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ABSTRAK

SAMPEL
TERMAL

RANCANG BANGUN SISTEM PENGGERAK SAMPEL UNTUK FASILITAS IRADIATOR GAMMA

DI TERMAL KOLOM REAKTOR KARTiNi:Telah-selesardilakukan perancangan dan konstruksi sistem
penggerak sampel untuk fasilitas iradiator gamma pasca operasi di termal kolom reaktor Kartini.
Perancangan dan konstruksi dilakukan dengan memperhatikan ukuran ruangan termal kolom dan putaran
sampel yang harus rendah agar iradiasinya dapat lebih homogen. Perhitungan elektrikal dan mekanikal
peralatan dilakukan setelah ditentukan motor listrik dan jenis transmisi yang akan dipakai, disesuaikan
dengan ruangan yang tersedia. Dengan asumsi bahwa beban sampel maksimum sebesar 50 kg, ditentukan
spesifkasi motor penggerak sesuai dengan yang ada di pasaran yaitu motor induksi satu fasa, jenis run
capasitor, 0,5 HP; 220 V; 3,61 A, putaran dua arah 1430 rpm. Untuk menurunkan putaran motor, dilakukan
re"JiifSf dua kali. Reduksi pertama dipakai roda gigi payung dengan perbandingan 3,9 sedangkan reduksi
kedua dipakai roda gigi cacing dengan perbandingan 60. Dari perhitungan diperoleh besarnya daya motor
118,06 watt, putaran sampel 6,/1 rpm pada putaran motor 1430 rpm. Dari pengujian pembebanan sampai
75 kg diketahui bahwa peralatan dapat bekerja dengan baik, berputar dua arah dengan.putaran motor dan
beban rata-rata masing-masing adalah 1486 dan 6,30 rpm sehingga slip motor adalah 0,268 % dan slip
beban 0,314 %. Perbedaan arus mas uk ke motor saat tanpa beban dan berbeban penuh relatif kecil yaitu
sebesar 0,/4 A. Besarnya faktor keamanan dari motor adalah 316 % yang sesuai dengan berat sampel
158 kg.

Kata kunci : Penggerak sampel, reduksi putaran, iradiator gamma, termal kolom

ABSTRACT

THE DESIGN OF SAMPLE DRIVER SYSTEM FOR GAMMA IRRADIATOR FACILITY AT

THERMAL COULOMN OF KARTINI REACTOR. The design and construction of sample driver system
for gamma irradiator facility at thermal column of Kartini rector post operation has been carried out. The
design and construction is based on the space of thermal column and the sample speed rotation which has to
as low as possible in order the irradiation process can be more homogeneity. The electrical and mechanical
calculation was done after fIXation the electrical motor and transmission system which will be applied. By
the assumption that the maximum sample weight is 50 kg, the electric motor specification is decided due to
its rating i.e. single phase induction motor, run capacitor type, 0,5 HP; 220 V; 3,61 A, CCW and CW,
rotation speed 1430 rpm. To achieve the low load rotation speed, motor speed was reduced twice using the
conical reduction gear with the reduction ratio 3.9 and thread reduction gear with the reduction ratio 60.
From the calculation it is found that power of motor is 118,06 watt, speed rotation of load sample is 6,11
rpm due to the no load rotation of motor 1430 rpm. From the test by varying weight of load up to 75 kg it is
known that the device can be operated in a good condition, both in the two direction with the average speed
of motor 1486 rpm and load 6,3 rpm respectively. So that the slip is 0,268 % and 0,314 %for no load and
full load condition. The difference input current to the motor during no load and full load condition
is relative small i.e. 0,/4 A. The safety factor of motor is 316 % which is correspond to the weight of load
158 kg.

Key words: Sample driver, speed reduction, gamma irradiation, thermal coulomb

PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan pendayagunaanreaktor Kartini, telah direncanakan peman-

faatan termal kolom untuk iradiasi bahan

menggunakan sinar gamma setelah reaktor shut
down. Masalah yang hams dipecahkan adalah
bagaimana cara pemuatan sampel yang akan
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diiradiasi ke dalam termal kolom, proses dan
perlakuan iradiasi di dalam termal kolom dan cara

pengambilan sampel yang telah diiradiasi dari
termal kolom seperti yang ditunjukkakan pada
Lampiran 1. Ke tiga hal tersebut hams dipecahkan
karena

1. Apabila sampelnya berat, jumlahnya banyak dan
volumenya cukup besar maka pemuatan dan
pengambilannya akan sangat merepotkan
petugas/operator.

2. Paparan radiasi setelah shut down di sekitar

termal kolom cukup tinggi sehingga
membahayakan bagi petugas/operator.

3. Sam pel hams teriradiasi secara homogen.

Tujuan dari perencanaan adalah bagaimana
menyelesaikan ke tiga permasalan tersebut di atas
untuk melaksanakan proses iradiasi di dalam termal
kolom. Karena permasalaahan yang hams
diselesaikan tidak sederhana dan cukup luas maka
rancang bangun hanya dilakukan terhadap sistem
penggerakan atau pemutaran sampel di dalam termal
kolom agar sampel dapat teriradiasi secara lebih
homogen. Dalam hal ini perencanaan yang
dilakukan meliputi pemilihan, penentuan dan
perhitungan motor listrik dan sistem transmisinya

agar dalam operasinya tercegah dari kemungkinan
timbulnya gangguan. Dalam hal ini motor listrik

yang dipilih hams cukup kapasitas dayanya, dapat
diatur dan dikendalikan putarannya, handal dan
mudah dioperasikan.

DASAR TEORI

Pemilihan dan penyesuaian motor dengan
beban

Dalam hal perencanaan sistem penggerakan
beban oleh motor listrik, hams diketahui karaktristik

dan persyaratan dari beban yang akan digerakkan
serta faktor yang hams dipertimbangkan dalam
pemilihan motor. Hal ini dilakukan agar dalam
operasinya tidak terjadi gangguan yang diinginkan.

Karaktristik dan persyaratan dari beban yang

akan digerakkan dan motor penggeraknya
ditunjukkan pada Tabel 1. Perencanaan Mesin
Listrik Industri, Hand Out Mata Kuliah [10. II] Dalam

perencanaan, prakteknya tidak semua persyaratan
motor penggerak dan beban yang digerakkan pada
Tabel 1 tersebut hams dipenuhi tetapi hanya diambil
syarat-syarat terpenting menumt karakteristiknya.

Tabell. Karaktristik dan persyaratan beban yang akan digerakkan dan motor penggerak.

No Beban yang digerakkan Motor penggerak
1

MacambebandenganmemperhatikanKopel asut dan kopel maksimum (kopel pengunci)
dinamikanya 2

Karakteristik putaran-torsi (n - T) Karakteristik putaran-torsi (n - T)

3

Macamtugaskontinu,waktusingkat,Kemampuannominal(rating),kontinu,waktu

bembah-ubah atau kerja siklik
singkat atau siklik

4

lumlah starting atau pengasutan Apakah kecepatan dapat dikendalikan

5

Apakah kendali putaran diperlukan atau tidak,Sistem pengendalian yang dipakai
bila ya bagaimana pembahan putaran yang diinginkan.6

Momen inersia Frekuensi, tegangan dan jumlah fasa dari sumber

7

Kecepatan putar Kecepatan putar

8

Daya yang diperlukan Keluaran nominal

9

Cara pengasutan manual atau otomatis Kemampuannominal(rating),kontinu,waktu

singkat atau siklik10

Cara pengereman Apakah kecepatan dapat dikendalikan

11

Apakah diperlukan pembalikan putaran Macam motor (serempak, tak serempak, AC, DC))

12

Kondisi ambient, lokasi dimana motor dipakaiBentuk pelindung dari pemmahan
(khusus terhadap suhu dan kelembaban 13

Cara transmisi Ukuran poros

14

Cara instalasi Kelas isolasi
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Oi antara syarat-syarat penting dari beban
yang harus diperhatikan adalah dinamika beban,
karakteristik torsi putaran (T - n), kecepatan putar
dan daya yang diperlukan. Oitinjau dari sifat beban
yaitu harus diputar di dalam termal kolom, maka
gerakan beban ditinjau dari dinamikanya adalah
beban konstan dengan gerakan berputar. Sedangkan
dari karakteristik (T - n) berbagai macam motor
listrik, diketahui bahwa sebagian besar motor yang
dipakai di dalam industri adalah dari jenis motor
induksi. Hal itu karena motor induksi mempunyai
banyak keuntungan antara lain : struktumya
sederhana, mudah dioperasikan, kokoh kuat,
perawatannya mudah, dan harganya murah.
Kelemahannya adalah kebanyakan putarannya
konstan, tetapi ada yang dapat diatur sehingga masih
memungkinkan dilakukan kendali putaran. Oari
perkiraan bahwa berat beban tidak terlalu besar
maka dapat dipakai motor I fasa. Oitinjau dari
sistem kerjanya, ada 3 jenis motor tak serempak fasa
tunggal yaitu motor fasa belah (split phase motor),
motor asut kapasitor (start capasitor motor) dan
motor jalan kapasitor (run capasitor motor). [10, II]

Oari ketiga jenis motor tersebut, masing-masing
mempunyai kelebihan dan kelemahan sehingga
pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan di
lapangan.

4

3

7

5

Sistem transmisi

Untuk memindahkan daya dari motor ke
beban dibutuhkan sistem transmisi yang dapat
berupa kopling langsung bergigi dan sabuk atau
belt. Bila tempatnya sempit kebanyakan dipakai
sistem kopling langsung bergigi atau sistem roda
gigi.

Peralatan yang dibuat direncanakan akan
dipakai untuk memutar bahan yang akan diiradiasi
di dalam termal kolom reaktor Kartini agar proses
iradiasinya dapat lebih homogen. Untuk itu
diusahakan putarannya serendah mungkin agar
waktu iradiasinya cukup. Karena kebanyakan motor
induksi mempunyai putaran yang tinggi maka
diperlukan reduksi putaran, seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1. Untuk mencapai
putaran yang rendah sesuai dengan yang diinginkan,
maka putaran motor direduksi dua tingkat
menggunakan reduction gear. Reduksi pertama
digunakan roda gigi kerucut atau roda gigi payung
untuk mengubah putaran dari arah vertikal ke
horisontal, sedangkan reduksi yang kedua
digunakan roda gigi cacing. Bila perbandingan
reduksi pertama adalah (il) dan perbandingan
reduksi yang kedua (i2), maka perbandingan reduksi
total (i) adalah i = il X i2•

&duction gear

60:1

6 8 9 11 13 14

Gambar 1. Konstruksi peralatan secara lengkap yang telah dibuat.
Keterangan
I. Keranjang
2. Poros vertikal

3. Kerangka penyangga
4. Lager kerucut

5. Lager radial 9. Poros horisontal13. Roda gigi cacing
6. Oudukan kerangka

10. Lager radial14. Motor listrik
7. Roda gigi kerucut

II. Kopling tetap
8. Roda gigi kerucut

12. Kopling tetap
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Perhitungan gaya dan momen pada sistem
transmisi

Besarnya gaya normal Q, pada lager kerucut
pada Gambar 2c adalah[61

dengan dm diameter tusuk lager kerucut, D I

diameter elemen rol danfpanjang lengan tuas dari
gesekan rol semua dalam mm.

dengan F adalah besarnya gaya aksial dan a. adalah
sudut kemiringan pada lager kerucut. Gaya aksial F

pada rumus 1 tersebut di atas terdiri dari berat
sampel yang akan di-iradiasi dan berat plat
penyangga keranjang. Gaya tersebut kemudian
diuraikan menjadi 2 buah gaya normal pada rol. Oi
samping itu karena bentuk rol adalah lingkaran
maka gaya gesek akan terjadi di dua tempat
sehingga rugi mom en MAR karena gaya F pada lager
kerucut adalah!61

Gaya pada sistem transmisi dapat dihitung
setelah jenis transmisi yang digunakan ditentukan.
Oengan mengacu pada Gambar 1, maka gerakan
berputar vertikal dari motor harus diubah ke gerakan
berputar beban ke arah horisontal. Oengan demikian
maka pada sistem transmisi bekerja beberapa
macam gaya berikut momen yang ditimbulkannya.
Gaya-gaya tersebut adalah gaya pada paras vertikal
untuk menggerakkan backet atau keranjang yang
berisi sampel, gaya pada paras horizontal dan gaya
pada poros motor penggerak.

Gaya dan momen pada poros vertikal

Pada paras verikal dipasang 2 buah bantalan
gelinding atau lager yaitu lager aksial-radial atau
lager kerucut dengan bantalan rol dan lager radial
dengan bantalan bola. Maka rugi gesek yang terjadi
merupakan penjumlahan dari rugi gesek pada kedua
lager tersebut.

tF
QI = sin a (I)

c Ai 3--t •
!iiiiii,

<=+

~----rii

,i
!
ii
!

:$,ii
!

(a)

(b)

lager radial

(c)

Gambar 2. (a) Rancangan sistem transmisi poros vertikal, (b) Gesekan pada lager
kerucut, (c) Gaya normal pad a lager kerucut.
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Besarnya gaya normal Q2 pada lager radial
sarna dengan gaya aksialnya. Pada lager radial
besamya gaya normal yang bekerja sangat keeil
dibandingkan dengan gaya normal pada lager
kerueut karena sebagian gaya F sudah ditumpu oleh
lager kerueut. Dalam praktek gaya normal tersebut
diambil beberapa persen dari besarnya F. Dengan
melihat Gambar 2 (a), terlihat bahwa besarnya gaya
normal total pada lager radial masih harus ditambah
dengan gaya berat dari poros atau as. Besamya rugi
momen gesek MR pada lager radial adalah[6]

(3)

dimana dn adalah diameter tusuk bantalan lager
(mm).

Momen totalMr yang diperlukan untuk
memutar keranjang karena gaya beban dan berat
bahan struktur merupakan jumlahan ke dua momen
tersebut di atas.

M T = MAl? + M I? = 4 QI f 'J;; + 2 Q2 f ~~
Karena besamya D2 sarna dengan D}, maka momen
total pada poros vertikal M7y adalah

Gaya yang ditimbulkan oleh momen tersebut
kemudian diteruskan ke poros horizontal melalui
roda gigi payung. Bila jari-jari roda gigi payung
pada poros vertikal adalah rv maka besarnya gaya
yang diteruskan ke poros horizontal adalah,

(5)

Gaya dan momen pada poros horizontal

Untuk menurunkan putaran motor diperlukan
2 buah roda gigi reduksi yaitu roda gigi kerueut atau
roda gigi payung dan roda gigi eaeing dimana kedua
roda gigi tersebut dipasang pada poros horizontal.
Gaya pada roda gigi payung pada poros horizontal
FH sarna dengan gaya yang berasal dari poros
vertikal Fv. Sehingga momen yang terjadi pada
kedua roda gigi pada poros vertikal dan horizontal
sarna besar. Bila jari-jari roda gigi payung pada
poros horizontal adalah rH, maka momen MH yang
terjadi adalah MH = FHx rH =Fvx rv.

Gaya pada roda gigi payung FH diteruskan ke
roda gigi eaeing dengan ditumpu pada 2 buah lager
radial seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Gaya pada poros horizontal roda
gigi payung dan rod a gigi cacing.

Gaya normal Q2A yang terjadi pada poros
horisontal pada tumpuan A adalah FH x (I) + 12) =
Q2A x /2, sehingga

(6)

Gaya normal Q2B yang terjadi pada poros
horisontal pada tumpuan B adalah FH x /} = Q2B X /2,

sehingga

(7)

Momen yang ditimbulkan oleh ke dua gaya
Q2A dan Q2B tersebut dapat dihitung sarna seperti
pada rumus 4, dengan besaran dn dan D} yang
sesuai.

Karena poros horizontal digerakkan oleh
roda gigi eaeing maka momen yang harus
disediakan oleh roda eaeing sarna dengan jumlah
dari ke tiga momen tersebut. Bila momen yang
ditimbulkan oleh gaya Q2A dan Q2B masing-masing
adalah M2A dan M2B, maka momen pada roda gigi
caeing Mrc = MH + M2A + M2R • Dengan demikian
maka gaya pada roda gigi eaeing Frc= Mrc1rrc. Gaya
pada roda gigi caeing tersebut kemudian diteruskan
ke roda eacing dengan faktor reduksi putaran 60.
Maka jarak antar gigi pada roda eaeing In =
(21trrc./60), sehingga gaya pada poros eacing adalah,

(8)

Gaya dan momen pada poros penggerak

Gaya pada poros penggerak berasal dari
poros cacing Fpc yang diteruskan ke poros motor
penggerak. Bila poros motor penggerak mempunyai
jari-jari rm, maka mom en yang harus disediakan
motor adalah Mm = (Fm x rm) = (Fpc rpc.)'

Prosiding PPI • PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan· BAT AN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



50 ISSN 0216 - 3128 Suyamto, dkk.

Daya motor penggerak

Dari momen maka dapat dihitung daya motor
adalah[9,10, II]

P = Mm . ill = Mm. (2nn160) (9)

dengan P dalam watt, Mm dalam N-m dan n dalam
rpm.

Bila efisiensi sistem transmisi pada roda gigi
payung, efisiensi pada roda gigi cacing dan efisiensi
dari motor masing-masing adalah 17p, 17c. 17m, maka
besarnya daya motor yang harus disediakan
adalah[9.10. II]

TATA KERJA

Tata kerja disini maksudnya adalah urutan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk
merancang bangun peralatan yang akan dibuat,
meliputi

1. Survey dan pengukuran ruangan fasilitas iradiasi
terma] kolom reaktor Kartini untuk menentukan
dimensi pera]atan yang akan dibuat, dimana
ruangan tersedia berukuruan 700 x 700 mm.
Da]arn hal ini peralatan keranjang sampe]
didesain mempunyai ukuran maksimum 400 x
400 mm sehingga bi]a diputar mempunyai
toleransi diagonal yang cukup besar.

2. Penyelidikan terhadap karakteristik beban.

3. Menentukan karakteristik terpenting dan
pemi]ihan motor listrik yang akan dipakai.

4. Menentukan sistem transmisi yang akan dipakai
yaitu dengan roda gigi payung dan roda gigi
cacing.

5. Survey bahan dan komponen yang akan dipakai
sesuai dengan ruangan termal kolom yang
sempit sehingga peralatan dapat dimasukkan
dengan ]eluasa.

6. Pembelian bahan dan komponen yang sesuai
terutama ukuran dan rating dari motor penggerak
yang akan dipakai.

7. Pembuatan komponen dan perakitan peralatan,
khususnya poros penggerak vertikal tidak boleh
terlalu tinggi harus disesuaikan dengan ukuran
termal kolom.

8. Uji coba peralatan.

PERANCANGAN, PENGUnAN DAN
PEMBAHASAN

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam
perencanaan sistem pergerakan terkait dengan
berbagai macam hal misalnya sistem mekanik dan
sistim transmisi, reduksi putaran, pengubahan gerak
dari tangensial menjadi radial dan sebalikanya.
Untuk itu berdasarkan ruangan yang tersedia, sifat
putaran beban, aplikasinya, faktor keandalan yang
tinggi maka ditentukan peralatan penggerak sampel
ukurannya tidak terlalu besar, konstruksinya kuat,
perbadingan reduksinya besar, sederhana dan
mudah cara instalasi dan perawatannya. Pada
peralatan yang dibuat, untuk reduksi pertama
digunakan roda gigi payung agar putarannya dapat
dibolak-balik, sedangkan untuk reduksi yang kedua
dipakai roda gigi cacing karena mempunyai
perbandingan reduksi yang besar.

Perencanaan dilakukan dengan mengambil
asumsi-asumsi dan pengukuran komponen yang ada
agar perhitungan dapat dilakukan. Dengan
memperhatikan ruangan yang tersedia maka
ditentukan besaran-besaran berikut :

1. Putaran beban diusahakan sekecil mungkin,
disesuaikan dengan reduction gear yang tersedia
di pasaran. Untuk roda gigi cacing i, = 60 dan
untuk roda gigi kereucut i2= 3,9. Sehingga i =
60 x 3,9 = 234.

2. Bahan konstruksi dari besi, diambil BD
maksimum 7.

3. Plat penyangga keranjang : diameter D = 300
mm, tebal t = 3 mm sehingga beratnya adalah =
(n/4){D2)(t)(BD) = 1,483 kg.

4. Poros transmisi vertikal : panjang L = ]91 mm
dan diameter d = 37 mm, sehingga beratnya
adalah = (n/4)(d2)(L)(BD) = 1,436 kg.

5. Sudut kemiringan a pada lager kerucut biasanya
sarna denagn 15°.

6. Panjang lengan tuas dari gesekan rol f =: 0,5
mm.

7. Berat beban atau sampel maksimum yang akan
diradiasi diambil 50 kg.

8. Ukuran lager kerucut dan lager radial dipilih
yang ada di pasaran dengan memperhatikan
ruangan yang tersedia. Dari pengukuran
dipero]eh D, = 7 mm, dm = 70 mm dan dn = 50
mm.

Gaya dan momen pada poros vertikal

Gaya total yang bekerja pada lager kerucut
merupakan jumlahan dari berat sampel dan berat
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plat penyangganya. Jadi F = 50 + 1,483 = 51,483
kg, sehingga dari rumus 1 diperoleh

Q/ = (1/2 F) / Sin a = (1/2. 51,483)/Sin 150 =
99,457 kg

dan besamya rugi momen yang ditimbulkan
menurut rumus 2 adalah :

MAR = 4.Q/. f. X d,,/D/ = 4. 99,457. (0,5) x (70/7)
= 1.989,14 kg-mm.

Momen lain (ML) yang masih harus diatasi
adalah momen gesek rumah bantalan rol. Yang
besamya tergantung pada kondisi atau kualitas dari
lager. Pada kondisi lager yang sudah tidak baik
kadang-kadang besamya melebihi momen gesek rol.
Pada perencanaan ini dipakai lager kerucut bekas
sehingga diambil besamya sarna dengan MAR. Jadi
besar momen gesek total (Aft) pada bantalan kerucut
adalah :

Mt = MAR + ML = 1.989,14 + 1.989,14 = 3.978,28

kg-mm.

Pada lager radial, beban yang terjadi sangat
kecil karena beban keranjang sudah tertumpu pada
lager kerucut. Pertimbangan lain adalah kemung
kinan terjadi kemiringan alat saat pemasangan
ditempatnya, atau beban tidak merata. Untuk
kemungkinan itu diberikan nilai beban pada lager
radial sebesar 40 % dar F atau 20 kg. Jadi gaya total
pada lager radial = 20 + 1,436 = 21,436 kg, dan
momen gesek yang terjadi pada lager radial (rumus
3) adalah :

MR = 2.Q/. f X d,,/D/ = 2.21,436. (0,5) x(50/7).
= 153, II kg-mm.

Momen gesek lain pada sarang lager radial
juga ditentukan sarna dengan momen gesek rolnya,
sehingga momen gesek yang terjadi pada lager
radial adalah :

Mt = MR + M/ = 153,11 + 153,11 = 306,22 kg-mm.

Jadi momen gesek total pada paras vertikal MTV

(rumus 4) adalah :

M1V = 3.978,28+ 306,22 = 4.284,50 kg.mm.

Dari pengukuran diketahui bahwa jari-jari
roda gigi payung pad a poros vertikal rv = 62,5 mm

sehingga gaya yang diteruskan ke paras horizontal
melalui rada gigi payung adalah

Fv = M7Y1rv= (4.284,50/62,5) = 68,55 kg

Gaya dan momen pada poros horizontal

Gaya pada roda gigi payung pada paras

horizontal FH sarna dengan gaya pada rada gigi

payung pada paras vertikal Fv hanya arahnya saling
berlawanan, sehingga. FH = 68,55 kg.

Dari pengukuran diperoleh jari-jari roda gigi
payung tersebut rH = 16 mm, sehingga momen pada
roda gigi payung pada poros horizontal = 68,55 kg x
16 = 1.096,8 kg-mm.

Gaya normal Q2A yang terjadi pada poros
horisontal pada tumpuan A (rumus 6) adalah,

Q2A = FH(I/xl.J 112 = 68,55 (30 + 70)/70 = 97,93 kg.

Gaya normal Q2B yang terjadi pada paras
horisontal pada tumpuan B (rumus 7) adalah

Q2B = FH(lI / h) = 29,38 kg

Momen gesek pada ke dua bantalan yang
ditimbulkan oleh kedua gaya tersebut adalah M2A

dan M2B,

M2A = 2. Q2A . f x d,,/D f, dengan dm = 40 mm, dan
D/ = 6,5 mm,

M2A = 2.97,93.0,5 .x (40/6,5) = 602,65.kg mm.

M2B = 2.Q2B. f· xd"/D/ ,dengan dm = 35 mm, dan
D 1 = 6 mm,

= 2.29,38.0,5 x (35/6) = 171,38 kg.mm.

Jadi momen pada roda gigi cacing Mre = MH

+ M2A + M2A • = 1096,8 + 602,65 + 171,38 =
1870,83 kg mm. Karena jari-jari roda gigi cacing rYe

= 45 mm, maka gaya pada roda gigi cacing Fyc =
Mrclr re. = 1870,83/45 = 41,57 kg. Gaya sebesar
41,57 kg tersebut kemudian diteruskan ke rod a

cacing dengan reduksi putaran 60, sehingga gaya
pada paras cacing adalah,

F pc = (F re r re./60 rpc), dengan rye = ]5 mm

= (4],57.45)/(60. ]5) = 2,08 kg.

Besamya momen pada paras motor
penggerak dengan jari-jari poros motor rm adalah,

Mm=(Fmxrm) = (Fpcrpe.).=2,08x]5 = 31,2
kg.mm = 0,0312 kg-m.

Maka besamya daya motor penggerak adalah,

P = Mm. (2nn160) = 9,8 Mm. (2nn160) = 9,8
(0,03] 2) (2. 3,] 4. ] 430/60) = 45,76 watt.

Biasanya efisiensi mekanis pada transmisi

roda gigi payung 17p diambil 0,85, efisiensi mekanis
roda gigi cacing 17c = 0,57, dan efisiensi dari motor

17m = 0,80, maka daya motor penggerak minimum
adalah,

Pm = [Mm. (21tn/60)] / (Tlp' Tlc· Tlm) = [9,8 Mm.

(21tn/60)] / (Tlp·Tlc·Tlm)

= 45,76/ (0,85.0,57.0,8) = I] 8,06 watt.
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Darihasil perhitungan-perhitungan tersebut
diatas dapat diketahui besaran-besaran penting dari
peralatan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Besaran besaran penting hasil pe
rencanaan.

Item BesarSatuan

Berat sampel

50kg

Putaran tanpa beban

1.430rpm
motor

Perbandingan reduksi

234-
putaran total

Putaran beban

6, IIrpm

Momen pada poros

31,2kg-mm
motor

Gaya pada poros motor

2,08kg

Daya motor

118,06watt

Dalam pelaksanaan ditentukan motor listrik
sebagai penggerak dipilih dari jenis motor induksi
satu fasa jenis run capasitor karena mempunyai
banyak keuntungan antara lain torsi dan faktor
dayanya lebih besar dibanding dengan motor jenis
lain. Spesifikasi dari motor yang dipilih disesuaikan
dengan yang ada di pasaran, ditunjukkan pada
Tabel3.

Dari Tabel 3 dapat dihitung besamya faktor
keamanan adalah 373/118,06 = 3,16 (316 %),
dengan kata lain sistem penggerak sampel ini
mampu mengangkat beban sebesar 158 kg.

Dengan mengingat bahwa efisiensi suatu
peralatan akan semakin turun sesuai dengan usianya
maka pemilihan motor listrik dengan daya 1/2 HP
dirasakan cukup.

Peralatan yang sudah dibuat sesuai dengan
perencanaan ditunjukkan pada Lampiran 2,
selanjutnya diuji coba dengan cara dioperasikan
tanpa beban dan berbeban mekanis yang divariasi.
Dari pengujian pembebanan yang besarnya
divariasi, diketahui bahwa sistem dapat bekerja
dengan baik sedangkan putaran motor dan beban
tidak banyak berubah bahkan hampir konstan. Hasil
pengujian pembebanan yang telah dilakukan sampai
dengan 75 kg ditunjukkan pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 diketahui bahwa pada saat
dilakukan pembebanan 75 kg, arus motor sedikit
naik yaitu sebesar 0,14 A. Sedangkan putaran motor
dan beban mengalami sedikit penurunan yaitu
masing-masing sebesar 6 dan 0,05 rpm. Karena slip
adalah perbedaan antara putaran tanpa beban dan
putaran berbeban penuh, maka slip motor adalah
(1.490 - 1.486)/1.490 x 100 % = 0,268 %,
sedangkan slip beban adalah (6,35 - 6,35)/6,35 x
100 % = 0,314 %. Perbedaan slip antara motor dan
beban terjadi karena dengan adanya pembebanan,
sistem transmisi juga mengalami perubahan atau
penurunan efisiensi.

Tabel 3. Spesifiksasi motor yang dipakai.

Jenis motor Fasa tunggal, asinkron

Rating

1/2 HP (373); 220 V; 3,61 A; 50 Hz

Putaran

1.430 rpm; CW/CCW

Isolasi

Klas B IP44

Kapasitor

100 I1F, 220 VAC

Tabel 4. Harga rata-rata hasil pengujian dari perala tan.

Jenis pengujian
Arus motor (A)Putaran motor (rpm)Putaran beban (rpm)

Tanpa beban

2,561.4906,35

Berbeban 75 kg

2,701.4866,30
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KESIMPULAN

Dari hal-hal yang telah diterangkan dapat
disimpulkan bahwa,

1. Sistem dapat berfungsi dengan baik dengan
beban yang divariasi.

2. Pada saat dibebani motor dapat berputar 2 arah
dengan putaran yang sarna sebesar 1.486.rpm.

3. Pada pengukuran daya motor diketahui arus
masuk ke motor sebesar 2,70 A maka motor
mempunyai faktor daya Cos <psebesar 373/(220.
2,70) = 0,63.

4. Besarnya faktor keamanan adalah 373/118,06 =
3,16 (316 %), dengan kata lain sistem penggerak
sampel ini mampu menggerakkan beban sebesar
158 kg.
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Lampiran 2. Gambar: Peralatan penggerak sampel yang telab dibuat

TANYAJAWAB

Suprapto

- Berapa torsi output yang dihasilkan?

Suyamto

- Torsi pada paras motor adalah 31,2 kg-mm.

Bambang Supardiyono

- Bagaimana reduksi gear bisa 3,9.

- Apa artinya slip motor 0,268% (secara fisis).

Suyamto

- Karena dipilih yang ada dipasaran setelah
diukur 3,9. Jadi gear tidak dibuat tapi dibeli.

- Perbedaan antara putaran tanpa beban dan
beban penuh dari motor O,268%, karena memang
ketelitiannya harus tinggi dan hampir tidak
terjadi perubahan putaran waktu motor dibebani
penuh.

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007

II


