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Turbin Aliran Aksial

Turbin reaksi aliran aksial ini dibedakan menjadi dua :

(i) Turbin Propeler
(ii) Turbin Kaplan
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(i) Turbin Propeler

Turbin ini mempunyai bentuk
seperti propeller kapal makaseperti propeller kapal maka
dinamakan Turbin propeller. Turbin ini
mempunyai blade dengan jumlah 4
sampai 8 buah. Aliran masuk dan

Runner T. Propeller

p
keluar dari runner secara aksial maka
disebut aliran aksial. Sebelum masuk
runner melewati sudu pengarah. p
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(ii)Turbin Kaplan

V.Kaplan (jerman) memodifikasi turbin propeller yaitu sudutnya
Φ θ dapat diatur dalam keadaan berputar, untuk menyesuaikanp p y
dengan beban. Sehingga η tetap tinggi, air lewat sudu tanpa
mengalami “shock”.

k d k l b k l b k kAir masuk dan keluar turbin secara aksial. Turbin ini cocok untuk
Head : 3 – 30 m. dengan kecepatan 60 – 220 r.p.m. turbin ini
dapat mencapai effisiensi 92%
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Turbin Kaplan
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Perbandingan Turbin Impuls dan Turbin Reaksi

T. Impuls

1 H d t k t di l h dik i k h d1.Head tekanan yang tersedia seluruhnya dikonversi ke head
kecepatan sebelum mengenai “bucket”

2.Pada waktu air mengenai bucket, tekanannya tetap dari inlet ke
outletoutlet

3.Turbin terletak di tail race
4.Aliran dapat diatur tanpa kehilangan efisiensi
5 Air dapat dimasukkan hanya dari sebagian keliling roda5.Air dapat dimasukkan hanya dari sebagian keliling roda
6.Komponen - komponen mudah dibongkar dan diperbaiki
7.Putaran rendah untuk kapasitas sama ukurannya besar
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T Reaksi

1. Hanya sebagian di konversi sebelum mengenai runner vanes
2. Tekanan dan kecepatan berubah selama mengalir melewati vanes
3. Turbin tercelup dalam tail race atau diatas, tetapi dihubungkan

dengan draft tube
4. Ada pengurangan effisiensi
5. Harus masuk melalui seluruh kelilingnya
6. Sulit dibongkar dan dimaintenance
7 Ukurannya kecil7. Ukurannya kecil
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