditolak pada tingkat kepercayaan

1%.
Metode uji Mann - Whitney untuk keseragaman dan stationaritas
Seri data dibagi menjadi dua subkelompok dengan jumlah data tiap-tiap sub adalah p dan q.
Seluruh seri data (berjumlah N) diurutkan dari kecil ke besar.

N=p+q ................................... ...................... ....................... ................ .........................

(6)

V=R-p(p+l)/2...... .............................................................. ........................................
W=pq-V .......................................................................................................................

(7)
(8)

dengan:
R adalah jumlah nomor urut (1 sampai N} dari sampel pertama (ukuran p)
Statistik Mann-Whitney yaitu ,U, ditentukan dari n~ai terkecil V atau W.
U didekati dengan distribusi normal, dengan U
berikut,

Var(V)= [N(':-1)lN'l;N

= pq/2

dan variannya seperti rumus 9

-T] . . . . ........................... .....................................................

(9)

dengan :
=(i-J)/12
T
adalah nomor data yang terikat pada rangldng p atau q yang terkecil.
J
adalah jumlah sampel data
N
Untuk tingkat kepercayaan, a, besamya

juJ

(rumus 10} dibandingkan dengan varian normal

baku, ~yang mempunyai nilai kemungkinan melampaui a/2.
~I :

j(u - IT)/ [var (u )] 11

...... .. .... ...... .. .... ............ ..... .. ...... .. .. .. .... ............ ......... .... .. ........ ....

(10}

I I

lnterprestasi hasil uji statistik U adalah seperti berikut :
Jika

Iu I

Jika

1,96 < IU Is (2,57),hipotesis ketidaktergantungan dengan tingkat kepercayaan 5 %
ditolak tetapi pada 1 % diterima.

~BSN2012
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Jika

Iu I > 2.s1.

hipotesis ketidaktergantungan ditolak pada tingkat kepercayaan
1%.

Uji deteksi outlier dengan Metode Grubbs and Beck
Outlier adalah data dengan nilai jauh berada di antara data yang lain. Keberadaan outlier
biasanya mengganggu pemilihan jenls distribusi untuk suatu sampel data.

Uji Grubbs and Beck menetapkan dua batas ambang bawah (XL) dan atas (Xti) :

XH =exp(x+KNS) ....................................................................................................... (11)
XL=exp(x-KNS) ....................................................................................................... (12)
dengan:
adalah rata-rata dari Ln sampel data
x
adalah simpangan baku dart Ln sampel data
S
- 3,62201 + 6,26446 N%- 2,49835 N" + 0,491436 N" - 0,037911 N
K,,
adalah jumlah sampel data
N
Data yang nilainya di bawah Xi. diklasifikasikan sebagai ouUier bawah dan yang nilainya di
atas Xti dikategorikan outlier alas. Dalam penghitungan HMBJ outlier bawah langsung
dibuang dan outlier alas harus dipertimb ~ng ka n masak-masak untuk membuangnya.
Uji pembuangan outlier atas
Seri data yang mengandung outlier atas diuji keseragamannya, ketidaktergantungan dan
stationaritas dengan status :
a) uji diterima, maka outlieratas tidak dibuang.
b) uji ditolak, maka out/ieratas dibuang se!11entara kemudian diuji lagi:
1) hasil diterima maka O!ftlier atas tidak dibuang
2) hasil ditolak maka seri data dalam pos tersebut tidak digunakan.

4.2.2

Tinjauan secara spasial

x. ).

Suatu daerah
Parameter statistik yang digunakan dalam tinjauan ini, adalah rat~-rata (
yang dibatasi oleh kondisi topografi dan kondisi klimatologi yang sama atau mirip akan
Hal tersebut memungkinkan
memiliki parameter statistik yang tidak jauh berbeda.
diadakannya studi pembandingan secara spasial untuk pos yang menyimpang dalam suatu
areal terhadap pos-pos di sekelilingnya.
Syarat dalam pengujian secara spasial ini adalah sebagai berikut :
a) Pos diterima jika perbedaan parameter statistik antara pos yang diragukan dan pos
sekitamya tidak lebih dari 10%;
b) Pos ditolak jika perbedaan parameter statistik antara pos yang diragukan dan pas
sekitamya lebih dari 10%.

4.2.3

Pembandingan s., Rmau dan R100

Pemeriksaan yang digunakan adalah membandingkan nilai R100 dan Rmu terhadap
simpangan baku (S 0 ) dalam suatu daerah dengan menggambarkannya dalam diagram acak.
Makin besar s •. makin besar variasi R100 dan R.....; dari satu daerah tersebut. Dari diagram
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terdeteksi kembali pos hujan yang berada diluar populasinya dan perlu peninjauan ulang.
Peninjauan ulang dapat dilakukan dengan metode kurva massa ganda (Double Mass
Curve). Peninjauan kurva massa ganda menggunakan data hujan tahunan.
Persyaratan pada pengujian ini adalah sebagai berikut :
a) Pos diterima jika kurva massa ganda yang terbentuk berupa garis lurus.atau terjadi
penyimpangan kurang dari 5 % (Gambar 1, garis ABC)
b) Pos ditolak jika kurva massa ganda yang terbentuk menyimpang lebih dari 5 % dari garis
lurus. (Gambar 1, garis ABO)

CUroh hujan tahunan rata-rato beberapa
pos penokar yang beldekatan (mm)
Gambar 1

5

Kurva massa ganda

Tata cara p enghitu ngan hujan m aksimum boleh j adi

Metode Hershfield (1961 , 1986) merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk
memperkirakan nilai huja n maksimum boleh jadi. Metode ini digunakan untuk kondisi dimana
data meteorologi sangat kurang atau per1u perkiraan secara cepat. Hershfield
mengembangkan rumus frekuensl Chow :

X m =Xp+KmS p .........................................................................................................

(13)

dengan :

X.,,

adalah nilai hujan maksimum boleh jadi.

XP

adalah rata-rata dari seri data hujan harian maksimum tahunan berjumlah n

Km

dikalikan faktor penyesuaian.
adaiah nilai fungsi dari durasi hujan dan rata-rata hujan harian maksimum tahunan.
adalah simpangan baku dari seri data hujan harian maksimum tahunan berjumiah n yang

S,

yang telah

teiah dikalikan faktor penyesuaian
Nilai Km pada persamaan (13) didapatkan dari Gambar 2}. Nilai Km tergantung pada durasi
dan. rata-rata hujan harian maksimum tahunan. Semakin kering suatu daerah akan semakin
tinggi nilai K,,..
@ BSN 2012
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Nilai

XP

dan

S, yang digunakan pada persamaan (13) adalah nilai X. dan S. yang telah

disesuaikan terhadap pengainatan maksimum dan terhadap panjang pencatatan data.
Penghitungan nilai X P dan SP terhadap faktor-faktor koreksi adalah sebagai berikut :

X P =X• .f rf2 ............................................................................................................... (14)
dengan :

XP

adalah rata - rata yang digunakan pada persamaan (13)

x.

adalah rata-rata data hujan harian maksimum tahunan yang telah lolos penyaringan

Ji

adalah faktor penyesuaian terhadap pengamatan maksimum (Gambar 3)

/.,

adalah faktor penyesuaian terhadap panjang data (Gambar 5)

Sp=S• ./3'/ 4

.......... .. ........ .................... .............................. .. ............ .... .... ..................

(15)

dengan :
SP adalah simpangan baku yang digunakan pada persamaan (13)

S.

adalah simpangan baku dari data hujan harian maksimum tahunan yang telah lolos penyaringan

J;

adalah faktor penyesuaian terhadap pengamatan maksimum (Gambar 4)

f.

adalah faktbr penyesuaian terhadap panjang data (Gambar 5)

Setelah dilakukan penghitungan hujan maksimum boleh jadi menggunakan persamaan (13),
hasil tersebut harus dikalikan 1,13 (faktor pengali untuk durasi hujan 24 jam atau lebih) agar
dapat menghasilkan atau mendekati hasil yang didapat dari hujan maksimum yang
sebenarnya. Besaran 1, 13 didasarkan pada penelitian dari ribuan pos hujan untuk hujan
durasi 24 jam yang berasal dari pengukuran durasi tunggal, yaitu durasi 24 jam. Faktor
pengali ini tidak berlaku untuk hujan 24 jam yang berasal dari pengukuran durasi lebih kecil
misal 1 jam atau 6 jam.
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Gambar 2 Menentukan harga Km

o,:r
•. , ~
(Sumt>Or: WMC>-NO.ll2)

.,.

...

...

Gambar 3 Faktor penyesuaian rata-rata terhadap pengamatan maksimum

Keterangan gambar :
1 X0 adalah rata-rata hujan harian maksimum tahunan

2. ><..m adalah rata-rata hujan harian maksimum tahunan tanpa nilai maksimum
3. Faktor penyesuaian X0 (persen) adalah f,

@BSN 2012
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Keterangan gambar :
1. s. adalah simpangan baku
2. S..,.. adalah simpangan baku tanpa nilai maksimum
3. Faktor penyesuaian S 0 (persen) adalah f3
Gambar 4 Faktor penyesuaian simpangan baku terhadap pengamatan maksimum

·. ·~"[r-.;~.40
(~~~~·~w~a-No.332}

• o·

. ~.~~09,; ~no.wtmn (taflu~>

. so

Keterangan gambar:
· ·
1. Faktor penyesuaian rata-rata adalah f2
2. Faktor penyesuaian simpangan baku adalah f4
Gambar 5 Faktor penyesuaian rata-rata dan simpangan baku
terhadap panjang pengamatan data
6

Hujan maksimum boleh jadi rata-rata

Penghitungan hujan maksimum boleh jadi didasarkan pada pendekatan statistik yang
dikembangkan o leh Hershfield, mengacu pada data hujan harian maksimum tahunan di pos
tertentu, sehingga hujan maksimum boleh jadi yang dihasilkan juga bersifat hujan titik (point
© BSN 2012
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ralnf811). Analisis banjir maksimum boleh jadi membutuhkan masukan utama hujan
maksimum boleh jadi rata-rata. di DPS yang bersangkutan (basin rainfall). Cara
memperkirakan basin rainfall darl point rainfall yaitu dengan membuat peta lsohit pada DPS

tersebut. Setelah hujan harian makslmum tahunan rata-rata didapatkan dengan metode
isohit, hasil tersebut harus dikalikan faktor penyesuaian untuk mendapat hujan maksimum
boleh jadi rata-rata yang digunakan dalam banjir maksimum boleh jadi.
7

Evaluasl hasll penghitungan hujan maksimum boleh jadl

Hasil penghitungan hujan maksimum boleh jadi yang didapat dari tahapan penghitungan
pada subbab sebelumnya adalah berupa hujan titik yang kemudiaR. dibuat peta isohit awal.
Peta ini perlu dikajl dan dievaluasi sebagai upaya untuk membuang atau tidak
rnengikutsertakan pos hujan yang mungkin maslh mengandung kesalahan, akan tetapi
belum terdeteksi oleh jenjang penyaringan yang dilakukan sebelumnya.
· Evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut.
a} Tinjau besaran HMBJ terhadap hujan absolut. Besaran HMBJ tidak boleh lebih kecil dari
hujan absolut pada pos yang sarria atau pos terdekat dengan radius ± 5 km.
b} Besaran 15% sainpai dengan 50% HMBJ diperkirakan mempunyai periode ulang 100
sampai dengan 1000 tahunan.
·
c} Bandingkan terhadap R100
Pemeriksaan yang digunakan adalah membandingkan nilai R100 dan HMBJ . Nilai
pembandingan (Rasio HMBJ I R100) tersebut berkisar antara 2 sampai 6; untuk daerah
pegunungan 2 dan daerah padang gurun 6. Di Pulau Jawa mempunyai Ratio 2 sampai 3.
Pos hujan dengan nilal rasio meragukan dapat diuji ulang secara spasial baik parameter
statistiknya maupun besamya HMBJ yang dihasllkan dengan pos hujan disekitamya dan
kurva massa ganda dengan pos hujan disekitamya.
d) Evaluasi terhadap peta isohit yang dihasilkan
Untuk menghitung HMBJ di suatu Daerah Pengaliran Sungai perlu dibuat peta isohit.
Peta isohit yang dihasilkan harus · memenuhi persyaratan: suatu isohit yang
mempertimbangkan topografi, arah angin, jenis hujan (hujan konvektif atau orografis)
Evaluasi isohit dilakukan melalui peninjauan secara teliti garis isohit yang terbentuk.
Kejanggalan yang muncul adalah seperti pusat hujan yang didasarkan pada 1 pos hujan
saja. Pos hujan yang janggal diuji lagi secara spasial. Dalam hal ini kemungkinan ada pos
hujan yang dibuang karena ada kejanggalan dalam pembuatan garis isohit.
e) Tinjau terhadap karakteristik daerah yang ditinjau berdasarkan tinjauan meteorologi
sebagai contoh daerah yang terpengaruh badai siklon tropis atau badai Teluk Benggala.

8

Langkah penghitungan hujan maksimum boleh jadi

Langkah yang dilakukan dalam penghitungan hujan maksimum boleh jadi adalah sebagai
berikut :
a) Pengumpulan data
b) Periksa sirnbol pencatatan data
c) Periksa panjang pencatatan data.
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d) Periksa hujan harian maksimum tahunan lebih kecil dari 20 mm.
e) Periksa hujan harian maksimum tahunan terhadap hujan bulanan

f) Periksa hujan harian maksimum tahunan yang sama atau lebih besar dari 400 mm
terhadap bulanannya
g) Periksa hujan harian maksimum tahunan yang sama atau lebih besar dari 400 mm
terhadap hujan harian sebelum dan sesudahnya
h) Periksa homogenitas, ketidaktergantungan, dan outlier
i) Periksa secara spasial
j) Periksa pembandingan nilai

s •. R"""', dan R100

k) Hitung nilai rata-rata hujan harian maksimum tahunan
I) Cari nilai

Km

m) Cari faktor penyesuaian hujan rata-rata maksimum tahunan terhadap pengamatan
maksimum
n) Cari faktor penyesuaian hujan rata-rata maksimum tahunan terhadap panjang data
o) Hitung nilai rata-rata yang telah dikalikan fakior penyesuaian
p) Hitung simpangan baku
q) Cari faktor penyesuaian simpangan baku terhadap pengamatan maksimum
r) Cari faktor penyesuaian simpangan baku terhadap panjang data
s) Hitung nilai simpangan baku yang telah dikalikan faktor penyesuaian
t) Hitung nilai hujan maksimum boleh jadi
u) Kalikan nilai hujan maksimum boleh jadi dengan 1, 13
v) Evaluasi besaran HMBJ yang dihasilkan
w) Bual draft peta isohit
x) Evaluasi peta isohit
Untuk lebih jelasnya, skema tahapan penyaringan data dan penghitungan hujan maksimum
boleh jadi disajikan pada Lampiran A.
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Lampi ran A
(nonnatlf)
Gambar
Mulai

Pengumpulan data hujan harian
maksimum tahunan (HHMT)

Periksa simbol pencatatan data

Periksa panjang pencatatan data

Tidak lolos

Tidak digunakan

Laios din me<1guk1n

Periksa HHMT < 20 mm

Tidak loles

Tidak digunakan

Lok>1 dan meragukan

Periksa HHMT terhadap
hujan bulanannya

Tldak lotes

Tidak digunakan

Lolos dan mengukln

Periksa HHMT > 400 mm
terhadap hujan bulanannya

Tldak lolos

Tldak digunakan

Lolos dan merogul<an

Periksa HHMT > 400 mm
terhadap hujan harian sebelum
dan sesudahnva

Tldak 1o1os

Tidak dlgunakan

Loloa dan mwagu1<an

Pengujian keseragaman,
ketidaklergantungan, dan outlier

Pengujlan secara spasial

Tldak toles

·I

Tldak lolos

Tidak digunakan

T1dak dlgunakan

loloa

Pembandingan Rmak, R, 00
terhadap

Tldak toles

Tidak digunakan

s.

Lolos

Pos yang lolos dan HHMT yang lolos

~(

Seles;il

Gambar A.1 Bagan allr tahapan penyarlngan
data hujan hulan makalmum tahunan
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Mulai

Data hujan harian maksimum
tahunan yang telah lolos uji

Hitung harga

X.,,S.,X.-.. ,S_.,

Hitung nilai : Km. dari gambar 2, f 1 dari
gambar 3, f2 dari gambar 5, f3 dari
gambar 4, t. dari gambar 5

Hitung Hujan Maksimum Boleh jadi
(HMBJ)

l
[

Kalikan HMBJ dengan 1,13

Evaluasi nilai HMBJ

Draft peta isohit

Evaluasi peta isohit

Peta isohit akhir

Selesai

Gambar A.2 Bagan alir tahapan penghitungan hujan maksimum boleh jadi
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Lamplran B
(lnfonnatlf)
Contoh penghitungan
Sebagai contoh penghitungan digunakan data Stash.in Menes (no. stasiun 5). Data hujan
harlan maksimum tahunan Stasiun Menes dari tahun 1916 sampai 1984 dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 8.1 Data hujan harian maksimum tahunan
Tahun

No.

1

Ma~~~¥:;u~:~::vr,l

No.

Tahun

Curah H~an Harian
Maksimum ahunan fmml

1916

227

36

1951

148

210

37

1952

151

3

. ..J 9.1?
1918

198

38

1953

165

4

1919

136

39

1954

178

,_L

~ .....m .9.

131

40

1955

164

__§_ _ 1921

318

41

1956

159
220

7

1922

162

42

1957

8

1923

100

43

1958

125

~

1924

11 9

44

1959

150

10

1925

268

45

1960

150

11

1926

114

46

1961

141

-1L

1927

141

47

1962

100

13

1928

154

48

1963

131

14

1929

148

49

1964

100

-1L ~-

171

50

1965

137

16

1931

195

51

1966

115

17

1932

173

52

1967

107

1933 1934

304

53

1968

286

220

54

1969

1n

119

55

1970

......J.L __JL

,_lQ_ _ 1935

-

21

1936

227

56

1971

22

1937

223

57

1972

122

23

1938

152

58

1973

206

24

1939

99

59

1974

210

25

1940

60

1975

250
200

26

1941

-

81

1976

_li_

1942

117

62

1977

191

28

1943

120

63

1978

120

1944
__
1 ~5
~

-

._1L
31

1946

_R_ _-~7
_lL

1948

34

1949

35

1950

C> BSN 2012

-

64

1979

110

65

1980

127

66

1981

160

67

1982

173

68

1983

--

69

1984

103

-

-- ---

--- - -- -
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Penghitungan hujan maksimum boleh jadi dimulai dari penyaringan data hujan harian
maksimum tahunan.
Penyarinqan data
Langkah-langkah yang digunakan dalam penyaringan data adalah sebagal berikut.
a)

Periksa simbol pencatatan data.
Pada Stasiun Menes tanda yang digunakan adalah -. yang mempunyai arti tidak
terdapat data.
·

b)

Periksa panjang pencatatan data.
Jumlah data pada Stasiun Menes adalah 57 buah. Syarat dari banyak pencatatan data
adalah 20 buah, sehingga Stasiun Menes lolos dari tahap penyaringan ini dan dapat
diuji pada penyaringan selanjutnya.

c)

Periksa hujan harian maksimum tahunan yang lebih kecil dari 20 mm.
Seperti ter1ihat pada Tabel B.1 bahwa tidak terdapat data yang nilainya lebih kecil dari
20 mm, sehingga seluruh data pada Stasiun Menes lolos penyaringan.

d)

Periksa hujan harian maksimum tahunan terhadap bulanan
Pada Tabel B.2. disajikan nilai hujan harian maksimum tahunan dan nilai hujan
bulanannya. Dari tabel ters~but terlihat hujan harian maksimum tahunan yang terjadi
nilainya lebih kecil dari hujan bulannnya, sehingga data tersebut lolbs dari penyaringan
ini.

e)

Periksa data hujan harian maksimum tahunan sama atau lebih besar dari 400 mm
terhadap hujan bulanannya.
Pada Stasiun Menes tidak terdapat hujan harian maksimum tahunan yang nilainya
sama atau lebih besar dari 400 mm, sehingga penyaringan ini tidak dilakukan.

f)

Periksa data hujan harian maksimum tahunan sama atau lebih besar dari 400 mm
terhadap hujan harian sebelum dan sesudahnya
Pada Stasiun Menes tidak terdapat hujan harian maksimum tahunan yang nilainya
sama atau lebih besar dari 400 mm, sehingga penyaringan ini tidak dilakukan.

g)

Lakukan penyaringan data secara statistik
Setelah dilakukan proses penyaringan data hujan harian maksimum tahunan
selanjutnya stasiun yang lolos dan data yang lolos digunakan dalam penghitungan
hujan maksimum boleh jadi.
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label 8.2 Data nilai hujan harian makslmum tahunan dan nilai hujan bulanan
Curah Hujan Harlan
No. Tahun Maksimum Tahunan
Imm\

1 1916
2 1917
3 1918
4 1919
5 1920
6 1921
7 1922
8 1923
9 1924
10 1925
11 1926
·12 1927
13 1928
14 1929
15 1930
16 1931
17 1932
18 1933
19 1934
20 1935
21 1936
22 1937
23 1938
24 1939
25 1940
26 1941
27 1942
28 1943
29 1944
30 1945
31 1946
32 1947
33 1948
34 1949
35 1950

C BSN 2012

227
210
198
136
131
318
162
100
119
268
114
141
154
148
171
195
173
304
220
119
227
223
152
99

Hujan
Bulanan
lmml

617
976
1104
553
479
800
625
257
475
642
575
699
615
957
565
871
872
934
780
506

653
1111
573
353

.
117
120

.
.
.

-

.
.

372
624

Curah Hujan Harian Hujan Bulanan
(mm)
No. Tahun Maksimum Tahunan
Imm)

36 1951
37 1952
38 1953
39 1954
40 1955
41 1956
42 1957
43 1958
44 1959
45 1960
46 1961
47 1962
48 1963
49 1964
50 1965
51 1966
52 1967
53 1968
54 1969
55 1970
56 1971
57 1972
58 1973
59 1974
60 1975
61 1976
62 1977
63 1978
64 1979
65 1980
68 1981
67 1982
68 1983
69 1984

-

378
370
1174

148
151
165

946

______!I!______

379
453
821
565
345
576
474
444
261
874
1078
1097
346
1209
492

164
159
220
125
150
150
Ji!______ -

--

100----131
100
__ 137__ - ---115
107

___ ___1~_
. ___1!] _

.

·--

.
..

--

- 6 88___

1..2£.

671
625

206
_2_!Q _
250

·-- - 200
191

--- - ass-- ·-

--

644

---

----- 12Q_ _
- - _1_!Q

400

--

.

127
160
173 ···- · ··.
-· ----··---

-

430
- 567- 400
900
751
1332

- __J_O]_ - - .- - - -
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Penghltunaan hulan makslmum boleh ladl
Rumus yang digunakan dala_m penghitungan ini adalah :

X,,.=Xp+KmSp
Langkah-langkah yang digunakan dalam penghitungan adalah sebagai berikut :
a) Penghitungan nilai X P
Rumus yang digi.rnakan :

dengan pengertian :

X.

adalah rata-rata data hujan maksimum tahunan yang telah lolos penyaringan yaitu

165,298 mm.

J; adalah faktor penyesuaian terhadap pengamatan maksimum yang didapat dari
Gambar3.
• Lihat Gambar 3.

=

Xn-m 162,571 mm
Xn
= 165,298 mm
Xn-ml Xn
0,984
dengan panjang pencatatan 57 tahun, maka faktor penyesuaiannya adalah 1,00i .

.h adalah faktor penyesuaian terhadap panjang data didapat dari Gambar 5.
• Lihat Gambar 5.
Panjang pencatatan adalah 57 tahun, maka faktor penyesuaian adalah 1.
maka :

xp

= 165,298 . 1,001. 1 = 165,518

Jadi, rata-rata hujan harian maksimum dengan panjang pencatatan 57 tahun adalah
165,518 mm
b) Penghitungan nilai

Km

Harga Km tergantung pada durasi nilai hujan maksimum boleh jadi dan rata-rata hujan
harian maksimum tahunan yang didapat dari Gambar 2. Durasi nilai hujan maksimum
boleh jadi adalah 24 jam dan rata-rata hujan harian maksimum tahunan adalah 165,298
mm, maka harga
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c) Penghltungan nilai Sp
Rumus yang digunakan :

dengan :

s.

adalah simpangan baku dari data hujan harian maksimum tahunan yang telah lolos

f,

penyaringan, yaitu 52,935.
adalah faktor penyesuaian terhadap pengamatan maksimum didapat dari Gambar 4.

•

Lihat Gambar 4.

s,..,,,

= 49,209

= 52,935
=0,930

Sn

s....,,.;s.

dengan panjang' pencatatan ~.7 tahun, maka faktor penyesuaiannya adalah 1,013.

J.

adalah faktor penyesuaian terhadap panjang data didapat dari Gambar 5.

•

Lihat Gambar 5.
Panjang pencatatan adalah 57 tahun, maka faktor penyesuaian adalah 1.
maka :

s p = 52,935 . 1,013 . ·1:: 53,631
Jadi, simpangan baku hujan harian maksimum panjang pencatatan 57 tahun adalah
52,935mm

d) Penghitungan hujan maksimum boleh jadi

X,,,=Xp+K.S p
Dari penghitungan tahap 1 sampai 3 didar:>atkan nilai :

X, adalah 165,518 mm
Km adalah 13,155.

SP

adalah

53,631 mm

maka :

X

m

= 165,518 + 13,155 . 53,631=868,916

Jadi, nilai hujan maksimum boleh jadi adalah 868,916 mm.

C BSN 2012
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Untuk mendapatkan hasil hujan maksimum boleh jadi yang mendekati hujan maksimum
yang sebenamya, maka hasil penghitungan

X

m harus dikalikan dengan 1, 13 sehingga

nilai hujan maksimum boleh jadi di stasiun Menes adalah 981,875 mm.

© BSN 2012
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Lampiran C
(nonnatlf)
Prosedur penghitungan hujan maksimum boleh jadi untuk DPS

Hujan maksimum boleh jadi yang dihasilkan masih berupa hujan titik dengan durasi 24 jam.
Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mencapai hujan maksimum boleh jadi
dalam artian hujan rata-rata DPS atau hujan wilayah.
Langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut .
a)

Plot DPS yang bersangkutan dalam peta isohit hujan maksimum boleh jadi 24 jam yang
tersedia. Perlu diperhatikan penempatan bujur dan lintang supaya lokasi · tidak
menyimpang.

b)

DPS yang bersangkutan dilalui oleh beberapa garis isohit, luas antara 2 garis isohit
yang berurutan disebut A. nilai hujan maksimum boleh jadi antara dua garis isohit
merupakan rata-rata dari garis yang mengapitnya disebut R1

c)

Hujan rata-rata DPS berdasarkan hujan titik adalah penjumlahan antara perkalian A dan

Ri dibagi luas DP$. atau dengan perkataan lain :

d)

Gambar C.1 menggambarkan koefisien reduksi yang perlu diperhitungkan untuk
mengubah hujan maksimum boleh jadi titik menjadi hujan maksimum boleh jadi DPS-24
jam, koefisien reduksi tergantung dari luas DPS-nya. Jadi hujan maksimum boleh jadi
DPS sama dengan hujan maksimum boleh jadi titik dikalikan koefisien reduksi.

e)

Tentukan durasi dari hujan maksimum boleh jadi jika kurang dari 24 jam. Gunakan
koefisien reduksi yang tercantum dalam Gambar C.2.

© BSN 2012
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REPUBLIK INOONESIA
MENTERI PEKERJAAN UMUM

KEPUTUSAN HENTER! PEKERJAAN UMUH
NOHOR : 60/KPTS/1990
TENTANG
PENGESAHAN 41 STANDAR KONSEP SNI
BIDANG PEKERJAAN UHUH
MENTER! PEKERJAAN UMUH,
Henimbang:
a~

bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan
kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pend,;.yagunaan
sumber daya manusia dan sumber daya alam, diperlukan
standar-standar bidang pekerjaan umum;

b. bahwa standardisasi bidang pekerjaan umum yang termaktub
dalam lampiran keputusan ini telah disuaun berdasarkan
konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat
kesehatan dan keselamatan umum serta perkiraan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum,
sehingga dapat disahkan sebagai Standar Konsep SN! Bidang
Pekerjaan Umum; ·
c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Keputusan
Henteri Pekerjaan Umum tentang Pengesahan 41 Standar
Konsep SN! Bidang Pekerjaan Umum.
Hengingat
1. Keputusan Presiqen Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Keputusan ·Presiden Republik Indonesia Nomor 64/H Tahun
1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
4. Keputusan Presiden '" Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
tentang Dewan Standardisasi Nasional;
5. Peraturan Henteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/1989 ten~ang Pengesahan 25 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia
Hen-j adi Standar Nasional Indonesia<
/
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 211/KPTS/1984
tentang Susunan Organisasi dan Tata K~i]a Departemen
Pekerjaan Umum;
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7. Keputuaan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 217/KPTS/1986
tentana Panitia Tet·ap dan Panitia Kerja aerta Tata Kerja
Penyuaunan Standar Konatrukai Bangunan Indonesia.
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 306/KPTS/1~89
tentang
Pengesahan 32 Standar Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum.
HEHUTUSKAN :
Hen~tapkan

KEPUTUSAN MENTER! PEKERJAAN UHUH TENTANG PENGESAHAN 41 STANDAR KONSEP SNI BIDANG PEKERJAAN
UMUM.

Ke Satu

Mengesahkan 41 Standar Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan Henteri ini yang merupakan bagian
yang tak terpisahka.n dari Ketetapan ini.

Ke Dua

Standar Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum, yang
dimaksudkan dalam diktum Ke Satu, berlaku ba gi
uftsur aparatur pemerintah bidang pekerjaan umum
dan dapat digunakan dalam perjanjian k e rja
antar pihak-pihak yang bersangkutan den ga n
bi dang konstruksi, sampai di ietapkan menjadi
Standar Nasional Indon·e sia.

Ke Tiga

Menugaskan kepada Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pekerjaan Umum untuk:
a. menyebarluaakan Standar Konsep SNI bidang
pekerjaan uillua;
b. memberikan bimbingan teknis kepada unsur
pemerintah dan unsur masyarakat bidang peker jaan umum;
c. mempercepat pengukuhan Sta'ndar Konsep SNI
teraebut _menjadi Standar Nasional Indonesia .

Kc Empat

Henugaskan kepada para Direktur Jend e r a l di
lingk~ngan Departemen Pekerjaan Umum untuk:
a· meaiantau p e nerapan Standar Konsep SNI Bidang
Pekerjaan Umuia;
b . memberikan mas-u kan atau umpan balik sebagai
akibat penerepan Standar Konsep SNI tersebut
kepad_a Menteri Pekerjaan Umum melalui Kepala
Badan Penelitian· dan Pengeabangan Peker jaan
Uaua.

ii
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Ke Lima

Keputusan Henteri ini berlaku sejak tanggul
ditetapkan.
:

JAKARTA.

: 3 Pebruari 1990
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KEPUTUSAN HENTER! PEKERJAAN UHUH
NOHOR
: 60/KPTS/1990
TANGGAL : 3 Pebruari 1~90

STANDAR KONSEP SNI BIDANG PEKERJAAN UHUH :

===========================·
=========================================
JUDUL STANDAR :
NOHOR STANDAR
:

fomor :
1.1rut.

:

,

:

------+--------------------------------+---------------------------:
1
:
2
:
3
:
------+--------------------------------+---------------------------:
Hetode Pengujian Lendutan Per- : SK SNI H - Of' - 1990 - F
1
2

3
4

5
6
7
8

9

10
11

12
13
14

kerasan Lentur Alat Benkelman :
Beam
:
Hetode Penguj ian Keausan Agre- : . SK SNI H - 02 - 1990 - F
gat dengan Hesin Abrasi Los :
Angeles
:
Hetode Pengujian Meter Air .Ber-: SK SNI M - 03 - 1990 - F
sih (ukuran 13 mm s.d 40 mm)
Hetode Pengamb~lan Conteh MeSK SN! M - 04 - 1990 - F
ter Air Bersih (ukuran 13 mm
s.d 40 mm)
Metode Pengujian Triaksial A
SK SNI M - 05 - 1990 - F
Metode Pengujian Kelindian DaSK SNI H - 06 - 1990 • F
lam Air Dengan Tittrimetrik
Hetode Pengujian Kelindian DaSK SN! H -- - 07 - 1990 - F
lam Air Dengan Potensiometrik ,
Metode Pengujian Keasaman Dalam: SK SN! H - 08
1990 - F
Air Dengan Tetrimetrik
Metode Pengujian Keasaman Dalam: SK SN! M - 09 - 1990 - F
Air Dengan Potensiometrik
:
Hetode Pengujian Oksigen Terla-: SK SN! M - 10_.- - 1990 - · F
rut Dalam Ai'r Dengan Ti trimerik .
I
Hetode Pengujian Oksigen Terla-: SK SNI H - 11 - 1990 - F
rut Dalam Air Dengan Elektrokimia!
Hetode Pengujian Sulfat Dalam
SK SN! H - 12 - 1990 ·- F
Air Dengan Alat Spektrofotometer
Hetode Pengujian Kalium Dalaa
SK SNI H - 13 - 1990 - F
Air De~an Alat Spektrofotome~
ter Serapan Atom
Hetode Pengujian atrium Dalaa
SK SNI H - 14 - 1990 - F
Air Dengan Alat Spektrofotometer Serapan ~tom

-

iv
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-------+--------------------------------+--------------------------!
2
I
3
-------+------------------ ---------~-----+--------------------------I
I
15
Hetode PeniuJian ltal•iua Dalaa I SK SNI .H - 15 - 1990 - F
Air Dengan Titriaetrik EDTA
l
I
I

16
17

Hetode Pengujian Hagni•iua. Da- :
laa Air Dengari Titriaetrik EDTA:
Hetode Pengujian Khlorida Dalaa:
Air Dengan Argento~etrik Mohr · l

St SNI M - 18 - 1990 - F
SI SNI H - 17 - 1990 - F

I
I

-------+--------"'.'----·
-------------------+--------.
----"'.'-------------!
Tata Cara Perencanaan Uaua
SK SNI T - 01 - 1990 - F
2
3
4

5
6

7

8

'!
:
i

lg
11

;

Krib di Sungai
Tata Cara Perencanaan Uaua
Bendung
Tata Cara Perencanaan Uaua
Irigasi Tambak Udang
Tata Cara Peaa•ang&n Blok Beton Terkunci untuk Peraukaan
Jalan
·
Tata Cara Penceiahan Ra7ap pa- .,
' da Pembuatan Bangunan Ruaah danl
Gedung·
l
Tata Cara Penaniiulanian Ra7ap I
pada Bangunan Ruaah dan Geduni I
dengan Teraiti•ida
:
Tata Cara Perencanaan Uaua
I
Draina•e Perkotaan
:
Tata Cara Pengecatan lta,.u untukl
Rumah dan Geduni
:

SK .SNI T - 02 - 1990 - F
SI SNI T - 03 - 1990 - F
SK SNI T - 04 - 1990 - F
SK SNI T - 05 - 1990 - F
SK SNI T - 08 - 1990 - F
SK SNI T - 07 - 1990 - F
Sit SNI T - 08 - 1990 - F

i

~~ ~=~

I Tata Cara Pen1ecatan tindinl

I

SK SNI T - 11

: . Teabok dengan Cat buhi

:

~:~: ~:~: :::::~:~:: ~:~:n,

Be ton

:

i - ~~ - ~:;~ = ~
1990 - F

·-------+·-------------------------------+-- -- - ~-------------------- • 1
I Spe•ifilta•i Meter Air Ber•ih
st SNI S - 01 - 1990 - F
·
I · (ukuran 13 - a.d 40
2
I Speaifikaai· Kurb Be't on untuk
SK SNI ~ - 02 - 1990 - F

->

:. Jalan

3
4

5
6

7
8'

:·

I Speaifikaai Trotoar
: Speaifikaai Buk-n Peaiaah Ja: lur
I 'Speaifikaai Ukuran Ka,.U untuk
: Ban1unan Ruaah dan °'duns
: Sj>eaifikaai .Ukuran KUaen Pintu
: KaTU, ·Kuaen Jendela l•TU dan
: Daun Pintu .lt&TU
: Speaifikaai Bangunan Tepi Jalan, ·
: Speaifikaai Ruaah Tuabuh Rani- ·:
: ka Beratap dengan Ko"1>onen Be- l
· : ton
.
··
.. ·
l

SK SNI 8 - 03 - 1990 - F
SK SNI 8 - 04 - 1990 - F
SK SNI S - 05 - 1990 - F
~ 'NI 8 - 08 -

1990 - F

. SK SNI S - 07 - 1990 - F
SK INI 8 - 08 - 1990 - ir·

-l -------------.-------~~------·-J~-------------------------·
- --------J..,
.
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-------+--------------------------------+----------------------~~-~-~
1
I
2
I
3
I
t

•

•

•

-------+--------------------------------+-~----------------------~--+
I
I

9
·1 0
11

12

13

Speaifikaai Koaponen Beton Pra-'
cetak untuk Rumah Tuabuh Rangra Beratap
Speaifikaai Kuda-kuda Ka7U
Balok Paku Tipe 15/6
Speaifikaai Kuda-kuda Ka7u
Balok Paku Tipe 30/6
Speaifikaai Pilar dan Kepala
Jeabaatan Sederhana, Bentang
10 H dengan Fondaai Tiang Pancans
Speaifikaai Ruaah· Tuabuh Rangka,
I
Beratap - RTRB Ka7u
I

SK SHI

s -

09 - 1990 - F

SK SNI

s -

10 - 1990 - F

SK SNI

s -

11 - 1990 - F

SK SNI

s -

12 - 1990 - F

SK SNI S - 13 - 1990 - F

-----------------------------------------------------~---------------
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BABI

DESKRIPS I
1.1

Mabud clan Tajuan

1.1.1 Maksud
Tata cara perencanaan umum ini dimaksudkan sebagai pegangan pokok untuk mendesain irigasi tambak· udang dengan memperhatikan keterpaduan, keseimbangan,
keserasian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya air, .lahan dan aspek-aspek
yang berkaitan dengan pembangunan berwawasan lingkungan.
1.1.2 Tujuan
Tujuan tata cara perencanaan umum ini adalah agar pelaksanaan irigasi tambak
udang dalam memasok air baku berhasil dengan baik sesuai dengan keperluan budidaya udang.
1.2

. Raang lJnakup

lkhwal yang dibahas dalam tata cara perencanaan umum ini menc:akup :
1) desain, persyaratan dan data yang diperlukan untuk mcndesain irigasi teknis dan
.semi tcknis dalam melayani atau menunjang budidaya udang pada umumnya;
2) beberapa ketentuan yang menunjang ayat 1) pasal ini, antara lain :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1.3

sistem teknik irigasi tambak udang dan pi'asarananya;
survei pemilihan lokasi;
pengumpulan data, penyelidikan dan pengujian;
analisis dan evaluasi data;
desain bangunan dan jaringan irigasi tambak udang.

Peqertlan
Beberapa pengertian yang berkaitan dengan tata cara perencanaan umum irigasi
tambak udang :
1) air payau adalah air yang salinitasnya lebih rendah dari pada salinitas rata-rata
air laut oonnal (< 35 promil) dan lebih tinggi dari pada 0,5 promil, dan terjadi
karena pencampuran antara air laut dengan air tawar baik sec:ara alamiah
maupun buatan;
2) air asin adalah air dengan salinitas lebili tinggi dan pada air payau;
3) air tawar adalah air dcngan salinitas. lebih rendah atau sama dengan 0,5 promil;
4) air baku adalah air untuk kebutuhan air tambak tennasuk sumbemya;
5) tambak udang adalah kolam air payau yang digunakan untuk memelihara udang;

--.---------_ _ ......... -
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6) jaringan irigasi scderhana tambak udang adalah jaringan irigasi dengan saluran
dan pintu untuk pcmbaw11 dan pcmbuang air payau tidak terpisah; pcncampuran
antara air asin dengan air tawar terjadi sccara alamiah, dan jumlah scrta mutu. air
bclum terkendali;
7) jaringan irigasi semi teknis tambak udang adalah jaringan irigasi dengan saluran
dan pintu untuk pcmbawa dan pcmbuang air payau tidak terpisah; pcncampuran
antara air asin dengan air tawar terjadi sccara alamiah di saluran pcncampur;
bangunan air bclum pcrmanen, dan jumlah scrta mutu air bclum terkendali
scpcnuhnya;
8) jaringan irigasi teknis tambak udang adalah jaringan irigasi dengan saluran dan
pintu untuk pcmbawa dan pcmbuang air payau telah terpisah. Pencampuran
antara air asin dengan air tawar dilakukan di bangunan pcncampur; bangunan air
sudah lengkap dan pcrmanen, dan jurnlah scrta mutu air dapat scpcnuhnya

dikendallkan;
9) luib tanibak adalah bangunan air di pantai bcrupa saluran terbuka ¥Bng bcrfungsi untuk mcmasukkan air laut ke saluran pcmbawa air asin;
10) kolam tando adalah kolam yang dilcngkapi pintu untuk mcnampung air laut
pada saat terjadi pasang, kcmudian mengalirkannya ke saluran pcmbawa air asin
pada saat dipcrlukan;
11) kolam pcngendap adalah kolam yang dibuat untuk mcngendapkan angkutan
scdimcn dalam aliran scbclum air mcmasuki jaringan irigasi tambak.

2
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BAB II
DATA DAN INFORMASI

Dalam mcndesain irigasi tambak udang pcrlu dipcrhatikan kcbijakan pcngcmbangan
tcntang wilayah, wilayah pcngairan, dan jaringan pcngairan termasuk drainascnya.
2.1

Data Keblj8kan Perencanaan clan Deain
Dcsain irigasi tambak udang agar dipcrtimbangkan tcrhadap pcrencanaannya yang

terkait dan terpadu ke dalam kcbijakan pcmbangunan yang lebi~ luas, yaitu :
1) kcbijakan yang dituangkan kc dalaJn:
(1) pcrencanaan wilayah;
(2) pcrenc:anaan wilayah pcngairan;
(3) pcrencanaan dan dcSain jaringan pcngairan tennasuk drainascnya;
2) kebijakan yang bcrkaitan dcngan budidaya;
3) kebijakan yang bcrkaitan dcngan irigasi tambak;
4) kcbijakan yang bcrkaitan dcngan lingkungan.
2.2

Data Budldaya

Data budidaya dipcroleh dari basil studi kelayakan dan studi lainnya mclalui survci
dan invcs tigasi di lapangan maupun pustaka, antara lain mengenai lokasi tambak
dan kepcrluan ainiya.
2.3

Data untuk Desaln lrlgasl Tambak

Data dcsain yang bcrkaitan dcngan tcknik irigasi tambak dipcroleh dari basil survei,
pcnyelidikan, pcngujian dan cvaluasi data meliputi :

1) data gcomctri mcdan, sungai, muara, pcsisir atau pantai dan laut, dcngan para·
meter antara lain llituasi, tcdalaman dan profit;
2) data sumbcr air, meliputi air payau, air asin dan air tawar, air tanah dan air pcrmukaan;
·
3) data hidrologi, mcliputi bcsar debit tennasuk 'debit banjir rencana dan debit
dcsain, tinggi muka air tanah, dan tinggi muka air. pcnnukaan;
4) data hidraulika sungai, meliputi parameter 8liran dan angkutan scdimcn;
5) data lcclautan, meliputi pasang surut, gclombang, arus, angkutan sedimcn, dan
hutan balcau;
6) data lcualitas t;mait, air tawar dan air asin, meliputi sifat lisik, kimiawi dan
biologi scsuai dengan spcsiftkasi kualitas air untuk budidaya udang;
7) data hidromcteorologi, meliputi hujan, pcnguapan, tempcratur, lcccepatan
angin, ~~~embaban udara dan pcnyinaran matahari;
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8) data geoteknik, meliputi geologi daerah setempat, sifat dan parameter teknis
tanah serta bahan·timbunan;
9) data lingkungan, meliputi sumber, jenis dan jumlah bahan pencemar yang dapat
memasuki lokasi tambak, dan keadaan sosial, ekonomi, budaya setempat.
2.4

Data Slap Plkal

Data siap .pakai merupakan data basil analisis dan.evaluasi terhadap data yang terkumpul baik dari data budidaya maupun dari data desain irigasi tanibat.

2.5

Data Pelengkap
Data pelengkap yang diperiukan dapat diperoleh dengan cara :
1) memakai referensi tambak lain yang sudah berhasil;
2) mengambil dan menganalisis data tambak yang ada di lokasi dan di sekitar calon
tambak;
3) menganalisis data yang tersedia;,
4) mengumpulkan keterangan dari penduduk setempat;

S) mengkaji kondisi atau masalah khusus dengan penyelidikan setempat.

__
... ___ .. __
------._
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BABm
PERSYARATAN

3.1

Data
Data budidaya, data desain irigasi tambak, data siap pakai dan data pclengkap yang
akan dipergunakan untuk desain harus memenuhi pcnyaratan atau standar yang ber·
laku dengan mempcrhatikan rcfercnsi pcrtambakan lain.

3.2

Budldaya
Desain irigasi tambak udang harus mengikuti pcrsyaratan budidaya antara lain :
I) tipc dan ukuran tambak;
2) jenis udang yang dibudidayakan;
3) kebutuhari air baik kualitas, maupun kuantitas;
4) pola budidaya;
5) kcamanan lingkungan, antara lain pcnccmaran, predator, sampah clan scbagai·
nya.

3.3

Tdulik Daala hips! TambU Udaa&
lkhwal yang berkaitan dcngan pcrsyaratan ini :
I) aman, efcktif, efisien, dan optimal dengan mcmpcrhatikan kelcatarian
lingkungan dalam pcnggunaan sumber air dan lahan, dalam desain, pclaksanaan,
ekploitasi maupun pcmcliharaan;
2) tcrpadu dcngan pcrcncanaan wilayah, wilayah pcngairan dan jaringan pcngairan
tcnnasuk drainasenya dalam hat pcmanfaatan, pcngaturan, pcngamanan dan
konscrvasi potensi sumber daya alam umumnya dan potcnsi sumbcr daya air
khususnya;
3) dcsain irigasi tambak udang yang meliputi desain hidraulik dan dcsain struktur
harus mcmcnuhi pcnyaratan kcamanan, ckonomis dan fungsional ;
4) desain hidraulik harus mcmenuhi pcnyaratan budidaya dan keamanan tcrhadap
pcrubahan yang terjadi akibat gejala aliran dan angkutan scdimen;
5) dcsain struktur harus memcnuhi pcnyaratan kckuatan dan kcstabilan sccara
· parsial maupun mcnycluruh baik untuk struktur bawah dan atas maupun pcrlengkapan lainnya;
6) harus memcnuhi penyaratan.kemudahan ebploitasi, pcmantauan, pcmeliharaan, pcngamanan tcrhadap gejala atau masalah yang akan timbul.
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3.4

Pemlllhan Lokasl

Pemilihan lokasi dan elevasi tambak serta jaringan irigasi harus ditinjau dari ber'
bagai aspek, yaitu :
l} sesuai dengan perencanaan wilayah;
2) sesuai dengan kcadaan geomctri wilayah pesisir atau pantai;
3) sumber air dan sistem ja,ringan pengairan (keadaan hidraulik dan hidrologi) yang
ada, dengan · memperhatikan percncanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
wilayah;
4) keadaan kelautan, pesisir dan lingkungannya;
S) keadaan kuautitils dan kualitas air Jumber yang akan dipergunakan; .
6) keadaan geot~knik tanah yang terkait dengan persyaratan budidaya dan pembangunan prasarana yang diperlukan;
7) prasarana penunjang yang ada atau yang dapat disediakan antara lain jalan,
listrik, pompa; ·
8) memperbatikan dampak yang mungkin timbul (AMDAL).

6
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BABIV

DES A IN
S~m

4.1

Teknik lrlgasl Tambak Udang

4.1.1 Sistem Memperoieh Air Payau
Sistem memperoleh air payau, terdiri dari :
1) pencampuran secara alamiah; pencampuran antara air asin dan air tawar men·
jadi air payau secara alamiah, kea<laan salinitasnya tidak bisa diatur;

·

2) pencampuran buatan; pencampuran antara air asin dan air.tawar menjadi air
payau secara buatan, yang salinitasnya dapat diatur dan dapat dilabanakan
dengan cara :
(I) kolam pencampur tcrpusat; air iaut dan air tawar dari saluran utama di·
campur pada kolam pencampur, kcmudian dialirkan kc saluran induk,
sekundcr, tersicr, atau pertambakan;
(2) kolam-kolam pencampur tersebar ditiap blok atau unit tambak; air asin dan
air tawar diambil langsung dari masing-masing saluran utama lalu dicampur
di kolam pencampur dari tiap-tiap blok atau unit.

4.1.2 Sistcm Pcngaliran Air Laut
Sistcm pengaliran air iaut kc jaringan irigasi tambak mcnggunakan saluran tcrbuka
atau tcrtutup :
I) secara gravitasi dcngan mcngandalkan pasang surut tanpa kolam tando; perolchan air laut tid~ tcrjamin, baik kctcpatan jumlah maupun waktu sesuai
dengan kcbutuhan; perhitungan sulit dan hasii perhitungan bclum tcntu cocok
dengan keadaan yang sebcnamya;.
2) secara gravitasi dengan mcngandaikan pasang surut dan diicngkapi kolam tando
dan pintu-pintu i>Cngatur;
3) sccara pompa dcngan mcmpergunakan saluran di dasar pantai atau bcrupa
taiang yang diicngkapi dcngan perancah penyangga;
4.1.3 Cara Pengaliran Air Tawar
·Cara pengaliran air tawar kc jaringan irigasi tambak :
I) secara gravitasi tanpa atau dengan menggunakan bcndung;
2) sccara ·pompa .dari sungai atau air tanah;
3) secara gravitasi dilcngkapi dcngan pompa;
4.1:4 Cara Pengambiian Air Asin atau Air Tawar

_ ____ _

Cara pengambilan air asin atau air tawar dari sa.t u sungai ~

_.....
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1) dengan bendung pada pengambilan air tawar;
2) tanpa bendung pada pengambilan air asin.
4.1.5 Cara Pengambilan Air Laut Secara Terpisah dari Air Tawar
Air laut langsung diarnbil dari pantai atau laut dan air tawar diambil dari sungai atau
dari saluran air tawar (irigasi atau kolektor drain).
4.2

Kompoaen Jarlngan lrlgasi
Komponen·jaringan irigasi meliputi :
1) komponen jaringan irigasi tambak sederhana, terdiri dari :
(1) b8!1gunan pengambil air payau alami yang sederhana;
(2) saluran pembawa air payau yang berfungsi juga sebagai saluran pembuang
·
air limbah tambak;
2) komponen jaringan irigasi tambitk semi teknis,terdiri dari :
(1) bangunan pencampur air asin yang berasat dari pengambilan sumber air
asin dengan air tawar yang berasal dari pengambilan silmber air tawar;
(2) saluran pembawa air payau yang berfungsi juga sebagai saluran pembuang
air limbah tambak;
3) komponen jaringan irigasi tambak tcknis terdiri dari :
(1) bangunan utama pengambil air asin;
(2) bangunan utama pengambil air tawar;
(3) saluran pembawa air asin;
(4) saluran peinbawa air tawar, yang terpisah dari saluran pembawa air asin;
(5) bangunan pencampur;
(6) saluran pembawa air payau;
(7) saluran pembuang air tambak, yang terpisah dari saluran pembawa air
payau;
(8) bangunan tanggul, jalan inspeksi/pelayanan;
(9)

bangunan pelengkap, pengatur dan pengukur;

(10) kolam tando/pengendap (rcservoar, waduk lapangan).
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4.3

Bangunan.Utama Pencambll Air Asln
Air aiin dapat diambil dari laut atau dari tanah. Bangunan utama pengambil air·asin
dari tanah· didcsain sesuai dcngan standar dan peraturan yang berlaku. Bangunan
utama pengambil air asin dari air taut dapat tcrdiri dari bangunan pengambil dan
saluran pembawa yang bcrupa saluran tcrbuka, saluran tcrtutup atau kombinasi
saluran tcrbuka dan tertutup.

4.4

Bangunan Pengambll Air Asln
Pcncntuan lokasi titik pengambilan air asin perlu diperhatikan syarat • syarat sebagai
berikut :
1)
2)
3)
4)
S)

salinitas atau kualitas harus cukup baik;
air tidak kcruh dan cukup bebas dari angkutan scdimcn;
bebas polusi dan. sampah ;
·
keadaan gcomctri pantai dan unsur kclautan harus stabil;
sebaiknya titik pengambilan tidak jauh dari jaringan tambak (saluran pembawa,
kolam pencampur);
6) cfcktif dan cfisicn.

4.5

Saluran

Pem~wa

Air Asln

Ikhwal yang berkaitan dcngan saluran ini, sebagai bcrikut :
1) saluran pembawa air asin berfungsi mcngalirkan air asin dari bangunan pengambil kc bangunan pencampur atau langsung kc jaringan irigasi tarnbak; tipe dan
dimcnsi saluran pembawa air asin ditcntukan berdasarkan kcbutuhan air, sifat
aliran dan angkutan sedimcn;
2) saluran tcrbuka harus mcmcnuhi persyaratan :
(1) kapaSitas cukup dapat mclcwatkan debit yang diperluk.an sesuai dcngan
kca.claan pasang surut dan atau kapasitas pompa yang digunakan ;
(2) dinding saluran harus terhindar dari pemasukan sedimcn dari samping. baik
yang bcrupa angkutan scdimcn dasar maupun sedimcn layang; desain
konstruksi agar dipertimbangkan tcrhadap lccadaan gcoteknik tanah dasar,
kcamanan, kekuatan dan kcstabilan struktur, kemudahan bahan/material
dan kcmudahan pelaksanaan ;
(3) dinding saluran dapat bcrupa dua krib sejajar, dinding beton, konstrulcsi
pancang, tumpukan batu alam atau blok-blok beton; kcccpatan aliran di
saluran agar diatur sedemikian hingga tidak terjadi pengcndapan atau peng·
gcrusan;
(4) saluran tcrbuka dapat dilctakkan di tcngah atau peraneah di atas air (talang
· tcrbuka dilcngkapi dcngan pompa);
(5) agar dilcngkapi dcngan rambu-rambu pengaman lalu lintas air;
(6) bila kandungan ~men dalam aliran masih tinggi, diperluk.an kolarn
pengcndap sebelum air masuk kc jaringan irigasi tambak;
3) saluran tc rtutup harus mcmcnuhi persyaratan:
(1) kapasitas cukup dapat 'mclcwatkan debit yang diperlukan sesuai dcngan
kcadaan pasang surut dan atau pompa yang digunakan;
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(2) dinding saturan harus tcrhindar dari pcmasukan scdimen.dari samping, baik
yang bcrupa angkutan scdimcn dasar maupun scdimcn tayang;
.(3) pipa harus diletakkan dengan pondasi kuat dan disesuaikan dengan keadaan
geoteknik tanah dasar agar stabil dan kuat;
(4) tidak tcrjadi pcnyumbatan baik oteh sampah maupun gangguan binatang
taut (tritip);
(5) tahan karat;
(6) mudah diperiksa dan di pelihara;
(7) tahan terhadap perubahan tekanan;
(8) dapat menghindarkan sedimentasi di datam pipa;
(9) bisa ditempatkan di dasar tanah atau di atas tanah dilengkapi dengan tiang
penyangga pipa;
(10) dilengkapi dengan pompa isap tekan di ujung taut, atau dengan pompa isap
di datat;
(11) untuk pengaliran sccara gravitasi pasang surut diperlilkan kotam tando yang
dilengkapi dcngan pintu pengatur dan volume kolam yang scsuai dcngan
kebutuhan air untuk budidaya, dan sifat pasang surut;
4) kombinasi saluran terbuka dan tcrtutup harus mcmenuhi persyaratan saturan
tcrbuka dan tertutup.
4.6

Bangunan Utama Pengambil Air Tawar
Air tawar, dapat diambil dari air permukaan (air sungai yang dipengaruhi pasang
surut, air irigasi) atau air tanah. Bangunan utama pengambil air tawar dari tanah di
desain scsuai dengan standar dan peraturan yang bcrlaku.
Bangunan utama pcngambil air tawar dari air permilkaan dapat bcrupa : bcndung
tetap, bcndung gcrak, _kombinasi bendung tetap dan bcndung gerak, penyadap air
bcbas, pompa aii tanah dan pompa air sungai atau waduk lapangan.

4.7

Saluran Pembawa Air Tawar
Saluran pembawa air tawar berfungsi untuk mengalirkan air tawar dari bangunan
pengambit air tawar kebangunan pencampur. Tipe dan dimcnsi saturan pembawa air
tawar ditentukan berdasarkan sifat aliran dan angkutan sedim~n.

4.8

Bangunan Pencampur
lkhwat yang bcrkaitan dengan bangunan ini :
1) pembuatan bak pencampur atau saturan pencam pur ditakilkan untuk mcndapatkan air dengan salinitas tcrtentu;
2) pengaturan bcsar debit air dapat ditakukan dengan pintu-pintu yang bcrfungsi
puta scbagai atai pengukur atau dcngan pompa pcngatur;
3) ukuran bak pencampur disesuaikan dengan debit air yang pertu dicampur dan
kapasitas pompa;

4.9

Saluran Pembawa Air Payau
Ikhwat yang bcrkaitan dengan saluran ini, scbagai bcrikut:
I) air payau dialirkan dari bangunan petlcampur kc bangunaii pembagi talu dialir·kan sccara gravitasi atau dipompa kc saluran pembawa air payau untuk didistribusikan kc kotam tambak;
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2) pengaturan jumlah air yang mengalir ke saluran pembawa maupun ke tambak
diatur dengan pintu - pintu yang dilengkapi dengan alat ukur;
3) dimensi hidraulik Saluran tersebut agar di d~in dengan memperhatikan standar
desain saluran tertutup atau terbuka.

4.10

Saluran Pembuang Air Payau
lkhwal yang berkaitan dengan saluran ini, sebagai berikut :
1) secara periodik air .payau dari kolam tambak harus diganti, kurans lebih sebanyak volume yang ditentukan dalam spesifikasi budidaya udang setiap harinya; air buangan tadi dialirkan ke saluran pembuang air payau.
2) saluran pembuang air payau terdiri dari saluran pembuang tersier, saluran pembuang sekunder dan saluran pembuang primer;
3) sistem pembuangan air payau dapat dilakukan baik secara pt>mpa maupun secara
gravitasi;
4) kapasitas pompa, termasuk tipe, ukilran, jumlah dan efisiensi poriipa,.dapat dihitung atau ditentukan berdasarkan tinggi tekan dan debit yang diperlukan.

4. 11

Tanggul, Jalan lnspeksl dan Penghadang lntrusl Air Asln
Ikhwal yang berkaitan dengan konstruksi ini, sebagai berikut:
1) tanggul tambak,. salura11 dan pengaman banjir agar didesain dengan memperhitungkan persyaratan tekhis yan~ berhubungan dengan sifat tanah dasar dan
tanah bahan timbunan yang dipakai, serta faktor kelautan;
2) perhitungan keamanan dan kestabilan tanggul dilakukan dengan menggunakan
standar dan pedoman yang berlaku;
3) jalan inspeksi atau produksi agar didesain dengan menggunaltan standar yang
berlaku;
4) penghadang intrusi air asin dapat berupa bendung (untuk menghadang in~i air
asin lewat sungai), dan tanggul (untuk menghadang intrusi air asin dari tambak
ke sawah); bendung maupun tanggul agar di desain sesuai dengan standar yang
berlaku.

4.12

Bangunan Pelengkap
Bangunan pelengkap terdiri dari :
1) kolam tando dibangun ur\tuk menampung air yang akan digunakan pada saat
diperlukan secara gravitasi; kolam tando agar dilengkapi dengan pintu-pintu
pengatur untuk pemasukan dan pengeluaran aimya;
:i) pengendap dan penguras lumpur atau sedimen dibangun untuk mengendapkan
sedimen sebelum air masuk kc jaringan irigasi; endapan yang terjadi dibuang
melalui bangunan penguras; bangu!Jan pengendap dan penguras lumpur atau
sedimen dibangun apabila sumber aimya b~yak mengandung sedimen;
3) pengolah limbah tambak, dibangun untuk areal tambak yang luas dan berfungsi
untuk menetralkan air limbah tambak sebelum dibuang kc taut;
4) bangunan untuk menghindari proses penutupan atau pendangkalan akibat adanya angkutan sedimen sejajar pantai; ·
5) sifon 111erupakan saluran yang dibani:un untuk inelintaskan aliran air di bawah
atau di atas jalan, sungai, salurara dan bangunan lainnya; dimensi sifon agar dihitung berdasarkan standar yang berlaku;
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6) gorong-gorong, merupakan saluran terbuka atau tertutup yang dibangun untuk
melintaskan aliran air di bawah jalan, sungai, saluran dan bangunan Jainnya;
dimensi gorong • gorong agar di_hitung berduarkan standar y~ng berlaku;
7) talang dibangun untuk melintaskan aliran air di atas jalan, sungai, saluran dan
bangurian lainnya; dimensj talang agar dihitung berdasarkan standar yang..ber·
laku;
8) bangunan pcngaman terhadap banjir, gelombang dan arus (erosi) dapat berupa
tanggul, krib atau tembok; dimensi tanggul, krib atau tembok tersebut dihitung
dengan mempcrtimbangkan kondisi banjir, gelombang dan arus yang terjadi;
pcrhitungan stabilitas tanggul dan tembok agar dihitung berdasarkan standar
yang berlaku;
9) bangunan pcnghadang intrusi air asin berfungsi untuk menahan intrusi air asin
yang akan menyusup ke arah darat (daerah yang tidiik dimanfaatkan untuk
tambak);
10) jembatan berfungsi sebagai prasarana pcnghubung jalan inspcksi atau produksi;
cljmensi "jembatan agar dihitung berdasarkan standar yang berlaku;
11) jalur hijau yang berupa tanaman bakau atau api·api didesa.in dengan Jebar dan
kerapatan tertentu agar dapat berfungsi sebagai pcredam encrgi gclombang,
sebagai pcnahan erosi serta untuk mempcrtahankan ekologi lingkungan pantai.
4.13

P e r a Ia t a n
Pcralatan yang dipcrlukan untuk irigasi tambak udang, antara Jain pompa, pintu·
pintu, alat ukur (debit, tinggi air, pH, salinitas ), saringan dan pcngolah limbah .
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BABV
LAIN· LAIN
S.1

Lapora n

lkhwal yang perlu diperhatikan :
1) setiap perencana atau badan lainnya sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan survei, penyelidikan dan desain harus membuat dan menyerahkan basil
pekerjaannya bcrupa laporan kcpada pembcri pekerjaan dan pcngclola, baik
sccara bertahap maupun secara menyeluruh sctclah sclcsainya scluruh pckcrjaan;
2) jcnis laporan yang harus discrahkan kc pcmberi pckcrjaan atau badan lainnya
berupa laporan awal, laporan kemajuan kerja , laporan khusus dan laporan
akhir;
3) laporan antara lain terdiri dari :
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
S.2

laporan pcnyelidikan/studi;
laporan utama yang dilcngkapi dengan nota penjclasan;
kriteria desain;
nota perhitungan;
gambar lengkap;
dokumen tender lengkap;
panduan untuk eksploitasi, pemeliharaan dan pemantauan.

Kordlnasi dan Tangguogjawab Perencanaan dan Desain

Seluruh pekerjaan desain agar dilaksanakan di bawah kordinasi dan tanggungjawab
seorang ahli yang kompcten, dibantu tim ahli terpadu yang berpengalaman dan berpcngetahuan luas dalam pckcrjaan yang berkaitan dcngan irigasi tarnbak udang.

5.3

Peogorgaoisaslan

Organisasi yang terlibat dalam studi kelayakan desain dan pclaksanaan sampai
tahapan opcrasi, pcmeliharaan, pcmantauan dan pcmbinaan, antara lain badan yang
menangani jaringan irigasi tambak, instansi tcrkait dan organisasi pctambak.

_ ____ _
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