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Deskrisi
ALAT TURBIN AIR SUMBU POROS HORISONTAL
MENGGUNAKAN INTEGRASI TIPE SUDU DARRIUS DAN SAVONIUS
DENGAN PEMANDU ARAH ALIRAN AIR
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Bidang Teknik Invensi
Pada invensi ini adalah berkaitan dengan alat turbin air poros horisontal
menggunakan integrasi tipe sudu darrius dan savonius dengan pemandu arah aliran air.
Latar Belakang Invensi
Latar belakang invensi ini berhubungan dengan alat turbin air poros horisontal
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menggunakan tipe integrasi sudu darrius dan savonius dengan pemandu arah aliran air
yang menghasilkan torsi lebih besar dari yang konvensional, alat turbin air pada invensi
ini dapat digunakan dalam aliran air pada arus yang rendah maupun yang tinggi.
Latar belakang invensi ini berhubungan dengan turbin air untuk mendapatkan
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energi mekanik yang berasal dari aliran air, aliran air adalah merupakan transformasi
dari energi potensial gravitasi yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Dalam
menggerakkan turbin air, aliran air dapat dimanfaatkan ketika terdapat kecepatan aliran
air.
Latar belakang invensi ini berhubungan dengan no patent US20090194997 ,
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dimana dijelaskan tentang turbin tipe darrius, turbin air tipe darrius menggunakan sudu
hidrofoil dan poros horisontal
Latar belakang invensi ini berhubungan dengan no patent US37008171 B1,
dimana dijelaskan tentang turbin air tipe savonius,

turbin angin tipe savonius

menggunakan sudu baling-baling berbentuk huruf S dan poros vertikal
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Latar belakang invensi ini berhubungan dengan desain dan alat turbin air poros
vertikal tipe savonius yang dapat dibuat dari besi, stainless steel, alumunium, tembaga
atau pelat logam lain sesuai dengan kebutuhan.
Pada invensi ini berbeda dengan invensi-invensi sebelumnya, pada invensi ini
adalah sebuah turbin air yang menggunakan poros horizontal sebanyak dua, turbin air
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pada invensi ini menggabungkan sudu tipe darrius dan tipe savonius menjadi satu
kesatuan, pada invensi ini juga menggunakan pemandu arah aliran air, menggunakan
media air. Turbin air pada invensi ini cocok digunakan untuk aliran air dengan
kecepatan rendah.
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Uraian Singkat Invensi
Invensi ini adalah merupakan alat turbin air poros horisontal menggunakan
integrasi sudu tipe darrius dan savonius dengan pemandu arah aliran air. Alat turbin air
dapat dibuat dari besi atau pelat logam lain yang mempunyai kekuatan sesuai dengan
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kebutuhan dan tahan terhadap rendaman air tawar atau air laut.
Alat turbin air pada invensi ini adalah menggabungkan sudu tipe darrius dan
sudu tipe savonius, dimana kedua tipe sudu tersebut dalam aliran air menghasilkan arah
gerakan yang berbeda. Pada invensi ini dilengkapi dengan sistem gear, sistem gear
pada invensi ini bertujuan untuk menyatukan dua arah gaya yang berbeda dari kedua
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tipe sudu menjadi satu arah gerakan yang sama.
Pada invensi ini juga menjumlahkan torsi yang didapat dari tipe sudu darrius
dan torsi yang didapat dari tipe sudu savonius, sehingga torsi yang didapat adalah
menggabungkan torsi yang didapat dari tipe sudu darrius dan tipe sudu savonius.
Sehingga torsi yang didapat dari invensi ini
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lebih besar dari yang turbin air

konvensional.
Uraian Singkat gambar.
Gambar 1. Memperlihatkan cara kerja turbin air poros horisontal tipe darrius
Gambar 2. Memperlihatkan cara kerja turbin air poros horisontal tipe savonius
Gambar 3. Memperlihatkan letak gear pada turbin air poros horisontal yang
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menggunakan integrasi antara tipe sudu darrius dengan tipe sudu savonius
Gambar 4. Memperlihatkan letak diameter turbin air tipe sudu savonius, diameter
turbin tipe sudu darrius dan tebal sudu hidrofoil
Gambar 5. Memperlihatkan letak gear pada desain turbin air poros horisontal yang
menggunakan integrasi antara tipe sudu darrius dengan tipe sudu savonius
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Gambar 6. Desain turbin air poros horisontal tipe darrius tampak melintang
Gambar 7. Desain turbin air poros horisontal tipe savonius tampak melintang
Gambar 8. Desain turbin poros horisontal gabungan antara tipe savonius dan tipe
darrius tampak melintang
Uraian Lengkap Invensi
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Disini akan dijelaskan bentuk dari invensi secara terinci. Bentuk dari invensi ini adalah
alat turbin air poros horizontal menggunakan integrasi tipe sudu darrius dan tipe sudu
savonius dengan pemandu arah aliran air. Untuk lebih menjelaskan uraian lengkap
invensi ini adalah akan dijelaskan secara rincin dalam 4 tahap : (1). Turbin air poros
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horisontal menggunakan tipe sudu darrius, (2). Turbin air poros horisontal
menggunakan tipe sudu savonius, (3). Turbin air poros horisontal tipe integrasi sudu
darrius dan sudu savonius, (4). Sistem gear,
(1). Turbin air poros horisontal menggunakan tipe sudu darrius
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Turbin air tipe sudu darieus merupakan turbin air yang menggunakan sudu
hidrofoil untuk menghasilkan lift/gaya angkat. Sudu hidrofoil yang digunakan memakai
standard NACA agar menghasilkan lift dan aliran disekitar sudu hidrofoil tidak terjadi
separasi apabila terjadi sudut serang tidak besar. Arah gaya pada poros dari turbin air
sudu darrius adalah berlawanan dengan arah gaya aliran air.
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Turbin air poros horisontal tipe sudu darrius secara detail dapat dilihat tampak
melintang pada gambar 6, turbin air tipe sudu darrius merupakan alat yang dapat
digunakan untuk mengerakkan generator dengan memanfaatkan tenaga aliran air.
Desain turbin air tipe sudu darrius pada invensi ini menggunakan sudu berbentuk
hidrofoil sebanyak 3 buah, ketiga sudu tersebut menyatu dalam satu poros dan jarak
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antara ketiga sudu hidrofoil sebesar 120 0 dapat dilihat pada gambar 1.
Ketebalan sudu hidrofoil mempengaruhi kuat tidaknya torsi pada turbin air,
sudu hidrofoil yang tebal mempengaruhi pada semakin besarnya tahanan (drag) pada
sudut serang yang kecil dan kekuatannya besar. Pada invensi ini ketebalan sudu
hidrofoil yang digunakan adalah berkisar antara 12% sampai 18% dapat dilihat pada
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gambar 4.
Sudu hidrofoil pada turbin darieus menggunakan sudu berstandard NACA jenis
simetris untuk mengurangi kavitasi yang terjadi. Seri sudu pada invensi ini adalah seri
NACA 63-2xx dan 63-8xx.
Sudu hidrofoil pada turbin darieus bertujuan untuk mendapatkan gaya angkat
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pada saat aliran air menumbuk sudu hidrofoil, sehingga poros pada turbin tipe darrieus
adalah sebagai rotor dan berputar untuk menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik
yang berupa putaran dari

turbin tersebut kemudian dihubungkan dengan poros

generator dengan melalui transmisi roda gigi dengan perbandingan/rasio terlebih
dahulu, sehingga generator tersebut berputar dan menghasilkan energi listrik.
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(2). Turbin air poros horizontal menggunakan tipe sudu savonius
Turbin air poros horisontal tipe sudu savonius pada invensi ini merupakan alat
yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator dengan memanfaatkan energy
mekanik yang berasal dari aliran air. Dalam invensi ini desain turbin sudu savonius
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yang dibuat dari konstruksi setengah silinder ( konstruksi silinder yang dibelah menjadi
dua ), jumlah sudu tabung pada invensi ini sebanyak 3 buah yang menyatu dalam satu
poros dan jarak antara ketiga sudu tabung sebesar 1200, untuk lebih detail dapat dilihat
pada gambar 2, sedangkan tampak melintang dapat dilihat pada gambar 7. Turbin air
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tipe sudu savonius pada invensi ini bertujuan untuk meneruskan gaya dan torsi dari
aliran air pada kecepatan tertentu yang menumbuk sudu tabung akan diteruskan ke
poros pada turbin air, sehingga poros pada turbin air akan berputar. Kemudian turbin
air tersebut akan menghasilkan energi mekanik.
Energi mekanik yang berupa putaran pada poros di turbin air dihubungkan
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dengan poros generator melalui transmisi sistem gear dengan perbandingan tertentu
terlebih dahulu, sehingga poros generator berputar dan menghasilkan energi listrik.
Turbin air savonius merupakan turbin air yang menggunakan aliran sungai yang
di tampung pada sudu tabung untuk menghasilkan energi mekanik. Arah gaya pada
poros turbin air tipe savonius adalah searah dengan aliran air.
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(3). Turbin air poros horisontal tipe integrasi sudu savonius dan darrius
Turbin air poros horisontal pada invensi ini adalah menggabungkan tipe sudu
savonius dengan sudu darrius menjadi satu kesatuan, desain tampak melimpang dapat
dilihat pada gambar 8, sedangkan desain tampak samping dapat dilihat pada gambar 3.
Pada gambar 3, menjelaskan bahwa aliran arus air pertama-tama akan diarahkan sesuai
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dengan desain arah pengarah aliran air yang dibuat, arah pengarah aliran air yang
dibuat adalah membuat aliran air yang masuk turbin penampangnya akan mengecil
secara perlahan, atau aliran air akan difokuskan pada penampang yang lebih kecil,
bentuk penampang yang mengecil mengikuti bentuk grafik sigmoid, batas mengecil
nya penampang aliran air adalah sampai pada setengah diameter ( ½ diameter ) turbin

25

air.
Setelah aliran air mengumpul pada ujung arah pengarah aliran air, maka aliran
air ini akan menumbuk sudu tabung, tumbukan sudu tabung dengan aliran air akan
menggerakkan sudu tabung searah dengan aliran air, karena sudu tabung bergerak,
maka poros sudu tabung juga akan bergerak, gear no 1 pada gambar 5 yang menyatu

30

dengan poros sudu tabung juga akan bergerak dengan arah sesuai dengan arah aliran
air.
Kemudian jika aliran air menumbuk sudu hidrofoil pada turbin Darrius, maka
akan menggerakkan sudu hidrofoil berlawanan dengan aliran air, karena sudu hidrofoil
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bergerak, maka poros sudu hidrofoil juga akan bergerak, gear no 2 pada gambar 5 yang
menyatu dengan poros sudu hidrofoil juga akan bergerak dengan arah berlawanan
dengan arah aliran air.
Pada gambar 4 menjelaskan tentang penampang ½ diameter turbin savonius
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adalah lebih kecil dari penampang ½ diameter turbin darrius, selisih dari perbedaan
penampang kedua turbin adalah ditentukan oleh tebal dari sudu hidrofoil dari turbin
darrius.
Arah putar gear pada turbin poros horizontal tipe darrius adalah berlawanan
dengan arah putar gear pada turbin poros horizontal tipe savonius. Pada invensi ini di
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lengkapi dengan sistem gear.
(4). Sistem Gear
Desain sistem gear dan letak posisi gear pada invensi ini adalah seperti gambar
5, pada invensi ini menggunakan 4 gear, pada gear no 1 adalah tersambung dengan
poros turbin savonius, arah putar gear no 1 pada poros turbin savonius adalah searah
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dengan arah jarum jam dan searah dengan arus sungai, pada gear no 2 adalah
tersambung dengan poros turbin darrius, arah putar gear no 2 pada poros turbin darrius,
arah putar gear pada poros turbin darrius adalah berlawanan dengan arah jarum jam dan
berlawanan dengan arus sungai, pada gear no 3 adalah tersambung dengan poros
generator, arah putar gear no 3 pada poros generator adalah searah dengan arah jarum
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jam dan searah dengan arus sungai, pada gear no 4 adalah tersambung dengan poros
bebas, arah putar gear no 4 pada poros bebas adalah searah dengan arah jarum jam dan
searah dengan arus air.
Ke empat gear dalam sistem gear yang digunakan pada invensi ini mempunyai
diameter yang berbeda-beda, perbandingan diameter ke empat gear tersebut dipakai
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untuk meningkatkan/mempercepat perputaran pada gear no 3 pada poros generator. Ke
empat gear tersebut ( gear no 1,2, 3 dan 4 ) disatukan dengan rantai.
Sistem gear pada invensi ini mempunyai tujuan yaitu
1. Membuat arah gaya yang didapat dari turbin air poros horizontal tipe savonius dan
turbin air poros horizontal tipe darrius menjadi satu arah gaya yang sama
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2. Menjumlahkan torsi yang dihasilkan oleh turbin hidro poros horizontal tipe darrius
dengan turbin hidro poros horizontal tipe savonius, sehingga torsi yang didapat
melipat menjadi 200%
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Gambar 1. Desain turbin air poros horizontal tipe darrius tampak samping
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Gambar 2. Desain turbin air poros horizontal tipe savonius tampak samping
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Gambar 3.
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Desain turbin air poros horizontal tipe integrasi savonius dan darrius
tampak samping.
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Gambar 4. Diameter turbin air tipe integrasi savonius dan darrius dan tebal hidrofoil
tampak samping
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Gambar 5. Desain dan letak gear pada desain turbin air poros horisontal tipe integrasi
darrius dan savonius tampak samping
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Gambar 6. Desain turbin air poros horisontal tipe darrius tampak melintang
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Gambar 7. Desain turbin air poros horisontal tipe savonius tampak melintang
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Gambar 8. Desain turbin poros horisontal gabungan antara tipe savonius dan tipe
darrius tampak melintang
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Klaim
Suatu alat turbin air poros horizontal tipe integrasi darrius dan savonius
dilengkapi dengan pemandu arah aliran air yang terdiri dari :
1. Turbin air tipe darrius menggunakan sudu hidrofoil
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2. Jumlah sudu hidrofoil sebanyak 3 buah dengan jarak antar sudu hidrofoil
sebesar 120 0.
3. Turbin air tipe savonius dengan sudu tabung setengah silinder
4. Jumlah sudu tabung setengah silinder sebanyak 3 buah dengan jarak antar
sudu tabung sebesar 120 0.
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5. Turbin air tipe integrasi savonius dan darrius dan terletak pada poros yang
bertingkat.
6. Terdapat sistem gear sebanyak 4 gear yang disatukan dengan rantai, gear no
1 untuk poros turbin tipe savonius, gear no 2 untuk poros turbin tipe darrius,
gear no 3 untuk poros generator dan gear no 4 untuk rasio/perbandingan
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gear.
7. Terdapat pengarah aliran air, pengarah aliran air adalah untuk
memusatkan/memfokuskan arah aliran air yang masuk turbin, penampang
pengarah aliran air berbentuk grafik sigmoid.
Poros bertingkat pada turbin air tipe integrasi savonius dan darrius tersambung
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dengan sistem gear, sistem gear ini akan membuat arah gaya yang didapat dari turbin
air tipe savonius dan darrius

menjadi satu arah gaya dan sistem geara ini dapat

menjumlahkan torsi yang dihasilkan oleh turbin tipe darrius dan savonius, sehingga
torsi yang didapat melipat menjadi 150%
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Abstrak
ALAT TURBIN AIR SUMBU POROS HORISONTAL
MENGGUNAKAN INTEGRASI TIPE DARRIUS DAN SAVONIUS
DENGAN PEMANDU ARAH ALIRAN AIR
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Energi mekanik dapat berasal dari aliran air, aliran air adalah merupakan
transformasi dari energi potensial gravitasi yang dimanfaatkan untuk menggerakkan
turbin. Turbin poros horisontal tipe darrius dan tipe savonius saat ini merupakan alat
berbentuk turbin yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator dengan
memanfaatkan tenaga aliran air. Turbin poros horisontal tipe darrius dan tipe savonius
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biasanya di gunakan secara terpisah.
Pada invensi ini dibuat alat turbin

poros horisontal tipe darrius dan tipe

savonius yang digabung menjadi satu turbin baru yang terintegrasi. Pada invensi ini
juga dilengkapi dengan pengarah aliran air, dengan tujuan untuk memfokuskan arah
aliran air yang akan menuju turbin.
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Pada invensi ini alat turbin air poros horizontal menggunakan integrasi antara
tipe darrius dan tipe savonius dengan pemandu arah aliran air terdiri dari : turbin tipe
darrius dengan sudu hidrofoil, jumlah sudu hidrofoil sebanyak 3 buah dengan jarak
antar sudu tabung sebesar 120 0, turbin tipe savonius dengan sudu tabung setengah
silinder, jumlah sudu tabung setengah silinder sebanyak 3 buah dengan jarak antar sudu
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tabung sebesar 120 0, terdapat sistem gear, dalam sistem gear terdapat 4 gear yang
disatukan dengan rantai, gear no 1 untuk poros turbin tipe savonius, gear no 2 untuk
poros turbin tipe darrius, gear no 3 untuk poros generator dan gear no 4 untuk
rasio/perbandingan gear.
Sistem gear pada invensi ini akan membuat arah gaya yang didapat dari turbin
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air poros horizontal tipe savonius dan tipe darrius menjadi satu arah dan menjumlahkan
torsi yang dihasilkan oleh turbin hidro poros horizontal tipe darrius tipe savonius,
sehingga torsi yang didapat melipat menjadi 150%
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