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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Bendungan 

 Bendungan merupakan konstruksi yang mempunyai dimensi dan sengaja 

dibangun untuk menampung aliran air. Kata bendungan semuanya dapat ditelusuri 

kembali ke Negara Inggris dan Belanda di abad pertengahan, seperti kita ketahui pada 

nama-nama dari beberapa kota yang berada dinegara tersebut. Bendungan di 

Mesopotamia pada awalnya digunakan untuk mengontrol tingkat air,  dikarenakan 

terdapat pengaruh cuaca di sekitar sungai Eufrat dan Tigris dimana pengaruh yang bisa 

sangat tidak terduga.Pembangunan ini yang paling awal terjadi di Mesopotamia dan 

Timur Tengah.  

  Beberapa tujuan dari adanya pembangunan bendungan, diantaranya mencakup 

untuk penyediaan air irigasi,pertanian ataupun pasokan untuk kebutuhan kota, 

meningkatkan kualitas navigasi, menciptakan penampungan baru air untuk memberi 

pasokan kebutuhan air bagi industri, menghasilkan pembangkit listrik tenaga air, 

menciptakan area wisata air, menjadi area perikanan, , ataupun dapat mencegah aliran 

dari limbah dari pabrik yang mengalir ataupun pertambangan untuk mengalir ke sungai 

secara langsung.
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Beberapa bendungan mempunyai lebih dari satu tujuan dlam pembuatannya, 

sehingga membutuhkan kreteria tertentu dalam pembuatan bendungan. Berikut adalah 

fungsi bendungan secara umum:  

1. Untuk Menstabilkan aliran air / irigasi:  

Hal yang utama dari sebuah bendungan sering digunakan untuk 

mengontrol dan menstabilkan aliran air, pertanian dan irigasi. Bendungan dapat 

membantu menstabilkan tingkat air danau dan laut pedalaman. Bendungan 

menyimpan air untuk kebutuhan minum dan kebutuhan manusia secara 

langsung. 

2. Sebagai untuk turunan yang lain dari bendungan pembangkit Listrik tenaga air 

adalah sumber utama listrik di dunia, dimana negara yang memiliki sungai 

dengan aliran air yang memadai, yang dapat langsung dibendung. 

2.2 Pintu air  

Pintu air (sluice) yang dibangun berada ditengah atau memotong bendungan 

dimana berfungsi sebagai pengatur aliran air pembuangan (drainase), pembendung dan 

pengatur air keluar. Dilihat dari kontruksinya, pintu air jika dilihat secara garis besar 

dapat bedakan dalam dua tipe, yaitu pertama pintu air saluran terbuka atau di sebut 

pintu air saluran (gate), dan kedua pintu air saluran trowongan (sluice). 
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Gambar 2.1 Pintu air  

2.2.1 Jenis pintu air  

Pintu air yang berada pada bagian utama bendungan utamanya digunakan untuk 

membuka, menutup dan mengatur aliran air, desainya juga harus di sesuaikan sebelum 

diwujudkan dengan tinggi tekanan air yang akan dialiri sesuai kebutuhan. Beberapa 

pintu air atau jenis-jenis pintu air yang sering di gunakan: 

Jenis pintu air berdasarkan bentuk: 

1. Pintu air geser dengan tahanan tinggi (High Pressure Slide Gate), pintu air ini 

didesain untuk tekanan tinggi, yaitu lebih dari 25 meter. Juga banyak di 

gunakan dan diaplikasikan pada bangunan pengambilan. 

2. Pintu air geser (Slide Gate), mempunyai bentuk yang sangat sederhana, untuk 

membuka pintu ditarik keatas dan untuk digeser kebawah untuk menutup. Pintu 

ini banyak di gunakan pada bangunan bertipe pengambilan. 
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3. Pintu air dengan roda  

Berbentuk empat dan muka persegi panjang dan penggerak di bantu 

dengan beberapa roda, sehingg muda untuk membuka dan menutupnya. Lebih 

banyak di gunakan untuk mengatur  debit air yang lebih besar, hal ini berbeda 

di banding pintu air geser. Pintu air ini telah banyak digunakan untuk bangunan 

pengambilan, dan pengaturan aliran air sis sungai disebelah waduk, atau waduk 

yang berada dialam (afterbay gate) agar debit airnya tidak berubah. 

4. Pintu air stone , mempunyai kemiri[an dengan pintu air dengan roda sebelum , 

hanya saja dalam penggeraknya jumlah rodanya lebih kecil tetapi lebih banyak. 

Jenis-jenis air berdasarkan fungsinya: 

1. Pintu air darurat  

adalah pintu air penampung cadangan yang di gunakan,  apabila pintu 

air yang biasa digunakan tidak dapat dijalankan. Tipe ini banyak di gunakan 

untuk bangunan bak pelimpah darurat (emergency spillway). 

2. Pintu air pengaturan, merupakan pintu air yang dioperasikan padasaat volume 

air penuh untuk menahan air lebih banyak. 

3. Pintu air penjaga merupakan pintu air yang pengoprasiannya secara penuh, 

dalam hal ini terbuka penuh atau tertutup penuh. 

4. Pintu air pengeluaran (outlet gate), merupakan pintu air yang pengoprasiannya 

di gunakan untuk membuka, mengatur, menutup aliran air yang keluar, dari 

waduk atau waduk alam. 
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2.3 Crane  

Crane adalah sebuah suatu peralatan pengangkat dan pemindah material,  dimana 

bekerja dengan perinsip kerja tali, penggunaan crane untuk mengangkat muatan secara 

vertical,  dan bergerak kearah horizontal, bergerak secara bersama dan menurunkan 

muatan ke tempat yang telah ditentukan,  dengan system pergerakan crane secara dua 

derajat kebebasan natar vertical dan horizontal. 

 

Gambar 2.2 Crane  

2.4 Jenis – jenis crane  

2.4.1 Crane stasioner yang dapat diputar 

Crane stasioner yang bekerja dengan cara diputar,  atau crane putar yang cara 

kerjanya diam ditempat,  umumnya merupakan crane yang bekerja tetap dengan tiang 

miring,  yang dapat berputar dengan sumbu vertikal. Crane jenis ini banyak dan  

sekarang sangat terkenal adalah tower crane.  
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Di dalam sebuah proyek konstruksi bangunan bertingkat tinggi, tower crane 

sangat cocok digunakan untuk pekerjaan bangunan bertingkat (high rise building), 

dalam pekerjaan daerah konstruksi sesuai luas lahan. Tower crane menjadi alat utama 

atau alat yang paling utama karena dibutuhkan dalam proyek gedung bertingkat, tower 

crane dapat digunakan untuk mengangkat beban dengan kerja secara horisontal 

maupun vertikal, ditahan apabila diperlukan, dan menurunkan muatan ke tempat lain 

yang berada dalam radius jangkauannya dan ditentukan dengan mekanisme 

pendongkrak hidrolik (luffing), pemutar poros (slewing), dan pejalan lringan 

(travelling). 

2.4.2 Crane mekanisme bergerak pada rel 

 Crane ini yang bergerak pada rel pada umumnya,  terdiri dari beberapa 

komponen utama yaitu, crane kantilever dan monorel (yang dapat diputar maupun tidak 

dapat diputar) yang dapat bergerak lurus pada suatu jalur khusus. 

2.4.3 Crane Tanpa Lintasan 

Crane tanpa lintasan terdapat bagian yang terdiri, dari atas crane tiang yang 

menyatu dan dipasang diatas truk, mobil dan trakto. Hal tersebut agar dapat bergerak 

pada jalan berkapur, berbatu, dan beraspal menuju tempat yang diinginkan. 

2.4.4 Crane yang dipasang pada traktor rantai atau lokomotif  

Crane yang mempunyai tipe pemasangan dibelakang, dipasang pada 

blokomotif atau traktor kendaraan beroda belakang, termasuk pula crane tiang yang 
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melekat dan lebih kuat dan bergerak pada jalur rel yang ada , jalan tanah ,didalam 

daerah gudang yang sempit. 

2.4.5 Crane Jembatan  

Crane jembatan terdiri dari beberpa susunan crane yang berjalan pada jembatan 

rangka, dan merupakan hal yang bergerak pada jalur rel yang dibentangkan pada 

permukaan tanah. Untuk itu rel akan dibentang di permukaan tanah, dimana 

jembatannya dilengkapi dengan kaki-kaki pendukung yang tinggi, yang dipasang pada 

beberapa posisi dari kedua sisi jembatan (gantri dan jembatan pemindah muatan) atau 

hanya pada satu sisi (semigantri). Crane tipe jembatan ini akan dikelompokkan menjadi 

beberapa jenis, yaitu: a.Crane berpalang besar b. Crane berpalang tunggal (satu) untuk 

gerakan overhead. c. Crane berpalang ganda(dua) untuk gerakan overhead. d. Gantry 

crane dan semi gantry. 

2.5 Motor penggerak  

 

 

Gambar 2.3 Gambar motor  
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Motor listrik adalah merupakan alat digunakan mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, dalam fungsinya mengubah energi 

mekanik menjadi energi listrik disebut generator. Motor listrik banyak dapat ditemukan 

dalam peralatan rumah tangga,  seperti halnya kipas angin, mesin cuci, pompa air dan 

penyedot debu. Untuk memahami sebuah motor listrik maka, harus mengerti apa yang 

dimaksud dengan beban motor listrik. Beban akan berpedoman kepada keluaran tenaga 

putaran atau torsi sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban yang ada umumnya 

dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok: 

• Beban torsi konstan, adalah beban diman torsinya tidak bervariasi,tetapi  

permintaan keluaran energinya bervariasi sesuai kecepatan operasinya. 

beberapa Contoh beban dengan torsi konstan adalah rotary kilns, dan pompa 

displacement konstan.  

•  Beban dengan torsi variabel, adalah beban dengan kecepatan operasi dan  

torsi yang bervariasi dengan. Contoh beban dengan torsi variabel adalah fan 

(torsi bervariasi sebagai kwadrat kecepatan). 

• Beban dengan energi konstan, adalah beban berbanding terbalik dengan 

kecepatan dan dengan permintaan torsi yang berubah . Contoh adalah 

peralatan-peralatan mesin. 
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2.6 Gear Box  

Gear box dalam hal yang besar akan bersangkutan dengan berbagai bidang 

kebutuhan industry,  atau permesinan memiliki fungsi yang sangat banyak sebagai 

pemindah teanaga, dari tenaga penggerak utama kepada mesin yang ingin digerakan. 

Setidaknya ada beberapa alasan kebutuhan mengapa pengguna gear box,  didalam 

dunia permesinan sangat mempunyai dan memegang peranan penting diantaranya, 

pertama fungsi gear box utamanya untuk memperlambat kecepatan putaran yang 

dihasilkan dari penggerak utama atau motor listrik, dan kedua adalah meningkatkan 

putaran yang dihasilkan oleh penggerak utama. 

 

Gambar 2.4 Gearbox  

Aplikasi penggunaan gear box sangat bervariasi dengan demikan dapat 

dilompokkan, namun salah satu contoh umum pengunaan gearbox untuk 

memperlambat kecepatan penggerak utama adalah salah satu fungsi utama gearbox,  

dan itulah sebabnya gear box pada umunya juga sering disebut sebagai speed reducer. 

Selain speed reducer ada beberapa fungsi lain dari gear box terutama dalam keperluan 

industri seperti pabrik, pertambangan batubara, perikanan kolam, dan lainnya adalah 
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untuk memperkuat daya dari motor listrik sebagai sumber utama. Dengan beberapa  

fungsi gear box sebagai pengurang kecepatan sumber , secara otomatis selain itu gear 

box juga berfungsi dapat memperkuat torsi dari motor listrik. Dengan dukungan gear 

box yang sesuai motor listrik, maka motor listrik akan kesulitan untuk memutarkan 

mesin dengan daya besar,  jika dipaksakan hal tersebut akan mempercepat usia motor 

listrik atau bahkan akan merusak motor listrik tersebut dengan cepat. 

• Komponen Gearbox 

1. Input shaft cove mempunyai fungsi  sebagai penerus putaran menuju output. 

2. Oil seal mempunyai fungsi penahan oli agar tidak bocor keluar dari poros. 

3. Oil hole cover mempunyai fungsi sebagai saluran memasukkan oli. 

4. Worm shaft mempunyai fungsi sebagai penerus dari worm wheel ke output 

shaft. 

5. Worm wheel mempunyai fungsi sebagai penerus putaran input shaft outputs 

haft. 

6. Out cover mempunyai fungsi sebagai penutup lubang dari output shaft. 

7. Frame mempunyai fungsi rumah dari gear box. 

8. Paking mempunyai fungsi sebagai penahan oli supaya tidak bocor keluar. 

2.7 Tali baja 

 Tali baja alat yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan beban, pada 

proses gerakan hoist. Tali baja merupakan konstruksi dan susunan dari kumpulan 

jalinan serat (Steel wire). Beberapa serat (steel wire) yang dipintal menjadi satu, jalinan 
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(strand),kemudian beberapa strand,  dijalin pada suatu inti (core) sampai membentuk 

tali. Dibawah ini merupakan gambar kosntruksi dari tali baja: 

 

Gambar 2.5 Tali baja 

Perhitungan luas penampang tali baja 

𝐹247 =
𝑆

𝜎𝑏

𝐾 −
𝑑

𝐷𝑚
𝑥5000

 

Rumus kapasitas angakat total pesawat adalah : 

Q = 𝑄0 + G 

Dimana : 

G = Berat hook + Spreader 

𝑄0= beban muatan (ton) ( Penambahan beban10% dari beban muatan) 

Perhitungan kekuatan putus tali sebenarnya 

P = S.K 
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Dengan : 

S = 12679 Kg 

K = Faktor keamanan (K = 5,5) 

Perhitungan Tegangan maksimum tali diizinkan : 

𝑆𝑖𝑧𝑖𝑛 =
𝑃𝑏

𝐾
 

Dengan: 

𝑆𝑖𝑧𝑖𝑛= Tegangan izin maksimum tali  

𝑃𝑏   = Beban patah (Kg) 

𝐾    = Faktor keamanan (K = 5,5) 

Perhitungan faktor keausan tali baja, dapat dihitung dengan rumus: 

𝑚 =
𝐴

𝜎. 𝐶. 𝐶1. 𝐶2
 

Dimana: 

A = D/d = perbandingan diameter drum, puli dengan diameter tali 

m = Faktor ytergantung pada lengkungan berulang tali,  selama periode  

keausannya sampai tali rusak. 

σt = Tegangan tarik pada tali (19,506 kg/𝑚𝑚2)  
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C = Faktor yang memberi karakteristik tali, dan kekuatan Tarik maksimum 

bahan kawat, C = 0,5        

𝐶1= Faktor tergantung dari diameter tali = 1,24      

𝐶2= Faktor menentukan faktor produksi,  dan operasi tambahan yang tidak 

diperhitungkan oleh faktor C dan c1 = 1,4  

Perhitungan umur tali baja dapat dicari dengan rumus : 

N=
𝑍1

𝑎.𝑍2.𝜑𝛽
 

Dimana : 

𝑍1 = Jumlah lengkungan berulang, yang menyebabkan kerusakan tali 

𝑎  = Jumlah siklus rata-rata perbulan 

𝑍2 = Jumlah siklus berulang persiklus 

φ  = Hubungan langsung jumlah lengkungan, dan jumlah putus tali 

β  = Faktor perubahan gaya  

2.8 Puli 

 Puli disebut dengan kerek (katrol), yaitu cakra yang terdapat tali ataupun  rantai. 

Cakra adalah suatu kepingan yang bundar dan biasanya juga disebut juga dengan disk, 

yang dibuat dengan atau  dari logam dan nonlogam. Pinggiran cakra tersebut akan 

diberi alur (groove),  yang berfungsi untuk jalannya tali,  untuk mentransmisikan gerak 

tali dan gaya. Puli terdiri dua macam, yaitu : 
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1. Puli tetap  

2. Puli bergerak  

 

Gambar 2.6 Konstruksi roda puli 

Berdasarkan jumlah bnyaknya lengkungan tali pada puli (NB) yang terjadi 

pada tali kawat baja, maka diperoleh hubungan antara perbandingan diameter, dan  

minimum untuk diameter puli  dan diameter tali : 

𝐷𝑚𝑖𝑛

𝑑
= 𝑁𝐵 

 

Tabel 2.1 Dimensi roda puli  
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Perhitungan menentukan tegangan tarik yang terjadi: 

𝜎𝑡 =
𝑆

𝐿. 𝑑
 

Dimana : 

S = Tegangan Tali Maksimum yang terjadi  (Kg) 

L = Panjang bush (m) 

d = Diameter tali (m)  

2.9 Drum 

 

Gambar 2.7 Drum penggulung tali  

Drum dengan operasi pengangkatan beban dan dipergunakan untuk 

menggulung tali. Untuk drum yang berpenggerak mesin,  maka drum akan dilengkapi 
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dengan alur spiral (helicalgroove), dengan itu maka tali akan tergulung secara merata 

dan mengurangi gesekan yang terjadi sehingga keausan berkurang.  

Pada perencanaan ini drum terdapat dua alur, yaitu spiral kiri dan alur spiral 

kanan.Perencanaan diameter drum dapat dihitung menggunakan rumus : 

D ≥ e1. e2.d 

Dimana : 

D = Diameter drum dasar alurnya (mm) 

d  = Diameter tali (mm) 

𝑒1= faktor yang tergantung pada alat pengangkat, dan kondisi operasinya (30) 

𝑒2= faktor yang tergantung pada kondisi tali (0,85) 

Jumlah lilitan pada drum, atau putaran tali pada drum dapat dihitung dengan rumus : 

𝑍 =
𝐻. 𝑖

𝜋𝐷
+ 2 

Dimana : 

H = tinggi angkat muatan(m) 

i = Perbandingan sistem tali(m) 

(Rudenko N, 1992, Mesin Pengangkat, Erlangga, Jakarta) 

2.10 Poros  

 Jenis  poros  yang  lain yang ada pada komponen  adalah  jenis  poros  pada 

transmisi.  Poros  ini  akan menyalurkan daya meliputi kopling, roda gigi, puli, sabuk, 

atau  sproket  rantai dan lainnya. Poros jenis ini akan mendapat beban puntir murni dari 

puli, beban puntir dan lentur. 
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Diperlukan daya  yang besar pada saat awal hidup, hal ini menyebabkan 

mungkin atau beban bekerja terus menerus, bekerja  setelah  start. Dengan  

pertimbangan demikian  seringkali  diperlukan daya  koreksi  pada daya  rata  -  rata  

yang  diperlukan,  dengan  menggunakan  faktor  koreksi perencanaan yang telah 

ditenrukan.(Sularso, 2002) 

Dalam perencanaan suatu poros,  maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kekuatan poros. 

Suatu poros pada transmisi akan dapat mengalami beban punter, atau 

gabungan beban puntir dan lentur, bahkan beban poros akan mendapatkan 

beban tarik dan tekan. Oleh sebab itu, perencanaan  poros harus direncanakan 

dengan baik,  hingga cukup kuat untuk menahan beban-beban yang ada. 

2. Kekakuan poros. 

Meskipun  suatu  perancanga poros  mempunyai  kekuatan  cukup, jika  

dengan lenturan puntirnya terlalu besar, maka akan mengakibatkan ketidak 

telitian, dan bisa menyebabkan getaran dan suara,  oleh sebab itu  disamping  

kekuatan  poros yang diperhatikan,  kekakuan  juga  harus diperhitungkan dan  

disesuaikan  dengan  mesin  yang  akan  digunakan sesuai dengan poros 

tersebut. 
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3. Korosi. 

Hal ini dapat terjadi apabila terjadi kontak langsung,  antara poros 

dengan   fluida yang korosif, maka perlu  diberi perlindungan  terhadap  poros 

,agar  tidak  terjadi korosi sehingga dapat menyebabkan kekuatan poros menjadi 

berkurang. 

4. Bahan poros. 

Poros yang digunakan untuk kebutuhan putaran yang tinggi, dan 

menanggung beban yang berat,  pada umumnya dibuat dari material dengan 

jenis baja paduan (alloy steel),  yang mempunyai proses pengerasan (case 

hardening). 

Perhitungan yang digunakan dalam menghitung poros yaitu: 

a. Daya yang direncana 

Pd = Fc x P 

Dimana :  

𝑃𝑑 = Daya rencana (KW) 

𝑓𝑐  = Faktor koreksi 

P = Daya nominal motor penggerak (KW) 
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Tabel Faktor-faktor Koreksi Daya yang Ditransmisikan: 

 

Tabel 2.2 Faktor koreksi daya 

b. Perhitungan torsi pada poros  

𝑇 = 974 𝑥 105
𝑃

𝑛2
 

Dimana:  

T  = Torsi pada poros (kg.mm) 

P  = Daya (Kw) 

𝑛2  = Putaran poros (rpm) 

c. Perhitungan tegangan geser ijin 

𝜏𝑎 =  
𝜎𝐵

𝑆𝑓1. 𝑆𝑓2
 

Dimana: 

𝜏𝑎  = Tegangan geser ijin (Kg/mm2) 
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𝜎𝐵  = Kekuatan tarik bahan (Kg/mm2) 

𝑆𝑓1. 𝑆𝑓2 = Faktor koreksi 

d. Perhitungan diameter poros  

𝐷𝑠 =  √
5,1 𝑥 𝐾𝑡 𝑥 𝐶𝑏 𝑥 𝑇

𝑇𝑎

3

 

Di mana : 

𝐷𝑠   = Diameter poros (mm). 

𝐾𝑡 = Faktor koreksi momen puntir (1,0 – 1,5). 

𝐶𝑏 = Faktor koreksi  beban lentur (1,2 – 2,3). 

2.11 Gear arresting  

 Gear penangkap merupakan rem pendorong hidrolik untuk menghentikan, 

dan  terhubung dengan kabel. Perlengkapan penangkapan akan dan mewakili mesin 

pengereman hidrolik yang ada, yang terhubung langsung dengan block-and-tackle, dan 

sistem blok dan damper ke kabel pada sistem. Masalah penangkapan akan 

membutuhkan dinamika gigi, pada kecepatan tinggi dan non-linear, dan akan jadi 

persamaan umum dinamika benda tegar,hal ini akan bersama dengan persamaan gerak 

gelombang, sehingga pada kabel harus digunakan dalam analisis lebih lanjut. Interaksi 

kontak yang terjadi antara blok dan kabel harus dianggap sebagai baik. 
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2.12 Kait  

 Pengait (Hook) Pada suatu crane hoist dibutuhkan peralatan utama yang terdiri 

dari Pengait  ( Hook)  danRantai  (Chain)  untuk  mengikat  maupun  menarik beban. 

Pengait  berfungsi  sebagai alat untuk  menggantung  beban  yang akan  diangkat 

dimana  beban  dapat  bergantung  atau  alat  diturunkan  oleh rantai   yang   digulung   

pada   dua   buah   drum   melalui   sistem   puli. Pengangkatan   kait   dapat   dilakukan   

secara   serentak   ataupun terpisah, Pengangkatan  dapat  menggunakan  tenaga  motor  

maupun  manual  dengan orang. Untuk pengangkatan dengan tenaga motor, drum 

diputar oleh motor listrik    yang    digerakkan    dengan    sistem    transmisi    daya.    

Untuk menghentikan   putaran   motor   listrik   dan   menjaga   beban   tetap   pada 

ketinggian   tertentu   maka   unit   katrol   ini   dilengkapi   dengan   sistem pengereman  

elektris. 

Sedang  untuk  pengangkatan  dengan  tenaga  manual, drum berputar karena 

tarikan rantai yang digerakkan oleh tenaga manusia. Supaya  saat  beban  berhenti  tidak  

turun  kembali  dilakukan  penguncian terhadap drum tersebut.Pada crane serbaguna 

(manual)  yang mengangkat berbagai bentuk muatanditangani   dengan   memakai   

anduh,rantai   maupun   tali   yang diikatkan pada kait. Kait tunggal (standar) dan kait 

tanduk adalah jenis kait yang paling sering dipakai untuk keperluan ini. Semua jenis 

kait terbuat dari baja 20.  
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Setelah ditempa dan dimesin, kait    diproses annealing (mendinginkan logam)   

dengan  teliti    dan dibersihkan  dari  kerak.  Diameter  dalam  kait  harus  dapat  

memberi  tempat pada rantaiatau yang membawa muatan. Biasanya, muatan digantung 

pada anduh berutas empat dengan dua lilitan, maka didapatkanlah rumus 

 

Tegangan tarik yang terjadi pada leher kait (σ1) : 

Tangkai kait diperiksa tegangan tariknya pada daerah yang berulir (diambil 

disebagai diameter yang lebih kecil). 

𝜎1 =
𝑄

1
4⁄ . 𝜋. 𝑑12

 

 

 

 

 


