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Deskrisi
ALAT ELEMEN PEMANAS PADA PERMUKAAN DASAR PERALATAN
MEMASAK YANG HEMAT ENERGI
Bidang Teknik Invensi
5

Pada invensi ini adalah berkaitan dengan alat elemen pemanas pada peralatan
memasak yang hemat energi. Untuk lebih khusus invensi ini adalah menjelaskan alat
elemen pemanas yang hemat energi untuk mempercepat distribusi / transfer energi
panas dari pembakaran ke elemen pemanas yang menempel dan menyatu pada
permukaan dasar dengan permukaan peralatan memasak pada saat pembakaran.
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Latar belakang Invensi
Latar belakang invensi ini berhubungan dengan alat elemen pemanas pada
peralatan memasak saat pembakaran yang hemat energi, alat elemen pemanas pada
invensi ini juga dapat digunakan dalam peralatan lain misalkan peralatan oven dan
peralatan lain yang membutuhkan pemanas dari pembakaran.
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Latar belakang invensi ini berhubungan dengan alat elemen pemanas yang dapat
dibuat dari stainless steel, alumunium, tembaga atau pelat logam lain yang mempunyai
sifat transfer energi panas sesuai dengan kebutuhan.
Latar belakang invensi ini berhubungan dengan alat elemen pemanas yang
menghasilkan distribusi pertukaran panas secara linier dalam setiap sisi.
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Latar belakang invensi ini adalah dari aplikasi paten PCT nomer
PCT/US07/07276,

publikasi

nomer

WO/2008/076140,

penemu

invensi

ini

menyarankan untuk memberikan saluran jalannya transfer energi panas pada dinding
permukaan luar pada peralatan memasak. Saluran jalannya transfer energi panas pada
diding permukaan luar adalah memberi ruang antar sirip, dimana sirip memanjang
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secara vertical pada diding peralatan memasak, untuk meminimalisir kehilangan panas
ke udara.
Latar belakang invensi ini adalah dari aplikasi paten PCT nomer
PCT/US07/07276 publikasi nomer WO/2008/076140 penemu invensi ini membahas
pola linear untuk membimbing saluran jalannya transfer energi, tujuannya untuk
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meningkatkan luas permukaan dasar peralatan memasak sehingga memaksimalkan
penyerapan panas dan meningkatkan perpindahan energi termal.
Latar belakang invensi ini adalah dari aplikasi paten PCT nomer
PCT/US09/51980 publikasi nomer WO2010110813A1 penemu invensi menjelaskan
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peralatan memasak yang hemat energi menggunakan sirip pada permukaan dasar
dengan cara liniear satu arah.
Latar belakang invensi ini adalah pada saat kompor dinyalakan, kompor akan
menghasilkan api yang naik keatas mendekati permukaan elemen yang akan
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dipanaskan, api yang dihasilkan berbentuk lingkaran lingkaran bulat yang kecil dari
bawah dan keatas akan membentuk lingkaran lingkaran yang lebih besar sesuai dengan
tekanan gas yang keluar dari pasokan pipa. Daya mengapung udara yang panas
menyebabkan api menyentuh elemen panas pada permukaan. Energi panas ditransfer
dari api ke elemen pemanas pada permukaan melalui konversi serta radiasi termal. Sisi
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dasar lain permukaan akan mentrasfer energy panas ke media lain ( contoh air ) melalui
konduksi dan konversi.
Latar belakang invensi ini adalah dalam proses konvensional pemanasan
permukaaan transfer energi panas dari pembakaran dalam bentuk api langsung ketubuh
permukaaan. Umumnya permukaaan tersebut adalah tidak efisien karena konversi
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langsung dengan permukaaan dan tebal permukaan adalah menjadi penghambat energi
panas dari api ke permukaaan sisi lain.
Berbeda dengan paten PCT nomer PCT/US07/07276 publikasi nomer
WO/2008/076140 dan paten PCT nomer PCT/US09/51980 publikasi nomer
WO2010110813A1, pada invensi yang diajukan adalah desain sirip berbentuk spiral
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segitiga yang saling menyambung seperti gergaji. Alat elemen pemanas pada invensi
ini melekat pada permukaaan yang akan dipanaskan. Dimana elemen pemanas adalah
sebagai triger pertama yang menerima energi panas dari pembakaran. Dan energi panas
akan ditangkap oleh sirip yang berbentuk spiral segitiga yang saling menyambung
seperti gergaji dan akan didistribusikan secara linear ke kiri dan kanan pada setiap sisi.
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Uraian Singkat Invensi
Invensi ini merupakan suatu

alat elemen pemanas pada pembakaran yang

hemat energi. Alat elemen pemanas dapat dibuat dari stainless steel, alumunium,
tembaga atau pelat logam lain yang mempunyai sifat transfer energi panas sesuai
dengan kebutuhan. Alat elemen pemanas adalah melekat dan menyatu pada permukaan
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pemanas yang diletakkan diatas pembakaran. Bentuk alat elemen pemanas yang
melekat dan menyatu pada permukaan pemanas adalah berbentuk sirip dengan pola
spiral segitiga yang saling menyambung seperti gergaji.
Uraian Singkat gambar.
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Gambar 1 Memperlihatkan diagram letak alat elemen pemanas yaitu antara pembakaran
dan permukaan pemanas. Alat elemen pemanas melekat dan menyatu pada
permukaan pemanas.
Gambar 2 Memperlihatkan alat elemen pemanas berbentuk sirip dengan pola spiral
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segitiga yang saling menyambung seperti gergaji

dengan tujuan untuk

memperlebar permukaan dan menangkap energi panas yang berasal dari
pembakaran, (a). Permukaaan alat elemen pemanas berbentuk lingkaran
tampak atas, (b). Permukaaan alat elemen pemanas berbentuk segiempat
tampak atas.
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Gambar 3 Memperlihatkan alat elemen pemanas berbentuk sirip berbentuk pola spiral
segitiga yang saling menyambung seperti gergaji dengan tujuan
memperlebar permukaan yang terkena panas (tinggi sirip 12 mili meter, gap
antar sirip 4 mili meter, tebal sirip 2 mili meter, tebal permukaan pemanas 2
mili meter, dan dengan ujung runcing bertujuan untuk memudahkan
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menangkap energi panas.
Gambar 4 Memperlihatkan alat elemen pemanas berbentuk sirip dengan pola spiral
segitiga yang saling menyambung seperti gergaji untuk menangkap energi
panas dari proses pembakaran dan mentransfer energi panas secara linear
dalam setiap sisi.
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Uraian Lengkap Invensi
Disini akan dijelaskan bentuk dari invensi secara terinci. Bentuk dari invensi ini
adalah suatu desain elemen pemanas pada permukaan pembakaran yang hemat energi.
Mengacu pada gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 komponen utama elemen pemanas
adalah berbentuk sirip yang mempunyai pola spiral segitiga yang saling menyambung
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seperti gergaji . Tujuan dari bentuk elemen panas pada invensi ini, bentuk sirip untuk
menyerap energy panas dan meningkatkan luas permukaan pada proses pemanasan,
bentuk pola spiral segitiga yang saling menyambung seperti gergaji pada sirip untuk
menangkap energi panas dari pembakaran dan sebagai saluran untuk mendistribusikan /
mentransfer energi panas ke sisi sebelah kiri dan kanan secara linear. Elemen pemanas
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yang hemat energi pada invensi ini adalah menjadi satu dan melekat dengan permukaan
yang akan dipanaskan sehingga konsep pertukaran energi yang akan diciptakan akan
menjadi meningkat dan panas pada permukaan juga akan meningkat.
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Klaim
Suatu alat elemen pemanas yang terbuat dari stainless steel, alumunium,
tembaga atau pelat logam lain yang mempunyai sifat mentransfer energi panas,
berbentuk sirip dengan pola spiral segitiga yang saling menyambung seperti gergaji,
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melekat dan menyatu pada permukaan pemanas diatas pembakaran.
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Abstrak
ALAT ELEMEN PEMANAS PADA PERMUKAAN DASAR PERALATAN
MEMASAK YANG HEMAT ENERGI
Alat elemen pemanas pada permukaan dasar peralatan dapur yang hemat energi.
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Bentuk dari alat elemen pemanas adalah melekat dan menyatu pada permukaan dasar
peralatan memasak berbentuk sirip dengan pola spiral segitiga yang saling
menyambung seperti gergaji, tujuan alat ini adalah untuk memudahkan dalam distribusi
energi panas pada permukaan pembakaran. Kegunaannya juga untuk menyerap energi
panas dan meningkatkan luas permukaan pemanasan pada proses pembakaran,
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menangkap energi panas pada saat proses pembakaran. Alat elemen pemanas pada
invensi ini dapat meningkatkan transfer energi panas dari proses pembakaran ke media
dan menghemat energi sampai 40%.
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Proses Pembakaran

5

Alat Elemen
Pemanas yang
menempel dan
menyatu pada
permukaan dasar

Gambar 1. Diagram letak alat elemen pemanas diantara proses pembakaran dan
permukaan dasar peralatan memasak.
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Permukaan Dasar
Peralatan Memasak
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(a) Alat elemen pemanas berbentuk lingkaran tampak atas

(b). Alat elemen pemanas berbentuk segitiga tampak atas
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Gambar 2. Alat elemen pemanas sirip berbentuk pola spiral segitiga yang saling
menyambung seperti gergaji untuk menangkap energi panas berbentuk bola
api dari proses pembakaran.
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Pembakaran
Loncatan Api Dari Pembakaran
Sirip bentuk runcing
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Permukaan pemanas
Media Lain untuk dipanaskan

Gambar 3. Bentuk alat elemen pemanas pada permukaan adalah berbentuk sirip pola
spiral segitiga yang saling menyambung seperti gergaji untuk memperlebar
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permukaan yang terkena panas

9

Pembakaran
Loncatan Api Dari Pembakaran
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Permukaan pemanas
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(a) Tampak samping
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(a) Tampak atas
Gambar 4. Bentuk alat elemen pemanas pola spiral segitiga yang saling menyambung
seperti gergaji untuk transfer panas secara linear dalam tiap sisi (tinggi
sirip 12 mili meter, gap antar sirip 4 mili meter, tebal sirip 2 mili meter,
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tinggi segitiga 6 mili meter, dasar segitiga 8 milimeter, tebal permukaan
pemanas 2 mili meter)

