
DIMENSI SALURAN 

AIR BUANGAN



Dalam perencanaan dimensi pipa air limbah,
beberapa hal yang harus diperhatikan :

• Memperkirakan besarnya debit air limbah

• Memilih parameter desain :
– Persamaan hidrolika

– Pemilihan jenis pipa

– Ukuran diameter minimum

– Kecepatan maksimum dan minimum

• Memilih perlengkapan pendukung untuk pipa

• Mengevaluasi alternatif kemiringan/slope



Pemasangan pipa air limbah logam 

dalam tanah :

• Penggalian untuk mendapatkan lebar dan kedalaman yang
cukup.

• Pemadatan dasar galian sekaligus membuang benda-benda
keras/tajam.

• Membuat tanda letak dasar pipa setiap interval 2 meter pada
dasar galian dengan adukan semen.

• Urugan pasir setinggi dasar pipa dan dipadatkan.

• Pipa yang telah tersambung diletakkan di atas dasar pipa.

• Dibuat blok beton (thrust block) setiap interval 2 meter.

• Pengurugan bertahap dengan pasir 10 cm, tanah halus,
kemudian tanah kasar.

• Khusus untuk pipa logam, harus dilapisi flinkote kemudian
dibalut dengan bituminous sheet tebal 2 mm.



Dimensi pipa (tertutup)

Langkah-langkah perhitungan dimensi pipa air limbah :

• Menentukan d/D dalam pipa dimana rasio d/D = 0,5 – 0,8

• Dari grafik “Hydraulic elements graph for circular sewers”
diambil dengan d/D tertentu akan diperoleh Qp/Qf  
sehingga bila Qp diketahui maka Qf akan dapat dihitung.

• Perhitungan diameter 

dimana :

D = diameter pipa (m)

Qf = debit air limbah saat kondisi full (m3/det)

C = koofisien kekasaran pipa

S = slope pipa



Dimensi saluran terbuka

Saluran air limbah adapula yang berbentuk saluran
terbuka sehingga dapat direncanakan dengan cara
hidrolika saluran terbuka. Misalnya berlaku rumus
Manning :

v = 1/n. R2/3. S1/2

Rumus Kontinuitas

Q = A.v

dengan :

v = kecepatan aliran (m/det)

n = angka kekasaran Manning

R = Jari – jari hidrolik (m)

S = kemiringan garis energi (m/m)



Saluran tertutup air limbah



Saluran terbuka air limbah



• Untuk kecepatan minimum 0,6 m/det

untuk pipa penuh atau setengah penuh.

Untuk menghindari penumpukan pasir dan

kerikil kecepatan minimum 0,75 m/det.

Sedangkan kecepatan maksimum untuk

menghindari kerusakan pipa < 3 m/det.



• Untuk slope minimum, digunakan untuk menghindari

penggalian yang berlebih dimana kemiringan tanah

adalah datar. Secara umum, slope minimum

berdasarkan persamaan Manning cocok untuk pipa

dengan diameter kecil (nomograf). Jika ukuran pipa lebih

dari 600 mm slope minimum adalah 0,0008 m/m. Di

daerah yang bercuaca hangat, gas hidrogen sulfida

(H2S) akan muncul di saluran dengan slope minimum.

Gas H2S ini dapat :

– Menyebabkan masalah bau

– Kerusakan pada material berbahan semen

– Menghasilkan hujan asam



Dalam penyaluran air limbah diupayakan

seminimum mungkin penggunaan pompa.

Pompa dalam penyaluran air limbah bertujuan :

• Untuk menghindari penggalian yang dalam

• Membawa air limbah melintasi bukit dan tanah

datar lain dimana pengaliran gravitasi tidak

dapat digunakan

• Dipakai di instalasi pengolahan air limbah untuk

menjaga head dalam pengoperasian instalasi.



Latihan soal

Suatu daerah pelayanan saluran air limbah rumah tangga
dengan sistem terpisah direncanakan melayani 5000
orang. Kebutuhan air bersih 150 liter/orang/hari. Debit
air limbah merupakan 70% debit air bersih. Debit air
limbah hari maksimum 1,25 debit rata-rata air limbah.
Koofisien infiltrasi 0,2. Debit infiltrasi 2 liter/det.km. Rasio
d/D = 0,6. Koofisien kekasaran pipa 120. Kemiringan
slope 0,013. Panjang saluran 500 m. Tentukan :

• Debit rata-rata, debit puncak dan debit minimum air
limbah

• Diameter saluran

• Kecepatan



PEMASANGAN INSTALASI

PIPA AIR BUANGAN

Pemutaran video



Go to the next lesson…


