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ABSTRACT 
Kaplan turbine is one of reaction turbine’s which rely on the water power reaction for turn wheel turbine. The 
advantage of  Kaplan turbine lies in its runner which can close and open itself with regard to the water debit 
available. A 10 KW Kaplan turbine then is used here. In this research, calculations of the main parts of the 
turbine namely runner, guide vane, hub, casing and runner mechanism system are conducted. The research 
method deployed is redesigning and improving the hydrodinamic system and construction. Next, a simulation is 
done using facilities available in P2 Telimek such as CSA Nastran and CFD Fluent. Then, model and prototype 
will be built. Then building the model and prototype this system.  From the calculation of Kaplan turbine which 
has been designed with power (P) = 10 kW, rotation (n) = 900 rpm and the predetermined efficiency (ηT) = 80% 
and the fact that the turbine works on head (H) = 5 m, the debit (Q) needed is 0.26 m3/s. 6 runners are used here 
with turbine hub diameter = 160 mm and runner outer diameter = 320 mm. A runner driver mechanism made 
from big gear bevel (Z2) = 48 edges as the driver, pinion (Z1) = 16 and modul (m) = 1.5 is employed to drive the 
turbine. 
Keywords : Kaplan turbine’s design, runner driver mechanism, electric power 

 

ABSTRAK 
Turbin Kaplan merupakan salah satu turbin reaksi yang pemanfaatannya mengandalkan daya reaksi air untuk 
memutar roda turbin. Turbin Kaplan memiliki keunggulan yaitu sudu geraknya dapat menutup atau membuka 
menyesuaikan dengan debit air yang tersedia. Untuk kegiatan ini, dilakukan penelitian turbin jenis kaplan 
dengan daya 10 kW. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan pada bagian utama turbin, yaitu sudu 
gerak/runner, sudu pengarah, hub, rumah turbin, dan sistem mekanisme sudu gerak. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah dengan merancang ulang dan memperbaiki sistem hidrodinamik dan konstruksi. Setelah 
melakukan perancangan disimulasikan dengan menggunakan fasilitas yang telah tersedia di Puslit Telimek-LIPI 
yaitu CSA Nastran dan CFD Fluent. Dari hasil rancangan kemudian akan dibuat model dan prototipe. Dari 
perhitungan turbin kaplan yang dirancang dengan daya ( P ) = 10 kW dengan putaran ( n) = 900 rpm dan 
effisiensi ( ηT ) yang direncanakan sebesar 80% dan turbin kaplan tersebut bekerja pada head  ( H ) = 5 m maka 
besarnya debit (Q) yang dibutuhkan 0.26 m3/s. Runner yang digunakan berjumlah 6 buah dengan diameter hub 
turbin = 160 mm dan diameter luar runner 320 mm. Untuk menggerakan sudu putar/runner, digunakan suatu 
mekanisme penggerak runner yang terbuat dari bevel gear besar ( Z2 ) = 48 mata sebagai penggerak dan bevel 
gear kecil/pinion ( Z1 ) = 16, modul ( m ) = 1.5,  

Kata kunci : perancangan, turbin Kaplan, mekanisme sudu gerak, pembangkit listrik 

 
 
 
 
 
 

 



PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Penggunaan pembangkit listrik tenaga air bagi 
pembangunan di Indonesia perlu ditingkatkan, 
mengingat potensi tenaga air sangat besar dan 
sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk 
mendahulukan sumber daya energi yang dapat 
diperbaharui. Seperti kita ketahui bahwa debit air 
pada aliran sungai tidaklah tetap besarnya. Hal ini 
akan berimbas pada kualitas listrik, seperti 
tegangan dan frekwensi listrik yang dihasilkan. 
Untuk itu diperlukan penelitian turbin 
memiliki keunggulan yaitu sudu geraknya
dapat menutup atau membuka menyesuaikan
dengan debit air yang tersedia, sehingga turbin 

Kaplan memiliki effisiensi yang lebih baik 
dibandingkan turbin jenis lainnya. Turbin Kaplan 
dapat mempertahankan effiensi yang tinggi karena 
memiliki runner yang dapat membuka atau 
menutup selain sudu pengarahnya yang juga dapat 
berputar membuka atau menutup. 
perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang 
mampu menguasai dan mengelola sistem 
pembangkit listrik tenaga air dengan baik  
khususnya dalam hal rancang bangun Turbin Air 
Kaplan.  

METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
dengan merancang ulang dan memperbaiki sistem 
hidrodinamik dan konstruksi. Setelah melakukan 
perancangan disimulasikan dengan menggunakan 
fasilitas yang telah tersedia di Puslit Telimek
Dari hasil rancangan kemudian akan dibuat model 
dan prototipe. Dalam mendesain 
menggunakan software CSA Nastran
Fluent agar menghasilkan bentuk disain 

LANDASAN TEORI
 

Teori Dasar Turbin Kaplan

Sesuai dengan persamaan Euler, maka makin kecil 
tinggi air jatuh yang tersedia makin sedikit 
belokannya aliran air di dalam sudu jalan. Dengan 
bertambahnya kapasitas air yang masuk ke dalam 
turbin, maka akan bertambah besar pula luas 
penampang saluran yang dilalui air, dan selain itu 
kecepatan putar turbin yang demikian bisa 
ditentukan lebih tinggi. Kecepatan spesifik 
bertambah, kelengkungan sudu, jumlah sudu, dan 
belokan aliran air di dalam sudu berkurang.
Keuntungan turbin baling-baling bila diband
dengan turbin Francis adalah kecepatan putarnya 
bisa dipilih lebih tinggi, dengan demikian roda 
turbin bisa dikopel (dihubungkan) langsung dengan 
generator dan ukurannyapun lebih kecil. Oleh Prof. 
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Kaplan, turbin baling
sedemikian rupa sehingga sudu jalan turbin tersebut 
dapat diputar di dalam leher poros. Jadi dengan 
demikian sudut sudu dapat diatur sesuai dengan 
kondisi operasi turbin saat itu.

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1.  Turbin Kaplan

 
Roda Jalan Turbin Kaplan: Konstuksi 
dan Keadaaan Aliran Air
 
Pada turbin kaplan maksudnya adalah mendapatkan 
gaya tangensial T (gaya putar) yang bisa 
menghasilkan torsi pada poros turbin.

 

Gambar 2.  kisi-kisi dan g

A = gaya ke atas 
W = gaya tahanan 
T = gaya tangensial 
S = gaya geser, tegak lurus 
R = resultan gaya 
 

Besarnya gaya tangensial 
selisih Wu2 – Wu1 atau yang berhubungan dengan 
Cu1 – Cu2 yang harganya kecil.

 
Pemutaran Sudu pada Saat Pengaturan 
Beban Tidak Maksimum

Ciri-ciri turbin Kaplan adalah sudut sudu jalan bisa 
diubah pada saat beban sebagian (tidak maksimum) 
untuk disesuaikan dengan kondisi aliran.
sudut sudu jalan pada saat pembebanan sebagian 
disebabkan karena posisi sudu jalan diputar. Untuk 
daya yang dihasilkan turbin h
maka sudu pengarah diputar sedemikian rupa 
hingga kapasitas air V diredam menjadi V/2, 

 

Kaplan, turbin baling-baling dikembangkan 
rupa sehingga sudu jalan turbin tersebut 

dapat diputar di dalam leher poros. Jadi dengan 
demikian sudut sudu dapat diatur sesuai dengan 
kondisi operasi turbin saat itu. 

 

Turbin Kaplan 

alan Turbin Kaplan: Konstuksi 
Aliran Air 

Pada turbin kaplan maksudnya adalah mendapatkan 
(gaya putar) yang bisa 

menghasilkan torsi pada poros turbin. 

 

gaya pada profil sudu jalan 

 

S = gaya geser, tegak lurus T 

Besarnya gaya tangensial T tergantung kepada 
Wu1 atau yang berhubungan dengan 

Cu2 yang harganya kecil. 

ada Saat Pengaturan 
Beban Tidak Maksimum 

adalah sudut sudu jalan bisa 
diubah pada saat beban sebagian (tidak maksimum) 
untuk disesuaikan dengan kondisi aliran. Perubahan 
sudut sudu jalan pada saat pembebanan sebagian 
disebabkan karena posisi sudu jalan diputar. Untuk 
daya yang dihasilkan turbin hanya setengahnya, 
maka sudu pengarah diputar sedemikian rupa 
hingga kapasitas air V diredam menjadi V/2, 
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dengan demikian Cm dan C2 berkurang menjadi 
setengahnya juga. 

 

Gambar 3. Segitiga kecepatan pada saat 
beban penuh dan beban sebagian pada 

turbin kaplan 

 
Kecepatan pada Sudu Turbin Kaplan 

Untuk menghitung kecepatan air pada sudu turbin 
diperlukan faktor harga yang besarnya : 

 

Hg..2
                                    (1)                               

Sehingga,   

� Kecepatan tangensial masuk sudu pada sisi 
luar sudu : 

U1 = U1* . 
Hg..2

(m/dtk)       (2)                                    
  d imana u1

*  d idapat dar i tabel 

� Kecepatan tangensial masuk sudu pada 
leher poros/hub :  

       UN = UN* . 
Hg..2

(m/dtk)      (3)                                 
 d imana uN

*  didapat dar i tabel 

� Kecepatan meridien pengarah : 

Cm pengarah = Cm*pengarah . 
Hg..2

 
(m/dtk)                               (4) 

 d imana Cm*pengarah didapat dar i tabel 
� Kecepatan meridian keluar sudu :  

C2m = C2 = 
A

Q
 (m/dtk)              (5)                                             

� Kecepatan tangensial pada tengah sudu 
atau U rata-rata :  

      UM = (U1 + UN)/2 (m/dtk)         (6)                                      
� Kecepatan mutlak masuk sudu pada arah 

u:  

Cu1= 
M

T

U

Hg..η

  

(m/dtk)            (7)  

 
                                        

� Kecepatan mutlak masuk sudu pada 
tengah-tengah sudu :  

   C1 = 
2

1
2

2 um CC + (m/dtk)     (8)                                 

� Kecepatan relatif keluar sudu pada tengah-
tengah sudu :  

   W2 = 
2

2
2

mM CU + (m/dtk)   (9)                                 

� Sin β2 = C2m/W2                                 (10)                                              

� β rata-rata =  
2

21 ββ +

                     (11)                                      

� W rata-rata = 
2

21 WW +
 m/dtk         (12)                                       

� Kecepatan air melalui seluruh penampang:    
C2 = Cm                                    (13) 

 

 

         Gambar 4. Grafik menentukan u1
*  , uN* dan 

Cm*pengarah 

 
Gaya-Gaya pada Sudu Turbin 
Gaya-gaya yang bekerja pada sudu turbin antara 
lain : 

� Gaya tangensial 
         Yaitu gaya yang memutar sudu turbin, 

yang besarnya: 
         T = DM.π.B.cm.ρ(w2u – w1u)    (14)                                        

� Momen puntir : Mt = T . r                   (15)                                      

� Gaya geser aksial 
           Yaitu gaya yang menumbuk sudu turbin 

searah dengan pergerakan air, yang 
besarnya : 

  S = (ρ/2).(W2
2-W1

2).DM.π .B         (16)                                    
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PERHITUNGAN DAN HASIL 

 
Perhitungan Debit dan Putaran Spesifik 
Turbin 
Turbin kaplan yang direncang memiliki daya ( P ) = 
10 kW dengan putaran ( n) = 900 rpm dan effisiensi 
( ηT ) yang direncanakan sebesar 80%. Turbin 
kaplan tersebut bekerja pada head ( H ) = 5 m. 
Langkah pertama adalah mengetahui besarnya debit 
( Q ) yang dibutuhkan untuk menghasilkan turbin 
dengan spesifikasi di atas, dimana kita dapat 
menggunakan rumus : 

Q = 
THg

P

η..
                              

    =   
8,0.5.8,9

10
 

Q = 0,26 m3/detik 
 
Selanjutnya putaran spesifik ( ns ) turbin dapat 
dihitung dengan rumus : 

ns = 
75,0

.
H

Q
n                                

    = 
75,05

26,0
.900   

    = 137,25 rpm 
 
Ukuran Utama Turbin Kaplan 
Ukuran utama turbin Kaplan adalah sebagai 
berikut : 

� Diameter luar sudu :   

D1 = 
900.

85,14.60
.
.60 1

ππ
=

n

U
 = 0,32 meter  

� Diameter hub/leher poros :  
DN = 0,5 . D1 = 0,5 . 320 = 160 mm 

� Diameter sudu pengarah di bagian sudu 
masuk :  

D0 = 1,2 . D1 = 1,2 . 320 = 384 mm 

� Tinggi sudu pengarah :  

00
0 ... τπ pengarahCD

Q
b

m

=  

       Dimana 0τ
 = faktor penyempitan bagian 

masuk penampang sudu pengarah = 0,9 

Cm pengarah = Cm*pengarah . Hg..2
      

= 0,25 . 9,9 = 2,48 
(Dari grafik didapat Cm*pengarah = 0,25) 

      Sehingga: 

1,0
9,0.475,2..384,0

26,0
0 ==

π
b  meter 

� Luas penampang sudu :   
A= (D1

2 – DN
2).π /4                                                    

=  (0,322 – 0,162) . 3,14/4 = 0,06 m2 
� Diameter tengah-tengah sudu :  

DM = 

m
DD N 24,0

2
16,032,0

2
1 =+=+

  

� Jumlah keseluruhan lebar sudu :  

B = m
DD N 08,0

2
16,032,0

2
1 =−=−

  

� Jarak antar sudu :  

L = 
Z

DM π.
 dimana Z = jumlah sudu  

                                    = 6 buah 

    = 
6

.24,0 π
  = 0,1256 m 

 

Perancangan Sudu dan Hub Turbin 
Sudu adalah bagian yang secara langsung 
mengkonversikan energi potensial yang terdapat 
pada air menjadi energi torsi pada poros turbin. 
Untuk itu perlu analisis komputasi fluida dinamik 
guna memperoleh disain sudu turbin yang optimal. 
Perhitungan ini dilakukan secara manual teoritis. 
Dari hasil perhitungan dilakukan rancangan gambar 
profil sudu. Disain global turbin kaplan dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini 
 

Tabel 1. Hasil desain global turbin kaplan 

Head neto 4.50   m 
Kapasitas maksimum 0.300   m3/s 
Putaran    1000.00   rpm 
Daya maksimum       11.2570 kVA 
Putaran spesifik    177.28   rpm 
Diameter turbin                   0.32 m 
Diameter hub                          0.16 m 
Jumlah sudu                           6      buah 

 
Selanjutnya perhitungan dimensi dan segitiga 
kecepatan pada leher poros, bagian tengah sudu dan 
sisi luar sudu dibuat dalam tabel sbb: 

 

Tabel 2.  Perhitungan dimensi dan segitiga 
kecepatan  

 satuan Leher 
poros 

Tengah 
sudu 

Sisi 
luar  

D m 0,16 0,24 0,32 

U m/dtk 6,44 10,65 14,86 

C1 m/dtk 7,44 5,72 5,14 

W1 m/dtk 4,42 8,32 13,05 

β1 ⁰ ⁰ 32 20 
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C2 m/dtk 4,44 4,44 4,44 

W2 m/dtk 7,82 11,54 15,51 

β2 ⁰ 35 23 17 

Cu1 m/dtk 5,97 3,61 2,59 

C2m m/dtk 4,44 4,44 4,44 

L m 0,084 0, 126 0,168 

 
Dari hasil perhitungan profil sudu turbin dan 
segitiga kecepatan pada sudu turbin kaplan tersebut, 
maka sudu dimodelkan dan dibuat gambar teknis 
seperti pada gambar dibawah ini. 
 

Gambar 5 . Disain sudu gerak/runner 

 
Dari hasil perhitungan dimensi hub, dapat dibuat 
gambar 2 dimensinya seperti di bawah ini 

 

Gambar 6.  Disain hub turbin                 

 

 

Gambar 7. Disain sudu pengarah 

 

Perancangan Rumah Turbin 
Rumah turbin merupakan bagian yang penting 
untuk memperoleh aliran fluida yang terbaik. 
Konstruksi rumah turbin terbuat dari pipa besi baja 
karbon las diameter 400 mm sch 30, dengan tebal 
pipa 9.5 mm. Pemilihan material ini untuk 
mendapatkan konstruksi yang ringan tetapi kuat 
serta mudah dicari dipasaran, sehingga dalam 
proses pembuatan tidak mengalami kesulitan 
material. Disain rumah turbin adalah sebagai 
berikut: 

 

Gambar 8.  Disain casing turbin , rumah poros dan 
hub 

Perancangan Mekanisme Penggerak 
Runner 

 
Untuk menggerakan sudu putar/runner, digunakan 
suatu mekanisme penggerak runner yang terbuat 
dari bevel gear besar sebagai penggerak utama. 
Bevel gear besar akan menggerakan bevel gear 
kecil/pinion yang dipasang pada poros runner 
dengan bantuan pasak  dan mur sebagai 
pemegangnya. Dengan mempertimbangkan spase 
ruangan didalam hub turbin, maka dipilih bevel 
besar ( Z2 ) = 48 mata, bevel gear kecil/pinion ( Z1 ) 
= 16, modul ( m ) = 1.5, perbandingan putaran 
(Z2/Z1) = 3, dan sudut sumbu pinion dan gear besar 
( Σ ) = 90⁰. Material yang digunakan adalah VCN 
150. Selanjutnya perhitungan bevel gear dibuat 
dalam tabel dibawah in : 
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Tabel 3.  Hasil perhitungan bevel gear  

PARAMETER SYMBOL NILAI 

Modul m 1,5 

Jumlah gigi pinion Z1 16 

Jumlah gigi gear besar Z2 48 

Sudut sumbu pinion dan gear besar Σ 90 º 

Dia.lingkaran jarak bagi pinion d1 24 mm 

Dia.lingkaran jarak bagi gear besar d2 72 mm 

Sudut kerucut jarak bagi gear besar δ2 71,56 º 

Sudut kerucut jarak bagi gear pinion δ1 18,44 º 

Panjang sisi kerucut R 37,96 mm 

Tinggi kepala pinion hk1 2,11 mm 

Tinggi kaki pinion hf1 1,187 mm 

Tinggi kepala gear besar hk2 0,887 mm 

Tinggi kaki gear besar hf2 2,413 mm 

Tinggi gigi H 3,3 mm 

Diameter lingkaran kepala pinion dk1 28,01 mm 

Dia.lingkaran kepala gear besar dk2 72,56 mm 

Diameter lingkaran kaki pinion X1 35,33 mm 

Diameter lingkaran kaki gear besar X2 11,16 mm 

Lebar sisi gigi b 12,65 mm 

 
 
 

  
 

Gambar 9. Perancangan mekanisme penggerak 
runner 

KESIMPULAN 
 

1. Dari perhitungan turbin kaplan yang 
dirancang dengan daya ( P ) = 10 kW 
dengan putaran ( n) = 900 rpm dan 
effisiensi ( ηT ) yang direncanakan sebesar 

80% dan turbin kaplan tersebut bekerja 
pada head  ( H ) = 5 m maka besarnya 
debit (Q) yang dibutuhkan 0.26 m3/s. 

2. Untuk memaksimalkan aliran fluida, maka 
jumlah runner yang digunakan berjumlah 
6 buah dengan diameter hub turbin = 160 
mm dan diameter luar runner 320 mm. 

3. Casing turbin didisain sesuai ukuran 
perhitungan dan dirancang agar pola aliran 
air di dalam casing baik/smooth. 

4. Penggunaaan bevel gear pada mekanisme 
penggerak runner sangat cocok mengingat 
spase ruangan di dalam hub turbin yang 
terbatas. 
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