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UMUM

 Culvert/ gorong-gorong adalah sebuah conduit yang diletakkan di bawah 

sebuah timbunan, seperti misalnya timbunan jalan, dengan tujuan untuk 

mengalirkan aliran air dari ujung hulu ke ujung hilir dari sebuah timbunan

 Culvert didesain untukuntuk melewatkan debit rencana tanpa terjadi 

overtopping pada timbunan dan tanpa mengakibatkan erosi/ gerusan pada 

timbunan baik di hulu atau hilir

 Aliran di dalam culvert adalah fungsi dari variabel geometris sebagai berikut:

ukuran dan bentuk tampang melintangnya (lingkaran, kotak, atau bentuk 

busur), slope/ kemiringan, panjang/ length, kekasaran, dan desain masukan 

dan keluaran sebuah culvert

 Aliran dalam culvert bisa berupa saluran terbuka sepanjang panjangnya, bisa 

juga dalam kondisi tertekan penuh, atau kombinasi dari keduanya



BENTUK-BENTUK CULVERT



GIANT CULVERT DI SHEFFIELD CITY



SMART TUNNEL MALAYSIA



SMART TUNNEL MALAYSIA



SMART TUNNEL MALAYSIA



Fenomena Hidrolik Pada Culvert

Fenomena hidrolik pada culvert dibagi dalam 4 kondisi

a. Bagian masuk dan keluar dalam kondisi tenggelam

b. Bagian masuk dalam kondisi tenggelam dengan aliran penuh, tetapi bagian 

keluar dalam kondisi bebas

c. Bagian masuk tenggelam dengan kondisi aliran dalam pipa berubah-ubah

d. Bagian masuk tidak tenggelam

Penjelasan fenomena hidrolik tersebut diberikan pada slide berikutnya:



Fenomena Hidrolik Pada Culvert



Fenomena Hidrolik Pada Culvert

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya ada beberapa variabel yang 

mempengaruhi kondisi hidrolik pada culvert.

 Selain karakteristik geometris, headwater dan tailwater adalah faktor utama 

yang mengatur apakah sebuah culvert dalam kondisi mengalir sebagian atau 

tertekan penuh

 Headwater (HW) didefinisikan sebagai tinggi air di hulu culvert

 Tailwater (TW) adalah kedalaman air di hilir culvert



Fenomena Hidrolik Pada Culvert

a. Bagian outlet dari culvert yang tenggelam banyak disebabkan oleh 

ketidaksempurnaan pembuangan di bagian hilir.

Dalam kasus ini, penentuan debit yang melewati culvert harus didasarkan 

pada muka air belakang (TW) dan kehilangan tinggi pada culvert serta 

kemiringan culvert.

Persamaan kehilangan tinggi yang perlu diperhitungkan adalah:
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dimana:

Kent = 0,5 untuk pemasukan bentuk segi empat tajam

Kent = 0,1 untuk pemasukan bentuk bulat halus



Fenomena Hidrolik Pada Culvert

Angka kekasaran Manning umumnya adalah:

n = 0,012 untuk pipa dari beton

n = 0,024 untuk pipa dari baja yang berkarat

Persamaan (I.1) dapat ditulis dalam hubungan antara hL dan debit, yaitu:

ℎ𝐿 = 𝐾𝑒𝑛𝑡
𝑣2

2𝑔
+
𝑛2𝑣2𝐿

𝑅𝐻
4/3
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8𝑄2

𝜋2𝑔𝐷4 (𝐼. 2)

Dimana:

Q = debit

D = diameter

RH = jari-jari hidrolik = D/4 untuk bentuk bulat



Fenomena Hidrolik Pada Culvert

b. Jika debit aliran culvert menghasilkan kedalaman normal lebih besar dari 

ketinggian bagian dalam, aliran air dalam culvert akan penuh walaupun muka 

air di hilir (TW) turun sampai di bawah permukaan keluaran.

Dalam hal ini, debit aliran dalam culvert dapat dikontrol menggunakan 

persamaan (I.2)

c. Jika kedalaman normal lebih kecil dari ketinggian bagian dalam pipa dengan 

bagian masuk tenggelam dan bagian keluar bebas, maka debit aliran dihitung 

dengan rumus:

𝑄 = 𝐶𝑑𝐴 2𝑔ℎ

dimana:

h = ketinggian air statis diukur dari garis tengah culvert

A = luas tampang melintang, dan

Cd  = koefisien debit

Untuk keperluan praktis, nilai Cd = 0,62 untuk kondisi pemasukan segi empat 

tajam dan Cd = 1,00 untuk kondisi pemasukan bulat halus



Fenomena Hidrolik Pada Culvert

d. Bila ketinggian air statis pada pemasukan lebih kecil dari 1,2D maka udara 

akan masuk ke dalam culvert.

Dalam kasus ini kemiringan culvert dan kehilangan tinggi akibat kekasaran 

dinding dalam suatu aliran ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip pengaliran 

pada saluran terbuka.

Perubahan muka air secara tiba-tiba pada pemasukan, aliran pada culvert 

kondisinya adalah superkritis.

Aliran kritis terletak pada bagian dalam culvert dekat dengan ujung 

pemasukan.

Kondisi aliran pada culvert dapat dihitung dengan menggunakan terapan teori 

profil muka air pada saluran terbuka.



Contoh Soal

 Pipa baja berkarat digunakan untuk culvert yang direncanakan 

mengalirkan air sebesar 5,3 m/detik.

 Pada bagian pemasukan, ketinggian air maksimum adalah 3,2 m/detik 

di atas dasar seperti gambar berikut:

 Culvert  ini mempunyai panjang 35m, bentuk pemasukan bagian 

masuk adalah segi empat kasar dan kemiringannya 0,003.

 Tentukan diameter culvert tersebut.



Penyelesaian

a. Dengan menganggap aliran dalam culvert adalah penuh. 

Keseimbangan energinya adalah:

ℎ𝐿 = 𝐻 − 𝐷 + 𝑆𝑜. 𝐿
ℎ𝐿 = 3,2 − 𝐷 + 0,003.35
ℎ𝐿 = 3,305 − 𝐷

D adalah diameter culvert.

Berdasarkan persamaan (I.2) maka:

ℎ𝐿 = 𝐾𝑒𝑛𝑡
𝑣2

2𝑔
+
𝑛2𝑣2𝐿

𝑅𝐻
4/3 2𝑔 + 1

8𝑄2

𝜋2𝑔𝐷4

ℎ𝐿 = 0,5 +
0,0242. 35.19,62

(
𝐷

4
)
4/3

+ 1
8. 5,32

𝜋2. 9,81. 𝐷4

kombinasi kedua persamaan di atas menghasilkan



Penyelesaian

a. kombinasi kedua persamaan di atas menghasilkan

𝐷 + 1,5 +
2,51

𝐷4/3
2,321

𝐷4
=3,305

dengan cara trial and error didapatkan nilai D = 1,395m

b. Jika aliran dalam pipa tidak selalu penuh, debit hanya dikontrol dari bagian 
pemasukan.
Dalam hal ini, h diukur dari garis tengah culvert,sehingga:
h + D/2 = 3,2
h = 3,2 – D/2
Berdasarkan persamaan (I.3)

𝑄 = 𝐶𝑑𝐴 2𝑔ℎ

5,3 = 0,62. 𝜋(
𝐷

2
)4 2𝑔ℎ

5,3 = 0,62. 𝜋(
𝐷

2
)4 2.9,81. (3,2 −

𝐷

2
)

dengan cara trial and error didapatkan D=1,24m

NB: karena intensitas kekasaran lebih besar dari kemiringan hal ini membuktikan bahwa 
penyelesaian bagian (a) cukup memadai



DESAIN CULVERT

Dalam desain sebuah culvert bisa juga 

mengadopsi sebuah urutan penyelesaian 

yang dibantu dengan sebuah grafik yang 

dikeluarkan oleh US Department of 

Transportation Federal Highway 

Administration (FHWA)



DESAIN CULVERT

Diambil dari buku

Hydraulic Engineering

Roberson, et.al (1998)



DESAIN CULVERT

Dalam desain sebuah culvert obyek yang ingin didaptakan adalah membuat 

culvert yang paling ekonomis dimana mampu melewatkan debit rencana 

tanpa melebihi tinggi muka air hulu rencana.

Proses desain-nya berupa trial and error, dimana tahapan penyelesaiannya 

adalah sebagai berikut:

1. Kumpulkan data desain awal seperti:

- Debit rencana

- Elevasi muka air hilir (didapat dari pencatatan muka air)

- Kemiringan culvert (biasanya adalah slope dari saluran sebelumnya yang 

digantikan oleh sebuah culvert)

2. Buat pilihan awal dari sebuah culvert.

Berupa panjang, bentuk tampang melintang (lingkaran, kotak, busur), 

ukuran (diameter jika lingkaran), material (beton atau baja), dan tipe 

pemasukan (segi empat tajam, bulat, dll)



DESAIN CULVERT

3. Ketahui kondisi aliran akan berada pada inlet control (kontrol 

pemasukan) atau outlet control (kontrol keluaran).

Sebagai contoh, jika elevasi hilir di atas elevasi dari puncak inlet, maka 

kontrol outlet yang terjadi. Atau jika TW adalah hanya bagian dari 

diameter culvert, jika slope curam, dan jika inlet tenggelam, maka 

kontrol inlet-lah yang terjadi.

4. Jika dari tahap 3 diketahui kontrol inlet yang terjadi, maka hitung 

elevasi muka air yang dibutuhkan di hulu untuk memenuhi debit desain. 

Hal ini dapat dilakukan dengan rumus yang tepat (bendung, orifice) atau 

nomograf di slide sebelumnya).

Jika dari tahap 3 diketahui kontrol outlet yang terjadi, maka hitung 

elevasi muka air yang diperlukan di kolam hulu dengan menggunakan 

persamaan energi (untuk kondisi pipa bertekanan) atau perhitungan 

profil muka air.



DESAIN CULVERT

5. Jika elevasi muka air di hulu dihitung untuk lebih besar dari yang 

diijinkan, kemudian pilih culvert yang lebih besar ukurannya dan ulangi 

proses yang dilakukan.

Jika elevasi muka air di hulu lebih kecil dari yang dibutuhkan, kemudian 

pilih ukuran culvert yang dibutuhkan dan ulangi prosesnya.

Ulang terus prosesnya hingga ditemukan ukuran terkecil (dengan asumsi 

yang paling ekonomis) yang memenuhi debit rencana dan tidak melebihi 

elevasi muka rencana di hulu.



CONTOH

Sebuah culvert untuk timbunan jalan baru didesain untuk banjir rencana dengan 

kala ulang 25 tahun. Analisis hidrologi menunjukkan bahwa debit puncak untuk 

banjir rencana adalah 200ft3/detik. Elevasi inlet = 100 ft, slope sungai = 0,01, 

kedalaman muka air hilir di atas outlet = 3,5 ft, panjang culvert = 200 ft, dan 

elevasi bahu jalan = 110 ft. 

Desain sebuah culvert pipa dari beton untuk lokasi ini.



JAWABAN

 Diasumsikan bahwa desain praktis yang diterima membutuhkan tinggi jagaan 

sebesar 2 kaki antara muka air di muka air hulu dan bahu jalan.

 Kemudian, desain elevasi muka air hulu akan menjadi 110-2 = 108 ft dan muka air 

akan menjadi 8 ft.

 Juga diasumsikan bahwa culvert akan dipilih pipa beton (ujung kotak segi empat 

dengan headwall)

 Sketsanya sebagai berikut:



JAWABAN

 Tentukan perkiraan diameter culvert yang dibutuhkan dengan pertama 

mengasumsi kontrol outlet.

 Pipa mungkin tidak mengalir penuh di outlet, sebagai percobaan pertama, asumsi 

bahwa kondisi ini terjadi dan asumsi bahwa garis hidrolik (hidraulic grade line) 

ada pada muka air hilir.

 Kemudian diturunkan persamaan energi dari hulu dan hilir sebagai berikut:

𝑧1 +
𝑣1
2

2𝑔
= 𝑧2 +

𝑣2
2

2𝑔
+ℎ𝐿

Dimana:

σℎ𝐿=(Ke+1+fL/D)v2/2g

Asumsi Ke = 0,5

Asumsi f = 0,018

Asumsi v1=v2=0

Dengan; z2=100 – 200 x 0,01 + 3,5 = 101,5 ft



JAWABAN

Maka persamaan (1) menjadi

108 = 101,5 + v2/2g(1 + 0,5 + 0,018 x 200/D)

108 = 101,5 + v2/2g(1 + 0,5 + 3,6/D)

Dengan

V = 200/A

V = 200/[(/4) x D2]

Atau

V2/2g = 2002/[(/4)2 x D4]

Maka persamaan energi menjadi:

6,5 = 2002 x [1,5 + (3,6/D)]//[(/4)2 x D4 x 2g]

Kemudian didapatkan D=4,36 ft

Maka diameter pipa yang diproduksi adalah 4,5 ft



JAWABAN

Maka dibuat nilai diameter pipa tersebut sebagai percobaan pertama untuk dicoba 

apakah cocok untuk kondisi kontrol inlet

Dengan Q = 200 ft3/detik dan menggunakan nomograf di slide sebelumnya untuk 

D=4,5 ft, dibaca HW/D  2,1 atau HW  9,45 ft.

Elevasi muka air hulu, z1=HW+100 = 109,45 ft (terlalu besar dimana maks 108 ft)

Perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa debit 200ft3/detik pada culvert terjadi 

dengan kontrol inlet dan bahwa diameter culvert 4,5 ft terlalu kecil.

Kemudian dicoba untuk diameter 5 ft.

Dari nomograf didapat untuk Q=200ft3/detik dan D=5ft=60inchi, dibaca HW  1,5D*

Atau z1=100 + 1,5x5 = 107,5 ft



JAWABAN

Elevasi muka air hulu mendekati batas maks 108ft, maka diameter pipa 5 ft adalah 

cukup.

Gunakan D  5ft.

Cek terakhir pada yn dan yc akan memastikan apakah diameter culvert akan 

memenuhi kontrol inlet.

Pertama ditentukan kedalaman kritis pada debit Q dan diameter D
𝑄

𝑔𝑑0
2,5

= 200/ 32,2𝑥52,5

𝑄

𝑔𝑑0
2,5

= 0,630



JAWABAN

Digunakan grafik ini 

untuk menentukan 

kedalaman berikut.

Memakai sumbu y 

dan ditarik kurva 

untuk jenis circular 

didapatkan 

yc/d0= 0,80 dari 

sumbu y

Maka yc=0,80 x 5 = 

4,0ft



JAWABAN

Digunakan grafik ini 

untuk menentukan 

kedalaman air 

normal (yn)



JAWABAN

Sekarang ditentukan kedalaman normal (yn), dengan asumsi nilai koefisien manning 

(n) = 0,012, maka:
𝑄𝑛

1,49𝑥𝑆0
1/2

𝑥𝑑8/3
= 200 𝑥

0,012

1,49𝑥0,1𝑥73,1

𝑄𝑛

1,49𝑥𝑆0
1/2

𝑥𝑑8/3
= 0,220

𝑦𝑛
𝑑
≈ 0,60

yn  0,60 x 5  3,00 ft

 Karena yn < yc dan karena TW < D didapatkan kondisi dimana aliran akan 

superkritis di dalam culvert dan yn < y < yc

 Karena TW lebih besar dari yc maka akan terjadi sedikit loncatan hidrolik di hilir

 Karena aliran adalah superkritis dan outlet terbuka dapat disimpulkan bahwa D=5 

kaki adalah desain yang dipakai


