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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Profil Bendungan Raknamo Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara 

Timur) 

 

Gambar 2.1 Denah Umum Bendungan Raknamo Kabupaten Kupang  

        Data Teknis Bendungan Raknamo  

(sumber balai wilayah sungai nusa tenggara) 

Nama Proyek  : Pembangunan Bendungan Raknamo,  

  Kabupaten Kupang,Nusa Tenggara Timur 

Lokasi   : Di wilayah Dusun IV (Dusun Oepoi), Desa  

  Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto,  

  Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa  

  Tenggara Timur. 

1) Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Luas    : 38,34 km2 

Panjang Sungai    : 15,71 km 

Debit rata-rata musim hujan  : 1.680 m3/dt (November-

April) 

Debit rata-rata musim kemarau  : 0,032 m3/dt (Mei-Oktober) 
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2) Tipe Bendungan   : Timbunan Zonal Inti Miring 

3) Tinggi Bendungan   : 36,20 m 

4) Lebar Bendungan    : 10,00 m 

5) Panjang Bendungan   : 438,00 m 

6) Tampungan Total   : 14.090.000 m3 

7) Tampungan Efektif  : 12.070.000 m3 

8) Tampungan Mati   : 2.020.000 m3 

9) Luas Genangan Maksimum : 197,34 hektar 

 

2.2. Katup (Valve) 

Fungsi sama dengan pintu air biasa, hanya dapat menahan tekanan 

yang lebih tinggi (pipa air, pipa pesat dan terowongan tekan). Merupakan 

alat untuk membuka, mengatur dan menutup aliran air dengan cara 

memutar, menggerakkan ke arah melintang atau memanjang di dalam 

saluran airnya. (Soedibyo, 2003: 359) 

Tergantung dengan kebutuhannya ada beberapa macam katup 

(valve) yang dipasang di bendungan, salah satunya bendungan 

menggunakan katup (valve) sebagai pintu pengeluaran. Ada empat jenis 

valve yang biasa digunakan pada bendungan, yaitu : 

1. Hollow cone valve 

Katup jenis ini lebih umum dikenal dengan nama dari peciptanya, 

C.H. Howell dan H.P. Buger pada tahun 1935. Secara luas biasa 

digunakan sebagai pengatur katup bebas debit karena 

kesederhanaannya. Pertama kali dipasang pada Bendungan El Vado, 

New Mexico, USA. Untuk penggerak katub Hollow Cone dapat 

dioperasikan secara manual, hidrolik, maupun tunaga listrik.  

Berbentuk pipa bundar dengan selubung yang dapat diatur mau 

mundur. Besar aliran tergantung jarak antara cone dan selubung. 

Mampu bekerja hingga beda tinggi 300 m. (Lewin J, 2001 : 80) 

2. Hollow Jet Valve 

Kontruksinya mirip dengan Holow Cone Valve, dengan perbedaan 

terletak pada bagian dalam yang berbentuk seperti jarum dan memiliki 
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sirip radial yang berguna mengarahkan aliran pada valve. Bagian yang 

digerakan adalah valve sleeve. Valve sleeve terdiri dari steel plate 

silinder yang terhubung dengan dua buah batang yang berfungsi sebagai 

batang penggerak.Valve sleeve merupakan bagian bergerak yang 

digerakkan oleh batang hidrolik. Air keluar melewati celah antara cone 

dan valve sleeve. (Lewin J, 2001 : 84) 

3. Butterfly valve 

Operasinya hampir sama dengan ball valve. Hanyan saja 

menggunakan sistem isolation dengan gerbang yang besar yang 

memungkinkan untuk cepat dibuka dan di tutup. Butterfly valve 

umumnya disukai karena hargannya murah dan ringan sehingga 

membutuhkan lebih sedikit penguat.  

Papan penutup berbentuk bulat dengan poros di tengah (seperti 

sayap kupu-kupu) memungkinkan valve ini memiliki putaran 90⁰. Dari 

valve ini memungkin mendapatkan flow yang besar . sangat cocok 

digunakan pada flow cair atau gas dengan pressure rendah dan volume 

besar (Lewin J, 2001 : 72) 

4. Pressure Reducing Valve (PRV) 

Berdasarkan namanya Pressure Reducing valve adalah katub yang 

berfungsi sebagai pengurang tekanan atau kadang disebut sebagai katup 

pengatur tekanan. Kegunaan biasa untuk instalasi air bersih baik yang 

dipakai di perumahan maupun ataupin digedung bertingkat.  

Tujuan dipasangnya PRV pada instalasi air bersih salah satunya 

untuk menghemat air, karena semakin tinggi tekanan akan semakin 

kencang aliran dan semakin banyak air yang terbuang dalam waktu 

pemakaian yang sama. Selain itu tekanan yang tinggi bisa merusak pipa 

instalasi, merusak peralatan sanitari yang terpasang bahkan bisa 

membahayakan orang yang menggunakannya. Pada gedung – gedung 

tinggi dimana tekana air berbeda – beda pada tiap lantainya, makannya alat 

ini sangat vital dan harus ada (Lewin J, 2001 : 87) 
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2.3. Tinjauan Hollow Cone Valve  

Hollow Cone Valve digunakan untuk mengalirkan air secara radial 

bebas ke udara yang tujuannya untuk menghilangkan energi air tersebut. 

Berikut ini merupakan beberapa perancangan Hollow Cone Valve yang 

telah dirancang 

a. Hollow Cone Type-1 

Pada perancangan ini terlihat untuk sistem penggeraknya 

menggunakan sistem Hidrolik. Penggunaan sistem Hidrolik ini  

ditujukan agar mudah dalam pemasangannya dan Lebih aman jika 

beroprasi pada beban berlebih, sebab dengan sistem hidrolik begitu 

penggerak tidak dapat menarik katup, maka beban berhenti dan dapat 

dikunci diposisi mana aja. (Hartman, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Hartman’s Fixed Cone Valve 

b. Hollow Cone Type-2 

Perancangan katup ini pada bagian sirip pemecah arusnya memiliki 

ukuran terlalu panjang hingga ke bagian jalan masuk air. Dengan 

demikian sedikit membatasi mengalirnya air yang masuk pada katup. 

Seperti yang bisa diartikan dapat menurunkan keseluruhan efisiensi 

katup. Tidak meratanya air yang keluar pada jalan keluar dapat 

menyebabkan perbedaan tekanan yang tidak seragam, hal ini 

menimbulkan rapuhnya sirip pemecah arus karena kelelahan (Thomas, 

2006) 
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Gambar 2.3 Thomas Cone Valve 

c. Hollow Cone Type-3 

Perancangan Katup ini memiliki kelemahan pada perencanaan 

rusuk atau sirip pemecah arus. Dimana tidak diperhitungkan kekuatan 

sambungan pengelasannya terhadap tekanan arus air yang diterima 

rusuk saat katup dibuka. Dengan demikian menciptakan kerugian 

antara pemecah arus dengan dinding katup (Brian, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Brian Fixed cone sleeve valve 

d. Hollow Cone Valve Bendungan Raknamo 

Perancangan ini diambil dengan tujuan merencanakan pintu air pada 

bendungan Raknamo Kupang, NTT. Katup ini menggunakan motor 

listrik sebagai daya penggeraknya. Ketika motor listrik menggerakkan 

roda gigi, kemudian diteruskan ke poros berulir seingga mendapatkan 

gaya untuk menggerakkan lengan sleeve dan mengakibatkan katup 

membuka atau menutup. 
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      Gambar 2.5 Hollow Cone Valve  

Desain sirip atau pemecah arus dibuat lebih pendek agar tidak 

menutupin arus air yang masuk ke katup sehingga tekanan yang diterima 

pada sirip lebih merata. 

2.4. Hollow Cone Valve 

Katup jenis ini lebih umum dikenal dengan nama dari peciptanya, 

C.H. Howell dan H.P. Buger pada tahun 1935. Secara luas biasa digunakan 

sebagai pengatur katup bebas debit karena kesederhanaannya. Pertama kali 

dipasang pada Bendungan El Vado, New Mexico, USA. Untuk penggerak 

katub Hollow Cone dapat dioperasikan secara manual, hidrolik, maupun 

tunaga listrik.  Berbentuk pipa bundar dengan selubung yang dapat diatur 

mau mundur. Besar aliran tergantung jarak antara cone dan selubung. 

Mampu bekerja hingga beda tinggi 300 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 : hollow cone (Lewin J, 2001) 

Hollow Cone Valve memberikan aliran debit yang halus, bebas 

operasi getaran. Hollow valve dipilih dan dipasang sesuai dengan 



12 
 

rekomendasi produsen, bebas kavitasi , sangat ekonomis dan membutuhkan 

lebih sedikit pemeliharaan dibandingkan kontrol aliran lainnya. (FEMA, 

2010). Hollow cone valve dapat dipasang untuk langsung dibuang ke dalam 

bak penampungan air atau dipasang pada posisi terendam 

 

Gambar 2.7 : Pemasangan Hollow Cone Valve sistem langsung dialirkan keluar  

(Lewin J, 2001) 

Hollow Cone Valve awalnya digunakan untuk mengalirkan secara 

radial bebas ke atmosfer yang membantu untuk menghilangkan energi air 

tersebut. Namun, semprotan air yang dilepaskan sering merusak 

lingkungan sekitar katup. Sehingga, untuk meminimalisir hal tersebut, 

tudung bisa dibuat dan digunakan untuk mengurangi energi pada 

semprotan air yang dilepaskan. Tudung bisa menjadi komponen yang 

terpisah atau melekat pada katup. 

2.5. Tekanan Hidrostatis 

Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi dibawah air. 

Tekanan ini diakibatkan gaya pada zat cair terhadap suatu luas bidang 

tekan pada kedalaman tertentu. 

Sifat – Sifat tekanan hidrostatis adalah : 

1. Semakin dalam titik dari permukaan zat cair maka tekanannya 

semakin besar 

2. Pada kedalaman yang sama maka tekanannya juga sama 

3. Tekanan zat cair kesegala arah sama besar 
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p = ρ.g.h (Yuwono, 1984) 

Dimana : 

P  : tekanan hidrostatis (N/m2) 

ρ  : masa jenis air (1000 kg/m3)  

g  : gravitasi (m/s2) 

h  : tingi tekan air (m) 

 

2.6. Koefisien Aliran 

Zat cair yang mengalir melalui lubang berasal dari segala arahh. 

Ketika zat cair melewati lubang pancaran air mengalami kontraksi, yang 

ditunjukkan adanya penguncupan bentuk aliran. Kontraksi maksimum 

terjadi pada tampang sebelah hilir lubang. Tampang kontraksi maksimum 

disebut vena kontrakta seperti gambar 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 : Vena Kontrakta 

Aliran zat cair yang melalui lubang akan mengalami kehilangan 

energi sehingga aliran akan lebih kecil dibanding aliran zat cair ideal yang 

ditunjukkan oleh beberapa koefisien, yaitu koefisien kontraksi kecepatan 

dan debit. Koefisien kontraksi tergantung pada tinggi energi, bentuk, dan 

ukuran lubang, dengan nilai merata sekitar Cv = 0.64. 

Koefisien Kecepatan (Cv) dapat diperoleh dengan rumus: 

Cv = 
Vc

V
 (Yuwono, 1984) 

Dimana: 

Vc  = kecepatan nyata vena kontrakta 

V  = kecepatan teoritis 
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Nilai koefisien kecepatan tergantung pada bentuk dari sisi lubang 

(bulat atau tajam) serta tinggi energinya. Nilai rerata koefisien kecepatan 

(Cv) adalah 0,97. Untuk nilai koefisien debit (Cd) dipat diperoleh dengan 

persamaan:  

Cd = 
Vc

V
×

ac

a
 (Yuwono, 1984) 

Dimana: 

ac   = luas nyata tampang aliran 

a  = luas lubang 

Nilai koefisien debit tergantung pada nilai Cc (ac/a) dan nilai Cv 

yang nilai reratanya sekitar 0,62. 

 

2.7. Kofisien Debit 

Debit merupakan volume cairan yang melewati suatu penampang 

tiap satuan waktu. (soedradjat, 1983). Dimana debit dari katup dapat 

dihitung dengan persamaan: 

𝑄 = 𝐶𝑑. 𝐴. √2. 𝑔. ℎ (lewin, 2001) 

Dimana : 

Q  = debit (m3/s) 

Cd  = koefisien debit (0,62 – 0,85) 

A  = luas lubang 

h = Tinggi air terhadap lubang 

Nilai Cd (apabila tidak ada penyelidikan) biasa diambil = 0,62 

 

2.8. Tekanan Pancar  

Jika nilai gaya sama besar dengan nilai arah yang berlawanan, 

maka kecepatan serta arah juga akan berubah, hal ini sesuai dengan Hukum 

Newton. Dimana besarnya gaya sama dengan perubahan momentum dari 

aliran air tersebut (Soedradjat, 1983). Sehingga jika pancaran yang 

mengenai suatu penghalang, maka pancaran tersebut memiliki gaya FR 

terhadap penghalang tersebut, seperti gambar 2.9 
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Gambar 2.9. GayaPancar yang Mengenai Dinding Cembung  

(Maryono, 2001) 

Untuk mencari nilai FR Dapat dicari dengan menggunakan persamaan: 

Fr = ρ.Q.v.(1 – cosα) (Maryono ei al, 2001) 

Dimana: 

ρ : Massa jenis air (1.000 kg/m2) 

Q : Debit air (m3/s) 

v : Kecepatan aliran air (m/s) 

α : Besar sudut penghalang (42˚) 

 

2.9. Gaya Gesek  

Gaya gesek adalah gaya yang mempunyai arah melawan gerak 

benda. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersinggungan. Benda 

yang dimaksudkan tidak harus memiliki bentuk padat, tetapi dapat memiliki 

bentuk cair, mauoun gas. Gaya gesek antara dua benda padat contohnya 

adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetic, sedangkan gaya antara 

benda padat dan benda cair maupun gas adalah gaya stokes. 
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Gambar 2.10 Gaya gesek dari benda diatas permukaan 

Gaya Gesekan dapat dicari dengan persamaan: 

fs = μs × Fn (soedradjat, 1983) 

Dimana: 

fs  : Gaya Gesek (kg) 

μs  : Koefisien gaya gesek 

Fn  : gaya normal (kg) 

 

2.10. Poros 

Poros berfungsi sebagai penerus tenaga dalam bentuk putaran. Poros 

memiliki peranan penting dalam rangkaian mesin. Hampie semua mesin 

menggunakan poros terutama pada transmisi, poros memiliki peran utama 

dalam meneruskan putaran atau daya (Sularso dan Suga, 1987). Jenis 

poros terhadap pembebanan: 

1) Poros Transmisi 

Menerima beban puntir murni dan lentur. Daya dapat diteruskan 

melalui kopling, sprocket rantai, roda gigi. Dll. 

2) Spindel 

jenis poros ini harus memiliki nilai deformasi yang minim serta 

proses pembuatan yang harus teliti. 

3) Gandar 

Gandar dapat menerima beban lentur atau puntir. Biasa diaplikasikan 

pada gandar kereta. 
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2.10.1.  Poros Beban Puntir 

Berikut akan membahas mengenai poros yang menerima torsi: 

1. Daya Rencana 

Daya dapat dibagi dengan efisiensi mekanis η pada penggerak untuk 

memperoleh gerak awal. Maka untuk mencari daya yang 

direncanakan Pd (Kw) dengan rumus: 

Pd = fcP(Kw) (Sularso, 1978) 

Dimana: 

Pd : Daya yang direncanakan (kW) 

fc : Koreksi daya 

P : Daya nominal output motor 

2. Momen Puntir Rencana 

Daya dalam satuan PS dapat diubah menjadi kW dengan syarat 

dikaitkan dengan 0,735. Momen puntir dapat diperoleh dengan 

rumus: 

Pd = 
(

𝑇

1000
)(

2𝜋𝑛1

60
)

102
 (Sularso, 1978) 

Jadi, 

T = 9,74 × 105 
Pd

n1
 (Sularso, 1978) 

Dimana: 

T : Momen puntir (kg.mm) 

3. Tegangan Geser yang Diizinkan 

Menurut ASME, nilai tegangan geser sama dengan 40% dari batas 

kelelahan tarik. Sedangkan batas kelelahan puntir sama dengan 18% 

dari kekuatan tarik (kg/mm2). Faktor keamana diambil 5,6 untuk 

18% bahan SF dan 6,0 untuk bahan S-C dengan pengaruh masa dan 

baja paduan. Nilai τa dapat dletahui dengan rumus: 

τa = σB / (Sf1 × Sf2) (sularso, 1978) 

Dimana : 

τa   : Tegangan Geser yang diizinkan (kg/mm2) 

σB  : Kekuatan tarik (kg/mm2) 



18 
 

Sf1  : Faktor keamanan bahan 

Sf2  : Faktor keamanan pasak 

4. Diameter Poros 

Keadaan momen puntir harus dipertimbangkan. Nilai Kt dipilih 

sebesar 1,0 jika beban halus, dipilih 1,0 – 1,5 jika terjadi sedikit 

kejutan, dan dipilih 1,5 – 3,0 jika menerima tumbukan besar. 

Selanjutnya jika ada beban lentur di masa mendatang dapat 

ditambahkan faktor Cb sebesar 1,0 (sularso, 1978). Maka nilai 

diameter poros ds dapat diperoleh dengan mengacu pada rumus: 

ds = [5,1/τa K_t C_b T]⅓ (Sularso, 1978) 

Dimana: 

ds  : Diameter Pada Poros (mm) 

τa  : Tegangan geser yang diizinkan (kg/mm2) 

Kt : Faktor koreksi momen puntir 

Cb : Faktor koreksi beban lentur 

T  : Momen (kg.mm) 

 

2.11. Ulir  

Umumnya ulir memiliki bentuk penampang segi tiga sama kaki. 

Dimana, jarak satu puncak ke puncak berikutnya dikenal sebagai istilah 

jarak bagi seperti pada gambar 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Ulir  

(Sularso, 1978) 
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Berdasarkan bentuk penampangnya, ulir diklasifikasikan menjadi: 

trapesium, persegi, serta gergaji dan bulat yang digunakan untuk pengerak 

atau sebagai penerus gaya. Untuk menghindari kemacetan karena kotoran, 

biasanya jenis bulat sering digunakan. (sularso, 1978). Gambar 2.11 

menunjukkan jenis ulir berdasarkan bentuk penampangnya. 

 

Gambar 2.12 Jenis Ulir (sularso,1978) 

Pemilihan jenis ulir untuk penggerak harus dipertimbangkan agar 

melebihi kapasitas yang diizinkan. 

2.11.1.  Tegangan Aksial Murni 

Tegangan terjadi karena adanya beban aksial sepanjang sumbu 

poros. Untuk tegangan tarik dapat dicari dengan persamaan: 

𝜎 =  
𝑊

𝐴𝑐
 (kg/mm2)(Sularso, 1978) 

Dimana: 

𝜎  = Tegangan Tarik atau tekan (kg/mm2) 

𝐴𝑐  = Luas penampang lintang ulir (mm) 

Nilai 𝜎 berdasarkan jenis material yang digunakan, yaitu tipe SS, 

SF, SC. Nilai 6 – 8 untuk difinisi tinggi, 8 – 10 untuk difinisi biasa. 

Material baja liat dengan kadar karbon 0,2 – 0,3%, tegangan izinnya 

sebesar 6 (kg/mm2) untuk tipe difinisi tinggi. 4,8 (kg/mm2) untuk tipe 

difinisi biasa.  

 

 

 

 



20 
 

2.11.2.  Tekanan Permukaan 

Antara bidang atau permukaan ulir yang bertautan (melilit), baik pada 

sekrup maupun pada muir terjadi saling tekan, besarnya tekanan bidang ini 

bergantung pada kondisi pelumasan antara bidang kontak ulir, dengan 

menganggap tekanan permukaan yang terjadi terjadi tersebar merata, maka 

besarnya permukaan 𝑞𝑎 adalah : 

𝑞
𝑎= 

𝑊
𝜋
4

(𝑑2− 𝑑𝑐2)

  (sularso,1978) 

Dimana : 

𝑞𝑎  = tekanan permukaan bidang ulir  

𝑊  = beban (kg) 

𝑛  = jumlah ulir yang melilit plunyer 

𝑑𝑐  = diameter inti ulir (mm) 

𝑑  = diameter luar inti (mm) 

Besarnya tekanan permukaan (𝑞𝑎) yang di izinkan disajikan dalam table 

berikut : 

Tabel 2.1 tekanan permukaan 

Bahan 
Tekanan permukaan yang diizinkan  

𝑞𝑎 (kg/𝑚𝑚2) 

Ulir luar Ulir dalam Untuk pengikat Untuk penggerak 

Baja liat 
Baja liat atau 

perunggu 
3 1 

Baja keras 
Baja liat atau 

perunggu 
4 1,3 

Baja keras Besi cor 1,5 0,5 

(sularso, 1978) 
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Tabel 2.2 tekanan permukaan dan kecepatan 

(sularso, 1978) 

Bahan Kecepatan luncur 
Tekanan permukaan yang diizinkan 

𝑞𝑎 (kg/𝑚𝑚2) 
B

aj
a 

Perunggu Kecepatan rendah 1,8 – 2,5 

Perunggu 3,0 m/min atau kurang 1,1 – 1,8 

Besi cor 3,4 m/min atau kurang 1,3 – 1,8 

Perunggu 
6,0 – 12 m/min 

0,6 – 1,0 

Besi cor 0,4 – 0,7 

Perunggu 15 m/min atau lebih 0,1 – 0,2 

 

2.12. Klasifikasi Roda Gigi 

Roda gigi memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan 

kegunaannya. Roda gigi diklasifikasikan seperti pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Klasifikasi Roda Gigi 

(sularso, 1978) 

Letak poros Roda gigi Keterangan 

Roda gigi dengan 

poros sejajar 

Roda gigi lurus 

Roda gigi miring 

Ronda gigi miring ganda  

(klasifikasi atas dasar 

bentuk alur gigi) 

Roda gigi luar 

Roda gigi dalam dan pinyon 

Batang gigi dan pinyon 

Arah putaran berlawanan 

Arah putaran sama 

Gerakan lurus dan berputar 

Roda gigi dengan 

poros 

berpotongan 

Roda gigi kerucut lurus 

Roda gigi kerucut spiral 

Roda gigi kerucut ZEROL 

Roda gigi kerucut miring 

Roda gigi kerucut miring ganda 

(klasifikasi atas dasar 

bentuk jalur gigi) 

Roda gigi permukaan dengan 

poros berpotongan  

(roda gigi dengan poros 

berpotongan berbentuk 

istimewa) 
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Roda gigi dengan 

poros silang 

Roda gigi miring silang 

Batang gigi miring silang 

Kontak titik 

Gerakan lurus dan berputar 

Roda gigi cacing silindris 

Roda gigi cacing selubung 

ganda (globoid) 

Roda gigi cacing samping 

 

Roda gigi hyperboloid 

Roda gigi hipoid 

Roda gigi permukaan silang 

 

Selain transmisi, sabuk dan rantai juga bisa digunakan untuk 

meneruskan daya. Namun hanya transmisi roda lebih unggul dalam 

meneruskan daya dengan kontruksi yang praktis, mampu beroperasi pada 

putaran tinggi dan presisi. Pada gambar 2.12 adalah contoh macam – 

macam roda gigi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Macam – macam roda gigi (sularso, 1978) 

2.12.1.  Bagian Roda Gigi 

Roda gigi juga memiliki bagian – bagian dan ukuran yang 

dinyatakan sesuai dengan nama bagian tersebut. 
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Gambar 2.14 Bagian – bagian Roda Gigi 

(Sularso, 1978) 

Dimana untuk mencari modul dapat menggunakan persamaan: 

m = 
d

z
 (Sularso, 1978) 

Dengan d (mm) adalah diameter jarak bagi, serta z adalah jumlah gigi 

2.12.2. Perbandingan Putaran dan Perbandingan Roda Gigi 

Perbandingan putaran merupakan putaran roda gigi yang 

berpasangan pada poros enggerak terhadap poros yang akan  

digerakkan. Dapat dihitung dengan persamaan: 

i = 
z2

z1
 (Sularso, 1978) 

Dimana Untuk harga i merupakan banyaknya gigi pada roda gigi 

dibagi dengan pinionnya. Perbandingan sebesar 4 – 5 untuk jenis roda 

gigi yang lurus dan 7 merupakan hasil perubahan kepala yang 

diizinkan. Nilai 10 untuk roda gigi miring dan ganda. 

Roda gigi untuk reduksi (u ˂ 1 atau i ˃ 1), untuk meningkatkan 

putaran (u ˃ 1 atau i ˂ 1). Jika sumbu poros α (mm) dan diameter 

lingkaran jarak bagi d1 dan d2 (mm) maka: 

α = 
d1+d2

2
 = 

m(z1+z2)

2
 

d1 = 
2α

1+i
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d2 = 
2α.i

1+i

2.13. Kekuatan Sambungan Las 

Mengelas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara 

memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau 

tanpa bahan pengisi. Untuk menghitung kekuatan sambungan las ini, 

disesuaikan dengan cara pengelasannya serta jenis pembebanan yang 

bekerja pada penampang yang dilas tersebut. 

Gambar 2.15 jenis-jenis sambungan sudut 

(Teknologi Pengelasan Logam, 2000) 

Dalam sambungan las sifat tarik sangat dipengaruhi oleh sifat dari 

logam induk, sifat daerah HAZ, sifat logam las dan sifat-sifat dinamik 

dari sambungan berhungan erat dengan geometri dan distribusi regangan 

dalam sambungan. kemudian sifat-sifat tarikannya dapat dihitung dengan 

persamaan-persamaan: 

Tegangan : 

σ = 
F

A
 (kg/mm2)  (Teknologi Pengelasan Logam, 2000) 

di mana: 

F  : beban (kg) 

A  : luas penampang (mm2) 

Untuk luas penampang dicari dengan mengukur langsung benda 

melalui pengukuran secara manual atau aplikasi desain. 


