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BANGUNAN PENGAMBILAN

Bangunan pengambilan berfungsi untuk mengelakkan air dari
sungai dalam jumlah yang diinginkan dan bangunan pembilas
berfungsi untuk mengurangi sebanyak mungkin benda-benda
terapung dan fraksi-fraksi sedimen kasar yang masuk ke jaringan
saluran irigasi.





KELEBIHAN PINTU ALIRAN BAWAH

 Tinggi muka air hulu dapat dikontrol dengan tepat. 

 Pintu kuat dan sederhana. 

 Sedimen yang diangkut oleh saluran hulu dapat melewati pintu 
aliran bawah. 



Salah satu struktur bangunan pengambilan adalah pintu sorong
dan pintu radial



PINTU SORONG



PINTU RADIAL



PINTU SORONG

Adalah bentuk pintu yang paling sederhana

Hanya tersusun dari satu daun pintu yang “diseluncurkan” 
sepanjang alur kiri-kanan.

Alur peluncurnya biasanya terdiri dari bahan logam, yang 
diletakkan dengan kontak yang rapat dengan permukaan bearing
yang berperan seperti segel.



PINTU SORONG

Karena kesederhanaan desainnya dan kemudahan operasi serta 
umur guna yang lama, pintu jenis ini banyak sekali digunakan untuk 
bangunan pengatur pada saluran irigasi, bangunan limbah, pintu 
outlet dan pintu inlet kecil, serta pelimpah waduk,







PRINSIP HIDROLIS

Prinsip dari aliran orifice bisa digunakan dalam menjelaskan 
fenomena aliran di pintu aliran bawah

Pada praktiknya struktur orifice memiliki struktur tetap dan 
sebuah pintu yang bisa digerakkan bukannya sebuah bukaan 
sederhana

Aliran di bawah pintu sangat mirip dengan aliran orifice walaupun 
masih ada perbedaan



PRINSIP HIDROLIS

Perbedaanya adalah:

Kontraksi aliran hanya terjadi pada bagian atas permukaan tepat di 
pintu 

Ada tambahan gesekan dari dasar saluran

Maka menggunakan persamaan debit pada orifice adalah 
permulaan yang baik, tetapi perlu modifikasi





PERSAMAAN DEBIT

Persamaan debit dari sebuah orifice adalah

𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 2𝑔𝑔𝑔
Dimodifikasi untuk pintu air

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎 2𝑔𝑔𝑑𝑑1
Dimana:

Q = debit (m3/d); a = luasan bukaan pintu (m2); Cd = koefisien debit; d1 = 
kedalaman air hulu orifice (m)



PERSAMAAN DEBIT

Rumus debit

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑎𝑎 2𝑔𝑔𝑑𝑑1
Terlihat sederhana, tetapi Cd adalah kontraksi aliran di bawah 
bukaan yang perlu memasukkan kehilangan energi, efek ukuran 
bukaan pintu, dan tinggi muka air di pintu.



ALIRAN BEBAS DAN TENGGELAM

Dilihat pada gambar a, aliran bebas melewati pintu dengan 
loncatan hidraulik di hilir. Tinggi hilir d2 tidak memiliki efek ke 
tinggi hulu d1. kondisi ini adalah Aliran Bebas

Pada kondisi tertentu loncatan dapat berpindah ke hulu dan 
membanjiri pintu hal ini disebut Aliran Tenggelam



PERENCANAAN HIDROLIS

Rumus debit yang dapat dipakai untuk pintu sorong adalah:

𝑄𝑄 = 𝐾𝐾𝜇𝜇𝑎𝑎𝜇𝜇 2𝑔𝑔𝑔1
Dimana:

Q = debit (m3/d); K = faktor aliran tenggelam; µ = koefisien debit; 
a = bukaan pintu (m); b = lebar pintu (m); g = percepatan gravitasi 
(m/d2); h1 = kedalaman air di atas pintu ambang (m)



Lebar standar untuk pintu pembilas bawah (undersluice) adalah 
0,50 ; 0,75 ; 1,00 ; 1,25 dan 1,50 m. Kedua ukuran yang terakhir 
memerlukan dua stang pengangkat. 





NILAI K
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RATING CURVE PINTU AIR
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