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Dunia industri sekarang ini membutuhkan suatu instalasi pembangkit daya yang berfungsi 
sebagai sumber tenaga (menggerakkan generator) dan sebagai penunjang proses produksi yang 

lain (menggerakkan pompa, kompressor, baling-baling dll). Instalasi pembangkit daya terdiri 
dari ketel uap dan turbin uap, turbin uap adalah mesin konversi energi yang dapat mengubah 

energi potensial uap menjadi energi mekanik yang selanjutnya dapat memutar poros turbin. 
Energi merupakan kemampuan suatu zat untuk melakukan kerja. Dan Penggunaan uap sebagai 
fluida kerja didasarkan atas existensinya sebagai sumber tenaga yang besar dan belum dapat 

digeser oleh sumber energi yang lain. Turbin uap menggunakan fluida kerja berupa uap yang 
diproduksi oleh ketel uap.  

Pada Tugas Akhir ini dianalisa Turbin Uap Curtis Multistage dengan daya 4500 kW yang 
digunakan Pabrik Gula Gempolkrep sebagai penggerak generator. Turbin Uap Curtis merupakan 
Turbin Impuls dengan kecepatan bertingkat, dimana jumlah tingkatnya adalah 4 tingkat.  

Dengan menggunakan analisa thermodinamika, didapat bahwa kecepatan uap yang melalui nosel 
mengalami kenaikan sebesar 334,5 m/s, sedangkan pada sudu gerak kecepatannya mengalami 

penurunan sebesar 323,63 m/s. Gaya yang bekerja pada sudu mengalami kenaikan pada tiap 
tingkatnya, pada tingkat pertama 439,29 kg dan tingkat keempat 453,47 kg. Kerugian energi 
kinetik pada sudu gerak sebesar 20,787 kkal/kg dengan prosentase 14,39 %, kerugian energi 

pada nosel, yaitu sebesar 14,181 kkal/kg dengan prosentase sebesar 9,81 %. Total kerugian 
energi sebesar 44,453 kkal/kg, sehingga energi yang dapat dimanfaatkan sebesar 100,047 kkal/kg 

dari energi yang masuk turbin sebesar 144,5 kkal/kg. Total efisiensi pada turbin sebesar 69,24 %.  
Dalam usaha meningkatkan daya, efisiensi dan umur pemakaian turbin uap Curtis dapat 
dilakukan bila kita mengerti dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang turbin uap curtis, 

serta perhatian mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan sistem pembangkit uap.  

 


