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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mesin-Mesin Fluida 

Mesin-mesin fluida adalah mesin-mesin yang berfungsi untuk mengubah 

energi mekanis menjadi energi fluida (energi potensial dan  energi  kinetis), atau 

sebaliknya  yaitu  merubah  energi  fluida  menjadi  energi  kinetis  sesuai  dengan 

pengertian  diatas,  klasifikasi  mesin-mesin  fluida  secara  umum  (Fritz 

Dietzel,1990) adalah : 

1.  Mesin-mesin tenaga 

Mesin-mesin tenaga merupakan mesin - mesin fluida yang dapat 

mengubah energi fluida potensial menjadi energi kinetis. Contoh turbin air dan 

kincir air 

2.  Mesin-mesin kerja 

Mesin-mesin kerja merupakan mesin - mesin fluida yang dapat mengubah 

energi kinetis menjadi energi potensial. Contoh pompa, blower, fan, dan 

kompresor. 

 Dalam perancangan ini menggunakan jenis mesin - mesin tenaga dengan 

mengubah energy fuida potensial. 

2.2 Pengertian Turbin Air 

Turbin adalah bagian terpenting dari pembangkit listrik. Pada turbin aliran 

air  diubah  menjadi  energi  kinetik  yang  akan  memutar  rotor.  Dengan  belt,
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puli ataupun gearbox pada rotor dihubungkan dengan generator yang akan 

mengubah putaran yang dihasilkan menjadi energi listrik (Nugroho,2015). Bagian 

turbin yang bergerak dinamakan rotor atau sudu turbin, sedangkan bagian  yang 

tidak berputar dinamakan stator  atau rumah turbin.  

Secara umum, turbin  adalah  alat mekanika  yang  terdiri  dari  poros  dan  

sudu-sudu.  Sudu  tetap ataupun  stationary  blade,  tidak  ikut  berputar  bersama  

poros,  dan  berfungsi mengarahkan aliran fluida. Sedangkan sudu putar atau  

rotary blade,  mengubah arah dan kecepatan aliran fluida sehingga timbul gaya 

yang memutar poros. 

 Air biasanya dianggap sebagai fluida yang tidak kompresibel, yaitu fluida  

yang secara virtual massa jenisnya tidak berubah dengan  tekanan (Gibran,2014). 

Turbin konvensional, dalam kelompok mesin penggerak mula atau prime movers 

ada tiga macam yaitu : 

1.  Turbin air dengan media kerja  air. 

2.  Turbin gas dengan media kerja gas panas yang  bertekanan. 

3.  Turbin uap dengan media kerja uap. 

Ketiga  macam  turbin  tersebut  mempunyai  kemiripan  dalam  

konstruksi, namun beda dalam termodinamikanya, karena fluida kerjanya yang 

tidak sama.Turbin air mempunyai keuntungan antara lain : 

1. Ruang yang diperlukan lebih kecil. 

2. Mampu membangkitkan daya yang lebih besar dengan ukuran yang relatif 

kecil. 
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3. Dapat beroperasi dengan kecepatan yang lebih  tinggi. 

4. Mampu memanfaatkan beda ketinggian permukaan air dari yang   sangat  

rendah sampai yang sangat  tinggi. 

5. Dapat bekerja terendam didalam  air. 

6. Mempunyai efisiensi yang relatif baik. 

7. Dapat dikonstruksikan dengan poros mendatar maupun  tegak. 

Perancangan yang dilakukan mengacu pada pengertian sudu putar atau  rotary 

blade,  mengubah arah dan kecepatan aliran fluida sehingga timbul gaya yang 

memutar poros. 

2.3 Komponen-Komponen Turbin 

Komponen - komponen  utama  pada  turbin   (Nugroho,2015)  adalah 

sebagai berikut : 

1.  Stator 

Stator turbin terdiri dari dua bagian, yaitu casing dan sudu diam / tetap 

(fixed blade). Penjelasannya sebagai berikut : 

a.  Casing 

Casing atau shell adalah suatu wadah berbentuk menyerupai sebuah 

tabung dimana rotor ditempatkan. Di luar casing dipasang bantalan yang berfungsi 

untuk menyangga rotor. 



7 
 

 
 

 

Gambar 2.1 Casing turbin vortex 

𝑄 = 𝐶𝑑 .
8

15
 . √2𝑔 . 𝑡𝑔

 θ

2
𝐻

5

2 

Dimana:  

Q = Kapasitas yang sebenarnya (m3 /s) 

 Cd = Coefficient of Discharge  

H = Tinggi ambang (m) 

θ=Sudut pada V-notch weir ( 0 ) 

g = Gravitasi (9,81 m/s2 ) 

b.  Sudu tetap 

Sudu merupakan bagian dari turbin dimana konversi energi terjadi. Sudu 

terdiri dari bagian akar sudu, badan sudu dan ujung sudu. Sudu kemudian 

dirangkai sehingga membentuk satu lingkaran penuh. 
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Gambar 2.2 Sudu tetap 

𝐿 =  
𝜋 . 𝐷1

𝑧
 

Dimana : 

D1 = Diameter sudu pada sisi masuk  

z = Jumlah sudu (direncanakan ) 

2.  Rotor 

Rotor adalah bagian yang berputar terdiri dari poros dan sudu-sudu gerak 

yang terpasang mengelilingi rotor. Penjelasannya sebagai berikut : 

a.  Poros 

Poros dapat berupa silinder panjang yang solid (pejal) atau berongga 

(hollow). Pada umumnya sekarang poros terdiri dari silinder panjang yang solid. 
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Gambar 2.3 Poros turbin 

 

Menentukan Tegangan geser yang diizinkan ( a ) (Sularso,08) 

21 SfxSf

B
a


 =  

Dimana : 

a  = Tegangan geser yang diizinkan (kg/mm²). 

B  = Kekuatan tarik bahan 35 (kg/mm²), Bahan poros menggunakan jenis  

karbon konstruksi mesin (JIS G 4501) dengan lambang S50C. 

1Sf  = Faktor keamanan 6,0 (karena bahan jenis S-C) 

2Sf  = Faktor keamanan 2,0 
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b.  Sudu gerak 

Sudu gerak adalah sudu-sudu yang dipasang disekeliling rotor membentuk 

suatu piringan. 

3.  Bantalan 

Bantalan berfungsi sebagai penyangga rotor sehingga membuat  rotor 

dapat  stabil/lurus  pada  posisinya  didalam  casing  dan  rotor  dapat berputar 

dengan aman dan bebas.  Adanya bantalan yang menyangga turbin  selain  

bermanfaat  untuk  menjaga  rotor  turbin  tetap  pada posisinya juga menimbulkan 

kerugian mekanik karena gesekan. Contoh perhitungan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.4 Bantalan poros  

 

1. d = 20 mm, N= 8 Rpm, W0= 4,656 Kg, 8 jam/hari 

2. fc = 1 

3. W = 4,656 kg 

4. Bahan poros S50C, 
B = 35 (kg/mm²) tanpa pasak  



11 
 

 
 

     Sf1 = 6 ; untuk kerja 8 jam/hari, Sf2 = 1  

5. Tegangan lentur yang diizinkan 

Ba   = 35 / 6 x 1 = 5,8 (kg/mm2) 

6. Bahan bantalan : Kuningan ap = 0,7 – 2,0 (kg/mm2) 

7. Dari l/d ≤√
1

5,1
𝑥 

5,8

0,7
 = 1,62  l/d = 1,6 

8. l = 1,6 cx 20 = 32 mm 

Pada perancangan turbin vortek akan menggunakan semua persamaan dan 

langkah perhitungan diatas mulai dari casing, stator dan bantalan. 

2.4 Turbin Vortex 

Turbin  ini  dinamakan  sebagai  Gravitation  water  vortex  power plant 

(GWVPP) oleh penemunya Frans Zotleterer berkebangsaan Austria, tetapi  nama  

turbin  ini  dikenal  juga  sebagai  turbin  vortex  atau  turbin pusaran air. Sesuai 

dengan namanya pusaran air, turbin ini memanfaatkan pusaran  air  buatan  untuk  

memutar  sudu  turbin  dan  kemudian  energi pusaran air diubah menjadi energi 

putaran pada poros.  

Prosesnya air dari sungai dialirkan melalui saluran masuk ke tangki turbin 

yang berbentuk lingkaran dan di bagian tengah dasar tangki terdapat saluran 

buang berupa lingkaran  kecil.  Akibat  saluran  buang  ini  maka  air  mengalir  

akan membentuk  aliran  pusaran  air.  Ketinggian  air  (head)  yang  diperlukan 

untuk turbin  ini 0,7  –  2 m dan debit berkisar 1000 liter per detik. Turbin ini  

sederhana,  mudah  dalam  perawatannya,  kecil,  kuat,  dan  bertahan hingga 50 – 

100 tahun. Turbin vortex dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.5 Turbin vortex 

 Dengan menggunakan ketinggian air 0,7 dapa mengubah energy potensial 

menjadi energy listrik. 

2.5 Cara Kerja Turbin Vortex  

Sistem PLTA pusaran air adalah sebuah teknologi baru yang 

memanfaatkan energi yang terkandung dalam pusaran air yang besar dengan 

diciptakan melalui perbedaan head rendah di sungai. Cara kerja turbin Vortex 

yaitu : 

1.  Air Sungai  dari  tepi  sungai  disalurkan  dan  dibawa ke  tangki  sirkulasi. 

Tangki sirkulasi ini memiliki suatu lubang lingkaran pada dasarnya.  

2.  Tekanan rendah  pada  lubang dasar tangki dan kecepatan air pada titik masuk 

tangki sirkulasi mempengaruhi kekuatan aliran vortex.  

3.  Energi potensial seluruhnya diubah menjadi energy kinetic  rotasi diinti vortex 

yang selanjutnya diekstraksi melalui turbin sumbu vertikal.  

4.  Air kemudian kembali kesungai melalui saluran keluar 
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2.6 Komponen Utama Turbin Vortex  

Komponen utama pada turbin vortex sama dengan turbin - turbin lain 

hanya saja turbin vortex  lebih mudah dalam pemasangannya dan 

pemeliharaannya. Turbin ini kuat dan dibangun dengan maksimum tahan sampai 

50-100 tahun. Beberapa bagian diantaranya rumah (casing), Poros, Sudu (Moving 

Blades), dan Bantalan (Bearing) 

2.7 Keunggulan Turbin Vortex  

1.  Baik dikembangkan pada daerah yang memiliki sumber air dengan debit yang 

cukup besar namun hanya memiliki head yang rendah.  

2.  Tidak memerlukan sistem kontrol yang sangat rumit seperti turbin lainnya.  

3.  Tekanan air yang terjadi tidak merusak ekologi, dalam hal ini dampak terhadap 

kehidupan air (ikan) dan microorganisme lainya tetap terjaga.  

4.  Tidak membutuhkan draft tube, sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk 

penggalian pemasangan draft tube.  

5.  Memiliki efisiensi yang tinggi, dengan variasi debit yang besar dan sangat baik 

untuk debit air yang kecil.  

6.  Tidak memerlukan jaring- jaring halus sebagai pencegah masuknya puing - 

puing kedalam turbin, sehingga dapat mengurangi biaya perawatan. 

2.8 Aliran vortex 

Aliran vortex adalah massa fluida yang partikel - partikelnya bergerak 

berputar dengan garis arus (stream line) membentuk lingkaran konsentris. 
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Gerakan vortex berputar disebabkan oleh adanya perbedaan kecepatan antara 

lapisan fluida yang berdekatan. Dapat diartikan juga sebagai gerak alamiah fluida 

yang diakibatkan oleh parameter kecepatan dan tekanan. 

 Vortex sebagai pusaran yang merupakan efek dari putaran rotasional 

dimana viskositas berpengaruh didalamnya. Pergerakan aliran fluida dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:  

1. Translasi murni atau translasi irrotasional  

2. Rotasi murni atau translasi rotasional  

3. Distorsi atau deformasi murni, baik angular ataupun linier  

Aliran irrotasional terjadi apabila elemen fluidadi setiap titik tidak 

mempunyai kecepatan sudut netto terhadap titik tersebut. Sebaliknya aliran 

rotasional terjadi apabila elemen fluida mempunyai kecepatan sudut netto. Gerak 

vortex dapat dikategorikan sebagai dalam aliran rotasional. Vortex digambarkan 

sebagai aliran yang bergerak dan berputar terhadap sumbu vertical sehingga 

terjadi perbedaan tekanan antara bagian sumbu dan sekelilingnya Berdasarkan 

klasifikasi aliran berputar yang terjadi dalam kehidupan sehari hari maka aliran 

vortex dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu : 

2.8.1 Aliran vortex Bebas 

Aliran vortex terjadi walaupun tidak adanya gaya yang dilakukan pada 

fluida tersebut. Karateristik dari vortex bebas adalah kecepatan tangensial dari 

partikel fluida yang berputar pada jarak tertentu dari pusat vortex. Hubungan 
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kecepatan partikel fluida v terhadap jaraknya dari pusat putaran r dapat dilihat 

pada persamaan ini: 

 

𝑉 =  
𝜏

2𝜋𝑟
 

Dimana:  

 V = kecepatan tangensial fluida (m s-1)  

 r   = jari - jari putaran partikel fluida dari titik pusat (m) 

 𝜏  = sirkulasi 

2.8.2 Aliran Vortex Paksa 

Apabila suatu gaya diberikan pada suatu fluida dengan maksud membuat aliran 

fluida berputar. Hubungan kecepatan partikel fluida v terhadap jaraknya dari pusat 

putaran r dapat dilihat pada persamaanberikut: 

𝑉 = 𝑟. 𝜔 

Dimana: 

𝜔 = kecepatan sudut 

r   = jari-jari putaran (m) 

2.8.3 Aliran Vortex Kombinasi  

Aliran Vortex Kombinasi adalah vortex dengan vortex paksa pada inti 

pusatnya dan distribusi kecepatan yang sesuai dengan vortex bebas pada luar 

intinya. Jadi untuk sebuah votex kombinasi dapat dilihat pada persamaan berikut: 
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𝑉𝑜 = 𝜔𝑟 r ≤ r0 

𝑉𝑜 =
𝐾

𝑟
 r < r0 

Dimana: 

K dan 𝜔 = konstanta 

ro           = jari - jari inti pusat 

 Sebuah konsep matematika yang biasanya berhubungan dengan gerakan 

vortex adalah sirkulasi. Sirkulasi didefenisikan sebagai sebuah integral garis dari 

komponen tangensial kecepatan yang diambil dari sekeliling kurva tertutup di 

medan aliran. Konsep sirkulasi sering digunakan untuk mengevaluasi gaya-gaya 

pada terbentuk pada benda-benda yang terendam dalam fluida yang bergerak.  

 

Gambar 2.6 Jenis aliran  

 Tipe vortex 1 merupakan awal aliran air berputar di permukaan. Tipe 2 

putaran air mulai menunjukkan adanya cekungan kedalam di bagian tengah 

pusaran. Tipe 3 pusaran air mulai membentuk kolom udara (vortex) yang bergerak 

menuju oulet. Tipe 4 kekuatan vortex mampu menarik material apung masuk ke 
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dalam pusaran. Tipe 5 adalah vortex dimana gelembung-gelembung udara pecah 

di ujung pusat pusaran yang masuk konstruksi silinder. Tipe 6 vortex dengan 

lubang udara penuh menuju outlet. 

 Perancangan yang akan dilakukan menggunakan system aliran vortex bebas 

yang aliran airnya menuju ketengah turbin. 

2.9 Penampang Air  

 Penampang merupakan saluran yang digunakan mengalirakan air dari 

reservoar atas menuju turbin. Panjang Penampang air adalah : 

  Ltotal = L1 + L2 + L3  

2.10 Lubang masuk (Inlet area)  

 Ada beberapa tipe dari lubang masuk (Inlet area), yaitu lubang masuk tipe 

involute, lubang masuk tipe ramp dan lubang masuk tipe scroll. Berbagai tipe 

tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan kinerja dari turbin. Dengan 

konstruksi lubang masuk dengan tipe involute, lubang masuk tipe ramp dan 

lubang masuk tipe scroll dapat mengurangi efek dari turbulensi yang terjadi 

disekitar dinding lubang masuk dan daerah antara lubang masuk. 

 

Gambar 2.7 Tipe lubang masuk 



18 
 

 
 

2.11 Sirkulasi  

 Untuk dapat menghitung distribusi dari komponen tangensial dari suatu 

fungsi atau aliran berkecepatan yang dibatasi oleh sebuah alur atau fungsi kurva 

tertutup yang kita misalkan dengan S dalam sebuah medan aliran, dalam sebuah 

analisa dua dimensi, medan aliran dapat direpresentasikan sebagai garis arus. 

 

Gambar 2.8 Notasi untuk menentukan sirkulasi pada kurva tertutup S 

Jadi sirkulasi dapat didefinisikan sebagai: 

𝑟 = ∫ 𝑈𝑡.  𝑑𝑠
𝑠

 

 Jika kita mengambil asumsi, kurva S pembatas berbentuk lingkaran, dan 

garis arus juga berbentuk lingkaran, maka kita dapat mensubstitusikan fungsi 

sirkulasi sebatas keliling lingkaran, dengan batasan 2π s/d 0, dan ds = rdθ, gerakan 

aliran membentuk pusaran, dan aliran bergerak dari satu medan aliran ke medan 

aliran lainnya, yaitu: 

𝑟 = ∫ 𝑈𝑡.  𝑟𝑑𝛳
𝑑

𝑠

 

 Untuk aliran vorteks bebas,  , maka, jika nilai Ut xr = C, maka jika nilai Ut 

disubstitusikan, maka: 
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𝑟 = ∫ 𝑈𝑡.  𝑟𝑑𝛳
2п

𝑠

 

Kemudian diintegralkan; 

𝑟 = 𝐶𝛳|0
2п 

r = C (2 п) – C(0) 

Dan kesimpulannya adalah persamaan berikut: 

Γ= 2п.C 

Dimana: 

Γ = Sirkulasi sepeanjang aliran 

C = Konstanta aliran vortex bebas, yang menyatakan kekuatan vortex. 

Untuk aliran tak berotasi, nilai sirkulasi pada setiap garis arus adalah sama, maka  

untuk vorteks bebas: 

𝑑г =  ∆г 

𝑑г =  ∆(𝑈𝑡. 𝑟) = 0  

Diintergralkan menjadi :  

∫ 𝑑г =  ∫ 𝑑 (𝑈𝑡. 𝑟) = ∫ 0 

Ut . r = C  

Maka : 

Ut x r = Konstanta  



20 
 

 
 

2.12 Sirkulasi aliran  

 Sirkulasi dihitung untuk dapat menghitung kekuatan aliran pada suatu aliran 

vortex. 

SirkulasiΓ = 2п.C 

Jika kita susbstitusikan nilai Konstanta C dengan Ut yaitu sifat vorteks bebas Ut 

xr = C  maka, 

Γ = 2п x Ut x r 

Karena nilai sirkulasi di setiap garis arus di seluas daerah aliran adalah sama, 

maka kita dapat mencari nilai sirkulasi dari  substitusi hasil perbandingan 

persamaan di atas, dengan mensubstitusikan Ut dengan Ut2 

Γ = 2п x Ut x r √𝐻 𝑥 2𝑔 

Dimana: 

Γ = Sirkulasi sepeanjang aliran 

r = Radius kecepatan pada suatu titik diukur dari titik pusat vortex  

H = Head vortex, ketinggian maksimum vortex di dalam bak  

g = Percepatan gravitasi 

2.13 Menghitung kekuatan vortex 

 Setelah mendapatkan nilai sirkulasi, maka kita dapat menghitung nilai dari 

Konstanta C atau yang disebut juga dengan kekuatan aliran vorteksnya. 

𝐶 =  
Γ

2п
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Dimana: 

Γ = Sirkulasi sepeanjang aliran 

C = Konstanta aliran vortex bebas, yang menyatakan kekuatan vortex. 

 Konstanta kekuatan vortex ini dihitung, agar kita dapat mengetahui 

kecepatan pada permukaan bebas serta distribusinya. 

2.14 Menghitung Distribusi Kecepatan 

 Setelah mendapatkan nilai konstanta kekuatan vortex, maka dapat 

dikembalikan ke persamaan awal sifat vortex bebas, yaitu 

Ut . r = C 

Dengan memasukkan interval nilai radius dari mulai tepi lubang buang sampai 

tepi dinding bak vortex. 

2.15 Menghitung Tekanan dan Distribusi Tekanan pada Kondisi Tertentu 

 Setelah mendapatkan nilai konstanta C dan distribusi kecepatan, kita juga 

dapat menghitung  tekanan  (gauge)  dan  distribusi  tekanan  sepanjang  r  pada  

Δz=0, dengan meninjau kembali persamaan energi Bernoulli: 

𝑃

𝑤
+ 𝑧 +  

𝑈𝑡
2

2𝑔
= 𝐻 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎  

Dimana : 

P = Tekanan fluida alir pada sembarang titik (pressure gauge)  

Z = Elevasi, atau ketinggian air tertentu pada aliran vortex 

Ut = Kecepatan tangensial, kecepatan pusar, kecepatan swirl vorteks  
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H = Zmax = Ketinggian aliran air maksimum pada bak vorteks 

Dimana pada titik sembarang sulit mengetahui kecepatan tangensial langsung 

secara teoritistanpa menghitung tekanan terlebih dahulu, maka nilai Ut dapat 

disubstitusikan dengan nilai C, sehingga menjadi : 

𝑃

𝑤
+ 𝑧 +   

𝑈𝑡
2

2𝑔𝑟2
= 𝐻 

Sehingga dapat ditentukan tekanan pada sembarang titik pada aliran tertentu 

dengan basis perhitungan konstanta C, karena nilai C adalah konstan seluas 

bidang alir. 

𝑃 = 𝑤 ( 𝐻 − 𝑧 −
𝐶2

2𝑔𝑟2
) 

Dimana : 

P = Tekanan fluida alir pada sembarang titik (pressure gauge)  

Z = Elevasi, atau ketinggian air tertentu pada aliran vorteks  

C= Konstanta kekuatan vortex  

H = Zmax = Ketinggian aliran air maksimum pada bak vortex 

Setelah mendapat tekanan pada koordinat (r,Z) tertentu, maka dapat juga dicari 

kecepatan pada titik tersebut dengan persamaan: 

𝑈𝑡 =  √(𝐻 − 𝑧)𝑥 2𝑔 − (
𝑃

𝑃
) 
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2.16 Tinjauan Paten - Paten 

 Untuk membuat konsep desain dibutuhkan kumpulan paten – paten sebagai 

referensi dan pembanding dengan desain – desain yang sudah ada sebelumnya. 

Paten – paten tersebut antara lain : 

1. A gravitational vortex water turbine assembly 

Perakitan turbin air vortex gravitasi dijelaskan di mana turbin air dibuang 

di bawah dasar cekungan tempat pusaran diinduksi. Lebih disukai, baskom terdiri 

dari dinding samping berbentuk spiral dan bilah rotor dari turbin rotor berdimensi 

sedemikian sehingga mereka menyerap komponen tangensial, aksial dan radial 

dari aliran air dari pusaran. (SLACHMUYLDERS, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Gambar paten 1 
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2. Water turbines and water flow transition members therefore 

Turbin air ditunjukkan memiliki bagian transisi air dalam bentuk kerucut 

parsial yang diposisikan di sisi hilir pelari turbin. Kerucut dipasang secara 

independen dari rotasi bagian turbin dan dapat diputar oleh motor. Kerucut parsial 

mungkin memiliki bubungan atau bilah yang dapat ditarik. (Genadiy M. 

Morgunov, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Gambar paten 2 
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3. Vortex Hidro Turbin 

Turbin Vortex Hydro mengambil air melalui saluran masuk dari arus yang 

tenggelam. Saluran masuk air mengurangi luas penampang untuk air yang 

mengalir ke ruang pusaran dan dengan demikian meningkatkan kecepatan air ke 

dalam ruang silinder yang dirancang khusus. Bagian atas bilik secara khusus 

dibiarkan terbuka sehingga air sekarang bergerak dengan kecepatan yang 

meningkat untuk menyebar ke outlet ketika berputar di sekitar bilik, dan 

kemudian kembali ke rezim lingkungan yang ada. Perluasan ini menciptakan area 

bertekanan rendah di tengah ruang vortex yang diterapkan pada sisi belakang 

sistem blade turbin baik secara langsung atau melalui tabung penghubung 

tergantung pada konfigurasi. (Martin D Hallett, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Gambar paten 3 
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4. Power Generating Water Turbine 

Turbin air untuk menghasilkan tenaga diungkapkan menggunakan 

beberapa rumah gulir untuk mengumpulkan, memusatkan dan memandu jumlah 

air yang sama pada roda turbin atau impeller. (Davis A. Sanders, Jr., 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Gambar paten 4  
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 Dengan beberapa tinjauan paten - paten dan beberapa reverensi jurnal 

konsep desain turbin vortex sebelumnya seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Gambar konsep desain 

Keterangan : 

1. Tabung  

2. Rangka  

3. Runner  

4. Rangka atas  

5. Poros  

Konsep desain tersebut saya pakai untuk konsep desain sekala laboratorium. 

Sebelumnya konsep desain beberapa paten dan jurnal diperuntukkan untuk skala 

sebenarnya. Diharapkan konsep desain untuk skala laboratorium mampu 

membantu mahasiswa dalam proses belajar. Sehingga mahasiswa mampu 

memahami dan melakukan praktikum pada turbin vortex.   


