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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengayakan atau Screening 

Pengayakan merupakan pemisahan berbagai campuran partikel 

padatan yang  mempunyai berbagai ukuran bahan dengan menggunakan 

ayakan. Proses pengayakan juga digunakan sebagai alat pembersih, 

pemisah kontaminan yang ukurannya berbeda dengan bahan baku. 

Pengayakan memudahkan kita untuk mendapatkan pasir dengan ukuran 

yang seragam. Dengan demikian pengayakan dapat didefinisikan sebagai 

suatu metoda pemisahan berbagai campuran partikel padat sehingga 

didapat ukuran partikel yang seragam serta terbebas dari kontaminan 

yang memiliki ukuran yang berbeda dengan menggunakan alat 

pengayakan.   

Pengayakan dengan berbagai rancangan telah banyak digunakan 

dan dikembangkan secara luas pada proses pemisahan butiran  - butiran 

berdasarkan ukuran. pengayakan yaitu pemisahan bahan berdasarkan 

ukuran mesin kawat ayakan, bahan yang mempunyai ukuran lebih kecil 

dari diameter mesin akan lolos dan bahan yang mempunyai ukuran lebih 

besar akan tertahan pada permukaan kawat ayakan. Bahan-bahan yang 

lolos melewati lubang ayakan mempunyai ukuran yang seragam dan 

bahan yang tertahan dikembalikan untuk dilakukan penggilingan ulang. 

(Suharto, 1991) 

Yang menjadi ciri ayakan antara lain adalah : 

1. Ukuran dalam mata jala. 

2. Jumlah mata jala (mesh) per satuan panjang, misalnya per cm atau 

per inchi (sering sama dengan nomor ayakan). 

3. Jumlah mata jala per setuan luas, umumnya per cm2. 

Screening atau pengayakan secara umum merupakan suatu 

pemisahan ukuran berdasarkan kelas-kelasnya pada alat sortasi. Namun 
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pangayakn juga dapat digunakan sebagai alat pembersih, memindahkan 

kontaminan yang ukurannya berbeda dengan bahan. 

Pengayakan merupakan satuan operasi pemisahan dari berbagai 

ukuran bahan untuk dipisahkan kedalam dua atau tiga praksi dengan 

menggunakan ayakan. Setiap praksi yang keluar dari ayakan mempunyai 

ukuran yang seragam. (Fellow, 1988) 

2.1.1 Macam-macam alat Pengayakan 

Berbagai jenis alat pengayak yang dapat digunakan dalam 

proses sortasi bahan coran, diklasifikasikan dalam dua bagian 

besar :  

1. Ayakan dengan celah yang berubah-ubah (Screen Apeture)            

seperti : roller screen (Pemutar), belt screen (kabel kawat 

atau ban), belt and roller (ban dan pemutar), screw (baling-

baling). 

2. Ayakan dengan celah tetap, seperti : stationary (bersifat 

seimbang/tidak berubah), vibratory (bergetar), rotary atau 

gyratory (berputar) dan recipro cutting (timbale balik). 

Untuk memisahkan bahan-bahan yang telah dihancurkan 

berdasarkan keseragaman ukuran partikel-partikel bahan 

dilakukan dengan pengayakan dengan menggunakan standar 

ayakan.  

Standar kawat ayakan dibagi : 

1. Tyler Standar, ukuran 200 mesh, diameter 0,0029 inci, dan 

SA 0,0021 inci. 

2. British Standar, ukuran 200 mesh, SA 0,003 inci, dan SI 4√2. 

3. US Standar, ukuran 18 mesh, SA 1 mm, dan SI 4√2. 

Klasifikasi tersebut sangat bermanfaat tetapi tidak bersifat 

kaku. Proses pembersihan dan sortasi untuk menghasilkan suatu 

pengkelasan mutu dan beberapa kasus selalu melibatkan proses 

sortasi. Bagaimanapun, tingkatan operasi tersebut sangat berarti, 
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terutama dalam penerapannya sebagai tujuan utama dari suatu 

kegiatan.  

2.1.2 Jenis-jenis Pengayakan 

Pengayak (screen) dengan berbagai desain telah digunakan 

secara luas pada proses pemisahan butiran - butiran berdasarkan 

ukuran yang terdapat pada mesin-mesin sortasi, tetapi pengayak 

juga digunakan sebagai alat pembersih, pemisahan kontaminan 

yang berbeda ukurannya dari bahan baku. 

Istilah-istilah yang digunakan dalam pengayakan (screen)  

yaitu : 

a) Under size yaitu ukuran bahan yang melewati celah ayakan. 

b) Over size yaitu ukuran bahan yang tertahan oleh ayakan. 

c) Screen aperture yaitu bukaan antara individu dari kawat mesh 

ayakan. 

d) Mesh number yaitu banyaknya lubang-lubang per 1 inci. 

e) Screen interval yaitu hubungan antara diameter kawat kecil 

pada seri ayakan standar. 

a. Pengayak berbadan datar (flat bad screen) 

Pengayak jenis ini bentuknya sangat sederhana, banyak 

ditemukan diareal-areal pertanian, saat proses sortasi awal dari 

kentang, wortel dan lobak. Alat pengayak datar ganda 

digunakan secara luas dalam proses sortasi berdasarkan ukuran 

dari bahan baku (seperti biji-bijian dan kacang-kacangan) juga 

digunakan dalam proses pengolahan dan produk akhir seperti 

pasir jagung. Alat pengayak datar secara umum terdiri dari satu 

atau lebih lembaran pengayak yang dipasangbersama-sama 

dalam sebuah kotak yang tertutup rapat, pergeralannya dapat 

menggunakan berbagai alat. Tetapi biasanya alat tersebut bola-

bola runcing dari kart yang keras, yang diletakkan antara 

lembaran-lembaran pengayak. Maksudnya adalah untuk 



7 
 

meminimumkan kerusakan akibat pergesekan antara lubang-

lubang pengayak dengan partikel bahan yang halus. 

 

 

Gambar 2.1, Pengayak berbadan datar (flat bad 

screen) 

Sumber : http://harga-mesin-baru.blogspot.com/  

b. Pengayak Drum 

Pengayak drum dan alat yang digunakan pada proses 

sortasi berdasarkan ukuran bentuk untuk kacang polong, 

jagung, kacang kedelai dan kacang lainnya yang sejenis. Bahan 

coran tersebut akan menahan gerakan jatuh berguling yang 

dihasilkan oleh rotasi drum. Alat sortis drum biasanya 

diperlukan untuk memisahkan bahan coran ke dalam dua atau 

lebih aliran, karena itu dibutuhkan dua atau lebih tingkatan 

pengayak. 

 

Gambar 2.2, Pengayak Drum 

http://harga-mesin-baru.blogspot.com/
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Sumber : http://harga-mesin-baru.blogspot.com/ 

c. Pengayakan sortasi  

Selain menggunakan celah atau lubang yang tetap, ada 

juga pengayak sortasi dengan variable celah dan system tahap-

pertahap. Termasuk dalam kelompok ini adalah jenis-jenis 

khusus dari tipe sortasi roller belt dan sorter roller seperti tipe 

baling-baling. 

 

Beberapa cara atau metode yang dapat digunakan 

dalam pengayakan tergantung dari material yang akan 

dianalisa, anatara lain: 

d. Ayakan dengan gerak 

 

Gambar 2.3, Ayakan dengan gerakan melempar 

Sumber : https://tsffaunsoed2010.wordpress.com/  

Cara pengayakan dalam metode ini, sampel terlempar 

ke atas secara vertikal dengan sedikit gerakan melingkar 

sehingga menyebabkan penyebaran pada sampel dan terjadi 

pemisahan secara menyeluruh, pada saat yang bersamaan 

sampel yang terlempar keatas akan berputar (rotasi) dan jatuh 

di atas permukaan ayakan, sampel dengan ukuran yang lebih 

kecil dari  lubang ayakan akan melewati saringan dan yang 

ukuran lebih besar akan dilemparkan ke atas lagi dan begitu 

seterusnya. Sieve shaker modern digerakkan dengan electro 

http://harga-mesin-baru.blogspot.com/
https://tsffaunsoed2010.wordpress.com/
http://tsffaunsoed2010.files.wordpress.com/2012/05/gambar22.jpg
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magnetik yang bergerak dengan menggunakan sistem pegas 

yang mana getaran yang dihasilkan dialirkan ke ayakan dan 

dilengkapi dengan kontrol waktu.  

e. Ayakan dengan gerakan horizontal 

 

Gambar 2.4, Ayakan dengan gerakan horizontal 

Sumber : https://tsffaunsoed2010.wordpress.com/  

 

Cara Pengayakan dalam metode ini, sampel bergerak 

secara horisontal (mendatar) pada bidang permukaan sieve 

(ayakan), metode ini baik digunakan untuk sampel yang 

berbentuk jarum, datar, panjang atau berbentuk serat. Metode 

ini cocok untuk melakukan analisa ukuran partikel aggregat. 

(Zulfikar, 2010) 

f. Seiving vertical 

Mesin sieving adalah perangkat yang sangat diperlukan 

beberapa tahun yang lalu dan juga pada hari-hari sekarang di 

hari keluar dalam proses industri dan perdagangan. Sebuah 

analisis akurat sebelumnya yang dilakukan terhadap bahan 

baku tertentu, aditif dan persediaan melalui mesin pengayak 

sering diperlukan dan merupakan premis penting untuk 

mencapai hasil yang benar dan untuk menghasilkan produk 

yang sempurna. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, 

kami menyediakan sistem yang membantu pencapaian hasil 

optimal selama pembuatan produk. Mesin sieving kami 

https://tsffaunsoed2010.wordpress.com/
http://tsffaunsoed2010.files.wordpress.com/2012/05/gambar-32.jpg
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memberikan presisi dan fungsi yang tinggi selama analisis 

produk dengan cara sieving. 

Seperti disebutkan sebelumnya mesin pengayak ini 

diaplikasikan di berbagai daerah. Mesin sieving menganalisa 

berbagai material dengan portofolio Meliputi pasir, tanah dan 

bahan bangunan serta makanan dan produk kimia. Oleh karena 

itu, sangat penting bahwa mesin pengayak mencakup berbagai 

rentang ukuran mesh, karena jelas tidak dapat menyaring 

semua bahan kimia yang disukai hanya dengan jaring kasar. 

Khususnya dalam analisis saringan laboratorium dengan mesin 

pengayak tradisional tidak cukup lagi, namun ada produk high-

end yang dibutuhkan, ini adalah bantuan yang sangat besar 

karena adanya indikasi digital proses pengayakan. Seringkali 

dibutuhkan mesin saringan untuk pengeringan kering dan juga 

saringan basah.  

Pada mesin sieving, material dipisahkan melalui wire-

mesh, karena partikel yang lebih kecil dipisahkan oleh lebar 

mesh yang berbeda dari partikel yang lebih besar. Ada analisis 

saringan dengan ukuran yang berbeda untuk tugas-tugas ini 

yang memiliki rentang ukuran mesh untuk memberikan solusi 

optimal untuk saringan bahan yang berbeda. Oleh karena itu 

harus dipertimbangkan bahwa bahkan saringan itu bisa 

tercemar dengan waktu dan karenanya harus dibersihkan 

dengan benar. Solusi ideal untuk pembersih ultrasonik untuk 

memastikan aplikasi analisis sieves jangka panjang di mesin 

Sieving.(http://www.industrial-

needs.com/laboratory/equipment/labortory-

instruments/sieve-machines.htm) 
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Gambar 2.5, Pengayak seiving vertical 

 Sumber : http://www.industrial-

needs.com/laboratory/equipment/labortory-

instruments/sieve-machines.htm 

 

2.2 Flux Welding SAW (Submerged arc welding) 

Submerged arc welding (SAW) adalah proses pengelasan yang 

menggunakan elektroda terkonsumsi secara kontinu dan menggunakan 

pelindung las yang disediakan oleh butir-butirflux. Proses SAW 

dikembangkan pada tahun 1930an dan menjadi proses arc 

welding otomatis yang pertama. 

Proses otomatis terjadi pada pemakanan elektroda yang disuplai 

oleh lilitan elektroda. Pada proses ini flux dijatuhkan ke area pengelasan 

menggunakan bantuan hopper dengan memanfaatkan gaya gravitasi. 

Selanjutnya flux tersebut tertimbun secara menyeluruh sehingga 

mencegah percikan las, spatter, dan radiasi yang berbahaya. Flux di 

dekat busur kemudian cair dan tercampur dengan cairan logam untuk 

menghilangkan kotoran serta memadat pada bagian atas sambungan 

las. Flux yang memadat di atas las tersebut membentuk slag yang mirip 

menyerupai kaca. Slag dan sisa flux yang tidak tercampur melindungi 

logam las dari atmosfer dengan sangat baik. Selain 

http://www.industrial-needs.com/laboratory/equipment/labortory-instruments/sieve-machines.htm
http://www.industrial-needs.com/laboratory/equipment/labortory-instruments/sieve-machines.htm
http://www.industrial-needs.com/laboratory/equipment/labortory-instruments/sieve-machines.htm
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itu slag dan flux tersebut juga mengisolasi panas dari area las. Panas yang 

terisolasi menyebabkan pendinginan relatif lambat sehingga diperoleh 

kualitas sambungan las yang baik (tough dan ductile). Sisa-sisa flux yang 

tidak tercampur tadi selanjutnya disedot kembali ke 

penampungan  flux dan dapat dimanfaatkan kembali. 

Proses ini termasuk proses pengelasan busur api listrik elektroda 

terumpan, dengan pelindung serbuk flux. Proses yang semakin banyak 

dipakai dalam industri ini selain karena mutu hasil las yang cukup baik, 

kecepatan produksinya juga cukup tinggi. Meskipun baru  dua posisi 

pengelasan yang dapat dilayani dengan proses ini, yaitu datar (1G) dan 

horizontal (2G), namun banyak juga dipergunakan dalam konstruksi-

konstruksi kapal dan pembuatan tangki penyimpan dilapangan. Dengan 

menggunakan elektroda yang berbentuk strip (pita logam ),banyak 

dipergunakan untuk pengelasan pelapisan permukaan  (surfacing). 

Dalam pengoperasiannya, walaupun tidak dibutuhkan juru las yang 

berketerampilan seperti pada proses SMAW, namum operator las juga 

harus berkualifikasi, karena banyak parameter yang perlu dipersiapkan 

dengan ketelitian tertentu. 

  

Gambar 2.6, Submerged Arc Welding (SAW) 

Sumber : http://www.mechscience.com/submerged-arc-welding-saw-submerged-

arc-welding-process/  

http://1.bp.blogspot.com/-U5Q18WZaM1s/UNrvm76se1I/AAAAAAAAACw/kjGY2yFU5rc/s1600/saw.jpg
http://www.mechscience.com/submerged-arc-welding-saw-submerged-arc-welding-process/
http://www.mechscience.com/submerged-arc-welding-saw-submerged-arc-welding-process/
http://1.bp.blogspot.com/-U5Q18WZaM1s/UNrvm76se1I/AAAAAAAAACw/kjGY2yFU5rc/s1600/saw.jpg
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2.2.1 Macam-macam Flux Pada Pengelasan SAW 

  Hasil komposisi las dari kontribusi dari logam dasar 

meleleh dan elektroda, dimodifikasi oleh reaksi kimia dengan fluks, 

dan paduan ditambahkan melalui fluks. Fluks diklasifikasikan 

menurut sifat mekanik logam las disimpan. Sama fluks kimia terdiri 

dapat memiliki banyak klasifikasi yang berbeda, tergantung pada 

klasifikasi elektroda digunakan dengan dan kondisi perlakuan panas 

yang diberikan lasan untuk pengujian. Karena fluks dan kawat filler 

secara independen ditiadakan dalam proses ini, maka mungkin 

terjadi fleksibilitas yang besar dalam memperoleh properti weld. 

  Adanya kotoran, minyak atau uap air dapat mencemari 

fluks, mengakibatkan retak. Beberapa fluks memerlukan wadah 

penyimpanan dipanaskan dan gerbong untuk memastikan bahwa 

fluks kering saat digunakan. Fluks meleleh masih bisa didaur ulang. 

(Suharto, 1991) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7, Welding Flux SAW 

Sumber : https://dir.indiamart.com/impcat/welding-flux.html 

http://www.sunrisemetachem.in/cover-flux.htm 

 

https://dir.indiamart.com/impcat/welding-flux.html
http://www.sunrisemetachem.in/cover-flux.htm
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2.2.2 Jenis Fluks 

  Fluks dikelompokkan menjadi tiga jenis menurut metode 

mereka pembuatan:  menyatu, terikat, dan mekanis campuran. 

a. Fluks menyatu adalah campuran yang telah dipanaskan sampai 

mereka mencair ke dalam gelas metalik yang solid. Mereka 

kemudian didinginkan dan digiling menjadi berbagai ukuran 

butiran yang diinginkan. Fluks menyatu tidak dapat paduan 

karena mereka adalah bentuk kaca dan semua komponen dalam 

gelas yang pada dasarnya oksida. Mereka tidak akan larut logam 

tanpa bereaksi dengan mereka, sehingga mengurangi efektivitas 

mereka sebagai bahan paduan. 

b. Fluks berikat adalah campuran dari partikel halus dari agen 

peremaja, deoxidizers, elemen paduan, senyawa logam, dan 

bahan pengikat yang cocok yang memegang campuran bersama-

sama di kecil, butiran keras. Setiap granul terdiri dari semua 

bahan dalam proporsi yang benar. 

c. Fluks mekanis campuran adalah campuran dari menyatu dan 

terikat fluks. Untuk mencegah kontaminasi dari las oleh 

hidrogen, fluks harus tetap kering dan bebas dari minyak atau 

hidrokarbon lainnya. Jika fluks menjadi lembab, harus di oven. 

Tingkat berlebihan hidrogen di beberapa baja dapat 

menyebabkan porositas. Dalam baja hardenable, bahkan 

sejumlah kecil hidrogen dapat menyebabkan retak underbead. 

Komersial pengering tersedia adalah metode terbaik fluks 

pengeringan. (Suharto, 1991) 

 

2.3 Hukum Bernoulli 

Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan (P), 

energi kinetik per satuan volum (1/2 PV2 ), dan energi potensial per 
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satuan volume (ρgh) memiliki nilai yang sama pada setiap titik 

sepanjang suatu garis arus. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel 

Bernoulli, seorang matematikawan Swiss yang menemukannya pada 

1700-an. Bernoulli menggunakan dasar matematika untuk merumuskan 

hukumnya.  

Terdapat beberapa Asumsi Hukum Bernoulli diantaranya: 

 Fluida dapat dimampatkan (compressible). 

 Tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan 

dinding pipa.  

 Tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa 

untuk cairan baik sebagai keuntungan atau kerugian panas.  

 Tidak ada pompa di bagian pipa. 

 Aliran fluida laminar (bersifat tetap). 

(http://fisikaituasyik.weebly.com/hukum-bernaulli.html) 

Rumus Hukum Bernoulli:   

𝑃 + 𝜌 . 𝑔 . ℎ +
1

2
 . 𝜌 . 𝑣2 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛 

Keterangan:  

P = Tekananal (Pascal) 

v = kecepatan (m/s) 

p = massa jenis fluida (kg/m^3) 

h = ketinggian (m) 

g = percepatan gravitasi (9,8 m/s^2) 

 

2.4 Kompresor 

Kompresor udara adalah mesin atau alat yang menciptakan dan 

mengaliri udara bertekanan. Kompresor udara biasa digunakan untuk 

pengisian angin ban, membersihkan bagian-bagian mesin yang kotor, 

penyediaan udara untuk proses pembakaran di ketel/ motor listrik, proses 

pengecatan dengan alat spray, Kompresor juga banyak digunakan untuk 

alat-alat yang menggunakan sistem pneumatic. Proses perubahan volume 
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udara yang terletak pada silinder pompa menjadi lebih kecil dari kondisi 

awal ini di sebut proses pemampatan (pengkompresan udara) Kompresor 

udara di bagi menjadi dua bagian, yaitu Dynamic Compressor dan 

Displacement Compressor. 

Gambar 2.8, Kompresor 

Sumber : http://salda051011.blogspot.co.id/2016/11/normal-0-false-false-

false-en-us-x-none.html  

1. Dynamic Compressor menggunakan vane atau impeller yang

berputar pada kecepatan tinggi sehinggah menghasilkan volume

udara kompresi yang besar. Dynamic Compressor memiliki dua

jenis, yaitu kompresor sentrifugal (radial flow) dan aksial.

a. Compresor sentrifugal menggunakan sistem dengan putaran

tinggi. Udara yang masuk melalui tengah tengah inlet kompresor

di alirkan melalui impeller yang berputar di dalam volute casing

sebelum keluar menuju outlet kompresor.

b. Compresor aksial menggunakan sistem putaran dinamis yang

memiliki serangkaian kipas airfoil yang berfungsi untuk menekan

aliran fluida. Kompresor aksial biasanya di gunakan untuk turbin

gas/udara seperti mesin kapal kecepatan tinggi,mesin jet,dan

pembangkit listrik skala kecil.

http://salda051011.blogspot.co.id/2016/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
http://salda051011.blogspot.co.id/2016/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
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2. Displacement Compressor terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

Reciprocating Compressor dan Rotary Compressor. 

a. Reciprocating Compressor sering juga di sebut sebagai 

kompresor piston/torak. Kompresor ini memiliki tiga buah jenis, 

yaitu kompresor piston sistem kerja tunggal, kompresor sistem 

kerja ganda dan kompresor diafragma. 

- Kompresor Sistem kerja tunggal adalah sama seperti sistem 

pompa sepeda dengan aliran keluar yang hampir konstan 

pada kisaran tekanan pengeluaran tertentu. 

- Kompresor Sistem kerja ganda di kompresor piston ganda 

port inlet dan outlet nya berada di kedua sisi. Kompresor 

piston tunggal dan ganda memiliki perbedaan di port inlet 

dan outlet nya. 

- Kompresor Sistem kerja diafragma adalah jenis klasik dari 

piston,dan mempunyai kesamaan dengan piston,  Pada 

kompresor piston udara yang melewati outlet dan inlet nya di 

atur oleh piston, sedangkan pada kompresor diafragma 

menggunakan membran fleksible atau diafragma. 

b. Rotary Compressor menggunakan mekanisme putar, secara 

umumnya digunakan untuk menggantikan kompresor piston. 

Rotary Compressor dapat mencapai udara bertekanan tinggi 

dengan kondisi volume yang lebih besar. Rotary Compressor 

lebih populer di industri karena jauh lebih mudah dalam 

perawatan dan lebih awet. Rotary Compressor memiliki Tipe 

Screw, Tipe Vane,dan tipe Scroll. 

- Tipe Screw adalah Rotary Screw Compressor menggunakan 

sistem screw (ulir) yang berputar sehinggah membuat udara 

di dalam terkompresi. Kompresor ini banyak di gunakan di 

industri besar yang membutuhkan udara dengan tekanan 

udara yang tinggi. 
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- Tipe Vane adalah Rotary Vane Compressor menggunakan 

vane atau blade yang berfungsi untuk mengkompres udara 

yang masuk. Udara yang masuk dari port inlet di kompresi 

oleh vane atau blade yang berputar di dalam casing menuju 

sisi outlet. 

- Rotary scroll adalah compressor merupakan tipe kompresor 

yang elegan. Jenis scroll kompresor menggunakan sistem 

penggulungan udara, gulungan tepi luar memerangkapkan 

udara dan ketika gulungan berputar udara yang berada di tepi 

luar dari gulungan akan bergerak ke ruang tengah gulungan 

dan mengakibatkan pengkompresan udara di ruang tengah 

sebelum ke port outlinenya. (Indotara) 

2.4.1 Daya Kompresor 

Daya yang diperlukan kompresor tidak hanya untuk 

proses kompresi gas, tetapi juga untuk mengatasi kendala-

kendala mekanis, gesekan-gesekan, kendala tahanan 

aerodinamik aliran udara pada katup dan saluran saluran pipa, 

kebocoran-kebocoran gas, proses pendinginan, dan lain-lain. 

Kendala-kendala tersebut akan mengurangi daya poros 

kompresor. Namun untuk menentukan seberapa besar 

pengaruh masing-masing kendala tersebut adalah sangat sulit. 

Secara teori perhitungan daya yang dibutuhkan untuk proses 

pemampatan kompresi bertingkat adalah sebagai berikut: 

(Indotara) 

 

𝑃𝑎𝑑 = 𝑃𝑠 . 𝑄𝑠 .  
𝑚 . 𝑛

𝑛 − 1
[(

𝑃𝑑

𝑃𝑠
)

𝑛−1
𝑚 .𝑛⁄

− 1] 

 

𝐶 =
𝑚 . 𝑛

𝑛 − 1
[(

𝑃𝑑

𝑃𝑠
)

𝑛−1
𝑚 .𝑛⁄

− 1] 
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𝑃𝑎𝑑 =
𝑃𝑠 . 𝑄𝑠 . 𝐶

60000
 

 

Pad = daya untuk proses kompresi adiabatis (kW) 

m = jumlah tingkat kompresi 

Qs = volume gas ke luar dari tingkat terakhir 

(m3/menit) (dikondisikan tekanan dan temperatur hisap) 

ps = tekanan hisap tingkat pertama (N/m2) 

pd = tekanan ke luar dari tingkat terakhir ( N/m2)  

n = 1,4 (udara) adiabatis 

= 1 isoterma l 

 

2.5 Air Vibrator atau Pneumatic Turbine Vibrator 

 Pneumatic Turbine vibrator adalah pilihan terbaik dari jenis 

frekuensi getaran tinggi untuk lingkungan kebisingan yang rendah. Hal 

ini biasanya dipasang pada pemisah, conveyor, mesin pengaturan 

otomatis bergetar, mesin kemasan, atau mengisi mesin. getaran yang 

dihasilkan oleh gaya sentrifugal yang timbul dari ketidakseimbangan 

gerakan ketika dampak udara terkompresi tangen dari turbin untuk 

membuatnya bergerak. Operasi kebisingan rendah karena bantalan bola 

mendukung pada turbin berjalan. 

 Getaran yang dihasilkan oleh turbin sangat tidak seimbang yang 

berputar pada dua bantalan bola besar. MTT-jenis vibrator ditandai 

dengan frekuensi getaran yang sangat tinggi bersama dengan amplitudo 

besar dan konsumsi udara rendah. Mereka menghasilkan kebisingan yang 

rendah, mereka bebas perawatan dan dapat dioperasikan dengan bebas 

minyak dan disaring udara terkompresi. Frekuensi adalah variabel 

dengan menyesuaikan tekanan inlet (2-6 bar). 

(http://www.mooser.net/en/industry-products/pneumatic-

vibrators/circular-vibration/turbine-vibrators-mtt.html) 
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Gambar 2.9, Air vibrator atau pneumatic turbine vibrator 

Sumber : http://www.mooser.net/en/industry-products/pneumatic-

vibrators/circular-vibration/turbine-vibrators-mtt.html  

Tabel 2.1, Klasifikasi Air vibrator atau pneumatic turbine vibrator 

Type 

Putaran Gaya Sentrifugal Konsumsi Udara Massa 

rpm N I/min Kg 

2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar  

MTT 8 34000 38000 42000 1100 2050 2920 45 81 110 0,25 

MTT 10 26000 33000 38000 1050 1710 2520 45 81 110 0,255 

MTT 13 24500 28500 31000 2020 2630 300 122 204 285 0,565 

MTT 16 18000 20000 21000 1940 2390 2640 122 204 285 0,58 

MTT 20 14500 19000 23000 2510 4040 5260 184 318 452 1,09 

MTT 25 13200 15500 17000 2440 3360 5080 184 318 452 1,12 

MTT 30 11000 12500 14500 3510 7210 7810 322 542 749 2,2 

MTT 36 8500 11500 12000 3410 6980 7490 322 542 749 2,3 

 

 

 

http://www.mooser.net/en/industry-products/pneumatic-vibrators/circular-vibration/turbine-vibrators-mtt.html
http://www.mooser.net/en/industry-products/pneumatic-vibrators/circular-vibration/turbine-vibrators-mtt.html
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Tabel 2.1, Dimensi Air vibrator atau pneumatic turbine vibrator 

Type A B C D E F G H I 

MTT 8 50 50 86 68 7 12 33 1/8” 1/8” 

MTT 10 50 50 86 68 7 12 33 1/8” 1/8” 

MTT 13 65 65 113 90 9 16 42 1/4” 1/4” 

MTT 16 65 65 113 90 9 16 42 1/4” 1/4” 

MTT 20 80 80 128 104 9 20 56 1/4” 1/4” 

MTT 25 80 80 128 104 9 20 56 1/4” 1/4” 

MTT 30 100 100 160 130 11 20 73 3/8” 3/8” 

MTT 36 100 100 160 130 11 20 73 3/8” 3/8” 

 

2.6 Getaran  

 Getaran adalah peristiwa gerak bolak balik secara teratur suatu 

benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran 

sering juga disebut gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda 

tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar 

energi yang diberikan maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu 

Getaran sama dengan satu kali gerakan bolak balik penuh dari benda 

tersebut. Contoh sederhana getaran adalah gerakan pegas yang diberikan 

beban, misalnya pemanfaatan pegas untuk menjadi ayunan anak. 

a. Amplitudo 

  Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik 

keseimbangan. Amplitudo dapat diartikan merupakan jarak paling 

jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Perhatikan 

kembali Gambar pada bandul dan pegas sederhana diatas.  

  Pada Gambar Bandul, titik keseimbangannya merupakan 

titik B, dan Amplitudonya adalah BA dan BC. Karena semakin 

lama gerakan bandul akan semakin kecil, sehingga titik getaran 

pertamalah yang merupakan amplitudo dari bandul tersebut.  
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  Pada Gambar Pegas, Titik keseimbangannya merupakan 

titik A, dan Amplitudonya adalah adalah AB dan AC. Karena 

semakin lama gerakan pegas juga akan semakin melemah, jadi 

getaran pertamalah yang merupakan amplitudo dari pegas tersebut. 

b. Frekuensi 

  Frekuensi Getaran adalah banyaknya jumlah getaran yang 

terjadi dalam satu detik. Satuan Frekuensi dalam Sistem 

Internasional adalah Hertz (Hz). Dalam Fisika, Frekuensi 

disimbolkan dengan huruf “f” dan Rumusnya :  

f = n / t  

Keterangan :  

f = Frekuensi (Satuannya Hertz disingkat Hz)  

n = Jumlah Getaran  

t = Waktu (Satuannya Sekon disingkat s)  

c. Periode 

  Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 

satu kali getaran. Satuan Periode dalam Sistem Internasional adalah 

Sekon (s). Dalam Fisika, Periode disimbolkan dengan huruf “T” 

dan Rumusnya :  

T = t / n  

Keterangan :  

T = Periode (Satuannya Sekon disingkat s)  

t = Waktu (Satuannya Sekon disingkat s)  

n = Jumlah Getaran  
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` Periode dan Frekuensi saling berhubungan dan dapat 

dihubungkan satu dengan lainnya. Periode merupakan kebalikan 

dari frekuensi demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu 

didapatkan persamaan : 

T = 1 / f dan F = 1 / T  

Keterangan :  

T = Periode (Satuannya Sekon disingkat s)  

f = Frekuensi (Satuannya Hertz disingkat Hz)  

d. Jenis – jenis getaran 

  Secara umum dikenal dua macam jenis getaran berdasarkan 

proses terjadinya getaran, yaitu :  

 Getaran Bebas, merupakan getaran yang terjadi ketika sistem 

mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada 

sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Getaran 

bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural karena sifat 

dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat 

getaran. Contohnya adalah Bandul yang ditarik kemudian 

dilepaskan dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai 

pergerakan bandul tersebut berhenti. 

 Getaran Paksa, merupakan getaran yang terjadi ketika 

gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa 

menciptakan getaran pada sistem. Contohnya adalah getaran 

rumah yang roboh ketika gempa. (Suharto.1988) 

2.6.1 Dasar Perencanaan  

 system teknik mengandung massa dan elastisitas yang 

mampu bergerak secara relative.gerakan seperti ini jika berulang 

sendiri dalam interval waktu tertentu maka gerakan itu dikenal 
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dengan getaran(vibration). Getaran merupakan bentuk energy sisa 

dan pada berbagai kasus tidak diinginkan,khususnya halini benar 

pada mesin-mesin karena getaraan menimbulkan bunyi.getaran 

kadang juga dibutuhkan oleh suatu mesin untuk mekanisme 

kerjanya. Pengayak pasir membutuhkan mekanisme getaran pada 

bagian pengayak pasir. Pasir yang berada diatas pengayak pasir 

apabila bergetar akan terayak,sehingga proses pengayakan dapat 

terjadi. Getaran yang diinginkan itu memang sengaja dibuat. Cara 

untuk membangkitkan getaran itu ada bermacam-macam. Cara 

yang dipakai pada pengayak pasir ini menggunakan system massa 

tak imbang. (Tungga, 2011)  

 

2.7 Hukum Hooke 

 Bunyi Hukum Hooke ialah “Jika gaya tarik yang diberikan pada 

sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan maka pertambahan 

panjang pegas berbanding lurus/sebanding dengan gaya tariknya”.  

 Jika gaya yang diberikan melampaui batas elastisitas, maka benda 

tidak dapat kembali ke bentuk semula dan apabila gaya yang diberikan 

jumlahnya terus bertambah maka benda dapat rusak. Dengan kata lain, 

hukum Hooke hanya  berlaku  hingga batas  elastisitas.  

 Dari gagasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep hukum 

Hooke ini menjelaskan mengenai hubungan antara gaya yang diberikan 

pada sebuah pegas ditinjau dari pertambahan panjang yang dialami oleh 

pegas tersebut. Besarnya perbandingan antara gaya dengan pertambahan 

panjang pegas adalah konstan. Fenomena ini dapat lebih mudah dipahami 

dengan memperhatikan gambar grafik berikut ini. 

a. Tegangan 

Tegangan merupakan keadaan dimana sebuah benda 

mengalami pertambahan panjang ketika sebuah benda diberi gaya 

pada salah satu ujungnya sedangkan ujung lainnya ditahan. 

Contohnya, misal seutas kawat dengan luas penampang x m2, 
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dengan panjang mula-mula x meter ditarik dengan gaya sebesar N 

pada salah satu ujungnya sedangkan pada ujung yang lain ditahan 

maka kawat akan mengalami pertambahan panjang sebesar x 

meter.  Fenomena ini mengambarkan suatu tegangan yang mana 

dalam fisika disimbolkan dengan σ dan secara matematis dapat 

ditulis seperti berikut ini. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

Keterangan: 

F = Gaya (N) 

A = Luas penampang (m2) 

σ = Tegangan (N/ m2 atau Pa) 

 

b. Regangan 

Regangan merupakan perbandingan antara pertambahan 

panjang kawat  dalam x meter dengan  panjang  awal kawat dalam 

x meter. Regangan dapat terjadi dikarenakan gaya yang diberikan 

pada benda ataupun kawat tersebut dihilangkan, sehingga kawat 

kembali ke bentuk awal.  

Hubungan ini secara matematis dapat dituliskan seperti 

dibawah ini. 

𝑒 =
∆𝐿

𝐿𝑜
 

Keterangan: 

e   = Regangan 

ΔL = Pertambahan panjang (m) 

Lo = Panjang mula-mula (m) 

 

Sesuai dengan persamaan di atas, regangan (e) tidak 

memiliki satuan dikarenakan pertambahan  panjang  (ΔL) 

dan  panjang  awal  (Lo)  adalah  besaran dengan satuan yang sama 
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c. Modulus Elastisitas (Modulus Young) 

Dalam fisika, modulus elastisitas disimbolkan dengan E. 

Modulus elastisitas menggambarkan perbandingan antara tegangan 

dengan regangan yang dialami bahan. Dengan kata lain, modulus 

elastis sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik 

regangan. 

𝐸 =
𝜎

𝑒
 

Keterangan: 

E = Modulus elastisitas (N/m) 

e = Regangan 

σ = Tegangan (N/ m2 atau Pa) 

 

2.8 Pegas  

Pegas merupakan elemen mesin yang penting dalam konstruksi 

pemesinan,mekanik dan listrik. Pegas ada yang berbentuk metal datar 

(plat) dan yang bulat seperti helix terbuka atau tertutup. Pegas biasanya 

digunakan untuk menahan gaya dan mengurangi getaran akibat suatu 

goncangan. (Sularso, 1994) 

Berdasarkan bentuk dan jenis beban yang diterimanya,pegas dapat 

digolongkan kedalam beberapan kelompok. 

a. Pegas tekan atau kompresi 

b. Pegas listrik 

c. Pegas punter 

d. Pegas ulir  

e. Pegas volut 

f. Pegas daun  

g. Pegas piring  

h. Pegas cincin 

i. Pegas spiral atau pegas jam 
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2.8.1. Bahan pegas 

Bahan pegas biasanya dibuat dari bahan phosporbronze, 

brass monel,baryllium cupper. Bahan baja dengan penampang 

lingkaran paling banyak dipakai. Pegas untuk pemakaian umum 

dengan diameter kawat sampai 9,2 mm biasanya dibuat dari 

kawat tarik keras yang dibentuk dingin atau kawat yang ditemper 

dengan minyak. Diameter kawat yang lebih besar dari 9,2 mm 

dibuat dari batang rol yang dibentuk panas. Pegas yang terbuat 

dari kawat tarik keras,tidak dilakukan perlakuan panas setelah 

dibentuk menjadi pegas. (Sularso, 1994) 

Tabel 2.3, Bahan pegas silindris menurut pemakaiannya 

Pemakaian Bahan 

Pegas Biasa (dibentuk panas) 

 

Pegas biasa (dibentuk dingin) 

 

 

Pegas tumpuan kendaraan 

 

Pegas untuk katup keamanan 

ketel 

Pegas untuk governor kecepatan 

 

 

Pegas untuk katup 

 

 

Pegas untuk pemutar telpon, 

penutup (shutter) kamera 

Pegas untuk dudukan, pegas 

SUP4, SUP6, SUP7, SUP, 

SUP10, SUP11 

SW, SWP, SUS, BsW, 

NSWS, PBW, BecUW, 

Kawat ditemper minyak 

SUP4, SUP6, SUP7, SUP9, 

SUP11 

SWP, SUP6, SUP7, SUP9, 

SUP10 

SWP, SUP4, SUP6, SUP7, 

Kawat ditemper dengan 

minyak 

SWPV, Kawat ditemper 

dengan minyak untuk pegas 

katup 

SWP 

 

SW 
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untuk mainan 

Pegas yang dialiri arus listrik 

Pegas anti magnit 

 

Pegas tahan panas 

Pegas tahan korosi 

 

BsW, NSWS, PBW, BeCuW 

SUS, BsW, NSWS, PBW, 

BeCuW 

SUS 

SUS, BsW, NSWS, PBW, 

BeCuW 

 

. Tabel 2.4, Harga modulus geser G 

Bahan Lambang Harga G 

(kg/mm2) 

Baja pegas 

Kawat baja keras 

Kawat piano 

Kawat ditemper dengan minyak 

Kawat baja tahan karat 

(SUS 27, 32, 40) 

Kawat Kuningan 

Kawat perak nikel 

Kawat perunggu fosfor 

Kawat tembaga berilium 

SUP 

SW 

SWP 

- 

SUS 

 

BsW 

NSWS 

PBW 

BeCuW 

8 X 103 

8 X 103 

8 X 103 

8 X 103 

7,5 X 103 

 

4 X 103 

4 X 103 

4,5 X 103 

5 X 103 

 

2.8.2. Pegas Ulir dengan Beban Berulang 

Pegas yang mendapatr beban berulang berfrekuensi tinggi 

yang akan mengalami getaran dengan amplitudo yang besar, jika 

frekuensi tersebut mendekati frekuensi pribadi pegas. Hal ini 

akan mengakibatkan patahnya pegas dalam waktu singkat. Untuk 

menghindari hal ini, frekwnsi pribadi tingkat pertama dari pegas 

tidak boleh kurang dari 5,5 kali frekwensi pembebanan. 

(Sularso, 1994) 
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Frekwensi pribadi pegas dapat dihitung dengan rumus : 

𝑛𝑠 = 𝑎√
𝑘. 𝑔

𝑊
= 𝑎

70. 𝑑

𝜋. 𝑛. 𝐷2
√

𝐺

𝛾
 

 Dimana : 

𝑛𝑠 : Frekuensi pribadi pegas 

𝑎 : Konstanta 

𝑑 : Diameter kawat 

𝐷 : Diameter lilitan 

𝑛 : Jumlah lilitan 

𝐺 : Modulus geser 

𝛾 : Berat jenis pegas 

 




