
 

PERMULAAN GERAK BUTIRAN 

Permulaan, atau awal gerak sedimen berkaitan dengan suatu kondisi kritis, yaitu, saat tegangan 
geser (τ) lebih dari tegangan geser kritiknya, dan kecepatan aliran melebihi dari kecepatan 
kritiknya. 

Rumus yang bisa digunakan untuk menentukan permulaan gerak butiran ini, diantaranya 
memanfaatkan grafik shield, seperti berikut. 

 

Sumbu X dari grafik tersebut menunjukkan Boundary Reynold Number (Re*), dengan 𝑢𝑢∗ = 
kecepatan kritik, d = diameter butiran, dan v = viskositas kinematik fluida. 

Sumbu Y dari grafik tersebut merupakan tegangan tak berdimensi (dimensionless stress), 
dengan τc = tegangan kritis, ρw = rapat massa air, dan ρs = rapat massa butiran. 

  



MEKANISME SEDIMENT TRANSPORT 

Mekanisme sediment transport dimulai saat aliran melewati kondisi kritis (tegangan geser, τ > 
τcrit dan kecepatan aliran, U>Ucritic) yang bisa dibagi dalam 3 fase: 

1. Lower flow regime (Fr<1) 
Pada saat tegangan geser kritik masih belum terlampui, material sedimen belum 
bergerak.  (plane bed). 
Apabila pada phase ini mulai terjadi angkutan sedimen (kecepatan aliran bertambah):  
a. butiran akan bergerak secara menggelinding, menggeser atau meloncat secara 

random terhadap ruang (dan waktu). 
b. apabila material sedimen adalah halus, dapat terjadi awan (clouds), dan suspended 

load. 

Konfigurasi dasar yang terjadi pada fase ini adalah ripple dan dunes  

2. Transition flow regime (Fr = 1) 
Pada fase ini, konfigurasi dasar tidak teratur, dari bentuk dunes, sampai flat bed. Aliran 
transisi ini adalah kondisi kritis, yang merupakan transisi dari lower flow regime, 
sebelum menjadi upper flow regime. 

3. Upper flow regime (Fr>1) 
Dengan terus bertambahnya kecepatan, sedimen transport bertambah, konfigurasi 
dasar berubah menjadi gelombang pasir antidunes, dan bila kecepatan terus bertambah, 
aliran akan memecah antidunes. 
 

RUMUS PERHITUNGAN BED LOAD 

1. MPM (Meyer-Peter & Müller) 
Persamaan MPM 
 
 
 

dimana dm adalah diamater signifikan (representatif) yang bervariasi antara d50  d60, 
Rh adalah jari-jari hidraulik, yang untuk sungai sangat lebar, nilainya sama dengan 
kedalaman aliran (pengaruh gesekan tebing dapat diabaikan), dan qB’ adalah berat 
angkutan sedimen dasar di dalam air per satuan waktu per satuan lebar [kg/m.det]. 
(k/k’)^3/2 : pengaruh konfigurasi dasar (bergelombang) 

Range data yang digunakan oleh Meyer-Peter & Müller adalah,  

o kemiringan dasar saluran,  
4 10-4 ≤ So ≤ 2 10-2,  

o diameter butiran,  0.4 mm ≤ dm ≤ 30 mm,  
o kedalaman aliran, 1 cm ≤ h ≤ 120 cm, dan  
o berat jenis spesifik, 1.25 ≤ gs ≤ 4.22 

 
2. Einstein 
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3. Frijlink 
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