
1738

BSTRACT: The wind power generation (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu,  
PLTB) with capacity of 400 Watt with horizontal shaft  was installed on the A nacelle at 6 m height from land surface. The system employed 6 fiber  

composite blades (hexa-blades). The composite blade was designed to enable producing 
electrical energy at wind rated speed between 4 to 5 m/s. The blade construction has 

oradius  length  of 0,70 m, twist angle of 2,33  at the tip section and gradually increases up 
oto 27,92  at the distance of 0,1 m from  the root section. At the root section, the blades 

were connected to hub section by means of 2 counter lock screws to avoid any possible 
failure during service. The blade configuration was hollow space (monolithic structure) 
to provide lightweight structure and durability during rotation safely at variety  of wind 
speed up to 15 m/s. The blades were manufactured by utilizing synthetic resin system 
and fiberglass to optimize production cost and material availability domestically. The 
applied fiber arrangement regularly show benefit of dimensional stability and durability 
for expected period service within 15 years through variety  of environment temperature 
and change  of dry and  wet season.
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1.   Pendahuluan

Pembangkit listrik tenaga angin 

berkapasitas 400 watt dirancang dan diba-

ngun dengan memperhatikan ketersediaan 

angin berkecepatan relatif rendah. Penga-

matan terhadap kondisi angin di seputar 

pantai daerah Yogyakarta memiliki tipikal 

variasi kecepatan angin rata-rata antara 4  

hingga 5 m/detik. Untuk itu diperlukan ran-

cangan bilah yang memiliki kriteria mampu 

melayani kecepatan angin rendah hingga 

sedang. Sistem nacelle turbin angin kapa-

sitas 300 – 500 Watt umumnya dapat dipa-

sang pada ketinggian 6 m dari permukaan 

tanah [1].

Konstruksi bilah  ditentukan  memiliki  

susunan skin atas dan skin bawah dan 

selanjutnya perlu digabungkan mengguna-

kan metoda sambungan secondary bon-

ding pada bagian sisi sepanjang leading 

edge dan trailing edge. Hasil optimasi 

rancangan penampang bilah diperoleh dan 

diajukan menggunakan airfoil dengan posi-

si titik pusat berada pada posisi 30% chord  

(NACA 632-215).

Pertimbangan dalam proses penentu-

an bentuk airfoil dan  ukuran dimensi  yang 

proporsional diharapkan menjadikan hasil 

optimasi terbaik kaitannya dengan kapasi-

tas generator yang tersedia, peralatan  kon-

trol yang diperlukan, dan kemampuan daya 

topang menara.

Rangkaian airfoil disusun memiliki  su-

dut puntir yang berbeda sesuai dengan arah 

angin yang mengenai bilah turbin. Oleh kare-

na kecepatan radial pada bagian tip lebih 

tinggi maka sudut twist dibuat rendah. 

Sedangkan pada bagian pangkal (root) 

kecepatan radial dinilai sangat rendah 

dibandingkan kecepatan angin, sehingga 

mempunyai sudut twist yang  lebih tinggi.

2.   Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang diterapkan 

secara utuh mencakup konsep rancang ba-

ngun bilah komposit sebagai bagian dari  

system pembangkit listrik tenaga bayu 

(angin) kecepatan rendah. Output yang di-

harapkan adalah produk bilah turbin angin 

yang cocok dan mampu memanfaatkan angin 

kecepatan rendah hingga sedang untuk ke-

perluan dometik dan dapat diproduksi seca-

ra massal. Urutan selengkapnya ditunjukkan 

dalam bentuk algoritma pada Gambar-1 

dibawah ini :
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Gambar 1. Metodologi Penelitian PLTB 400 Watt
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2.1.  Konsep Perancangan

Pada tahapan ini dilakukan evaluasi  

menyeluruh dan simulasi dimensi bilah de-

ngan mempertimbangkan kecepatan  angin 4 

hingga 5 m/detik. Penentuan sumbu putar 

horizontal dipilih dengan mempertimbang-

kan kemudahan dan efektivitas pembangkit 

listrik tenaga bayu untuk aplikasi urban 

windmill. Hasil optimasi terbaik diajukan 

ukuran panjang  radius  bilah adalah  0,70  m,  

dengan memanfaatkan 6 bilah (hexa-blades) 

membentuk satu sistem rotor bilah.

Penggunaan material fiberglass dan   

resin sintetik dipilih karena pertimbangan 

berat komposit laminat cukup ringan  (densi-

tas sekitar 1.8  hingga  2.0).  Optimasi  kadar 

fiber terhadap system resin (FTR) dipelajari  

dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

kekuatan komposit yang optimal. Selain itu 

ditetapkan pula konfigurasi monokok untuk 

menekan berat bilah disesuaikan dengan 

kekuatan yang diperlukan.

Potongan penampang airfoil yang  

diajukan mempertimbangkan faktor kece-

patan angin, skala output energi yang ditar-

getkan sekitar 400 Watt sesuai kapasitas 

tower, dan generator yang tersedia. Gambar-

2 di bawah ini menunjukkan susunan  penam-

pang airfoil dengan posisi pusat beban 30%  

dari  leading edge. Tiap  airfoil memiliki sudut 

puntir berbeda pada bagian ujung (tip) 

hingga bagian pangkal (root). Sistem integrasi 

pangkal bilah ke hub dilakukan  mengguna-

kan counter lock screw untuk  memastikan 

bahwa screw tidak terlepas akibat vibrasi 

selama layanan.
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Gambar 2. Susunan penampang airfoil (skala 1:2)

Arah angin
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Gambar diatas dilihat dari titik pusat 

bilah dimana sumber angin  berasal dari arah 

kanan, sedangkan bilah memutar ke arah 

bawah searah dengan jarum jam. Struktur 

bilah tersebut diharapkan mampu berputar 

ketika kecepatan angin mencapai 2 m/detik, 

dan mampu melayani angin  pada kecepatan 

puncak hingga 15 m/detik.

2.2.  Penentuan Material

Beberapa jenis material polimer  

sintetik  dapat digunakan  dalam  penelitian 

ini termasuk poliester, vinil ester atau epoksi 

komersial. Bahasan dalam laporan ini dibatasi 

pada komponen bilah. Material untuk pem-

buatan master model dan mold tidak diba-

has secara detail. Namun demikian beberapa 

alat bantu berupa fixture dan sejenisnya me-

rupakan bagian dalam pembuatan bilah 

turbin komposit yang akan dibahas.

Secara umum material fiber komposit  

memiliki kekuatan patah lebih unggul diban-

dingkan material jenis logam. Sedangkan ma-

terial logam umumnya unggul dalam 

parameter modulus elastisitas. Namun de-

mikian fiber komposit lebih  menguntungkan 

dalam hal penghematan berat struktur.  

Tabel-1 menunjukkan perbandingan sifat 

material yang digunakan untuk struktur tur-

bin angin [2].

1741

Sistem Heksa Bilah Komposit  PLTB 400 Watt

Tabel 1. Perbandingan material bilah turbin angin

Steel St 52

Alloyed steel 1.7735.4

Aluminium AlZnMgCu

Aluminium AlMg (weldable)5 

Titanium alloy 3.7164.1

Fiberglass-epoksi*

Fiber karbon-epoksi*

Fiber aramid-epoksi*

Kayu (Sitka  Spruce)

Kayu-epoksi*

7.85

7.85

2.7

2.7

4.5

1.7

1.4

1.25

0.38

0.58

520

680

480

236

900

420

550

450

65

75

210

210

70

70

110

15

44

24

8

11

6.6

8.7

18

8.7

20

24.7

39

36

17

13

2.7

2.7

2.6

2.6

2.4

0.9

3.1

1.9

2.1

1.9

60

70

40

20

35

100

20

35

Material

berat 
spesifik, 

3g/cm

strength 
limit, 

2N/mm

modulus 
elastisitas, 

2kN/mm

breaking 
strength, 

km

Modulus
elastisitas 
spesifik,

310  km

Fatigue
strength,

710
2N/mm
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Bilah komposit yang  dibuat terdiri atas 

skin bilah bagian atas dan bagian bawah. 

Keduanya  menggunakan  material  fiberglass  

tipe anyaman Twill-2/2, WR200, atau WR400.  

Material Twill-2/2 digunakan dalam  

pembuatan prototip karena memiliki ke-

unggulan lebih mudah diaplikasikan. Sedang-

kan resin polimer yang digunakan mencakup  

poliester BQTN157/MEKPO, atau resin  

epoksi. Sebagai bahan pengatur viskositas 

digunakan nano filler berupa silica fume 

A2000  [3].

Penggunaan material resin poliester 

relatif lebih murah dan mudah didapatkan di 

pasaran lokal. Resin poliester tidak-jenuh   

akan mengalami polimerisasi ketika ditam-

bahkan bahan katalis (hardener). Perban-

dingan resin poliester terhadap hardener se-

suai  data  teknis  adalah 100 : 3. Artinya  

untuk setiap 100 gram resin poliester diperlu-

kan hardener sebanyak 3 gram saja. Pe-

nambahan hardener yang terlalu banyak 

akan mempercepat pengerasan, sebaliknya 

penambahan hardener kurang dari takaran 

akan menyebabkan polimerisasi tidak ber-

langsung sempurna dan waktu pengerasan 

akan berlangsung lebih lama. Bahan poliester 

tidak-jenuh ditunjukkan dalam Gambar-3 di 

bawah ini.

Ketika dilakukan penambahan katalis 

(hardener), maka katalis tersebut berperan 

untuk memacu terjadinya polimerisasi. Poli-

merisasi dapat diartikan sebagai proses 

pembentukan ikatan silang antar molekul-

molekul monomer membentuk senyawa 

baru polimer. Reaksi polimerisasi senyawa 

poliester tak jenuh digambarkan sederhana 

sebagai berikut (Gambar-4) [4].

Sedangkan resin epoksi merupakan 

polimer yang memiliki dua atau lebih cincin 

gugus epoksi. Gugus tersebut bisa berada di 

ujung, bagian dalam atau pada struktur 

melingkar. Gugus  tersebut  dapat  berikatan  

dengan molekul lainnya, membentuk jari-

ngan tiga dimensi yang besar. Epoksi sering 

menggunakan hardener berupa amina aro-

matik, alifatik, atau anhidrid. Hardener di-

campur dengan epoksi pada perbandingan 

tertentu membentuk ikatan silang. Gambar-5 

menunjukkan molekul epoksi.

O O H H H

C C C C C C O- - O- - - - -

H H

-

C- C- stirenIkatan baru
(ikatan silang)

O O H H H

C C C C C C O- - O- - -- - -

H

ke senyawa lain

ke senyawa lain
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Gambar 3. Senyawa polister tidak jenuh

Gambar 4. Polimerisasi senyawa poliester tidak jenuh
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Senyawa epoksi akan berpolimerisasi 

oleh adanya katalis (hardener). Hardener 

yang memiliki gugus amin akan membentuk 

ikatan baru C–N– gugus amin dan O–H 

(Gambar-6). Reaksi antara aliphatic amines  

dan gugus epoksi biasanya berlangsung pada 

suhu ruangan. Namun diperlukan panas  bila  

digunakan hardener rigid aromatic amines 

atau anhydride hardeners.

Material fiber penguat yang diguna-

kan berupa fiberglass-E secara umum memi-

liki kandungan kimiawi seperti ditunjukkan 

pada Tabel-2 di bawah. Fiberglass dominan 

mengandung silika dan aluminium oksida. 

Material tersebut bersifat licin, keras namun 

getas. Kelemahan material ini diperbaiki oleh 

sifat material resin yang berperan utama 

sebagai perekat. Fiberglass-E dengan tipe 

anyaman Twill-2/2 memiliki keunggulan lebih 

mudah diaplikasikan ketika laminasi dan  

cenderung sulit membentuk kerutan 

(wrinkle).

Tipe anyaman woven roving  (misalnya 

WR200, WR400) memiliki ruang kosong sedi-

kit lebih banyak dibandingkan dengan anya-

man twill-2/2. Tipe anyaman WR 200, WR  

400 tersedia dalam bentuk lapisan yang  lebih  

tebal hingga 1 mm atau lebih per lapis. Lapis-

an tebal sangat baik digunakan untuk mem-

perkuat dan mempercepat pembuatan kom-

posit laminat sangat tebal. Namun  demikian 

lapisan terlalu tebal memiliki kelemahan 

tinggi rongga antar celah fiber berdampak 

merosotnya kekuatan mekanikalnya. Penggu-

naan anyaman tipe  harness satin  (4HS,  5HS,  

8HS)  atau stitch, memberikan hasil lebih baik 

namun tidak ekonomis untuk keperluan bilah 

skala kecil.
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Gambar 5. Senyawa epoksi

Gambar 6. Polimerasi senyawa epoksi
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O

H

C

N

( R )

( R ) = molekul amina

Silika

Aluminium oksida

Borak oksida

Sodium oksida

Potasium oksida

Magnesium oksida

Kalsium oksida

Titanium dioksida

Besi oksida

Besi

52 - 56

12 - 16

5 -10

0 - 1

0 - 1

0 - 5

16 - 25

0 - 1.5

0 - 0.8

0 - 1

Rentang E-glass,
%w

Komponen

Tabel 2. Komponen kimiawi fiberglass-E
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Demikian pula material yang diguna-

kan untuk keperluan secondary bonding pada 

bagian leading edge dan trailing edge meng-

gunakan jenis material yang sama dengan 

material skin atas dan bawah. Aplikasi pada 

bagian kritikal ini menggunakan peel ply un-

tuk memperbaiki kualitas permukaan laminat  

karena mampu menyerap ekses resin sesaat 

setelah laminasi.

Bagian hub dibuat menggunakan ma-

terial teak wood atau laminat komposit de-

ngan ketebalan piringan dalam 14 mm dan 

ketebalan piringan luar masing-masing 6 mm.  

Bagian inti ini dibuatkan bentuk penempatan  

pangkal bilah dengan kedalaman 5 cm dan   

lebar 3.1 cm dengan ketebalan 1.3 cm. 

Piringan luar dapat dilapisi piringan alumi-

nium atau baja tebal 1 mm atau digantikan 

oleh piringan aluminium atau baja tebal 2 

mm (Gambar-7). Ketiga piringan digabung-

kan menggunakan mur-baut 6 mm dengan 

atau tanpa direkatkan adesif polivinil asetat.

Dalam pembuatan bilah turbin diper-

lukan assy fixture sebagai acuan dalam pem-

bentukan kontur sesuai airfoil yang tercan-

tum dalam drawing. Frame dibuat  dari bahan 

multipleks tebal 6 atau 9 mm, yang digabung-

kan menggunakan paku dan perekat polivinil 

asetat. Sedangkan contour fixture digunakan 

sebagai piranti untuk memastikan bentuk 

permukaan sudah sesuai dengan drawing. 

Contour fixture dibuat menggunakan kompo-

sit laminat atau dapat juga menggunakan 

bahan multipleks tebal 6 atau 9 mm.

2.3.  Konsep Manufakturing Bilah Komposit

Tahapan manufakturing bilah kompo-

sit mencakup penggunaan ruang kerja lami-

nasi yang sesuai, tata letak work center yang  

aman, maneuver-ability pekerja yang efektif, 

dan pemahaman material komposit yang me-

madai sehingga dapat melakukan laminasi 

sesuai yang semestinya. Seperti diketahui 

material komposit memiliki waktu aplikasi   
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Gambar 7. Integrasi bilah ke hub dan generator UST (12/2012)
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tertentu, sehingga pemakaian material 

disesuaikan dengan peruntukan seberapa 

lamanya bekerja tiap batch. Secara umum  

urutan pekerjaan pembuatan bilah komposit 

ditunjukkan dalam bentuk bagan sesuai 

Gambar-8 di bawah ini.

2.4.  Kualifikasi Mutu Produk Bilah Komposit

Kualifikasi mutu produk berupa bilah 

komposit mencakup cek secara visual, cek 

dimensional produk, appearance, dan kese-

ragaman kontur. Faktor estetika hasil penge-

catan menentukan daya tarik produk. 

Kerapatan tanpa celah mencegah masuknya 

air hujan ke dalam struktur bilah. Kerapatan 

laminat juga menentukan tingkat ketahanan 

resapan air oleh komposit laminat. Kontur  

yang mulus menentukan gaya gesek udara  

selama bilah berputar. Ukuran dimensi bilah  

juga berkaitan dengan kapasitas energi listrik 

yang dihasilkan.

Untuk mengetahui kualitas dan daya 

lekat laminat dilakukan inspeksi secara tap-

ping. Tapping sebaiknya dikerjakan oleh ins-

pektor yang memiliki lisensi. Melalui teknik 

ini dapat diketahui kualitas laminat apakah 

terdapat kemungkinan delaminasi antar 

lapis, atau laminat telah membentuk kesatu-

an dan kepadatan yang memadai. Tapping 

merupakan teknik konvensional yang dapat  

digunakan untuk mengetahui kualitas 

laminat komposit.

Laminat yang tidak mengandung  

porous  atau  microvoid  berkorelasi  dengan 

kemampuan komposit terhadap serangan 

udara lembab. Berdasarkan hukum Fick 

menyebutkan korelasi antara laju penyera-

pan kelembaban berbanding lurus terhadap 

akar kuadrat satuan waktu hingga pada  ka-

dar kelembaban tertentu dan berbanding 

terbalik dengan ketebalan laminat. Kondisi 

garis datar (plateau) pada suatu kadar maksi-

mum penyerapan kelembaban memenuhi 

karakteristik perkiraan hukum Fick dan ter-

bukti pada setiap hasil percobaan [5, 6].

Fenomena arah penjalaran molekul  

air pernah dilaporkan oleh peneliti lain. Pada 

sistem komposit serat fiberglass-epoksi dan 

fiberglass-ester yang dibuat menggunakan 

metoda vacuum assisted resin transfer mol-

ding, S.M. Fadillah (ITB, 2010) mendapati 

kecenderungan bahwa difusi molekul air 

tipikal menjalar sejajar arah lapisan (inter-

layer) dibandingkan dengan arah ketebalan 

(tegak lurus  bidang) laminat [7].
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Gambar 8. 
Urutan tahap manufakturing bilah komposit
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Pada skala industri besar kecenderu-

ngan serapan air  sekaligus  upaya penangkal 

terhadap sinar ultraviolet dilakukan dengan 

cara melapisi laminat komposit mengguna-

kan lapisan tedlar [8]. Lapisan tedlar tersedia 

dalam berbagai ketebalan umumnya berkisar 

antara 25 dan 50 mikrometer. Tedlar merupa-

kan senyawa lembaran produk tunggal pe-

rusahaan DuPont berbahan dasar polimer 

fluorocarbon.

Tingkat kelurusan (alignment) bilah 

ditentukan oleh garis poros bilah yang dibuat 

sebagai acuan dalam penyusunan potongan 

penampang airfoil pada masing-masing jarak 

absis dan biasanya diukur dari titik pusat 

pangkal. Penetapan kelurusan juga menca-

kup bagian pangkal dan permukaan acuan 

pada bagian pangkal. Posisi permukaan pada 

bagian pangkal sangat menentukan kinerja 

bilah yang dihasilkan. Konsistensi penam-

pang pada bagian pangkal berkaitan dengan 

kesesuaian terhadap acuan sudut puntir atau  

sudut serang. Penyimpangan dimensi bagian 

pangkal bilah dapat berakibat fatal ketika 

bilah dioperasikan.

Gambar-9 di bawah ini menunjukkan 

skema bilah komposit yang diajukan dalam 

penelitian ini. Bagian ujung tip dibentuk kur-

vatur untuk meminimalkan potensi vortex 

udara pada bagian ujung. Pengembangan  

lanjut bagian ujung antara lain  berupa pem-

bentukann semacam winglet untuk mere-

duksi ulakan udara pada bagian ujung bilah.
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Gambar 9. Skema bilah komposit PLTB 400 Watt
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Kesesuaian kontur permukaan bilah 

komposit dapat diketahui dengan bantuan 

peralatan contour check yang dibuat dengan 

mengacu pada mold atau drawing yang 

digunakan. Demikian pula kesesuaian posisi 

leading edge dan trailing edge sangat me-

nentukan kinerja bilah komposit yang diha-

silkan. Bagian leading edge memiliki tipikal 

kontur yang cembung, sedangkan bagian 

trailing edge memiliki tipikal bentuk yang 

runcing. Namun demikian kedua bagian ter-

sebut perlu terhubungkan dengan baik oleh 

lapisan fiber untuk mencegah kemungkinan 

patah, retak  atau buckling (poklek,  Jw.).

Keseragamanan  berat  masing-masing 

bilah dan juga distribusi berat antara bagian 

pangkal terhadap bagian ujung, sangat me-

nentukan kestabilan putaran bilah selama 

masa layanan. Berat total masing-masing 

bilah juga menentukan kemampuan tingkat 

beban yang harus ditanggung oleh sistem 

nacelle yang ditopang oleh menara.

2.5.  Bilah Komposit PLTB 400 Watt

Bilah komposit  yang diajukan dalam 

penelitian ini diharapkan mampu menghasil-

kan rated output sebesar 400 Watt dengan 

memanfaatkan kecepatan angin 4 hingga 5 

m/detik.  Bilah memiliki pusat berat sekitar 

30% dari leading edge. Bilah diharapkan 

mampu beroperasi selama masa layanan 15 

tahun (Gambar-10).

Kestabilan bilah dicapai melalui kontrol 

terhadap berat total, berat individual dan 

distribusi berat yang seragam antara bagian 

pangkal dan bagian ujung. Durabilitas bilah 

juga ditentukan oleh kualitas dan teknik 

penggabungan  antara  skin bagian  atas  dan 

bagian bawah, dan juga penguatan struktur 

pada bagian pangkal hingga daerah transisi 

menuju bagian bilah yang melebar.

Kerapatan antar skin diperbaiki de-

ngan cara penempatan lapisan flocs pada 

bagian pinggir sepanjang garis kontak sam-

bungan antara skin atas dan skin bawah. 

Selain itu flocs juga dapat digunakan untuk 

memperkuat pada bagian pangkal hingga 

daerah transisi sepanjang 25 cm dalam pro-

duk  bilah ini.

3.   Analisis Data dan Pembahasan

3.1.  Pembuatan skin bilah

Pembuatan skin bilah komposit 

mengacu pada mold yang telah disiapkan. 

Mold yang digunakan memiliki kontur 

permukaan berlawanan dengan permukaan 

master model. Skin atas dibuat menggunakan 

mold atas, skin bawah dibuat menggunakan 

mold bawah. Kedua skin nantinya digabung-

kan membentuk sebuah bilah. Gambar-11 

menunjukkan skema pembuatan skin atas.
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Gambar 10. PLTB kapasitas 400 Watt 
di Pandan Simo Yogyakarta
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Skin bilah : release agent, 1 layer matt + 2 layer Twill-2/2 = 0.6 mm
 

Untuk memperbaiki kualitas permu-

kaan sisi atas (terakhir) dari laminat yang 

dibuat perlu ditambahkan peel ply. Peel ply 

berguna untuk menyerap kelebihan resin 

sehingga diperoleh ketebalan laminat basah 

yang seragam. Perbandingan berat antara 

fiber dan resin dikontrol melalui penimba-

ngan 50:50. Demikian pula perbandingan 

antara resin dan hardener dicapai melalui 

penimbangan. Ketebalan terukur dari tebal 

laminat rata-rata yang diperoleh adalah 0,6 

mm. Hal ini sesuai dengan data teknis yang 

digunakan.

Proses kompaksi laminat basah dapat 

dilakukan melalui beberapa cara antara lain: 

penggunaan kwas dan roll secara manual. 

Penggunaan roll aluminium akan diperoleh 

kualitas sebaran resin yang lebih baik. Segera 

setelah penggunaan roll dicuci menggunakan 

solvent untuk mencegah sumbatan resin 

yang mengeras pada bagian celah dalam. 

Penggunaan peel ply selain untuk menyerap 

resin juga berkorelasi positif terhadap kuali-

tas permukaan yang rata dan teratur. Dianjur-

kan melepaskan peel ply sebelum resin 

benar-benar kering, karena resin kering  yang 

merembes dalam peel ply akan sulit dilepas-

kan dari permukaan part.

Proses kompaksi paling bagus dilaku-

kan dengan bantuan kantong vakum. Hal ini 

makin berperan ketika mengerjakan laminat 

komposit relatif tebal. Pengerjaan kantung 

vakum pada suhu ruangan dapat mengguna-

kan plastik dan adesif konvensional sehingga 

akan mengurangi biaya produksi hingga be-

berapa kali lipat. Sebagai acuan praktis, peng-

gunaan pompa vakum dengan kapasitas 
3hisap 160 m /jam bertenaga 4 kW dan 1420 

rpm efektif untuk aplikasi permukaan laminat 
2 rata-rata 5 m dengan kekuatan penghisapan 

optimum (-)0,6 – 0,8 bar.

Penguatan struktur pada bagian pang-

kal dapat dilakukan melalui penebalan skin 

dan atau dikombinasikan dengan pengisian 

resin penguat. Tabel-3 di bawah menjelaskan 

urutan laminasi fiber pada bagian pangkal 

bilah. Penggunaan core penguat yang setara 

juga dapat digunakan sebagai alternatif 

penguat bagian pangkal.
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Gambar 11. Skema pembuatan skin atas.
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3.2.  Pembuatan assy fixture

Peralatan bantu assy fixture digunakan 

untuk  setting dimensi bilah pada salah satu 

posisi permukaan, umumnya adalah bagian 

skin atas. Assy fixture dapat dibuat menggu-

nakan material multipleks dengan mengacu 

pada potongan penampang airfoil yang ada. 

Untuk skala produk yang besar, assy fixture 

dianjurkan dibuat dari material komposit  

dengan ukuran lebar 4 inchi pembuatan. 

Gambar-12 menunjukkan skema proses 

pembuatan assy fixture.

Assy fixture diperlukan ketika dilaku-

kan setting bonding antara skin atas dan skin 

bawah untuk mendapatkan kontur dan  kete-

balan bilah sesuai airfoil yang diinginkan. 

Tanpa alat bantu ini hasil penggabungan  ber-

potensi menyimpang dibandingkan potong-

an penampang airfoil original.

Pada saat setting antara dua skin atas  

dan bawah maka skin atas dan bawah dapat 

digabungkan sementara menggunakan flocs 

resin atau fuller. Resin pasta lebih dianjurkan  

dibandingkan fuller, meskipun fuller lebih 

cepat mengering. Setelah kedua skin diga-

bungkan sementara menggunakan perekat 

resin pasta, maka bagian leading edge dan 

trailing edge dilakukan breaksharp sebagai 

preparasi permukaan kontak secondary 

bonding.

3.3.  Pembentukan assy jig

Peralatan assy jig digunakan sebagai 

alat bantu pegang dan tuntun. Assy jig digu-

nakan untuk penggabungan skin atas dan 

bawah membentuk leading edge dan trailing 

edge. Assy jig dibuat menggunakan acuan 

potongan penampang airfoil. Bagian per-

mukaan kedua skin yang telah bergabung 
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Tabel 3. Urutan laminasi fiber pada bagian pangkal bilah

I. Laminasi skin full

0

1

2

3

4

5

6

7

8*

9*

10*

11*

12*

No 
Orientasi serat

skin

II. Tambahan tebal jarak 0,3 m dari pangkal

III. Tambahan tebal jarak 0,2 m dari pangkal

matt

Twill-2/2 atau WR200

Twill-2/2 atau WR200

Wr400

Wr400

Wr400

Wr400

Wr400

Wr800

Wr800

Wr800

Wr800

Wr800

fiberglass

0,12

0,25

0,25

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Tebal,
mm

Keterangan: * menyesuaikan ketebalan aktual  yang  dapat dicapai

o0
o0

o0
o0
o0
o0
o0

o
0

o
0

o
0

o
0

o
0

Mold lower

Master model

Assy fixure (panjang dari ujung flange-ke-flange, lebar 5-10 cm
tebal 15 lapis WR = 6 mm)

Gambar 12. Skema proses pembuatan assy fixture
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sementara dibersihkan menggunakan 

solvent. Dilarang menggunakan release 

agent pada tahap ini karena laminasi basah 

tidak akan menempel oleh pengaruh bahan 

release agent.

L a m i n a s i  b a s a h  d a l a m  ta h a p  

secondary bonding tersebut dilakukan 

dengan cara membalur permukaan kontak 

menggunakan resin sebelum penempatan 

fiber pertama. Ketebalan lapisan pengga-

bungan adalah 0,5 mm. Agar permukaan hasil 

penggabungan skin memiliki kontur mulus, 

maka gunakan peel ply pada bagian akhir 

laminasi dan ratakan dengan cara menarik ke 

bawah menggunakan kedua tangan. Pe-

nempatan assy jig seharusnya berdiri untuk 

membantu melakukan kontrol terhadap hasil 

pekerjaan.

Gambar-13 di bawah menunjukkan 

skema target hasil pembentukan leading 

edge dan trailing edge dengan cara pengga-

bungan kedua skin atas dan bawah. Untuk 

mendapatkan permukaan luar setelah peng-

gabungan pada posisi permukaan kontur 

airfoil maka permukaan mold bagian pinggir 

mengeliling dibuat tonjolan joggle. Pem-

buatan joggle pada pinggir mold tersebut 

dapat dibuat secara permanen atau semen-

tara. Pembuatan joggle pada mold sementara 

dilakukan dengan bantuan perekat sementa-

ra seperti double back  tape atau sealant tape 

sesuai ketebalan yang diperlukan.

3.4.  Distribusi berat bilah

Bilah turbin angin berbahan komposit 

dilakukan penimbangan sebelum dan setelah 

pengecatan. Berat penambahan cat rata-rata 

mencapai sekitar 100 gram tiap bilah  

komposit. Tabel-4 menampilkan daftar hasil  

penimbangan masing-masing bilah turbin  

komposit PLTB 400 Watt, setelah mengalami 

penyeragaman berat antar bilah individual.
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Leading edge :

2 lapis Twill-2/2 (tebal 0.5 mm)

Trailing edge :

2 lapis Twill-2/2 (tebal  0.5 mm)

Gambar 13. Skema hasil pembentukan leading edge dan  trailing edge
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Distribusi berat bilah dilakukan dalam 

dua aspek yaitu pertama, penyeragaman 

berat individual bilah mencapai berat ter-

tinggi 658 gram. Kedua, penimbangan dilaku-

kan guna penyeragaman beban pada pangkal 

terhadap ujung juga dikerjakan sehingga 

mencapai angka perbandingan 352 gram 

pada bagian pangkal terhadap berat pada 

bagian ujung yakni 306 gram. Dengan demi-

kian nilai perbandingan berat pangkal terha-

dap ujung adalah seragam 54 : 46.

4.   Kesimpulan

Penggunaan resin sintetik poliester 

atau epoksi dapat digunakan untuk pembuat-

an bilah komposit turbin angin 400 Watt. 

Sedangkan fiber penguat fiberglass dengan 

anyaman Twill-2/2 menghasilkan kualitas 

laminat lebih rapat dibandingkan dengan 

anyaman woven roving ditinjau dari aspek 

fiber-to-resin ratio oleh karena ruang kosong 

resin Twill-2/2 lebih sedikit dibandingkan 

dengan woven  roving.

Sistem turbin angin menggunakan 

enam bilah (hexa-blades) dinilai optimal 

untuk menggerakkan pembangkit listrik 

dengan angin berkecepatan rendah mulai 2 

m/detik. Kecepatan angin rata-rata sekitar 4  

hingga 5 m/detik dapat dimanfaatkan seba-

gai sumber energi listrik kapasitas kecil 400 

Watt.

Distribusi berat pangkal terhadap 

ujung diperoleh 54 : 46. Nilai berat bilah 

komposit individual adalah 658 gram, 

sehingga berat keenam bilah komposit yang 

ditopang sistem nacelle PLTB 400 Watt 

tersebut mencapai 3.948  gram  atau sekitar 4 

kg.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan 

ke p a d a  U n i v e rs i ta s  S a r j a n a w i ya ta  

Tamansiswa Yogyakarta atas dukungan fasili-

tas dalam penelitian ini.
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Tabel 4 Hasil penimbangan bilah komposit

1

2

3

4

5

6

352

352

352

352

352

352

306

306

306

306

306

306

658

658

658

658

658

658

54 : 46

54 : 46

54 : 46

54 : 46

54 : 46

54 : 46

Bilah root, gr tip, gr total, gr root/tip
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