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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Haul truck adalah salah satu dari jenis-jenis dump truck, yang digunakan

untuk mengangkut material lepas (seperti pasir , kerikil , atau lapisan tanah) untuk

konstruksi maupun di pertambangan. Sebuah truk yang khas dilengkapi dengan

bak  terbuka, yang terletak di bagian belakang dan dilengkapi dengan piston

hidrolik untuk mengangkatnya, yang memungkinkan muatan yang disimpan akan

dibuang di tempat yang telah ditentukan. Truk angkut yang ada sekarang ini telah

dilengkapi sistem keamanan yang cukup baik. Utamanya sistem rem, yang sangat

vital perannya bagi sistem keselamatan dan keamanan.

Sistem rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan

kendaraan. Peralatan ini sangat penting, karena memiliki fungsi sebagai alat

keselamatan dan menjamin keamanan bagi pengendara. Sistem rem yang baik

adalah a). Dapat bekerja dengan baik dan cepat, b). Apabila beban pada semua

roda sama, maka daya pengereman harus sama atau gaya pengereman harus

sebanding dengan beban yang diterima oleh masing-masing roda, c). Mempunyai

daya tahan yang cukup, d). Mudah disetel dan diperbaiki. Setiap kesalahan pada

sistem rem akan mengakibatkan roda depan atau belakang berhenti (lock) terlebih

dahulu. Jika terjadi situasi roda depan maupun roda belakang yang berhenti lebih

dahulu,maka situasi ini akan berbahaya bagi operator.

(http://autiisheror.blogspot.com/2010/06/cara-kerja-dan-perbaikan-rem.html)
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Pada haul truck CAT 777D sistem rem yang digunakan ialah sistem rem

hidrolik. Rem hidrolik memiliki beberapa keunggulan dengan sistem rem yang

lain. Salah satu faktor keselamatan dalam mengoperasikan haul truck CAT 777D

ialah pada sistem rem tersebut. Dikarenakan peran rem pada suatu kendaraan

sangat penting, sistem rem dengan baik saat bekerja, dan keselamatan operator

dapat terjaga.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang terdapat pada analisa gaya pengereman pada

haul truck CAT 777D ini adalah :

a. Bagaimana mendapatkan besarnya gaya pengereman yang terjadi pada

roda depan ?

b. Bagaimana cara mendapatkan dimensi yang sesuai dari komponen pada

sistem Disc Brake haul truck 777D ?

1.3 Tujuan Analisa Gaya Pengereman Disc Brake CAT 777D

Tujuan dari penulisan tugas akhir tentang analisa gaya pengereman pada haul

truck CAT 777D ini adalah :

a. Mendapatkan besarnya gaya pengereman yang terjadi pada roda depan.

b. Mendapatkan dimensi yang sesuai dari komponen pada sistem Disc Brake

haul truck 777D.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penulisan tugas akhir ini adalah :
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a. Proses penganalisaan gaya pengereman pada haul truck CAT 777D

dilakukan pada area yang memiliki tanjakan 6o-8,5o

(http://rachmatrisejet.blogspot.com/)

b. Beban angkut material haul truck CAT 777D sebesar 90 ton.

c. Sedangkan, berat kerja kosong haul truck CAT 777D sebesar 64,5 ton.


