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Deskripsi 

 

TURBIN PROPELLER YANG DILENGKAPI DENGAN SPIRAL  

 

Bidang Teknik Invensi 5 

Invensi ini berkaitan dengan suatu alat untuk membangkitkan 

energi listrik, khususnya berupa turbin propeller yang posisi 

pemasangannya di lapangan dapat disesuaikan dengan arah air 

masuk dan keluar dengan menggunakan suatu pencekam (klem) turbin 

yang sudut kemiringannya dapat diatur, dilengkapi dengan spiral 10 

pengarah yang diletakan di sepanjang casing poros turbin bagian 

luar yang berfungsi untuk membuat aliran air yang masuk ke 

runner turbin menjadi laminar. 

  

Latar Belakang Invensi 15 

Turbin propeller telah banyak dikembangkan terutama untuk 

kapasitas besar dan head tinggi, sedangkan untuk head rendah 

belum banyak berkembang. Invensi terdahulu yang berhubungan 

dengan teknologi pembangkit listrik dengan head rendah 

sebagaimana diungkapkan pada paten Amerika Serikat nomor 7972108 20 

B2 yang berjudul Turbine and Hydroelectric Power Plant for Very 

Low Head tertanggal 5 Juli 2011 menjelaskan turbin jenis 

propeller yang dilengkapi dengan mekanisme pembersih kotoran 

sampah yang berbentuk seperti pisau pada bagian inlet turbin dan 

dilengkapi juga dengan pelindung roda turbin, serta dilengkapi 25 

pompa hidrolik yang yang digerakan oleh motor untuk mengatur 

bukaan sudu turbin. Mekanisme pengatur sudu turbin seperti pada 

invensi tersebut memiliki kelemahan karena membutuhkan banyak 

komponen pendukung dan rawan rusak. 

Invensi terdahulu lainnya sebagaimana diungkapkan pada 30 

paten Amerika Serikat nomor 6877968 B2 yang berjudul Low Head 
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Water Turbine tertanggal 12 April 2005 menjelaskan turbin head 

rendah dimana roda turbin berupa lengan yang dapat memanjang dan 

memendek. Invensi tersebut memiliki kekurangan yaitu tidak 

dilengkapi dengan spiral pengarah aliran air dan casing poros 

turbin yang berlapis untuk memperkokoh konstruksi dan 5 

mempermudah dalam proses maintenance.  

Invensi terdahulu lainnya sebagaimana diungkapkan pada 

paten Amerika Serikat nomor 0044543 A1 yang berjudul Hydraulic 

Turbine And Hydroelectric Power Plant tertanggal 13 Februari 

2014 menjelaskan suatu pembangkit listrik yang menggunakan 10 

turbin yang dilengkapi rumahan berbentuk pipa yang dipasang pada 

sebuah saluran tertutup seperti pipa dilengkapi dengan sudu 

pengarah, sudu turbin yang tetap, dan roda gigi tipe bevel untuk 

menaikan putaran turbin. Invensi tersebut memiliki kekurangan 

yaitu tidak dilengkapi dengan casing poros turbin yang berlapis 15 

untuk memperkokoh konstruksi dan mempermudah dalam proses 

maintenance.  

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas diatas, maka 

inventor mengusulkan suatu invensi baru, yang dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan pada invensi sebelumnya, dimana  20 

invensi berhubungan dengan suatu turbin air pembangkit tenaga 

listrik yang dilengkapi dengan spiral pengarah yang diletakan di 

sepanjang casing poros turbin, dilengkapi dua lapisan rumah 

poros, dan juga dilengkapi dengan suatu pencekam (klem) turbin 

yang sudutnya dapat diatur sekurang-kurangnya 15 derajat. 25 

 

Uraian Ringkas Invensi 

Invensi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 

invensi terdahulu, dan tujuan utamanya adalah untuk menyediakan 

suatu pembangkit listrik menggunakan turbin air pembangkit 30 

tenaga listrik yang dilengkapi dengan spiral pengarah yang 

diletakan di sepanjang casing poros turbin, dilengkapi dua 
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lapisan rumah poros, dan juga dilengkapi dengan suatu pencekam 

(klem) turbin yang sudutnya dapat diatur sekurang-kurangnya 15 

derajat. Spiral pengarah air  berfungsi agar aliran air yang 

masuk ke sudu turbin menjadi laminar (tidak bergolak). Casing 

poros berlapis (casing poros bagian luar dan casing poros bagian 5 

dalam) berfungsi untuk memperkokoh konstruksi dan mempermudah 

dalam proses perakitan maupun perbaikan. Selain itu, turbin pada 

invensi ini memiliki pencekam (klem) casing turbin yang sudutnya 

dapat diatur sekurang-kurangnya 15° untuk mengatur kemiringan 

posisi, menyesuaikan kondisi saat pemasangan di lapangan.  10 

 

Uraian Singkat Gambar 

Untuk memudahkan pemahaman dan pengertian dari invensi, 

maka penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dengan mengacu ke 

gambar 1 sampai gambar 2: 15 

Gambar 1 adalah memperlihatkan tampak potongan memanjang 

turbin propeller yang dilengkapi dengan spiral pengarah yang 

sesuai dengan invensi ini; dan 

Gambar 2 adalah menunjukan perwujudan lengkap turbin 

propeller yang dilengkapi dengan spiral pengarah yang sesuai 20 

dengan invensi ini. 

Uraian Lengkap Invensi 

Turbin air pembangkit tenaga listrik yang dilengkapi dengan 

spiral pengarah yang diletakkan di sepanjang rumah turbin 

(casing), menurut invensi ini perwujudannya mengacu pada gambar 25 

1 dan 2 terdiri dari: 

 Poros turbin (1) yang terpasang pada rumah poros (1.2) 

dilengkapi dengan bearing (1.3) dan seal (1.4);   
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 Sudu turbin (Runner) (2) diterpasang pada ujung poros turbin 

(1) terletak pada pipa keluaran (draftube) (3.2) rumah turbin 

(3); 

 Rumah turbin (casing) (3) dilengkapi dengan pipa input 

(penstok) (3.1) dan pipa keluaran (drafttube)(3.2) dan pada 5 

bagian luar atas dibuat profil (3.3) untuk dudukan klem (4); 

 Klem (4) dilengkapi oleh dua buah angker (4.1) yang sebanyak 

dua set masing-masing terpasang pada rumah turbin (3);  

 Spiral pengarah (5) yang diletakan di sepanjang poros turbin 

(1) yang berfungsi untuk membuat aliran air yang masuk ke 10 

Sudu turbin (Runner) (2) menjadi laminar; 

Penjelasan lebih rinci mengenai turbin air pembangkit 

tenaga listrik yang dilengkapi dengan spiral pengarah yang 

diletakkan di sepanjang rumah turbin (casing) akan dijelaskan 

sebagai mana pada gambar 1 dan 2 sebagai berikut: 15 

Gambar 1 adalah memperlihatkan tampak potongan memanjang 

turbin propeller yang dilengkapi dengan spiral pengarah yang 

sesuai dengan invensi ini terdiri dari sebuah poros turbin (1) 

dilengkapi dengan bearing (1.3) dan seal (1.4) yang terpasang 

pada rumah poros (1.2) yang juga diletakan spiral pengarah (5) 20 

sepanjang rumah poros (1.2) yang berfungsi untuk membuat aliran 

air yang masuk ke Sudu turbin (Runner) (2) menjadi laminar, pada 

ujung poros turbin (1) bagian output terpasang sudu turbin 

(Runner) (2). Poros turbin (1) berada didalam rumah turbin 

(casing) (3) yang dilengkapi dengan pipa input (penstok) (3.1) 25 

dan pipa keluaran (drafttube)(3.2) dan pada bagian luar atas 

dibuat profil (3.3) untuk dudukan klem (4). 

Gambar 2 adalah menunjukan perwujudan lengkap turbin 

propeller yang dilengkapi dengan spiral pengarah yang sesuai 

dengan invensi ini dimana poros turbin (1) dihubungkan dengan 30 

sebuah generator (6) menggunakan kopling (6.1) yang dipasang 

sejajar dengan poros generator(6.2). Tegangan generator yang 

disukai pada invensi ini adalah 12VDC dengan output daya sekitar 
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250 Watt. Pemasangan turbin propeller pada saat di lokasi 

menggunakan klem (4) yang dilengkapi dengan dua buah angker 

(4.1) yang sebanyak dua set masing-masing terpasang pada rumah 

turbin (3). 

5 
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Klaim 

1. Suatu turbin air pembangkit tenaga listrik yang 

dilengkapi dengan spiral pengarah yang diletakkan di 

sepanjang rumah turbin (casing), terdiri dari: 

 Poros turbin (1) yang terpasang pada rumah poros (1.2) 5 

dilengkapi dengan bearing (1.3) dan seal (1.4);   

 Sudu turbin (Runner) (2) diterpasang pada ujung poros 

turbin (1) terletak pada pipa keluaran (draftube) 

(3.2) rumah turbin (3); 

 Rumah turbin (casing) (3) dilengkapi dengan pipa input 10 

(penstok) (3.1) dan pipa keluaran (drafttube)(3.2) dan 

pada bagian luar atas dibuat profil (3.3) untuk 

dudukan klem (4); 

 Klem (4) dilengkapi oleh dua buah angker (4.1) yang 

sebanyak dua set masing-masing terpasang pada rumah 15 

turbin (3);  

 Spiral pengarah (5) yang diletakan di sepanjang poros 

turbin (1) yang berfungsi untuk membuat aliran air 

yang masuk ke Sudu turbin (Runner) (2) menjadi 

laminar; 20 

2. Suatu turbin air pembangkit tenaga listrik yang 

dilengkapi dengan spiral pengarah yang diletakkan di 

sepanjang rumah turbin (casing) sebagaimana klaim 1 

dimana klem (4) sudutnya dapat diatur sekurang-

kurangnya 15° untuk menyesuaikan kondisi saat 25 

pemasangan di lapangan. 
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Abstrak 

TURBIN PROPELLER YANG DILENGKAPI DENGAN SPIRAL  

Invensi ini berupa suatu alat untuk membangkitkan energi 

listrik menggunakan turbin air yang dilengkapi dengan spiral 

pengarah yang diletakan di sepanjang casing poros turbin bagian 5 

luar, dengan perwujudan terdiri dari poros turbin yang terpasang 

pada rumah poros dilengkapi dengan bearing dan seal; Sudu turbin 

(Runner) yang terpasang pada ujung poros turbin; Rumah turbin 

(casing) dilengkapi dengan pipa input (penstok) dan pipa 

keluaran (drafttube) dan pada bagian luar atas dibuat profil 10 

untuk dudukan klem; Klem dilengkapi oleh dua buah angker yang 

sebanyak dua set masing-masing terpasang pada rumah turbin; 

Spiral pengarah yang diletakan di sepanjang poros turbin yang 

berfungsi untuk membuat aliran air yang masuk ke sudu turbin 

(Runner) menjadi laminar; sudu turbin (Runner) terpasang pada 15 

ujung poros yang terletak pada pipa keluaran (drafttube) rumah 

turbin, dimana klem sudutnya dapat diatur sekurang-kurangnya 15° 

untuk menyesuaikan kondisi saat pemasangan di lapangan 
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