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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasir 

Pasir adalah contoh bahan material yang berbentuk butiran. Butiran pada  

pasir, umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi 

pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan 

subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Hanya beberapa tanaman yang 

dapat tumbuh di atas pasir, karena pasir memiliki rongga-rongga yang cukup 

besar. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Dan seperti 

yang kita ketahui pasir juga sangat penting untuk bahan material bangunan 

bila dicampurkan dengan perekat Semen. 

Pasir merupakan bahan pokok dalam proses pembangunan.Selain itu, 

material pasir juga tidak dapat dipisahkan penggunaanya dalam dunia 

industri. Seringkali dalam dunia industri dibutuhkan material pasir yang telah 

diproses. 

2.2 Tipe tipe pasir 

Di Indonesia banyak sekali ditemukan tipe-tipe pasir yang satu sama lain 

sulit  sekali  dibedakan, misalnya tipe pasir merah,pasir elod,pasir 

pasang,pasir beton,dan pasir sungai.Seperti yang kita ketahui pasir adalah 

bahan bangunan yang cukup berpengaruh untuk bahan bangunan bisa 

dikatakan banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga struktur 

paling atas suatu bangunan. Berikut ini adalah 5 jenis pasir. 

a. Pasir Merah 

Pasir merah ( Gambar 2.1) atau suka disebut Pasir Jebrod kalau di daerah 

Sukabumi atau Cianjur karena pasirnya diambil dari daerah Jebrod Cianjur. 

Pasir Jebrod biasanya digunakan untuk bahan Cor karena memiliki ciri lebih 

kasar dan batuannya agak lebih besar. 

Seperti terlihat pada gambar 2.1 dibawah ini 
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Gambar 2.1 Pasir merah 

Sumber : https:// jenis-jenis-pasir-untuk-bangunan/ 

Pasir merah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Konsituen 

utamanya yakini silisium juga dapat diolah menjadi silikon,salah satu bahan 

semikonduktor yang dipakai untuk memproduksi pernanti-pernanti elektronik 

(eletronic devices),selain itu pasir merah merupakan bahan utama bagi 

pembuatan beton bangunan,bahan pengecoran yang mempunyai ketahanan 

yang cukup baik. 

 

b. Pasir Elod 

Ciri ciri dari pasir elod (Gambar 2.2) ini adalah apabila dikepal dia akan 

menggumpal dan tidak akan puyar kembali. Pasir ini masih ada campuran 

tanahnya dan warnanya hitam. Jenis pasir ini tidak bagus untuk bangunan. 

Pasir ini biasanya hanya untuk campuran pasir beton agar bisa digunakan 

untuk plesteran dinding, atau untuk campuran pembuatan batako.  
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Seperti terlihat pada gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Pasir elod 

Sumber : https:// jenis-jenis-pasir-untuk-bangunan/ 

 

c.  Pasir Pasang 

Pasir pasang ( Gambar 2.3 ) pasir yang tidak jauh beda dengan pasir jenis 

elod lebih halus dari pasir beton. Ciri-cirinya apabila dikepal akan 

menggumpal dan tidak akan kembali ke semula. Pasir pasang biasanya 

digunakan untuk campuran pasir beton agar tidak terlalu kasar sehingga bisa 

dipakai untuk plesteran dinding. 

Seperti terlihat pada gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Pasir pasang 

Sumber : https:// jenis-jenis-pasir-untuk-bangunan/ 
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d.  Pasir Beton 

Pasir beton adalah pasir yang warnanya hitam dan butirannya cukup halus, 

namun apabila dikepal dengan tangan tidak menggumpal dan akan puyar 

kembali. Pasir ini baik sekali untuk pengecoran, plesteran dinding, pondasi, 

pemasangan bata dan batu. 

Seperti terlihat pada gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Pasir beton 

Sumber : https:// jenis-jenis-pasir-untuk-bangunan/ 

 

e. Pasir Sungai 

Pasir sungai ( Gambar 2.5 ) adalah Pasir yang diperoleh dari sungai yang 

merupakan hasil gigisan batu-batuan yang keras dan tajam, pasir jenis ini 

butirannya cukup baik (antara 0,063 mm – 5 mm) sehingga merupakan 

adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Biasanya pasir ini hanya untuk 

bahan campuaran saja . 

 

 

 

 

http://www.mediaproyek.com/
http://www.mediaproyek.com/
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Seperti terlihat pada gambar 2.5 

 

Gambar 2.5 Pasir sungai 

Sumber : https://jenis-jenis-pasir-untuk-bangunan/ 

 

2.3 Pengayak pasir 

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) 
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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 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) 

2.4  Macam macam pengayak 

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 : 
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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, terutama dalam penerapannya sebagai tujuan 

utama dari suatu kegiatan. 

2.5 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. 

 

1. Pengayak manual 

pengayak manual ini sangat sederhana yang pekerjaannya masih 

menggunakan tenaga manusia dengan memakai sekrop atau cangkul yang 

dilemparkan kearah ayakan. Alat pengayak manual ini terdiri dari satu 

lembaran pengayak yang dipasang dalam sebuah kotak yang dibuat 
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sedemikian rupa dan dipasang agak miring agar bisa bekerja dengan 

sedemikian mestinya. 

 

 

Bahan-bahan  

 Kawat ayam ram galvanis lobang 1cm x 1cm 

 Kayu/bambu 

Peralatan  

 Palu  

 Gergaji kayu 

 Catut/tang  

Salah satu contoh Seperti terlihat pada gambar 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pengayak pasir manual 

Sumber : http:// cara-membuat-saringan-atau-ayakan-pasir-dari-kawat-ayam-ram 

 

2. Pengayak berbadan datar (flat bad screen) 

Pengayak jenis ini bentuknya sangat sederhana, banyak ditemukan diareal-

areal pertambangan, saat proses sortasi awal dari pasir kasar, wort. Alat 
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pengayak datar ganda juga digunakan dalam proses pengolahan dan produk 

akhir. Alat pengayak datar secara umum terdiri dari satu atau lebih lembaran 

pengayak yang dipasang bersama-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 meminimumkan 

kerusakan akibat pergesekan antara lubang-lubang pengayak dengan partikel 

bahan yang halus. 

Salah satu contoh Seperti terlihat pada gambar 2.7 

 

 

                          Gambar 2.7 Pengayak berbadan datar (flat bad screen) 

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

3.  Pengayak Drum 

Pengayak drum dan alat yang digunakan pada proses sortasi berdasarkan 

ukuran bentuk untuk pasir kasar. 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. 

Salah satu contoh Seperti terlihat pada gambar 2.8 

 

http://harga-mesin-baru.blogspot.com/
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Gambar 2.8 Pengayak Drum 

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

4.  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: 

a.  Ayakan dengan gerak 

Salah satu contoh Seperti terlihat pada gambar 2.9 

 

 

Gambar 2.9, Ayakan dengan gerakan melempar 

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

http://harga-mesin-baru.blogspot.com/
https://tsffaunsoed2010.wordpress.com/
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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 magnetik yang bergerak dengan menggunakan 

sistem pegas yang mana getaran yang dihasilkan dialirkan ke ayakan dan 

dilengkapi dengan kontrol waktu.  

 

 

 

b. Ayakan dengan gerakan horizontal 

Salah satu contoh Seperti terlihat pada gambar 2.10 

 

 

 

Gambar 2.10, Ayakan dengan gerakan horizontalSumber : 

https://tsffaunsoed2010.wordpress.com/  

 

Cara Pengayakan dalam metode ini, sampel bergerak secara 

horisontal (mendatar) pada bidang permukaan sieve (ayakan), metode ini 

https://tsffaunsoed2010.wordpress.com/
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baik digunakan untuk sampel yang berbentuk jarum, datar, panjang atau 

berbentuk serat. Metode ini cocok untuk melakukan analisa ukuran 

partikel aggregat. (Zulfikar, 2010) 

 

 

2.6  Komponen utama pengayak pasir 

2.6.1 Motor 

      Motor yaitu suatu mekanisme yang merubah tenaga primer yang      

diwujudkan dalam bentuk aslinya,tetapi diwujudkan dalam bentuk tenaga 

mekanis.  

 Seperti terlihat pada gambar 2.11 

 

 

 

Gambar 2.11 motor  

Sumber : https:// dinamo-motor-penggerak-1-phase-dan-3-phase 
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Motor listrik 

Motor listrik adalah suatu alat yang dapat mengubah energi listrik 

menjadi tenaga gerak (putar) dan hal ini tentunya dipengaruhi oleh 3 

faktor, yaitu daya listrik yang digunakan, berapa kecepatan putaran yang 

dihasilkan dan berapa besar tenaganya (torsi). 

 

  Rumus menghitung Rpm Motor Listrik 

Kecepatan putaran yang dihasilkan suatu  motor listrik, juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu : Frekuensi dan Jumlah Kutub. 

Kecepatan putaran (Rpm) biasanya juga dituliskan dengan huruf N, dan 

besar RPM ini ditentukan oleh seberapa besar frekuensi listrik yang 

digunakan dikali dengan sudut phase (120o) dibagi dengan jumlah kutub 

gulungan (pole). 

N = (f x 120) : P       (2.1) 

N : Jumlah Putaran Permenit (Rpm) 

f  : Frekuensi (Hz) 

p : Jumlah kutub gulungan (Pole) 

 

Rumus menghitung Torsi, Kecepatan dan Daya 

P = (T x N) : 5252      (2.2) 

T = (5252 x P) : N      (2.3) 

N = (5252 x P) : T      (2.4) 

 P : Daya dalam satuan HP (Horse Power) 

 T : Torsi (Nm) 

 N : Jumlah putaran per-menit (RPM) 
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 5252 adalah nilai ketetapan (Konstanta) untuk daya motor                   

dalam satuan HP 

 

 

 

 

Selain itu, jika ingin menghitung Daya, Torsi,dan Kecepatan pada sebuah 

motor listrik yang menggunakan satuan daya Kilowatt (KW), maka dapat 

menggunakan rumus perhitungan berikut :  

       P = (T x N) : 975       (2.5) 

T = (975 x P) : N       (2.6) 

N = (975 x P) : T       (2.7) 

 P : Daya dalam satuan KW (KiloWatt) 

 T : Torsi (Nm) 

 N : jumlah putaran per-menit (RPM) 

 975 adalah nilai ketetapan (Konstanta) untuk daya motor    

dalam satuan KW. 

 

 2.6.2 V belt 

      V belt yaitu sabuk atau belt terbuat dari karet dan mempunai 

penampung trapezium. Tenunan, teteron dan semacamnya digunakan 

sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar.  

 V belt digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros satu keporos 

yang lain melalui pulley yang berputar dengan kecepatan sama atau 

berbeda. V belt ini merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi 

untuk mentransmisikan daya seperti halnya sproket rantai dan roda gigi.  

Seperti terlihat pada gambar 2.12 
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Gambar 2.12 V belt 

Sumber : https://Gates-6718ES-GAT-V-Belt/ 

 
Keuntungan Memakai V-Belt 

 

V-Belt Mempunyai kelebihan dari pada penggunakan rantai dan sproket.Berikut 

ini adalah Kelebihan Yang Dimiki Oleh V-Belt: 

 

 V-Belt digunakan untuk mentransmisi  daya yang jaraknya relatif jauh. 

  Kecilnya faktor slip. 

 Mampu digunakan untuk putaran tinggi. 

 .Dari segi Harga V-Belt relatif lebih murah dibanding dengan element 

transmisi     yang lain. 

 Sisitem Operasi menggunakan V-belt Tidak Berisik (Noise Kecil) 

dibandingkan dengan chain 

 

 

Bahan dari V-Belt itu sendiri terdiri dari: 

 Canvas (kampas/kain mota/Terpal) Berfungsi sebagai bahan pengikat 

struktur karet. 

https://gates-6718es-gat-v-belt/


19 
 

 
 

 Rubber (Karet) berfungsi sebagai Elastisitas dari V-belt dan menjaga agar 

V-belt tidak Slip. 

 Cord    (Kawat Pengikat) berfungsi penguat agar V-Belt Tidak Gampang 

Putus. 

 

 

Jenis Dan Tipe V-Belt 

V-belt terdiri dari beberapa tipe yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tipe 

yang tesedia A,B,C,D dan E.Berikut Tipe V-belt Bendasarkan bentuk dan 

kegunaaannya: 

 Tipe standar. ditandai huruf A, B, C, D, & E 

 Tipe sempit. ditandai simbol 3V, 5V, & 8V 

 Tipe beban ringan. ditandai dengan 3L, 4L, & 5L 

Seperti terlihat pada gambar 2.13 

 

 

 

Gambar 2.13 Jenis V belt 

Sumber : https:/transmisi-sabuk-v-v-belt/ 
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Juga contoh Seperti terlihat pada gambar 2.14 

 

Gambar 2.14 type V belt 

Sumber : http://v-belts-drives 

 

 

Perhitungan V-Belt  

Dibawah ini adalah  perhitungan untuk mencari pitch diameter 

pulley dan kecepatan angular yang akan dikehendaki dengan  rumus berikut : 

       

        (2.8) 

 

 

keterangan : 

w1 : Kecepatan pulley 1                  

w2 : Kecepatan pulley 2                   

D1 : Diameter pulley 1 

D2  : Diameter pulley 2 

 

Perhitungan untuk mencari panjang belting (L) yang akan di pasang adalah : 

           

         (2.9) 

http://3.bp.blogspot.com/-uGHYRF4pqSI/UV6xCsOVRkI/AAAAAAAAAEk/kk3o_iShoLs/s1600/Untitled.png
http://4.bp.blogspot.com/-EX4TNPVpuk0/UV6xxHiZY_I/AAAAAAAAAEs/hsvI6bf_pCY/s1600/hh.png
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keterangan : 

           L :    panjang V-belt (m) 

          C :    jarak antar poros (m)  

          D1 : pitch diameter pulley 1  

          D2 : pitch diameter pulley 2 

 

 

2.6.3 Pulley 

      Pulley yaitu suatu alat mekanis yang digunakan sebagai pendukung 

pergerakan belt atau sabuk lingkar untuk menjalankan sesuatu kekuatan 

alur yang berfungsi menghantarkan suatu daya.  

   Pulley pada belt conveyor sangat berperan penting dalam 

menggerakkan sabuk atau belt dengan memberikan gaya rotasi (putar) dan 

angkut dari satu titik ke titik yang lain dengan jarak 2-4 km dalam bentuk 

material-bulk (material curah), seperti batu dan pasir. 

Seperti terlihat pada gambar 2.15 

 

Gambar 2.15 pulley  
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Sumber : https://Double-Groove-Pulley-Sheave 

 

Kedudukan puli penggerak dan puli yang digerakkan pada poros haruslah 

senter (lurus) agar sabuk tidak mudah lepas dari kedudukan puli. 

 Untuk mengetahui besarnya diameter luar puli dapat dicari dengan 

rumus: 

dk = D1 + dc       (2.10) 

df = dk – 2e       (2.11) 

Dimana: 

dk = diameter 

df  = diameter 

dp = diameter puli 

c   =  konstanta puli 

e   = konstanta puli 

Sedangkan untuk mencari lebar puli (B) dapat dicari dengan rumus: 

B1 = B2 = (Z - 1)t + 2b      (2.12) 

 

 

Dimana: 

B1 = B2 = lebar puli (mm) 

t = konstanta untuk v-belt tipe A = (16) 

b = lebar sabuk (mm 

 

 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 

 

(Dobrovolsky, tt : 231) 

https://double-groove-pulley-sheave/
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2.6.4 Poros 

       Poros adalah elemen mesin yang berbentuk batang,pada umumna 

berpenampang lingkar, yang berfungsi memindahkan memindahkan 

putaran atau mendukung sesuatu beban dengan atau meneruskan daya. 

Seperti terlihat pada gambar 2.16 

 

Gambar 2.16 poros  

Sumber : http://macam-macam-poros/ 

 

 

Macam-macam Poros 

Poros berfungsi untuk meneruskan daya diklarifikasikan menurut 

pembebanannya sebagai berikut (Sularso 1) 

 Poros Transmisi 

Poros semacem ini mendapat beban puntir murni atau puntir dan 

lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi 

puli sabuk atau sprocket rantai, dan lain-lain. 
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Seperti terlihat pada gambar 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Poros Transmisi 

Sumber : http://bagian-atau-komponen-sistem-pemindah-tenaga-daya/ 

 

 Spindel 

Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin 

perkakas, dimana beban utamanya berupa puntiran, disebut sepindel. 

Syarat yang harus di penuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan 

bentuk serta ukuranya harus teliti. 

 

 Gandar 

Poros seperti yang di pasng di antara roda – roda kereta barang, 

dimana tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang – kadang tidak boleh 

berputar, disebut gandar. Gandar ini hanya mendapat beban lentur, kecuali 

jika digerakan oleh penggerak mula dimana akan mengalami beban puntir 

juga. 

Sedangkan menurut bentuk poros dapat digolongkan atas poros 

lurus umum, poros engkol sebagai poros utama dari mesin torak, dan lain-

lain. Poros luwes untuk tranmisi daya kecil agar terdapat kebebasan bagi 

perubahan arah, dan lain-lain. 

 

 

 

http://bagian-atau-komponen-sistem-pemindah-tenaga-daya/
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Hal-hal Penting Dalam Perencanaan Poros 

Hal-hal penting dalam merencanakan sebuah poros sebagai berikut ini 

perlu diperhatikan : (Sularso, 1994) 

 

1. Kekuatan Poros 

Suatu poros transmisi dapat mengalami suatu beban puntir atau 

lentur atau gabungan antara puntir dan lentur seperti telah diutarakan 

di atas. Juga ada poros yang mendapat beban tarik atau tekan seperti 

poros baling- baling kapal atau turbin. Kelelahan, tumbukan atau 

pengaruh kosentrasi tegangan bila diameter poros diperkecil (poros 

bertangga ) atau bila poros mempunyai alur pasak, harus diperhatikan. 

Sebuah poros harus di rencanakan hingga cukup kuat untuk menahan 

beban-beban di atas. 

2. Kekakuan Poros 

Meskipun sebuah poros mempunyai kekuatan yang cukup tetapi 

jika lenturan atau defleksi puntiran terlalu besar akan mengakibatkan 

ketidak telitian atau getaran dan suara. Disamping kekuatan poros, 

kekakuannya juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan macam 

mesin yang akan dilayani poros tersebut. 

3. Putaran Kritis  

Bila putaran suatu mesin dinaikkan maka suatu harga putaran 

tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya. Putaran ini 

disebut putaran kritis. Hal ini dapat terjadi pada turbin, motor torak, 

motor listrik , dan lain-lain. Juga dapat mengakibatkan kerusakan pada 

poros dan bagian bagian lainya. Jika mungkin, poros harus 

direncanakan sedemikian rupa hingga putaran kerjanya lebih rendah 

dari putaran kritisnya. 

4. Korosi 

Bahan-bahan tahan korosi (termasuk plastik) harus dipilih untuk 

poros propeller dan pompa bila terjadi dengan kontak dengan fluida 

yang korosif. Demikian juga yang terancam kavitasi, dan poros-poros 
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mesin yang sering berhenti lama. Sampai dengan batas-batas tertentu 

dapat pula dilakukan perlidungan terhadap korosi. 

 

 

 

5. Bahan 

Poros untuk mesin umumnya dibuat dari baja batang yang ditarik 

dan difinis, baja karbon konstruksi mesin (disebut bahan S-C) yang 

dihasilkan dari ingot yang di- “kill” (baja yang dideoksidasikan dengan 

ferrosilicon dan dicor, kadar karbon terjamin). 

Poros yang dipakai untuk putaran tinggi dan beban berat umumnya 

terbuat dari paduan dengan pergeseran kulit yang sangat tahan 

terhadap keausan. Beberapa diantaranya adalah baja chroome, nikel, 

dan lain sebagainya. Namun pemakaian baja khusus tidak selalu 

dianjurkan jika alasannya hanya putaran tinggi dan beban berat. 

(Sularso 2) 

 

Perhitungan Pada Poros 

Pada poros yang menderita beban puntir dan beban lentur 

sekaligus, maka pada permukaan poros akan terjadi tegangan geser karena 

momen puntir dan tegangan lentur karena momen lengkung, maka daya 

rencana poros dapat ditentukan denan rumus: 

Pa = fc p (kW)       (2.13) 

Dimana: 

Pd = daya rencana (kW) 

Fc = fakctor koreksi 

P = daya nominal motor penggerak (kW) 

Jika momen puntir (disebut juga momen rencana) adalah T 

(kg.mm), maka: 

 

𝑃𝑑 =
(

𝑇

1000
)(2𝜋𝑛/60)

102
       (2.14) 
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Sehingga  

𝑇 = 9,74 𝑥 105.
𝑃𝑑

𝑛1
       (2.15) 

Bila momen rencana T (kg.mm) dibebankan pada suatu diameter poros d (mm), 

maka tegangan geser (kg.mm2) yang terjadi adalah: 

 

𝜏 =
𝑇

(
𝜋𝑑3

16
)

=
5,1 𝑇

𝑑3          (2.16) 

 

Meskipun dalam perkiraan sementara ditetapkan bahwa beban 

hanya terdiri atas momen puntir saja, perlu ditinjau pula apakah ada 

kemungkinan pemakaian dengan beban lentur dimasa mendatang. Jika 

memang diperkirakan akan terjadi pemakaian dengan beban lentur maka 

dapat dipertimbangkan pemakaian factor Cb yang harganya antara 1,2-

2,3.(jika tidak diperkirakan akan terjadi pembebanan lentur maka Cb 

diambil = 1,0). Dari persamaan diatas diperoleh rumus untuk menghitung 

diameter. 

 

𝑑 = [
5,1

𝜏𝑎
𝐾1𝐶𝑏𝑇]1/3       (2.17) 

Dimana: 

𝜏𝑎 =  
𝜎𝐵

(𝑆𝑓1 𝑥 𝑆𝑓2)
       (2.18) 

Perhitungan Putaran Kritis 

              𝑁𝑐 = 52700
𝑑2

𝐼𝐼
√

𝐼

𝑊
       (2.19) 

Dimana: 

W = Berat beban yang berputar 

I = Jarak antara bantalan  
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2.6.5 Bearing 

Bearing merupakan sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk 

membatasi gerak relatif antara dua komponen atau lebih agar selalu 

bergerak sesuai arah yang diinginkan. 

Fungsi bearing sendiri merupakan salah satu komponen 

komponen mesin yang fungsi utamanya mengurangi gesekan antara poros 

dam elemen mesin lainnya. 

Seperti terlihat pada gambar 2.18 

 

Gambar 2.18 Bearing / Bantalan 

Sumber : https://proddetail/ball-bearings/ 

 

Bantalan 

Dalam suatu sistem peralatan/mesin banyak komponen yang bergerak baik 

dalam bentuk gerakan angular maupun linear. Geraakan relatif antar komponen 

mesin atau kontak antar komponen akan menimbulkan gesekan, dimana gesekan 

ini dapat menurunkan efisiensi mesin, meningkatkan temperatur, keausan dan 

berbagai efek negatif lainnya. Gesekan antara komponen mesin tersebut dapat 

diminimalkan dengan menggunakan bantalan atau bearing (Kuntara H., dkk., 

2014 ) 

 Sistem pada bantalan poros adalah sistem yang terdiri dari poros yang 

berputar dan didukung oleh suatu bantalan sebagai dudukan saat berputar. 
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Bantalan poros berdasar jenis kontaknya terdiri dari bantalan gelinding dan 

bantalan luncur.  

Bantalan Luncur  

Poros yang berputar memerlukan kedudukan tetap berupa suatu bantalan 

yang memungkinkan poros dapat berputar lancar, untuk meneruskan daya dan 

putaran dari input ke output. Poros transmisi tersebut dalam meneruskn daya dan 

putaran akan membawa beban atau gaya daro kontak roda gigi, cam maupun 

transmisi lainnya yang menghasilkan torsi ataupun momen lengkung yang 

ditanggung oleh bantalan. Bantalan luncur / journal bearing, merupakan bantalan 

yang konstruksinya sederhana yaitu berupa journal/poros dan bushing / house 

yang saling kontak keduanya.  

Pada bantalan luncur untuk mengurangi gesekan diantara bagian yang 

berputar digunakan minyak pelumas, ini juga dapat mengurangi keausan, panas, 

dan kerugian daya gesekan.  Faktor lain yang mempengaruhi gesekan adalah 

ukuran bantalan luncur, putaran, beban dan temperatur operasi. Karena itu 

kerugian daya gesekan bantalan luncur dipengaruhi oleh banyak faktor yang harus 

dimasukkan ke dalam perhitungan (Surbakti, 2009). 

Seperti terlihat pada gambar 2.19 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Bantalan Luncur (Khonsani MM, 2006) 

Sumber : https://bantalan-gelinding/ 
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Bantalan Gelinding 

Pada bantalan gelinding ini terjadi gesekan antara bagian yang berputar 

dengan bagian yang diam melalui elemen gelinding, sehingga gesekan yang 

terjadi menjadi lebih kecil. Bantalan gelinding mempunyai banyak keuntungan 

yang ditimbulkan dari gesekan gelinding sangat kecil dibanding bantalan luncur. 

Elemen gelinding seperti bola atau rol, dipasang diantara cincin luar dan cincin 

dalam. Bola atau rol harus mempunyai ketelitian yang tinggi dalam bentuk dan 

ukuran, karena luas bidang kontak antara bola dan rol dengan cincinnya sangat 

kecil maka besarnya beban persatuan luas atau tekanan menjadi sangat tinggi. 

Berikut adalah macam bantalan gelinding menurut bentuk dan fungsinya 

(Erinofiardi, 2011):  

 Single Row Groove Ball Bearing 

Bantalan ini mempunyai alur dalam di kedua cincinnya, sehingga 

bearing jenis ini mempunyai kapasitas yang dapat menahan beban secara 

ideal dari arah radial dan aksial. 

Seperti terlihat pada gambar 2.20 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20  Single Row Groove Ball Bearing  

Sumber : https://proddetail/ball-bearings/ 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

 Double Row Self Aligning Ball Bearings 

Bearing jenis ini mempunyai dua baris bola, masing-masing mempunyai alur 

sendiri-sendiri pada cincin bagian dalamnya. Pada umumnya Bearing jenis ini 

terdapat alur bola pada cincin luarnya. Cincin pada bagian dalamnya bisa bergerak 

sendiri untuk menyesuaikan posisinya. Kelebihan dari Bearing jenis ini yaitu 

dapat mengatasi masalah poros yang tidak segaris (exentric). 

Salah satu contoh seperti terlihat pada gambar 2.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21  Double Row Self Aligning Ball Bearings 

Sumber : https://proddetail/ball-bearings/ 

 

 

 Sngle Row Angular Contact Ball Bearing 

Berdasarkan konstruksi bearing jenis ini sangat ideal untuk beban radial. 

Bearing jenis ini biasanya dipasangkan dengan bearing lain baik itu 

dipasangkan secara paralel maupun bertoak belakang sehingga bearing ini 

juga mampu untuk menahan beban aksial. 

Seperti terlihat pada gambar 2.22 
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Gambar 2.22  Single Row Angular Contact Ball Bearing 

Sumber : https://proddetail/ball-bearings/ 

 

 

 

 Double Row Angular Contact Ball Bearings 

Bearing jenis ini disamping dapat menahan beban radial, juga dapat 

menahan beban aksial dalam dua arah. Berdasarkan konstruksinya bearing ini 

juga dapat menahan beban torsi. Bearing ini juga bisa digunakan untuk 

mengganti dua buah bearing jika ruangan yang tersedia tidak mencukupi. 

Seperti terlihat pada gambar 2.23 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.23  Double Row Angular Contact Ball Bearings 

Sumber : https://proddetail/ball-bearings/ 
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Beban dan Umur Bantalan 

Suatu beban yang besarnya sedemikian rupa hingga memberikan umur 

yang sama dengan umur yang memberikan oleh beban ekivalen dinamis (sularso 

1978). Jika suatu deformasi permanen maksimum yang terjadi karena kondisi 

beban statis yang sebenarnya pada bagian elemen gelinding membuat kontak 

dengan cincin pada tegangan maksimum, maka beban yang menimbulkan 

deformasi trsebut dinamakan beban akivalen statis. 

Jika sebuah bantalan membawa beban radial F, (kg) dan beban aksial Fa 

(kg) maka beban ekivalen dinamis Pr (kg) adalah sebagai berikut: 

Untuk bantalan radial (kecuali bantalan rol silinder ) 

𝑃𝑟 = 𝑋𝑉𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎      (2.20) 

Untuk bantalan aksial, beban aksial ekivalen dinamis Pa (kg) 

Pa = XFr + YFa      (2.21) 

Perhitungan umur bantalan dengan keandalan 90% 

L10=(
𝐶

𝑃
)P       (2.22) 

Dimana: 

 L10 = Umur bantalan dengan keandalan 90% 

 C = Basic Load system (kN) 

 P = Beban ekuivalen dinamis (kN) 

 P = Konstanta untuk bantalan bola (P=3) 

Berdasarkan arah beban terhadap poros bantalan dibagi menjadi 3 macam yaitu: 

a. Bantalan Radial  

Pada bantalan ini arah beban adalah tegak lurus dengan sumbu poros. 

b. Bantalan Aksial  

Pada bantalan ini arah beban adalah sejajar dengan sumbu poros. 
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c. Bantalan Gelinding

Khusus Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan

tegak lurus dengan sumbu poros.




