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Deskripsi

KINCIR ANGIN KERJA GANDA (DOUBLE ACTING)
SEBAGAI PENGGERAK POMPA PISTON

Bidang  Teknik Invensi5

Invensi ini berhubungan dengan suatu kincir angin kerja ganda (double

acting) untuk menaikan air dan dapat difungsikan untuk menambah oksigen

terlarut dalam air pada areal tambak dalam upaya untuk mendapatkan energi

alternatif, dengan konstruksi yang sederhana, dapat menangkap angin dari segala

arah, dirangkai dengan piringan roda engkol untuk menagangkat tuas pompa air.10

Latar Belakang Invensi

Secara umum alat ini digunakan untuk keperluan usaha bidang perikanan,

tambak ikan, tambak garam, maupun industri pertanian. Saat ini untuk

menggerakkan alat-alat industri perikanan dan pertanian mengunakan diesel yang15

menggunakan bahan bakar minyak atau memakai energi listrik. Penggunaan

bahan bakar minyak maupun energi listrik tersebut memerlukan biaya

operasional dan biaya perawatan yang cukup tinggi dan menimbulkan polusi

udara. Sehingga perlu diupayakan peralatan dengan energi alternatif yang murah

tidak menimbulkan polusi, jumlahnya melimpah, dan ramah lingkungan.20

Pemanfaatan aliran angin pantai, darat dan pegunungan untuk keperluan

industri sudah ada, tetapi untuk memanfaatkan energi ini yang lebih efektif dan

mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan peralatan inovasi baru yang dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan kincir angin yang sudah ada selama

ini untuk kebutuhan yang sederhana banyak kelemahan dari segi desain yang25

kemiringan sudu-sudunya dan jumlahnya tidak sesuai dengan kemampuan aliran

angin yang tersedia sehingga energi yang diperoleh kurang maksimal. Pada kincir

angin double acting ini, jika arah angin berubah kerangka kincir akan berputar

mengikuti arah aliran angin. Untuk menghindari terpaan aliran angin yang datang

dari samping dan agar sudu kincir selalu menghadap arah aliran angin, peralatan30

ini dilengkapi dengan komponen pengarah angin. Hal ini bertujuan untuk

menambah efisiensi kekuatan energi aliran angin dan peralatan ini dapat berputar

secara maksimal jika menghadap ke arah aliran angin.
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Masalah-masalah tersebut di atas telah dapat diselesaikan dengan peralatan

menurut invensi kini ini kerangka kincir yang bisa berputar mengikuti arah aliran

angin. Lagi pula sudut kemiringan sudu-sudu kincir dan jumlah sudu-sudu kincir

dapat mendukung memudahkan mengkonversi energi aliran angin yang searah

menjadi energi gerak putar. Model peralatan ini dibandingkan peralatan yang5

sudah ada mempunyai kelebihan antara lain sudu (baling-baling) beserta kerangka

kincir ini dapat berputar mengikuti arah angin apalagi kincir ini dilengkapi sirip

pengarah angin agar dapat memanfaatkan energy aliran angin secara maksimal.

Karena peralatan invensi ini secara permanen di tanam di tanah dengan

pengecoran beton memungkinkan energi tersebut bisa ditransfer dengan10

mengunakan poros engkol untuk menggerakan pompa air (untuk menaikkan air)

atau pompa angina (untuk menambah oksigen terlarut dalam air) sesuai dengan

kebutuhan pengguna. Peralatan invensi ini tidak memerlukan biaya operasional

dan perawatan yang tinggi dan mampu bekerja siang malam secara terus menerus

sehingga pengoperasian peralatan ini bisa multi guna, kedua sisi untuk15

menggerakkan pompa air atau satu sisi sebelah untuk menggerakan pompa air dan

sisi lainnya untuk pompa angin.

Ringkasan Invensi

Invensi ini merupakan suatu peralatan untuk memanfaatkan energi aliran20

angin dari segala arah yang mempunyai arah gerak gaya lurus atau aliran searah

diubah oleh baling-baling peralatan ini menjadi gaya gerak putar, kemudian

energi ditransfer menggunakan piringan dan poros engkol untuk menggerakkan

sistem pompa air.

Peralatan menurut invensi ini terutama terdiri dari beberapa baling-baling25

yang terangkai dalam satu kerangka bulat pada satu poros/as, selanjutnya poros

tersebut bisa berputar karena baling-baling yang tersusun pada kerangka dengan

kemiringan pada derajat tertentu tersebut terdorong aliran angin ke belakang yang

mengakibatkan sudu-sudu (baling-baling) begerak ke samping silih berganti

sehingga menjadi sebuah putaran.30
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Baling-baling ini mempunyai lengkungan tertentu, dan ditempatkan pada

kerangka bulat dengan kemiringan tertentu sehingga dapat menangkap energi

aliran angin gerak lurus, dan mengubah menjadi gerak putar yang kuat.

Dengan bantuan kerangka bulat ini memudahkan penempatan posisi

baling-baling, dapat diatur derajat kemiringan sedemikian rupa, sehingga posisi5

baling-baling tidak mudah berubah kena terpaan angin.

Ketepatan penempatan posisi sudu-sudu pada kemiringan  derajat tertentu

di kerangka bulat, dan kelengkungan sudu-sudu merupakan kunci utama alat ini

untuk bisa berputar dengan perolehan energi yang kuat.

Peralatan menurut invensi ini beserta metode pembuatannya, dan cara10

penggunaannya akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini mengacu pada gambar-

gambar berikut ini yang merupakan salah satu (tetapi bukan satu-satunya)

perwujudan sebaiknya dari invensi kini ini.

Uraian Singkat Gambar15

Gambar 1: Pandangan tampak samping dan komponen utama ini menujukkan

penangkapan energi secara maksimal menghadap aliran angin dari

depan.

Gambar 2:Pandangan tampak depan agak menyamping dari peralatan kincir

angin Double Acting sebagai penggerak pompa piston lengkap dengan20

komponennya.

Gambar 3:Menunjukkan koponen-koponen kincir menurut temuan ini setelah

dilepas dari kerangka.

Uraian Lengkap Invensi25

Dengan mengacu kepada Gambar 1 unsur-unsur utama peralatan system

enam sudu-sudu mempunyai kelengkungan tertentu menurut invensi kini ini

maupun metode pembuatannya akan dijelaskan lebih lanjut, dimana setiap sudu-

sudu (1) tepinya mempunyai kelengkungan tertentu yang dapat mengubah energi

searah aliran angin menjadi gerak putar.30

Sudu-sudu (1) tersebut dipasang pada kerangka dan ditanam dengan

sebuah poros kincir (12) sehingga sudu-sudu tersebut terpasang dengan
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kedudukan yang permanen tidak mudah berubah jika kena terpaan angin. Posisi

kedudukan sudu-sudu (1) sangat menentukan efisien penangkapan energi aliran

angin. Untuk menetukan lebar sudu-sudu (1) ditentukan oleh seberapa besar

kepekaan reaksi kincir oleh aliran angin yang diinginkan, semakin lebar sudu-

sudu semakin peka terhadap aliran angin. Sedangkan panjang sudu-sudu (1)5

ditentukan oleh berapa besar energi  dibutuhkan untuk memutar alat yang menjadi

beban kerja kincir ini semakin besar beban kerja alat harus diimbangi dengan

semakin panjang sudu-sudu (1). Jumlah sudu-sudu (1) ditentukan oleh berapa

kecepatan putaran poros kincir (12) per menit yang diperlukan untuk memutar

peralatan yang digerakan oleh kincir.10

Bagian peralatan yang digunakan untuk menyalurkan energi putaran kincir

disebut poros kincir (12). Poros kincir ini berbertuk silinder dan panjang

menyesuaikan desain bahan terbuat dari benda keras yang mampu menahan beban

berat kincir pada saat penyaluran energi. Poros kincir ditempatkan diantara dua

batang balok kerangka (9) di dekat ujung poros kincir di pasang bearing kanan15

kiri sedangkan rumah bearing dipasang pada dua balok kiri kanan pada kerangka.

Pada ujung poros kincir (12) kanan kiri dipasang piringan roda engkol (2).

Piringan Roda engkol (2) yang menurut temuan kini ini berfungsi untuk

mengubah enegri gerak putar menjadi gerak lurus ini memungkinkan energi gerak

putar yang dihasilkan oleh putaran kincir untuk menggerakan pompa air. Piringan20

roda engkol (2) di tengah dan di tepi diberi lubang. Lubang yang di tengah tempat

menancapnya poros kincir (12), sedangkan lubang di tepi tempat untuk

menancapkan poros engkol (bentuknya kecil) berfungsi sebagai perangkai batang

eksentrik (3).

Alat untuk menyalurkan energi gerak lurus dari piringan roda engkol (2)25

ke batang piston (5) menurut temuan kini ini disebut batang eksentrik (3). Batang

eksentrik (3) terbuat dari batang baja yang panjangnya menyesuaikan desain,

jumlahnya dua batang terletak sebalah kiri dan kanan di luar kerangka, pada

ujung-ujung batang eksentrik (3) terdapat lubang. Lubang yang atas untuk

memasang poros beserta baut agar dapat terangkai dengan piringan roda engkol30

(2), sedangkan lubang bagian bawah  poros beserta baut agar dapat terangakai

dengan batang piston pompa (5). Batang eksentrik (3) ini gerakannya tidak persis
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gerak lurus ke atas dan ke bawah. Batang eksentrik bagian atas akan bergerak ke

atas bawah dan juga bergerak ke samping kanan dan kiri. Karena batang eksentrik

(3) gerakannya menyesuaikan dengan gerakan piringan eksentrik (2), sedangkan

ujung batang eksentrik (3) bagian bawah akan bergerak lurus keatas dan ke

bawah.5

Komponen untuk mengatur agar ujung bawah batang eksentrik (3) dapat

bergerak tegak lurus ke atas dan ke bawah menurut temuan kini ini disebut

batang ungkit (4). Adapun batang ungkit (4) ini berbentuk balok segi panjang

yang terbuat dari benda keras, ukuran lebar, tebal dan panjang menyesuaikan

dengan desain. Batang ungkit (4) ini terdapat empat lubang yang posisinya ada di10

ujung kanan dan kiri tengah batang. Lubang sebelah kanan dan kiri sebagai

tempat kedudukan baut untuk merangkai batang ungkit (4) dengan  lubang kiri,

kanan yang terdapat pada batang eksentrik (3), kemudian dua komponen tersebut

dirangkai dengan bantuan alat yang disebut pelurus batang eksentrik (15). Lubang

batang ungkit (4) yang di tengah untuk menempatkan poros batang ungkit (13) ke15

penyangga poros batang ungkit. Penyangga batang ungkit ini ditempatkan pada

tengah kerangka bagian dasar berfungsi untuk mempertahankan posisi batang

ungkit (4) tetap pada posisi kalau ada gerakan dari roda engkol (2). Jika

digambarkan kerjanya batang ungkit (4) ini seperti mainan anak jungkat-jungkit,

karena apabila ujung batang ungkit (4) kiri ditarik ke atas oleh roda engkol (2)20

sebelah kiri maka ujung batang ungkit sebelah kanan akan turun  ke bawah

beserta piringan roda engkol sebalah kanan. Komponen alat ini akan bergerak

naik turun secara terus menerus.

Alat untuk mengangkat air ke suatu ketinggian menurut temuan kini ini

disebut pompa air (6). Pompa air (6) ini terbuat dari tabung panjang dan25

diameter disesuaikan dengan desain. Tabung pompa air (6) ini dipasang secara

vertikal pada kerangka (9). Pompa air (6) menpunyai koponen-komponen sebagai

berikut: tabung pompa ini tebuat dari pipa ujung bawah berlubang dan pipa bagian

atas diberi sambungan pipa berbentuk (T) sebagai tempat penyambungan pipa

pengalir di dalam pipa pompa air (6) terdapat dua katup yang pertama berada30

ditengah piston (7) dan katup yang ke dua ditempatkan di ujung pipa pompa air

(6) alat ini dinamakan katup balik (8). Katup balik ini berfungsi menahan air agar
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tidak turun setelah dihisap oleh piston. Untuk menghubungkan piston (7) dengan

pelurus batang ungkit menggunakan alat disebut batang piston (5).

Alat untuk merangkai komponen-komponen kincir ini disebut kerangka

(9). Kerangka (9) ini terbuat dari material berbentuk balok persegi jumlahnya

empat batang yang dua batang dipasang tegak lurus dan yang dua lagi dipasang5

medatar, batang-batang persegi ini disambung sehingga membentuk huruf (H).

Batang persegi yang posisinya tegak lurus kiri kanan ujung sebelah atas diberi

lubang bulat untuk penempatan rumah bearing poros kincir (12), sedangkan yang

sebelah bawah diberi lubang segi panjang untuk tempat pergeseran batang ungkit

(4). Batang kerangka yang dipasang mendatar diberi tiga lubang. Lubang tersebut10

terletak di ujung sisi kiri kanan dan yang satunya ada ditengah. Fungsi lubang

ujung kiri dan kanan untuk menempatkan tabung pompa air (6) kiri-kanan.

Alat yang digunakan untuk menopang gerakan putar kerangka kincir (9)

menurut temuan kini ini disebut roller (13). Roller (13) ini terbuat dari pipa baja

yang ujung atas bagian bawah berlubang. Roller (13) ini dipasang di lubang15

bagian tengah pada batang kerangka yang mendatar. Lubang pipa roller atas

bawah diberi rumah bearing fungsinya untuk menempatkan tiang penyangga

kincir (10). Posisi tiang penyangga (10) masuk ke dalam lubang bearing yang ada

di pipa roller, sehingga dua komponen alat tersebut dapat berputar.

Alat untuk menopang seluruh komponen kincir beserta aktivitasnya20

menurut temuan kini ini disebut tiang penyangga kincir (10). Penempatan posisi

tiang penyangga (10) masuk ke dalam lubang bearing yang ada di pipa roller,

sehingga semua beban berat kincir dan kerangka (9) ditahan oleh tiang penyangga

(10) . Selajutnya agar posisi kincir tidak bergerak jika terkena terpaan aliran angin

maka tiang penyangga (10) ditanam kedalam tanah dengan pengecoran.25

Alat untuk mengarahkan kincir agar selalu menghadap ke arah aliran angin

menurut temuan kini ini disebut pengarah angin (11). Pengarah angin ini

bentuknya seperti bendera terbuat dari pelat baja dipasang pada salah satu batang

kerangka yang tegak lurus dibagian ujung atas pada posisi dibelakang kincir.

Penggunaan peralatan menurut invensi kini ini dapat dibagi atas dua tahap30

yaitu, pertama perakitan peralatan ini pada konstruksi pendukung, dan kedua

mekanisme kerja koponen-koponen alat ini yang mendukung peralatan ini dapat
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merubah aliran angin lurus menjadi gerak putar, dan dapat menggerakan dua alat

pompa dalam sekali kerja.

Pada tahap pertama (lihat gambar 3) enam daun sudu-sudu (1) diikat

dengan baut pada kerangka penguat sudu-sudu, setelah dibaut kuat kemudian

ujung sudu-sudu bagian bawah yang sudah ada lubangnya di masukan lubang-5

lubang baut yang terdapat di piringan tempat merakit sudu-sudu. Sehingga

terbentuk seperti kipas dengan enam baling-baling yang posisinya jarah sudu-

sudu yang satu dengan yang lainya 60 derajat. Selanjutnya poros kincir (12)

dimasukan dedalam lubang yang terdapat ditengah piringan kincir, setelah

pekerjaan ini selesai baru dilakukan perakitan kerangka kincir (9).10

Perakitan kerangka (9) pada gambar 3 dimulai dari memasukkan dua

batang kerangka (9) yang posisinya berdiri tegak lurus kedalam lubang segi empat

yang terdapat pada batang kerangka (9) yang posisinya mendatar bagian atas,

sampai ujung batang bagian bawah menempel pada batang kerangka bawah yang

posisinya mendatar. Selanjunya penyanggah poros batang ungkit dimasukkan15

kedalan lubang persegi empat yang terdapat pada batang kerangka (9) posisi

mendatar bagian atas.  Batang penguat juga dilekatkan pada batang kerangka (9)

yang posisinya mendatar atas bawah sehingga menjadi rangkaian kerangka yang

kokoh dan mampu menopang operasi kincir angin dan peralatan yang digerakkan

oleh alat ini.20

Batang ungkit (4) dimasukan ke dalam poros batang ungkit. Batang ungkit

(4) terdapat lubang-lubang yang posisinya dua ada di tengah dan dua lagi ada di

bagian tepi samping kiri dan kanan. Lubang batang ungkit (4) tengah dimasukan

kedalam lubang poros batang ungkit kemudian dikunci dengan baja selinder

sebagai as, sehingga batang ungkit (4) pada sisi kanan kiri bisa bergerak naik25

turun secara bergantian.

Pipa roller ini dimasukan ke dalam lubang batang kerangaka (9) bagian

bawah yang posisinya mendatar dan dikunci. Pipa roller ujung bagian atas

dipasang roller bearing. Roller bearing ini berfungsi untuk memudahkan gerakan

memutar kerangka kincir (9) untuk mengikuti gerakan perubahan arah angin yang30

menerpa kincir ini.
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Pompa air (6) mempunyai lima bagian komponen utama yang terdiri dari

tabung pompa, piston, batang piston, katup balik, dan saluran pengalir. Piston

dirangkai dengan batang piston (5) kemudian dimasukkan ke dalam tabung pompa

(6). Ujung  tabung pompa (6) bagian atas disambung denga pipa penyambung

bentuk (T). Pipa penyambung (T), sedangkan lubang pipa sambungan (T) bagian5

tengah dipasang pipa pengalir (12). Katup balik (8) dipasang pada ujung tabung

pompa (6) fungsi alat ini untuk menahan air yang dihisap oleh piston ke atas

supaya air tidak jatuh kembali ke bawah, karena pada waktu piston bergerak

kebawah katup ini menutup, sehingga air akan menekan ke atas dan membuka

katup yang terdapat pada piston, hal inilah yang menyebabkan air mengalir ke10

atas.

Tiang penyangga (10) baja silinder ini ujung atasnya dimasukkan ke dalam

pipa roller hingga sampai masuk ke dalam bearing roller, sedangkan ujung bagian

bawah ditanam ke tanah dengan pengecoran beton agar posisi tiang penyaga (10)

tidak akan berubah jika terjadi gerakan kincir beserta gerakan kerangkanya (9),15

karena alat ini akan menopang keseluruhan beban dari kincir dan peralatanya.

Pada tahap kedua (lihat gambar 3) cara memasang alat ini ke konstruksi

pendukung, mula-mula tiang penyangga (10) ditanam di dasar sungai, tepi pantai

atau danau dengan membuat lubang. Tiang penyangga (10) dimasukkan ke lubang

tersebut kemudian diadakan pengecoran beton ditunggu hingga keras. Selanjutnya20

kerangka (9) yang sudah terakit antara komponen-komponen kerangka seperti

batang kerangka, poros batang ungkit, batang ungkit, batang penguat kerangka,

dan pipa roller yang membentuk rangkaian kerangka (lihat gambar 3) dan siap

untuk dipasang ke tiang penyangga (10), selanjut kerangka (9) diangkat kemudian

lubang pipa roller bagian bawah dimasukkan ke ujung tiang penyangga (10)25

hingga kedudukan kerangka pada tiang penyangga (10) pada posisi tegak lurus

yang sempurna.

Cara memasang kincir (1) ke konstruksi kerangka adalah sebagai berikut:

Kincir angin (1) yang sudu-sudunya sudah terangkai dalam piringan dimasukkan

ke poros kincir (12) melalui lubang yang ada di tengah piringan kincir, kemudian30

ujung poros kincir (12) sebelah kiri dimasukkan kedalam lubang bearing yang

terdapat di ujung batang kerangka (9) yang posisi tegak lurus, dan juga yang
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sebelah kanan. Kemudian paling ujung dari poros kincir (12) kiri-kanan dipasang

batang eksentrik (3) kemudian dilakukan pengikatan.

Cara pemasangan pompa air (6) pada kerangka kincir (9) adalah dengan

memasukkan ujung tabung pompa bagian atas kedalam lubang yang terdapat pada

batang kerangka yang terpasang pada posisi mendatar bagian atas, selanjutnya5

ujung bagian bawah pompa di masukkan kedalam lubang yang terdapat pada

batang kerangka (9) pada posisi mendatar pada bagian bawah kerangka (9).

Dengan cara menggabungkan batang eksentrik (3) ke poros bagian tepi

roda engkol (2) kemudian menyambung ujung bawah batang eksentrik (3) ke

pelurus batang eksentrik (3) kiri-kanan dengan penguat baut. Setelah pekerjaan ini10

selasai maka alat kincir angin ini sudah dapat bekerja dan dapat dimanfaatkan.

15

20

25

30
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Klaim

1. Suatu kincir angin kerja ganda (double acting) untuk memanfaatkan energi

aliran angin di udara, terdiri dari kerangka bentuk H persegi panjang

tempat meletakan poros  baling-baling (sudu); suatu baling-baling turbin

yang terdiri dari daun baling-baling yang disusun seperti jari-jari5

lingkaran; daun-daun baling-baling tersebut dirangkai pada suatu piringan;

suatu piringan digunakan untuk menempatkan posisi poros kincir.

2. Suatu kincir angin kerja ganda (double acting) sebagaimana klaim 1,

dimana bahan seluruh komponen alat ini terbuat dari bahan keras yang

mampu menahan berat beban alat ini dan terpaan aliran angin.10

3. Suatu kincir angin kerja ganda (double acting) sebagaimana klaim 1,

dimana rangkaian baling-baling digerakkan oleh daun baling-baling yang

setiap daun baling-baling sepanjang tepinya diberi cekungan dengan

derajat tertentu yang menyebabkan kincir berputar.

4. Metode pemasangan suatu kincir angin kerja ganda (double acting)15

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: membuat pondasi dengan

menanam tiang penyangga ke dalam lubang tanah di perkuat dengan

pengecoran guna menguatkan kerja baling-baling kincir angin kerja ganda

(double acting) pada saat mendapat dorongan angin dari depan;

menempatkan kerangka kincir berbentuk  “ H” ke tiang penyangga20

dengan memasukkan lubang ujung batang roller bagian bawah ke tiang

penyangga; menempatkan kincir pada kerangka dengan memasukan ujung

poros kincir angin ke lubang bearing yang terdapat di ujung atas batang

kerangka kanan-kiri; menempatkan pompa air pada kerangka H bagian

bawah dengan memasukkan ujung batang pompa pada lubang yang25

terdapat pada batang kerangka yang posisinya mendatar; dan memasang

pengarah angin pada ujung bagian atas batang kerangka yang posisinya

tegak lurus.

5. Metode pemasangan suatu kincir angin kerja ganda (double acting)

sebagaimana  klaim 4, dimana merangkai poros engkol kincir dan pompa30

air dihubungkan dengan batang eksentrik dan batang pelurus.
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Abstrak

KINCIR ANGIN KERJA GANDA (DOUBLE ACTING)
SEBAGAI PENGGERAK POMPA PISTON

Suatu peralatan untuk memanfaatkan aliran angin, terdiri dari beberapa baling-5

baling yang terangkai dalam suatu poros. Tiap-tiap baling-baling bagian tepi

dibari cekungan (lipatan) dengan derajat tertentu yang disusun sedemikian rupa,

sehingga dapat merubah energi searah aliran angin diubah menjadi energi gerak

putar. Cekungan (lipatan) sudu baling-baling ini jika mendapat dorongan energi

angin dari depan akan dipelantingkan ke samping, sehingga menimbulkan daya10

dorong kesamping dan menggeser posisi sudu baling-baling dari posisi semula,

karena sudu baling-baling jumlahnya banyak maka pergeseran ini terjadi secara

serempak dan akhirnya menjadi gerakan berputar secara terus-menerus. Gaya

putaran poros kincir dirubah menjadi gerak geser tegak lurus dengan mengunakan

piringan roda engkol dua buah yang dipasang pada ujung poros kincir sebelah kiri15

dan kanan, selanjutnya gerakan piringan roda engkol diteruskan ke pompa air

dengan menggunakan dua batang eksentrik. Untuk mengatur gerak batang

eksentrik agar bisa bergeser secara bergatian digunakan batang ungkit. Ujung-

ujunng batang ungkit dihubungkan dengan dua batang piston yang terdapat pada

pompa hidrolik sebelah kiri dan kanan, sehingga terjadi gerakan poros kincir yang20

akan mengakibat gerakan secara berantai pada komponen-koponen kincir.

Gerakan dimulai dari pergerakan sudu-sudu baling-baling yang akan memutar

poros kincir, poros kincir memutar piringan roda engkol. Piringan roda engkol ini

menggerakkan naik-turun batang eksentrik, batang eksentrik menggerakkan

batang ungkit naik-turun, batang ungkit menaik turunkan batang piston, dan25

akhirnya pergerakan piston yang naik turun ini menyebabkan mengalirnya air

dari bawah diangkat ke atas secara terus menerus pada pompa air bagian kiri dan

kanan.

30
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KINCIR ANGIN DOUBLE ACTING
SEBAGAI PENGGERAK POMPA PISTON

Gambar 1: Pandangan Tampak Samping dan Komponen Utama Ini Menujukkan
Penangkapan Energi Secara Maksimal Menghadap Aliran Angin Dari Depan.
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Gambar 2:  Pandangan Tampak Depan Agak Menyamping Dari Peralatan
Lengkap Dengan Komponennya



Gambar 3: Menunjukkan Koponen-Koponen Kincir Menurut Temuan Ini
Setelah Dilepas Dari Kerangka.
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