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BAB III 

         METODE PENELITIAN 

Dalam sebuah penelitian diperlukan diagram alir untuk mengetahui proses 

jalannya penelitian atau perancangan dari awal sampai akhir, pada gambar 3.1. Adalah 

diagram alir perancangan mekanika sistem pengelasan semi otomatis. Dalam 

perancangan, perancang harus mengetahui proses perancangan dengan detail dari awal 

sampai akhir, dan apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan, dan kegunaannya, 

mulai dari input sampai outputnya, diagaram alir perancangan, mekanika sistem 

pengelasan semi otomatis, terdapat pada gambar 3.1 

3.1 Diagram Alir Perancangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 3.1 Diagram Alir  

 

 

 

 

 

 

    Analisa Perancangan  

 

Konsep Perancangan Mekanik  

Gambar Desain 

Selesai  

      Mulai  

Konsep Perancanagn  
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3.2 Konsep Perancangan  

Konsep merupakan hal yang utama dalam proses perancangan, diman proses inilah 

yang menentukan bentuk dan sistem dari suatu perancangan. Konsep perancangan 

prototype alat mekanik sistem pengelasan semi otomatis dibutuhkan beberapa langkah, 

seperti kebutuhan komponen – komponen dan sistem mekanik dari perancangan, 

hingga tahap terakhir sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan .         

3.3 Konsep Perancangan Mekanik 

Meliputi  komponen – komponen yang digunakan dalam desain mekanik  

3.3.1  Poros penggerak nozle 

Adalah sebuah poros yang digunakan untuk menggerakan dan skaligus sebagai 

tempat nozle dari mesin las. Nozle digerakan oleh motor, dengan gerakan bolak balik 

horizontal kekanan dan kekiri, untuk mengisi kampuh benda yang akan di las hingga 

kampuh penuh gambar 3.4 sebagai berikut : 

 

Gambar 3.4 poros penggerak nozle mesin las. 
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3.3.2  Motor Penggerak nozle  

Adalah motor pertama  yang digunakan untuk menggerakan penggerak dari mesin 

las, sseperti terdapat pada gambar 3.6 sebagai berikut : 

 Gambar 3.5 Motor Penggerak Poros Nozle. 

3.3.3  Motor Penggerak Alat  

Adalah motor yang digunakan untuk menggerakan alat, dimana motor akan 

mendorong alat kedepan mengikuti rel yang telah dibuat. Motor akan terus berputar 

selama proses pengelasan berlangsung seperti terdapat pada gambar 3.7 sebagai 

berikut: 

Gambar 3.6 Motor Penggerak Alat. 
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3.3.4  Body atau Rangka  

Adalah wadah atau tempat yang digunakan sebagai penumpang komponen dari desain 

mekanik seperti terdapat pada gambar 3.7 sebagai berikut : 

 

Gambar 3.7 body atau rangka alat 

3.3.5  Rel roda gigi 

Adalah jalur yang digunakan untuk pengaplikasian alat. Bentuk rel seperti rel kerta api, 

namun ditengah – tengahnya terdapat jalur roda gigi seperti terdapat pada gamabr 3.8 

sebagai berikut : 

Gambar 3.8 Rel Roda Gigi. 
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3.4. Analisa Perancangan 

Meliputi persamaan – persamaan yang digunakan dalam mendesain. 

3.4.1  Persamaan bangun trapesium 

Bentuk kampuh yang digunakan dalam mekanika sistem pengelasan ini adalah 

berbentuk bangun trapesium. Dengan sedut 60 derajat data diambil dari spesifikasi 

yang sudah ada, dimana bentuk inilah yang nantinya akan diisi dengan caiaran las, 

seperti terdapat pada gambar 3.10 

Gambar 3.9 Bangun Trapesium 

Rumus bangun trapesium sebagai berikut : 

L : 1/2 x ( a + b ) x t 

V : L x luas trapesium 

 

3.4.2  Persamaan panajng elektroda  

Adalah panjang elektroda yang digunakan selama proses pengelasan berlangsung, 

kawat las atau elektroda berbentuk gulungan tembaga seperti yang terdapat pada 

gambar 3.4, gulungan tersebut digerakan oleh motor listrik, untuk menyalurakn 

elektroda ke nozle pengelasan, motor listrik akan terus memutar gulungan selama 

proses pengelasan berlangsung, persamaan yang digunakan untuk mencari panjang 

kawat las sebagai berikut :  

Volume  =
𝜋 𝑥 𝑑2

4
 𝑥 𝑝 

Ket: 

Volume Tabung 
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𝑝 = Panjang elektroda yang digunakan selama proses pengelasan   

Dimana 𝑝 = Volume  
4

𝜋 𝑥 𝑑2  

 

Gambar 3.10 Elektroda  

3.4.3  Persamaan Debit dan Waktu   

Adalah perhitungan yang digunakan selama proses pengelasan  dimana debit 

adalah besarnya volume aliran cair las untuk mengisi lubang  benda kerja yang akan di 

las, sedangkan waktu adalah waktu yang digunakan selama proses pengelasan 

berlangsung, persamaan – persamaan yang digunakan untuk menghitung debit dan 

waktu selama proses pengelasan sebagai berikut : 

Debit : 

Q𝑙𝑒𝑙𝑒ℎ  = 𝐴 𝑥 𝑣𝑙  

Ket :  

𝐴 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑑𝑎  

𝑣𝑙 = 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑖𝑟 𝑙𝑎𝑠   

𝑄𝑙𝑒𝑙𝑒ℎ = 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖𝑎𝑛  

Waktu :  

𝑡
𝑠= 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 
𝑄𝑙𝑒𝑙𝑒ℎ
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Ket : 

𝑡𝑠= 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛   

𝑉 =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑢ℎ = 2,07𝑥10−5 𝑚3 

𝑄𝑙𝑒𝑙𝑒ℎ = 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖 𝑙𝑢𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑠  

3.4.4  Persamaan Kecepatan Pengelasan   

Kecepatan pengelasan adalah kecepatan motor penggerak dari sistem pengelasan 

semi otomatis, ada dua kecepatan motor yang digunakan dalam perancangan, yang 

pertama adalah kecepatan motor untuk menggerakan alat, sedangkan yang kedua 

adalah kecepatan motor untuk penggerak nozle dari mesin las, persaman – persamaan 

yang digunakan untuk menghitung kecepatan motor sebagai berikut :  

𝑣𝑝 =  
𝑃𝑙

𝑇𝑠
   

Ket : 

𝑣𝑝 = 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 (𝑚/𝑠) 

𝑃𝑙 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 (𝑚) 

𝑇𝑠 = 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛(𝑠) 

3.4.5  Persamaan Torsi dan Daya 

Desain mekanik adalah pemilihan dan  perhitungan yang digunakan dalam proses 

pemilihan motor, yang meliputi perhitungan torsi dan daya yang bekerja pada motor. 

Torai ( torque ) secara umum adalah gaya yang dirasakan oleh benda dengan dan arah 

tertentu sehingga benda dapat bergerak, sedangkan daya adalah besarnya kerja motor 

untuk menggerakan benda. Persamaan – persamaan yang digunakan untuk menghitung 

torsi dan daya pada sebagai berikut : 

𝑇 =
𝑃

𝜔
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Dimana : 

𝑇 = 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖 (𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛)  

𝑃 = 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑤𝑎𝑡𝑡)  

𝜔 = 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ( rpm )  

3.5 Gambar Desain 

Adalah tahap terakhir dari proses perancangan prototype, alat sistem pengelasan 

semi otomatis, dimana susunan, komponen dan bentuk dimensi benda diubah menjadi 

dalam bentuk gambar kerja berdasarkan gambar ISO. 

Gambar 3.11 Gambar Alat 

 


