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KATA PENGANTAR

Modul perencanaan mesin-mesin listrik  merupakan salah satu buku pegangan

bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Perencanaan Mesin –mesin Listrik.

Modul ini dapat dipakai sebagai acuan mahasiswa dalam mempelajari perencanaan

mesin, modul ini juga dapat sebagai bahan untuk untuk melatih dan membuat suatu

perencanaan mesin yang sederhana.

Modul ini juga sudah cukup dipakai sebagai bahan mahasiswa untuk belajar

mandiri tanpa pendampingan dari dosen, modul ini dibuat untuk perkuliahan satu

semester yang terdiri dari 14 kali pertemuan dalam 3 SKS, setiap kali pertemuan

selalu didampingi dengan dosen untuk menambah penjelasan dan pemahaman

sekaligus sebagai fasilitator dalam memahami modul ini.

Harapan modul ini dapat memberikan manfaat dengan menambah

pengetahuan dalam ilu perencanaan mesin bagi mahasiswa yang mengambil mata

kuliah Perencanaan Mesin Listrik. Kami sangat menyadari bahwa modul ini jauh dari

kesempurnaan sehingga kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari berbagai

fihak yang berkepentingan agar sempurnanya modul ini.

Yogyakarta,   Juni 2018
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PENDAHULUAN

Deskripsi materi

Materi kuliah perencanaan mesin listrik, terdiri dari 5 pokok bahasan yang

meliputi prinsip-prinsip dasar perencanaan mesin listrik, material mesin listrik,

proses pemanasan dan pendinginan mesin listrik, rangkaian magnetic, dan aplikasi

perencanaan pada mesin-mesin listrik baik secara manual maupun dengan bantuan

komputer.

Modul ini berkait dengan beberapa modul yang lain seperti  Fisika teknik,

medan elektromagnetik, Mesin-mesin listrik, Transformator, serta ilmu bahan

listrik.

Prasyarat :

Petunjuk  pemakaian  modul :

Mahasiswa dalam mempelajari modul ini sebaiknya membaca secatra

urut, mulai dari bab awal sampai bab akhir, serta untuk melatih hasil

pemahamannya hendaknya dilanjutkan dengan membahas dan mengerjakan soal-

soal, dan bila terdapat permasalahan dapat didiskusikan kepada sesama mahasiswa

atau dosen pendampingnya.

Standar kompetensi :

Setelah mengikuti mata kuliah Perencanaan Mesin-mesin Listrik, mahasiswa
diharap  mampu :
1. Mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan mesin listrik.
2. Mengetahui material-material yang di gunakan pada perencanaan mesin-mesin

listrik.
3. Melakukan perhitungan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

proses pemanasan dan pendinginan mesin-mesin listrik
4. Melakukan perhitungan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

rangkain megnetik mesin-mesin listrik.
5. Melakukan aplikasi perencanaan mesin-mesin listrik baik secara manual

maupun dengan bantuan komputer.



viii

Kompetensi dasar :

Untuk mencapai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa

setelah mempelajari modul ini diharapkan mampu melakukan perencanaan mesin-

mesin listrik yang menekankan pada perhitungan dan analisis komponen-

komponen penyusun mesin listrik. Perencanaan mesin listrik merupakan

kelanjutan dari mata kuliah mesin listrik dasar dasar dan lanjut serta

mengaplikasikan mata kuliah pemrograman dasar yang digunakan  dalam

melakukan aplikasi perencanaan mesin listrik.
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BAB I

PENGANTAR ENGINEERING DESIGN

1.1. Pendahuluan

Perancangan (design) secara umum dapat didefinisikan sebagai

formulasi suatu rencana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga

secara sederhana perancangan dapat diartikan sebagai kegiatan pemetaan dari

ruang fungsional (tidak kelihatan/imajiner) kepada ruang fisik (kelihatan

dan dapat diraba/dirasa) untuk memenuhi tujuan-tujuan

akhir perancang secara spesifik atau obyektif.

Gambar 1.1 Definisi perancangan secara sederhana

Dalam prosesnya, perancangan adalah kegiatan yang biasanya berulang-ulang

(iterative) Kegiatan perancangan     umumnya dimulai dengan didapatkannya

persepsi tentang kebutuhan masyarakat, kemudian dijabarkan dan disusun dengan

spesifik, selanjutnya dicari ide dan penuangan kreasi. Ide dan kreasi kemudian di

analisis dan diuji. Kalau hasilnya sudah memenuhi kemudian akan dibuat

prototipe. Kalau prototipe sudah dipilih yang terbaik selanjutnya dilempar ke

pasaran. Pasar akan memberikan tanggapan apakah kebutuhan telah  terpenuhi.

Secara skematis kegiatan iterative ini di tunjukkan pada gambar 1.2.

Pemetan

Ruang Fungsional Ruang fisik

Kebutuhan123
Produk

123
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Gambar 1.2 Proses iteratif dalam perancangan

Kegiatan perancangan dalam bidang teknik yang dilakukan  oleh para

ahli teknik (insinyur) selama ini telah mampu meningkatkan   kesejahteraan

dan kualitas hidup manusia baik dalam bentuk peningkatan kesehatan fisik

masyarakat, kemakmuran dalam hal materi dan memudahkan manusia untuk

melakukan aktivitasnya. Hasil perancangan insinyur ini terdapat dalam

berbagai bentuk produk   dan jasa. Dengan demikian perancangan dalam

bidang teknik atau engineering design selanjutnya dapat didefinisikan sebagai

“Rangkaian kegiatan iterarif yang mengaplikasikan berbagai teknik dan prinsip-

prinsip scientifik yang bertujuan untuk mendefinisikan peralatan, proses, atau

sistem secara detail sehingga dapat direalisasikan[Norton]”.

Dari pengertian umum di atas maka mechanical design dapat diartikan sebagai

perancangan  “sesuatu” atau “sistem” dari “mechanical nature” seperti mesin,

komponen, struktur, peralatan, instrumentasi, dan lain-lain. Dalam scope yang

lebih spesifik machine design adalah kegiatan yang berhubungan dengan

“penciptaan (creation)” machinery yang dapat melakukan fungsinya dengan

baik, safe, dan andal.

Social
need

Recognice
&

Formalize
(code)

Compare
Ideate
&
Create

Analyze
and/or
test

Product,
Prototype
, Process

Market Place
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1.2. Proses Perancangan Teknik.

Beberapa pertanyaan yang sering muncul sebelum melakukan design

antara lain adalah: bagaimana design dimulai ? apakah insinyur duduk dengan

secarik kertas terus menggambarkan ide? faktor-faktor apa yang mempengaruhi

keputusan dalam design? dan juga bagaimana proses design berakhir ?

Skema proses engineering design yang lengkap ditunjukkan pada

gambar 1.3. Proses dimulai dengan “identifikasi  kebutuhan dan keputusan

untuk melakukan sesuatu tentang kebutuhan itu”. Setelah melakukan iterasi

berkali-kali, maka proses design akan berhenti pada detail design yang siap

dipresentasikan untuk selanjutnya dibuat prototype, testing, dan pada akhirnya

masuk proses produksi.

Identifikasi  dan formulasi kebutuhan adalah kegiatan yang membutuhkan

tingkat kreativitas yang tinggi. Akan tetapi tahap ini sering rancu dengan berbagai

kondisi emosional manusia seperti   uneasiness atau perasaan bahwa ada

sesuatu salah. “Backgroud Research” sangat diperlukan untuk memberikan

informasi dalam memahami dan mendefinisikan problem secara lengkap dan

detail. Tahap ini kalau dilakukan dengan baik maka akan dapat menetapkan

“tujuan (goal)” dari dari design

Gambar 1.3 Tahapan proses design
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Tahap Problem definition harus melibatkan semua spesifikasi yang berhubungan

dengan “sistem” yang akan didesign. Spesifikasi tersebut adalah kuantitas

input dan output, karakteristik dan dimensi serta ruangan yang diperlukan, dan

semua kendala atau batasan design. Spesifikasi inilah yang akan menentukan

biaya, jumlah yang akan dibuat umur teknis yang diinginkan, kondisi operasi,

dan   keandalan machinary. Contoh spesifikasi adalah fungsi (kecepatan,

temperatur operasi, tekanan), keamanan (kekuatan, defleksi, getaran) dan lain-

lain. Sebagai contoh, untuk machine design, berbagai fungsi dan kendala yang

harus dipertimbangkan ditunjukkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Berbagai jenis kendala yang perlu dipertimbangkan
dalam perancangan mesin

Setelah problem didefinisikan dan seluruh spesifikasi ditetapkan maka

tahap berikutnya adalah “Synthesis”. Dalam tahap ini semua kemungkinan

alternatif solusi digali dan dipertimbangkan. Tahap ini sering juga disebut tahap

“ideation and invention” dimana di-generate kemungkinan solusi secara kreatif

sebanyak mungkin.

Alternatif-alternatif rancangan yang didapatkan, selanjutnya di “analisis

dan optimasi” untuk menentukan apakah rancangan tersebut dapat  memenuhi

spesifikasi, dan performansi yang diinginkan, ditolak, atau perlu dimodifikasi.

Tahap ini akan dapat menghasilkan hasil rancangan yang paling optimum untuk

dipilih. Jika analisis menunjukkan bahwa tidak ada  rancangan yang memenuhi
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spesifikasi dan performans yang diinginkan maka harus dilakukan iterasi.

Hasil  rancangan yang  paling optimum dipilih dan selanjutnya dapat dilakukan

“detailed design”. Dalam detailed design, dihasilkan gambar teknik yang

lengkap, spesifikasi material, identifikasi vendor, spesifikasi manufacturing, dll.

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses design secara

keseluruhan.Tahap ini melibatkan pembuatan “prototype dan pengujian” yang

dapat di lakukan di laboratorium. Hasil pengujian prototype inilah yang akan

membuktikan apakah rancangan yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi dan

performansi yang diinginkan. Dari tahap ini  akan terjawab pertanyaan-

pertanyaan mendasar tentang sistem yang dirancang seperti misalnya : apakah

semua spesifikasi yang diinginkan terpenuhi?, bagaimana tingkat keandalannya?,

apakah dapat bersaing dengan produk sejenis?, apakah ekonomis untuk dibuat

dan dipasarkan?, apakah mudah dalam perawatan?, dan lain-lain. Data-data hasil

pengujianmprototype dapat digunakan untuk iterasi berikutnya dalam

penyempurnaan design.

Tahap terakhir adalah “presentation”. Hasil rancangan perlu

dikomunikasikan dengan untuk proses selanjutnya seperti manufacturing,

assembling dan sosialisasi. Komunikasi dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu

komunikasi  secara tertulis, lisan, dan dalam bentuk grafik atau  gambar. Dengan

demikian insinyur harus menguasai ketiga tenik tersebut untuk dapat

mempresentasikan rancangannya

1.3.  Case study : Perancangan Mesin

Dalam   perancangan mesin berbagai parameter yang berpengaruh

terhadap kualitas hasil  rancangan. Contoh : untuk perancangan sebuah poros

maka “kekuatan (strength) adalah merupakan parameter utama untuk

menentukan  dimensi dan geometri poros. Pertimbangan yang menyeluruh

terhadap parameter-parameter tersebut harus dilakukan untuk menjamin   bahwa

mesin yang dirancang memenuhi   fungsi dengan kualitas yang diinginkan.

Secara tradisional hal ini biasanya ditentukan berdasarkan “sense” perancang.

Tetapi evaluasi dan pertimbangan parameter secara ilmiah harus dilakukan  untuk



Bahan Kuliah Perencanaan Mesin Listrik
By Syafriyudin, ST,MT
Jurusan Teknik Elektro IST “AKPRIND” Yogyakarta

6

mencegah kegagalan  design pada tahap-tahap selanjutnya. Parameter

fundamental yang harus dipertimbangkan dalam perancangan mesin

ditunjukkan pada gambar 1.5 dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1.5 Fundamental machine design viewpoint.

1. Function and mechanism. Beberapa kemungkinan kombinasi mekanisme

umumnya dapat memenuhi persyaratan fungsional. Pada tahap awal

berbagai kemungkinan mekanisme  harus dikembangkan dan diuji. Jika

merancang mesin yang baru maka  penelitian terhadap mekanisme lain yang

sudah  ada biasanya sangat membantu. Berarti perlu dilakukan studi literatur.

2. Flow of Force. Untuk memvisualisasikan bagaimana gaya ditransmissikan

melalui berbagai komponen pada sebuah mesin maka perlu digambar flow of

force seperti ditunjukkan pada gambar 1.6. Diagram flow of force ini atau

sering disebut line of force sangat membantu dalam evaluasi design.

Contohnya : jika mesin beroperasi, jika balance secara statik maka line of

force akan tertutup untuk seluruh sistem. Jika tidak balance maka berarti akan

terjadi percepatan atau breakdown.
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Gambar 1.6 Line of force pada suatu peralatan

3. Balance (untuk gravitasi). Hanya gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi yang tidak

balance pada suatu mesin. Dalam design penentuan letak pusat gravitasi haruslah

dirancang sedemikian rupa sehingga mesin selalu dalam keadaan stabil (tidak

mengalami overturn)

4.  Strength/material. Komponen umumnya mengalami beban (tarik, tekan, geser,

bending, torsi). Dengan demikian  faktor kekuatan  dan pemilihan  material

adalah merupakan parameter dasar  dalam  percangan  mesin.  Semua  komponen

mesin harus mampu menahan beban-beban yang bekerja tanpa mengalami

kegagalan.

5.   Structural  Balance  and  Beauty.  Faktor  penampilan,  sturktural  balance,  dan

aesthetic  adalah  juga merupakan  parameter  dasar perancangan mesin. Hal ini

terutama akan berkaitan dengan aspek ekonomi dan pemasaran produk yang

dihasilkan.

Karakteristik atau parameter lain yang penting menjadi dasar pertimbambangan

perancangan mesin adalah

Ö Distorsi/defleksi/kekakuan Ö Umur

Ö fatigue Ö Getaran

Ö Keausan Ö Kebisingan

Ö Korosi Ö Maintenance

Ö Keamanan Ö Ukuran/ruangan yang dibutuhkan

Ö Keandalan Ö Pelumasan
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Ö Kegunaan Ö Sistem kontrol

Ö Gesekan Ö Aspek manufacturing

Ö Biaya Ö Dll

Ö Berat

1.4. Standard dan Code Perancangan.

Untuk menjamin kualitas dan keamanan hasil  rancangan maka

standards dan Code perancangan    sangat diperlukan dalam dunia modern.

Banyak organisasi keinsinyuran yang sering disebut “engineering society”,

organisasi pemerintah, dan perusahaan swasta telah mengembangkan   “Design

Code” untuk peracangan dalam bidang tertentu. Misalnya ASME telah

mengembangkan Code untuk perancangan pressure vessel, sistem perpipaan,

dll.

Code perancangan adalah suatu “set of specification” untuk analisis,

design, manufacturing, dan konstruksi suatu produk engineering pada bidang

tertentu. Tujuan dari Code adalah untuk menghasilkan rancangan yang dapat

mencapai faktor keamanan, efisiensi, dan performance atau kualitas pada tingkat

tertentu.

Standard adalah suatu “set of specification”   untuk part/komponen,

material, proses yang ditujukan untuk mencapai keseragaman, interchangeability,

efisiensi, dan kualitas yang tertentu. Jadi dalam aplikasinya, standard  dapat

membatasi jumlah suatu parts/material dalam suatu  spesifikasi tertentu

sehingga memudahkan dalam inventory dari bentuk, ukuran, jumlah, dan

variasinya.

Beberapa Society yang telah mempublikasikan Standard dan   Code

yang berhubungan dengan bidang “mechanical Engineering” antara lain adalah

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

American Society of Testing and Materials (ASTM)

American Welding Society (AWS)

American National Standard Institute (ANSI)

American Iron and Steel Institute (AISI)

American Petroleum Institute (API)
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Anti-Friction Bearing Manufacturers Association (AFBMA)

Society of Automotive Engineers (SAE)

International Standards Organization (ISO)

Institution of Mechanical engineers (I.Mech.E)

Det Norske Veritas (DNV)
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BAB II

PRINSIP PERANCANGAN MESIN LISTRIK

2.1. Perancangan Mesin-mesin

Rancangan dapat diartikan sebagai realisasi bentuk fisik yang kreatif dari

konsep-konsep teoritis. Perancangan teknik merupakan aplikasi dari ilmu

pengetahuan, teknologi, dan penemuan-penemuan baru untuk membuat mesin-

mesin yang dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan ekonomis dan efisien.

Ilmu teknik merupakan aplikasi ekonomis dari prinsip ilmiah atas berbagai

permasalahan perancangan praktis. Apabila unsur biaya dan daya tahan dari suatu

desain diabaikan, maka rancangan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki nilai

teknis. Permasalahan dalam perancangan dan produksi mesin-mesin listrik adalah

membuat suatu mesin yang seekonomis mungkin serta memenuhi spesifikasi dan

kriteria yang ditentukan. Jadi, perancangan berada di bawah permasalahan

produksi ekonomis.

Pertimbangan utama dalam membuat rancangan yang baik sebagai berikut.

1. Biaya 2. Tahan lama 3. Pemenuhan atas kriteria yang disebutkan dalam

spesifikasi.

Pada banyak kasus, sangat sulit untuk menciptakan rancangan yang

memenuhi semua spesifikasi teknis dan kriteria biaya dan ketahanan karena

semua unsur tersebut biasanya berbenturan. Kita tidak mungkin dapat

menciptakan suatu mesin yang murah dan tahan lama dengan mudah. Hal ini

terjadi karena mesin yang memiliki umur yang panjang terbuat dari bahan yang

berkualitas tinggi dan menggunakan teknik produksi yang sudah pasti tidak

murah. Berbagai persyaratan performa mesin harus tetap dipenuhi. Namun, titik

temu antara unsur biaya dan ketahanan dapat diperoleh. Sebuah rancangan yang

baik merupakan rancangan yang mesinnya memiliki umur yang cukup panjang,

misalnya 20 sampai 30 tahun, dan memiliki modal awal yang cukup kecil. Hal

tersebut merupakan sifat utama dari sebuah motor, khususnya motor induksi yang

digunakan untuk berbagai keperluan. Akan tetapi, mesin sinkron besar dan
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transformator yang digunakan pada sistem ketenagaan harus dirancang memenuhi

keandalan dan daya tahan operasi sebagai persyaratan utama dan biaya awal yang

rendah.

2.2. Faktor-faktor Rancangan

Tenaga mekanis yang digunakan untuk menggerakkan mesin listrik dapat

dihasilkan baik dari medan elektrostatis maupun elektromagnetik karena kedua

menyimpan energi. Pada mesin elektrostatis, kerapatan energi dibatasi oleh

kekuatan dielektris dari bahan yang digunakan. Contohnya, jika menggunakan

udara maka nilai maksimum intensitas listriknya adalah 3 MV/m (berdasarkan

tabel dielektris) dan dengan kerapatan energi sebesar 40 J/m3. Pada mesin

elektromagnetik, pengaruh magnetik digunakan untuk menghasilkan tenaga dan

tidak ada batasan dalam medan magnet. Namun, nilai maksimum kerapatan flux

yang dapat digunakan sebesar 1,6 Wb/m2 karena pada titik jenuh ini terdapat

bahan ferromagnetik yang diperlukan untuk melengkapi rangkaian magnetik

mesin. Hal tersebut membatasi kerapatan energi pada celah udara sebesar 1

MJ/m3. Kerapatan energi tersebut kira-kira sebesar 25.000 pada medan listrik.

Jadi, pada tegangan yang dapat dikembangkan dan digunakan dalam kondisi

normal, gaya yang dihasilkan oleh pengaruh elektrostatis sangatlah kecil. Di sisi

lain, arus yang lemah dapat menghasilkan gaya mekanis yang besar dengan

pengaruh elektromagnetik sehingga semua mesin listrik modern pun

menggunakan prinsip elektromagnetik.

Namun, unsur elektrostatis tidak dapat diabaikan dalam mesin listrik

khususnya pada transformator tegangan tinggi serta mesin sinkron dan mesin

induksi. Medan elektrostatis harus diperhatikan karena adanya pengaruh sekunder

dari karakteristik operasinya dan tentu saja isolasinya.
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Struktur dasar mesin rotasi listrik elektromagnetik dapat dilihat pada

Gambar 2.1. Mesin tersebut terdiri dari beberapa bagian berikut ini.

1. Rangkaian Magnet. Bagian ini menyediakan jalur fluks magnetik dan terdiri

dari celah udara, gerigi stator dan rotor, serta inti stator dan rotor.

Gambar 2.1 Struktur dasar listrik elektromagnetik

2. Rangkaian Listrik. Bagian ini terdiri dari kipas stator dan rotor. Kipas

transformator atau mesin rotasi menyalurkan energi listrik dari dan ke area

kerja dan berkaitan dengan produksi emf dan pembangkitan energi

magnetomekanis. Kipas tersebut terbuat dari bahan konduktor isolasi yang

sesuai.

3. Rangkaian Dielektrik. Bagian ini terdiri dari bahan isolasi yang diperlukan

untuk mengisolasi setiap konduktor dari konduktor lainnya dan kipas dengan

intinya. Bahan isolasinya terbuat dari bahan non logam dan dapat terbuat dari

bahan organik maupun anorganik, serta alami atau sintetis.

4. Rangkaian Termal. Bagian ini merupakan model dan media bagi proses

untuk menghilangkan panas yang dihasilkan mesin akibat adanya rugi daya.

5. Bagian-bagian Mekanis. Bagian-bagian mekanis yang penting pada mesin

listrik antara lain rangka, gotri, dan batang besi.
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Dalam membuat sebuah rancangan, seseorang harus berhubungan dengan

berbagai unsur elektris, magnetis, dielektris, termal, dan mekanis yang berkaitan

erat satu sama lain. Celah yang sesuai, konsistensi terhadap faktor biaya dan

performa harus dipenuhi pada mesin tersebut. Rancangan yang baik menghasilkan

nilai ekonomi yang tinggi dengan komposisi besi, tembaga (aluminium), isolasi

dan pendingin (dapat menggunakan udara, hidrogen, air, atau oli) yang efisien.

2.3. Batasan-batasan dalam Perancangan

Selain ketersediaan bahan yang sesuai serta fasilitas yang tersedia untuk

memproduksi bagian-bagian mesin yang diperlukan dan fasilitas transportasi,

beberapa hal berikut ini memberikan batasan-batasan pada perancangan.

1. Titik jenuh. Mesin elektromagnetis menggunakan bahan feromagnetik.

Kerapatan fluks magnetik maksimum yang diperbolehkan ditentukan oleh

tingkat kejenuhan bahan feromagnetik yang digunakan. Nilai kerapatan fluks

yang tinggi mengakibatkan biaya yang tinggi pada sistem

2. Peningkatan temperatur. Bagian yang paling mudah rusak dari sebuah

mesin adalah isolasinya. Masa operasi suatu mesin tergantung kepada jenis

bahan isolasi (insulan) yang digunakan dan usia bahan isolasi tersebut

bergantung kepada peningkatan temperatur mesin. Apabila bahan isolasi

dioperasikan melebihi temperatur maksimum yang diijinkan, maka usia

pemakaiannya akan menurun drastis.

Teknik pendinginan dan ventilasi yang tepat diperlukan untuk menjaga

peningkatan temperatur agar tidak melebihi batas yang diijinkan. Cairan

pendingin (coolant) mengalir sambil menyerap panas dari bagian-bagian

mesin sehingga bagian luar mesin tetap dingin dan mencegah peningkatan

suhu yang berlebihan.

3. Isolasi. Bahan isolasi yang digunakan pada mesin harus dapat menahan

tekanan elektrik, mekanik, dan termal yang dihasilkan oleh mesin. Kekuatan

mekanis isolator tersebut sangat penting penting dalam sebuah transformator.

Tekanan yang tinggi dihasilkan pada saat kipas sekunder transformator

dihubung singkat dengan bagian primer. Oleh karena itu, ketika merancang

isolasi pada suatu transformator beberapa hal harus diperhatikan pada
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kemampuan isolasi untuk menahan tekanan mekanik yang cukup besar (yang

mungkin dapat terjadi) yang dihasilkan pada kondisi hubung singkat selain

operasi elektris dan panas yang terjadi.

Jenis bahan isolasi ditentukan oleh temperatur operasi maksimum

bagian-bagian mesin yang menggunakannya.

Ukuran isolasi tidak hanya ditentukan oleh tegangan maksimum tetapi

juga oleh tekanan mekanis yang dihasilkannya. Contohnya, untuk tegangan

operasi yang sama, isolasi yang lebih tebal dibutuhkan pada konduktor ukuran

besar daripada konduktor yang lebih kecil.

4. Efisiensi. Nilai efisiensi suatu mesin harus sebesar mungkin untuk

mengurangi biaya operasi. Dalam rangka merancang mesin yang sangat

efisien, pemuatan magnetik dan elektris haruslah rendah dan hal ini

membutuhkan penggunaan bahan yang besar (besi ataupun tembaga dan

aluminium). Oleh karena itu, biaya awal untuk membuat mesin yang dapat

menghasilkan efisiensi tinggi sangat tinggi sementara biaya operasinya rendah.

5. Bagian-bagian mekanis. Konstruksi mesin listrik harus memenuhi berbagai

persyaratan teknologi. Konstruksi tersebut harus sesederhana mungkin dan

mudah diangkut atau dipindahkan dengan menggunakan sedikit tenaga.

Namun, penerapan teknologi harus memenuhi persyaratan performa teknis,

keandalan, dan ketahanan.

Desain bagian-bagian mekanis sangat penting pada mesin berkecepatan

tinggi. Contohnya, ketika merancang alternator turbo, dimensi celah rotor

ditentukan dengan teliti sehingga tekanan mekanis pada bagian bawah gerigi

rotor tidak melebihi batasan maksimum yang diijinkan.

Pada motor induksi, panjang celah udara dibuat sekecil mungkin dengan

tetap memenuhi persyaratan mekanis supaya memiliki factor daya yang tinggi.

Panjang celah udara dan ukuran batang besi utamanya ditentukan oleh

persyaratan mekanis. Ukuran batang besi harus dirancang sedemikian rupa

agar tidak menimbulkan peningkatan yang berlebihan dari gaya tarik magnet

yang tidak seimbang ketika mesin beroperasi. Batang besi pada motor induksi
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harus pendek dan kuat sehingga tidak terjadi pembengkokan dan gaya tarik

magnet pun akan menjadi kecil serta dapat diatasi dengan mudah.

Pada mesin-mesin ukuran besar, ukuran batang besi ditentukan dengan

memperhatikan kecepatan kritis yang dapat menimbulkan pembengkokan

batang besi tersebut.

Gotri pada mesin rotasi digunakan sebagai penggerak beban rotor,

beban eksternal, serta gaya inersia akibat dari ketidakseimbangan rotor dan

gaya tarik magnet yang tidak seimbang. Jenis gotri yang digunakan ditentukan

oleh memperhatikan gaya yang disebutkan diatas serta jenis konstruksi mesin,

horizontal atau vertikal.

6. Pertukaran. Masalah pertukaran sangat penting pada mesin pemutar sehingga

batas maksimum putaran yang dihasilkan dapat diperoleh. Contohnya, saat ini

daya keluaran maksimum satu unit mesin DC kira-kira 10 MW dan batasan ini

semata-mata berdasarkan permasalahan pertukaran.

7. Faktor daya. Faktor daya yang buruk mengakibatkan arus yang besar pada

daya yang sama sehingga ukuran konduktor yang diperlukan menjadi besar.

Masalah faktor daya ini sangat penting pada mesin induksi. Ukuran dan

biaya motor induksi dapat ditekan dengan menaikkan kerapatan fluks yang

besar pada celah udara tetapi hal ini mengakibatkan kejenuhan pada bagian

mesin yang terbuat dari besi dan menimbulkan faktor daya yang buruk. Jadi,

nilai kerapatan fluks yang digunakan tergantung kepada faktor daya dan maka

dari itu faktor daya pun menjadi faktor pembatas. Kenyataannya, panjang

celah udara yang dibutuhkan pada mesin induksi utamanya ditentukan

berdasarkan pertimbangan faktor daya.

8. Spesifikasi konsumen. Batasan-batasan yang ditentukan oleh spesifikasi

konsumen pada desain mesin-mesin listrik sudah jelas. Spesifikasi yang

tercantum pada permintaan konsumen harus dipenuhi dan rancangan yang

dikembangkan pun harus memenuhi segala spesifikasi serta persyaratan

ekonomi yang ditetapkan oleh pabrik.



Bahan Kuliah Perencanaan Mesin Listrik
By Syafriyudin, ST,MT
Jurusan Teknik Elektro IST “AKPRIND” Yogyakarta

16

9. Spesifikasi standar. Semua spesifikasi tersebut merupakan tuntutan terbesar

terhadap rancangan mesin karena baik pabrik maupun konsumen tidak dapat

mengabaikannya begitu saja.

2.4. Tren Modern dalam Perancangan Mesin Listrik

Perancangan mesin-mesin listrik dianggap sebagai ilmu pengetahuan

sekaligus seni. Disebut ”ilmu pengetahuan” karena memenuhi dan menerapkan

prinsip-prinsip fisika dan matematika yang telah diuji melalui penelitian, disebut

sebagai ”seni” karena seringkali tidak cukup hanya dengan mengandalkan

penerapan prinsip-prinsip tersebut untuk menghasilkan rancangan yang tepat dan

ekonomis. Rancangan yang tepat dapat diperoleh dengan menggunakan

perhitungan dan intuisi serta pemahaman yang baik terhadap segala persyaratan

perancangan.

Perancangan mesin listrik terutama terdiri dari berbagai solusi atas

permasalahan teknis yang kompleks dan beragam, permasalahan tersebut pun

dapat saling berkaitan erat ataupun tidak sama sekali. Kenyataannya, perancangan

mesin listrik merupakan masalah matematis yang tidak dapat diperkirakan dengan

solusi yang ditawarkan jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak diketahui.

Perancangan mesin listrik pada awalnya memerlukan skema konstruksi yang

sesuai dengan performa dan konstruksi mesin yang diharapkan serta jenis

konstruksi dasar bagian mesin yang tepat. Tahap persiapan juga diperlukan untuk

memilih sistem pendingin dan ventilasi mesin, material sistem magnetik, material

isolasi, material konduktor, dan sebagainya.

Sesungguhnya sangat jarang ditemui seseorang yang mulai merancang

suatu mesin berdasarkan teori tanpa adanya referensi yang berdasarkan

pengalaman perancanagn mesin yang sebelumnya. Perancangan isolasi,

pendinginan dan ventilasi, serta bagian-bagian mekanis merupakan penerapan

berbagai ilmu pengetahuan empiris yang saling berkaitan dan melalui penelitian

bertahun-tahun. Perhitungan dilakukan berdasarkan berdasarkan parameter-

parameter dari bagian-bagian mesin yang telah diperkirakan. Oleh karena itu, para

perancang mesin listrik memulainya dengan sejumlah parameter yang telah

diketahui seperti data elektromagnetis serta konstruksional dan melakukan
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serangkaian perhitungan matematis yang melibatkan logika dalam menemukan

pemecahan yang cukup masuk akal.

Proses perancangan secara keseluruhan, mulai dari persyaratan spesifikasi

yang digunakan untuk menentukan dimensi mesin dan berbagai hal lainnya yang

dibutuhkan oleh pabrik, dapat dianggap sebagai sebuah permasalahan ilmu teknik

ataupun sebagai beberapa masalah teknis yang saling berkaitan.

Proses perancangan sebuah mesin dapat dibagi menjadi tiga masalah

perancangan utama, yaitu:

(i) perancangan elektromagetik, (ii) perancangan mekanis, dan (iii) perancangan

termal.

Semua permasalahan tersebut dapat dipecahkan sendiri-sendiri kemudian

pemecahannya digabung. Setiap permasalahan dapat pula dibagi menjadi lebih

sederhana dan berdiri sendiri. Setiap bagiannya dapat dianggap sebagai masalah

yang berbeda, metode tersebut memerlukan banyak pemecahan.

Aspek lain dalam perancangan mesin listrik pada saat ini adalah

perancangan jumlah mesin yang menjadi bagian dari suatu sistem. Contohnya,

generator, motor, dan tranformator yang menjadi bagian dari jaringan pembangkit

energi elektromagnetik. Mesin yang berbeda pada jaringan tersebut dirangkai dan

dijalankan dengan saling berhubungan satu sama lain, kadangkala hubungannya

begitu erat bahkan dapat pula membahayakan. Oleh karena itu, mesin-mesin pada

sistem seperti itu tidak dapat dirancang secara terpisah dan rancangan semua

mesin harus dikerjakan bersamaan karena rancangan satu mesin bergantung

kepada rancangan mesin lainnya. Yang menjadi masalah kemudian adalah

optimatisasi sistem.

Kadangkala diinginkan adanya rancangan serangkaian mesin yang

memiliki spesifikasi berbeda untuk disatukan menjadi satu mesin gabungan. Pada

kasus ini, rancangan akhir mesin harus dibuat secara berkelompok dimana

rancangan pada suatu kelompok berkaitan satu sama lain. Hal tersebut lagi-lagi

merupakan masalah optimisasi karena ukuran rangka mesin harus optimal

sehingga rancangan ukuran dan berat mesin sesuai dengan mesin lainnya.



Bahan Kuliah Perencanaan Mesin Listrik
By Syafriyudin, ST,MT
Jurusan Teknik Elektro IST “AKPRIND” Yogyakarta

18

Oleh karena itu, solusi yang optimal melibatkan perhitungan dimana

variabel-variabelnya diubah untuk memenuhi tuntutan performa dan biaya. Sudah

jelas bahwa perancangan mesin listrik merupakan proses perhitungan dimana data

yang diasumsikan dapat bervariasi demi memperoleh rancangan yang diinginkan.

Evolusi rancangan untuk memenuhi kriteria optimal yang ditentukan merupakan

persoalan yang panjang dan membosankan, kenyataan ini mendorong adanya

penerapan komputer digital berkecepatan tinggi dalam perancangan mesin listrik

dan transformator.

Komputer digital benar-benar telah merevolusi bidang perancangan mesin

listrik. Perancangan dengan bantuan komputer memberikan keuntungan karena

mengurangi proses perhitungan manual yang panjang dan lama sehingga

membebaskan para perancang dari tugas-tugas perhitungan yang melelahkan dan

mereka dapat menyediakan waktu lebih banyak untuk memikirkan masalah fisika

dan logika. Hal ini sangat membantu mempercepat perancangan.

Penggunaan komputer juga mempermudah proses ”ujicoba” rancangan

dan menghasilkan hasil perhitungan yang memuaskan tanpa membutuhkan

banyak waktu. Hal ini memungkinkan data untuk diperiksa pada setiap tahap,

mengurangi hal-hal empiris, menangani masalah non linear, dan menggabungkan

pengetahuan perancang.

Perancangan dengan menggunakan komputer juga menimbulkan

keterkaitan fungsional yang rinci sehingga menghasilkan rancangan baru yang

komprehensif.

2.5. Teknik Produksi Mesin yang Modern

Telah diketahui bahwa tenaga listrik memiliki penerapan yang luas dan

beragam dalam berbagai bidang kehidupan. Penggunaan tenaga listrik meningkat

hari demi hari serta memerlukan adanya peningkatan kapasitas dan struktur

pembangkit tenaga listrik yang diperbaharui. Kondisi ini akan terus-menerus

terjadi dan menimbulkan kebutuhan akan berbagai mesin pembangkit dengan

daya keluaran yang besar. Kebutuhan akan pembangkit listrik dan jaringan listrik

yang terus meningkat harus dipenuhi dengan terus mengembangkan industri
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pembuatan mesin-mesin listrik yang menerapkan teknik produksi modern. Tren

modern dalam industri pembuatan mesin listrik dibahas berikut ini.

1. Mesin listrik modern ditandai dengan adanya variasi daya keluaran yang

sangat bervariasi. Rentang dayanya mulai satu watt hingga beberapa ratus

megawatt dari satu unit pembangkit. Jadi, rasio daya keluaran dari mesin yang

terkecil hingga mesin yang terbesar adalah 1 : 1010.

Rentang kecepatan rotasi mesin listrik sangat panjang. Satu mesin dapat

memiliki kecepatan beberapa putaran per detik sementara yang lainnya dapat

mencapai beberapa ribu putaran per detik. Bidang aplikasi yang luas serta rentang

daya keluaran dan kecepatan operasi yang panjang dari mesin listrik menimbulkan

berbagai jenis konstruksi mesin.

Jenis konstruksi yang diadaptasi bergantung kepada daya keluaran mesin

dan kecapatan rotasinya. Jadi, klasifikasi mesin listrik dapat disusun berdasarkan

konstruksi mesin serta pembagian daya keluaran dan kecepatan putarnya.

Tidak ada klasifikasi mesin berdasarkan konstruksi dan daya keluaran

yang digunakan saat ini. Namun, klasifikasi mesin listrik yang terinci dapat

disusun karena mesin-mesin dengan daya keluaran yang tinggi memiliki fitur-fitur

konstruksi yang mirip. Klasifikasi yang direkomendarikan sebagai berikut.

(i) Mesin ukuran kecil. Mesin-mesin listrik yang memiliki daya sampai dengan

750 W dapat digolongkan ke dalam mesin ukuran kecil.

(ii) Mesin ukuran sedang. Mesin-mesin yang daya keluarannya mulai dari

bebrapa kilowatt sampai kira-kira 250 kW dapat digolongkan sebagai mesin

ukuran sedang.

(iii)Mesin ukuran besar. Mesin-mesin dengan daya keluaran mulai dari 250 kW

sampai 5000 kW disebut sebagai mesin ukuran besar. Mesin-mesin ini

biasanya dirancang dan diproduksi berangkaian serta memiliki rentang daya

tertentu.

(iv)Mesin ukuran ekstra besar. Mesin-mesin ini dibuat berdasarkan pesanan

khusus konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu,

mesin-meisn ukuran besar dirancang berdasarkan persyaratan tertentu. Daya

keluaran mesin-mesin tersebut dapat mencapai ratusan megawatt.
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Jenis konstruksi mesin yang dicontoh terutama dipengaruhi oleh kecepatan

operasi mesin. Contohnya, mesin berkecepatan rendah (dibawah 250 rpm)

memiliki diameter yang panjang dan ukuran sumbu yang pendek sementara mesin

berkecepatan tinggi (diatas 3000 rpm) memiliki diameter yang pendek dan ukuran

inti yang panjang. Mesin ukuran besar yang ada di pasaran memiliki kecepatan

putar antara 400-1500 rpm sementara mesin ukuran sedang memiliki kecepatan

antara 2000-2500 rpm.

2. Karakteristik kedua yang amat penting dalam pembuatan mesin listrik

modern adalah kecenderungan untuk membuat mesin yang ukurannya lebih kecil

dan membutuhkan bahan yang lebih sedikit tetapi memiliki efisiensi dan kapasitas

yang sama. Peningkatan daya dengan ukuran mesin yang lebih kecil tetapi dan

menghasilkan performa yang baik menjadi mungkin untuk diwujudkan karena

adanya pengembangan teknologi.

(i) Pengembangan dan perbaikan teknologi dalam bidang produksi bahan

konduktor telah dilakukan dan menghasilkan penurunan rugi daya mesin yang

signifikan.

(ii) Pengembangan sistem pendinginan dan ventilasi mesin juga telah dilakukan.

Metode baru jauh lebih efektifdalam menyerap panas yang dihasilkan mesin.

3. Karakteristik utama yang ketiga dalam pembuatan mesin listrik modern

adalah penggunaan bahan magnetik yang memiliki permeabilitas tinggi, rugi yang

rendah, dan kekuatan mekanis yang tinggi. Bahan yang digunakan memungkinkan

adanya kerapatan fluks yang tinggi dan menghasilkan ukuran mesin yang lebih

kecil serta peningkatan daya keluaran.

4. Kemajuan yang signifikan dalam pengembangan bahan isolasi telah

dicapai dan penggunaan bahan-bahan baru pun banyak digunakan pada mesin-

mesin saat ini. Bahan isolasi ini mampum menahan temperatur yang lebih tinggi.

Karena kualitas mesin banyak bergantung pada bahan isolasi yang digunakan,

maka keluaran yang lebih besar dimungkinkan untuk diperoleh dengan adanya

penggunaan bahan isolasi tersebut. Dengan kata lain, penggunaan bahan isolasi

yang lebih baik memungkinkan ukuran mesin yang sama digunakan pada daya

keluaran yang sama.
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5. Pembuatan mesin modern ditandai dengan adanya pembebanan

elektromagnetik yang lebih besar pada bagian aktifnya serta peningkatan beban

mekanis pada material konstruksinya.

6. Untuk mempercepat proses pembuatan mesin dengan biaya yang lebih

rendah, teknik produksi yang telah dikembangkan dan diperbaharui diterapkan

pada bagian-bagian mesin individual.

7. Mesin listrik modern memiliki beragam bidang aplikasi. Mesin-mesin tersebut

digunakan pada berbagai bidang dan kondisi operasional yang beragam.

Perancangan dan pembuatannya harus membuat mesin tersebut bekerja dengan

baik pada kondisi yang diinginkan.

2.6. Prinsip Dasar

Telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa perancangan sistem

isolasi, pendinginan dan ventilasi, serta bagian-bagian mekanis didasarkan kepada

pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan praktek selama bertahun-tahun.

Namun, perancangan rangkaian listrik dan magnetik tetap berdasarkan kepada

hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan.

Gerakan mesin elektromagnetik dapat dikaitkan dengan tiga prinsip utama

berikut ini.

(i) induksi, (ii) interaksi, dan (iii) penjajaran.

1. Hukum induksi magnetik Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa emf yang

ditimbulkan rangkaian listrik tertutup sama dengan rata-rata perubahan gaya

fluks.

Gaya fluks (ф) = Nф ....................................................................... (2.1)

dimana N adalah jumlah putaran pada koil dan ф adalah fluks yang

menghubungkannya.

Pada banyak kasus, fluks ф tidak berkaitan dengan semua putaran dan

semua putaran tidak berkaitan dengan fluks yang sama. Pada kondisi ini,

penjumlahan semua fluks magnetik dengan putaran rangkaian magnetik

menghasilkan nilai total jaringan fluks ф.

Total fluks sebesar:
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dengan Nk adalah jumlah putaran yang terhubung dengan fluks фk.

Apabila terdapat perubahan nilai fluks pada koil, muncul emf yang

dihasilkan di dalamnya dengan nilai sebesar:

dt

d
e


 ............................................................................................. (2.3)

Tanda negatif pada persamaan 1.3 menandakan bahwa arah emf

induksi seperti arus yang dihasilkannya berlawanan dengan perubahan fluks.

Perubahan fluks dapat disebabkan oleh tiga hal.

(i) Koil tidak berubah terhadap fluks dan magnitudo fluks berubah terhadap

waktu.

(ii) Fluks tidak berubah terhadap waktu dan koil bergerak pada fluks tersebut.

(iii)Kedua perubahan yang disebutkan diatas muncul bersamaan, artinya koil

bergerak dalam waktu yang terus berjalan.

Pada metode (i) dengan koil yang tidak berubah dan fluks yang

berubah terhadap waktu, dihasilkan emf yang disebut emf transformator

(pulsasional). Karena tidak ada gerakan yang terjadi, maka tidak ada konversi

energi dan proses yang sebenarnya terjadi adalah transfer energi. Prinsip ini

digunakan pada transformator yang menggunakan koil tetap dan fluks yang

berubah terhadap waktu untuk transfer energi dari suatu level ke level lainnya.

Pada metode (ii), pengaruh fluks dapat digunakan untuk

menggambarkan emf yang dihasilkan pada konduktor yang bergerak pada

medan stasioner yang konstan. Emf yang dibangkitkan pada konduktor yang

bergerak dengan sudut yang tepat, seragam, stasioner diperoleh dengan:

e = – Blv .......................................................................................... (2.4)

Dimana B =  kerapatan fluks, Wb/m2 (T’)

l = panjang konduktor (m)

dan v = , m/s

Emf yang dibangkitkan pada contoh tersebut disebut dengan emf gerak

karena dihasilkan dari pergerakan konduktor. Karena gerakan ikut berperan
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dalam membangkitkan emf ini, proses ini melibatkan konversi energi

elektromagnetik. Prinsip ini dimanfaatkan pada mesin putar seperti mesin

induksi DC dan mesin sinkron.

Pada metode (iii), konduktor atau koil bergerak sepanjang medan

magnetik stasioner yang berubah terhadap waktu (fluks) dan maka dari itu

transformator seperti halnya emf gerak dihasilkan pada konduktor atau koil.

Proses ini meliputi transfer energi dan konversi energi. Prinsip ini digunakan

pada mesin putar.

2. Hukum Biot Savart. Hukum ini memberikan nilai gaya yang dihasilkan

berdasarkan interaksi antaram edan magnet dan arus yang mengalir pada

konduktor. Gaya elektromagnetik diperoleh dengan:

fo = Bli sin α newton ....................................................................... (2.5)

dengan B = kerapatan fluks, Wb/m2 (T)

l = panjang konduktor, m

i = arus yang mengalir pada konduktor, A

α = sudut antara arah arus dengan arah medan magnet.

Arah gaya yang dihasilkan tegak lurus dengan arus dan medan magnet.

Pada mesin listrik, medan magnet bersifat radial pada celah udara,

artinya konduktor dan medan magnet tegak lurus satu sama lain dan α = 90o.

fo = Bli newton ............................................................................ (2.6)

Pada Gambar 2.2 (a), B menunjukkan kerapatan fluks dari medan

magnet asal. Adanya konduktor yang mengaliri arus menimbulkan medan

magnet baru. Medan asal dan medan yang menggabungkan konduktor untuk

menghasilkan medan baru ditunjukkan pada Gambar 2.2 (b). Medan yang

dihasilkan berubah di sekitar konduktor, kerapatan fluks yang dihasilkan

menjadi besar di satu sisi dan kecil di sisi lainnya sehingga menimbulkan

adanya gaya elektromagnetik dengan arah seperti yang ditunjukkan pada

gambar.
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a                                                    b                             c

Gambar 2.2 Arah gaya yang dihasilkan tegak lurus dengan
arus dan medan magnet

Pada kondisi peningkatan kerapatan fluks di satu sisi sama nilainya dengan

penurunan di sisi lainnya, besarnya gaya elektromagnetik diperoleh melalui

Persamaan 2.6.

Ketika arah arus dan arah medan magnet dibalik, arah gaya yang

bekerja pada konduktor juga berubah. Namun, jika arah arus dan medan

magnet diubah, arah gaya yang dihasilkan tidak berubah. Gambar 2.2 (c)

menunjukkan pengaruh perubahan pengubahan arus ketika arah medan

diubah. Jelas bahwa pada kondisi tersebut arah gaya berubah.

Hukum Biot Savart dapat diterapkan untuk mengukur gaya antara dua

arus yang mengalir pada konduktor. Gambar 2.3 menunjukkan arus paralel

pada konduktor l dipisahkan oleh jarak D dan berada pada permeabilitas μ.

Kedua arus disebut dengan I1 dan I2. pada Gambar 2.3 (a), kedua arus

mengalir dengan arah yang sama sementara pada Gambar 2.3 (b) arus tersebut

mengalir dengan arah yang berbeda. Medan magnet yang dihasilkan juga

ditunjukkan. Jelas bahwa ketika konduktor mengaliri arus dengan arah yang

sama, ada gaya tarik antara keduanya sementara bila arus yang mengalirinya

berbeda arah terdapat gaya tolak diantara keduanya.



Bahan Kuliah Perencanaan Mesin Listrik
By Syafriyudin, ST,MT
Jurusan Teknik Elektro IST “AKPRIND” Yogyakarta

25

D

i                                                      i

a   attraction                                                             b     repulsion

Gambar 2.3. Hukum Biot Savart

Nilai kerapatan fluks pada konduktor yang mengaliri arus I2 terhadap I

sebesar:

D

I
HB




2
1

Gaya elektromagnetik :

lI
D

I
BIlF 2

1

2


= 212
II

D

l




newton ....................................................................................... (2.7)

3. Pensejajaran. Apabila medan magnet yang berada pada medium dengan

permeabilitas rendah seperti udara dan jika suatu bahan dengan permeabilitas

tinggi diletakkan pada medan, maka mengakibatkan adanya gaya yang

mensejajarkan dengan arah medan magnet sedemikian rupa sehingga

mencapai posisi yang sesuai. Prinsip pembangkitan gaya pensejajaran ini

digunakan pada motor reluktans.

I 1 I2 I1 I2

ie
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BAB III
BAHAN MATERIAL MESIN LISTRIK

3.1. Baja Pelat

Baja-Pelat elektrik ( bukan baja yang diorientasikan).pada awal industri

elektrik adalah material lembar menggunakan untai magnetik inti dan mesin elektrik

menyangkut trafo adalah besi dengan suatu isi karbon yang rendah dan

ketakmurnian lain. Ini mempunyai orang utama, Umur menjadi tem yang digunakan

untuk menandakan pembusukan dari capaian magnetis dalam jabatan. Sebabkan di

dalam co-arsip kekuatan dan histeresis kerugian pada gilirannya menyebabkan

uraian yang berikut dan menjadi terlalu panas atau kumulatif. Pada awal negeri saat

ini, bagaimanapun, itu ditemukan bahwa suatu peningkatan agung di dalam

kekayaan magnetis bisa diperoleh dengan  campuran logam silikon dengan besi.

Sekarang laminasi digunakan di dalam mesin elektrik dan di dalam trafo yang

bekerja dekat persediaan prequensi dibuat dari baja silikon di mana muatan silikon

berada dari sekitar 0,3% sampai 4,5% dengan beban.

Penambahan silikon yang hampir menghapuskan umur malah, memberi

Lembaran histeris dikurangi dan yang mengurangi arus pusat kerugian. sungguh sial

tambahan silikon mempunyai dua kelemahan serius ketika persen dari peningkatan

silikon, ditemukan bahwa ada beberapa yang hilangn, dapat menyerap air atau gas

pada yang lebih tinggi fluk kepadatan dan Lembaran . Oleh karena itu, di atas sekitar

5% isi silikon, campuran logam menghasilkan yang sangat rapuh dan tidak bisa

dihantam atau dipotong.

baja-pelat elektrik yang tersedia  dari itu mempunyai isi silikon rendah dan

oleh karena itu prosses dapat menyerap air atau gas baik pada fluk kepadatan tinggi (

kejenuhan tinggi fluk), intensitas tinggi tetapi kerugian tinggi, suatu isi silikon tinggi

dan sesudah itu dapat menyerap air atau gas yang lebih rendah, menurunkan

intensitas tetapi juga menurunkan keluaran. Lembar elektrik ini mungkin

dihasilkan oleh panas atau dingin.



Bahan KUliah Perencanaan Mesin Listrik
By  Syafriyudin, ST,MT
Jurusan Teknik Elektro IST “AKPRIND”  Yogyakarta

27

Di dalam, perputaran mesin elektrik, yang diinginkan untuk bekerja pada

komponen yang lebih tinggi nilai-nilai fluk kepadatan dalam rangka mencapai

sesuatu yang lebih tinggi keluaran ke perbandingan-bobot. bahan yang magnetis,

perlu mempunyai suatu kejenuhan tinggi fluk kepadatan dan karenanya kehadiran

silikon adalah suatu kerugian. Oleh karena itu ketika mesin berputar electikal

menggunakan baja silikon rendah dan ini dimasukkan dinamo

Di dalam mesin kecil dimana keluaran menjadi arti penting bahan sekunder

dengan 0,5% silikon atau lebih sedikit dipekerjakan. pada sisi lain turbo generator

efisiensi mungkin yang paling tinggi diinginkan dan oleh karena itu dalam rangka

menekan besi kerugian, silikon tinggi (4,5%)yang digunakan.

Baja-Pelat memiliki lebih tinggi silikon isi ( 4-5%) menyusun baja,sebagian

besar tidak digunakan di dalam trafo, banyak arti penting terikat dengan arus

pemagnet. Baja ini hubungan baja perlawanan tinggi ( h. r.s.) oleh karena, lantaran

daya hambat yang tinggi dan arus pusar sebagai konsekwensi rendah keluaran.

Berbagai kelas dari baja-pelat elektrik ditetapkan didalam adalah 648-1970.

baja ini digunakan untuk trafo dan mesin yang bekerja pada kuasa frequency. baja

mungkin digulung panas atau dingin.

Adalah 648-1970 spesifikasi untuk bukan mengorientasikan pelat baja

elektrik untuk untai magnetik spesifik ketebalan, panjangnya dan dengan kerugian

inti maksimum (pada kerapatan garis gaya 1 Wb/M2 dan 1,3 Wb/M2) dan

muatan/indeks silikon untuk berbagai kelas.

Tabel 3.1. lebar dan Panjangnya pelat baja tidak diorientasikan

Panjang, mm 3000 2500 2000 1500

lebar, mm 1000 1000 1000 750

Gulungan butir baja yang mengorientasikan.( c.r.o.s) betul-betul porsi yang

paling besar membuat bermagnet mmf yang berputar mesin diperlukan untuk

angkasa gap, tetapi jika besi dikerjakan terlalu jauh di daerah kejenuhan tentang  B-

H nya  membengkok mmf yang bagian-bagian dari untai magnetik akan bersifat

sangat besar, karena dalam rangka menahan ukuran dari  mesin adalah diperlukan

untuk menggunakan suatu kerapatan garis gaya tinggi.
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Di dalam lembar digulung panas biasa adalah kristal unsur ditempatkan di

suatu pertunjukan acak. kampak Crisatalographic dari  kristal individu tidak

memungut apapun kelurusan khusus berkenaan dengan arah bergulung, dengan

permukaan lembar;seprai atau satu sama lain. Sebagai hasil, lembar digulung panas,

mempunyai suatu nilai dapat menyerap air atau gas rendah.

arah Yang bergulung menyangkut material secara magnetis super adalah

arah yang lain di lembar dan hak milik ini menuju pengenalan tentang butir yang

digulung dingin mengorientasikan baja. baja ini dihasilkan oleh satu rangkaian

antara pengurangan dingin. material yang dingin ini mempunyai kekayaan magnetis

kuat, arah yang bergulung menjadi dapat menyerap air atau gas paling tinggi

variasi besi Lembaran dan arus pemagnet yang khas menggulung butir

orientasi disampaikan dalam gambar 2.1. besi kerugian dan arus pemagnet di arah

bergulung untuk kerapatan garis gaya puncak ditentukan adalah masing-masing

diambil seperti kesatuan.

Contoh sanak keluarga menyetrika arus pemagnet dan kerugian berturut-

turut 3,6 dan 120 untuk magnetisasi pada suatu poros 600 kepada arah menggulung,

c.r.o.s. pada kekayaan dengan baik digunakan. baja ini dapat dikerjakan ke yang

lebih tinggi kerapatan garisgaya dibanding h.r.s.

00 150 300 450

500

Arus magnetisasi

750

1,0

rugi besi

0 500 3,40 800

Gambar 3.1 . Kekayaan dari  butir digulung mengorientasikan trafo sttel.
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besi kerugian yang maksimum dan membuat bermagnet VA pada 50 Hz dan

Bm= 1.5 Wb/M2 untuk berbagai kelas seperti ditunjukkan di dalam Tabel 2.2.

Tabel 3.2. pokok-pokok Besi dan VA/KG untuk kelas berbeda c.r.o.s.

Grades W/kg VA/kg

136(62)

123(56)

112(51)

101(46)

1,36

1.23

1,12

1,01

2,65

2,09

1,66

1,33

3.2. kegunaan khusus bahan aloy

Di dalam yrutan memperoleh kerapatan garis gaya tinggi medan magnet

lemah, trafo instrumen, penggunaan dibuat dari campuran logam magnetis khusus

yang mempunyai awal tinggi dan dapat menyerap air atau gas maksimum. Suatu

kelompok besi campuran logam yang berisi nikel antara 30% sampai 90%, dengan

unsur logam pelapis kran dan yang mungkin ketika perawatan diberi selama

pembuatan menunjukkan dapat menyerap air atau gas sangat tinggi pada kerapatan

garis gaya rendah dan banyak kerugian yang lebih rendah dibanding besi, campuran

logam yang penting di kategori ini adalah permalloy dan metal.

1.Logam.

Itu dapat menyerap air atau gas tetapi mempunyai hambatan elektris tinggi

sedemikian sehingga arus pusar kerugian yang lebih rendah.

2. Permalloy.

Menurut nikel isi, secara komersial diproduksi permalloys dapat dibagi ke

dalam dua kelompok:

 nikel tinggi Permalloy.

 nikel rendah Permalloy.

3. Superpermalloy.

Terdiri dari besi dan nikel alloy dengan tembaga, campuran logam ini

dibedakan oleh kemurnian tinggi nya.Itu mempunyai suatu awal sangat

tinggi dapat menyerap air atau gas yang relatif 100,000.
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4. Perminvar.

Adalah sering mempunyai suatu material magnetis di mana dapat menyerap

air atau gas,tidak terikat pada kekuatan bidang.

5. Permendur

Karena inti dan untai magnetic yang tujuanny akan menyediakan sesuatu,

melainkan medan magnet di udara gap piranti seperti elektromagnet,

osiloskop, mikropon dll, adalah mempunyai suatu material.

Table 3.3 Kekayaan campuran logam tentang tujuan khusus

3.2. Bahan isolasi.

Bahan isolasi atau bahan isolator sangat berbeda aslinya dan kekayaan,

mereka adalah sangat utama mono metalik, adalah tidak tersusun teratur atau

organik, seragam atau heterogen di komposisi, alami atau buatan. Banyak di antara

mereka dari asal alami sebagai contoh, menutupi dengan kertas, kain, mika dan lilin

lilin.

3.2.1. Kekayaan bahan isolasi elektrik.

Ada banyak kekayaan yang menentukan pantas tidaknya suatu material

untuk penggunaan sebagai suatu bahan isolasi.daya hambat atau hambat spesifik,

tegangan atau kekuatan elektris, histeresis dielektrik dan keuletan.suatu bahan isolasi

ideal perlu mempunyai:

( i) kekuatan Dielektrik tinggi, tahan pada temperatur tinggi

( ii) Resitivas tinggi atau hambat spesifik

( iii) Histeresis dielektrik rendah.

( iv) Keterhantaran termal baik

propertis Metal Permendur

Yang dapat menyerap air/gas
Banyaknya meyerap air/gas
Kejenuhan
Kepadataan , (Wb/m2)
Kekuataan , A/m
Pemuaiaan panjang, /0C
Daya hambat Ohm m
Kepadataan Kg/ m2

Panas jenis (J/kg-0C)

40.000
120.000

0.8
0.47
0.2

13 x 10-6

0,6 x 10-6

8800
439

1000
7000
2.36
1.5
16.0

9 x 10-6

0.4 x 10-6

8050
-
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(v) Derajat tinggi stabilitas yang berkenaan dengan panas  mestinya tidak

memburuk pada tinggi temperatur,

Pada kenyataannya, kekayaan bahan isolasi yang elektrik sangat luas dengan

banyak faktor, termasuk:

( i) Dimensi potongan bahan.

( ii) Tegangan r.m.s. dengan format gelombang frekuensi

( iv) Teknik pemotongan mekanika paksa

Data yang diperoleh oleh laboratorium menguji pada spesimen mungkin

diambil nilai khas dan suatu faktor keamanan tinggi harus selalu disiapkan dalam

bentuk sekatan elektris

3.3. Temperatur bahan isolasi dan Kenaikan.

Tiap-Tiap mesin elektrik adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan

sebagai perubah, kemampuan suatu alat generator ke dalam daya listrik, suatu motor

daya listrik, suatu motor menyalurkan daya listrik ke dalam gaya mekanis dan yang

trafo menyalurkan daya listrik pada voltase ke daya listrik pada voltase yang lain.

Selama proses kerugian ini di dalam energi untai elektrik dan di dalam porsi

untai magnetik yang membawa bermacam-macam perubahan terus menerus.

kerugian terjadi di dalam onderdil mesin yang diperlakukan ke friksi mesin.

Kerugian diproduksi didalam mesin diubah jadi energi, sebagai hasil yang

mana berbagai komponen dari  mesin tadi, yaitu temperatur mereka naik di atas

yang melingkup.

Untuk memastikan operasi mesin yang baik dan dpat bekerja secara efisien

pada suatu mesin listrik, pemanasan tiap-tiap komponen harus dikendalikan di

dalam definisi tertentu yang membatasi kenaikan temperatur. Rugi-rugi pada suatu

mesin listrik menjadi hal yang sangat penting karena menjadi sumber penyebab ke

tidak efisiennan pada mesin listrik, tetapi, karena banyak material  di antaranya

mengakibatkan kenaikan pada temperatur. Kenaikan temeperatur pada bahan

material mempengaruhi kekuatan  bahan isolasi, dikeluarkan mengisolasikan lilitan

dari besi komponen, adalah penting pada temperatur kecil.
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Seperti dinyatakan diatas, masing-masing bahan isolasi mempunyai suatu

batas suhu yang diijinkan tertentu, mungkin beroperasi dapat dipercaya untuk suatu

periode yang cukup lama dengan operasi mesin. Kita dapat mempertimbangkan

contoh untuk menggambarkan pentingnya temperatur naik.

Langsung kelas A suatu bahan isolasi dapat dinyatakan oleh suatu hubungan

empiris,

Tufe = 72 x 103 exp[ - 0,09 Q]

Di mana Tufe = hidup bahan isolasi didalam tahun,

Dan  = suhu maksimum dimana material dapat diperlakukan, 00

160

150 36 Hari

140

130

120

110

100 x 6 tahun
37

2 tahun
20

10 100 1000 10000

waktu pakai bahan isolasi

Gambar 3.2 . Temperatur naik dan membelok untuk kelas A suatu isolasi

Mesin yang sempit di atas temperatur bisa diijinkan yang maksimum, dengan

serius mempengaruhi hidup bahan isolasi. Seperti operasi mesin tergantung atas

kondisi isolasi, adalah jelas bahwa bahan isolasi harus dikerjakan di dalam

temperatur.
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Sebagai tambahan terhadap mempengaruhi isolasi, kenaikan temperatur berlebihan

boleh juga dengan kurang baik mempengaruhi mekanik yang beroperasi kondisi-

kondisi onderdil mesin ditentukan. Begitu, sebagai contoh, pergantian aliran listrik

boleh hilangkan dimensi yang aslinya atau sambungan yang solderan antara

comutator dan lilitan boleh membuka ke luar bearing, boleh pecah,  roboh.

Bagaimanapub masalah ini apakah di bawah pelengkap secara relatif dan dapat

dipecahkan dengan  perancangan mesin dengan baik dan beroperasi di bawah

kondisi-kondisi benar. Tidak mengikuti dari atas masalah isolasi atau mekanik yang

lain dan permasalahan elektrik yang diciptakan oleh temperatur naik, berada didalam

beroperasi mesin dengan temperatur rendah naik.

Panas memproduksi suatu mesin tergantung atas kerugian hanyalah

kehadiran udara berkenaan dengan lingkungan, suatu pendingin atau suatu ventilasi

sistem cenderung untuk menyingkirkan panas ketika memproduksi. Temperatur naik

benar-benar memperoleh tergantung atas hubungan antara kondisi-kondisi pendingin

dan jumlah panas produksi.

Temperatur naik di suatu mesin dapat dijaga di dalam batas aman dengan

baik merancang sistem ventilasinya. suatu yang lebih tinggi keluaran dapat

mengambil dari bingkai mesin ditentukan dengan mempunyai suatu yang baik

ventilasi sistem dan bahan isolasi yang sesuai.

Di tahun terakhir masalah ini sudah memperoleh suatu arti penting dalam

hubungan dengan identifikasi mesin dan banyak perhatian telah dibayarkan kepada

output untuk beban material yang ditentukan oleh peningkatan di ventilasi yang

menentang kekayaan bahan isolasi.

3.3.1. Klasifikasi bahan isolasi.

klasipikasi bahan isolasi untuk piranti dan permesinan elektrik dalam hubungan

dengan stabilitas yang berkenaan dengan panas mereka tidak disampaikan dalam

penerbitan india standard. 1271-1958. klasipikasi. kelas bahan isolasi dan temperatur

yang ditugaskan kepada mereka sebagai berikut:
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Kelas Temperatur
Y (formely 0)

A
E
B
F
H
G

900C
1050C
1200C
1300C
1550C
1800C

diatas 1800C

Kelas material mempunyai suatu temperatur yang membatasi lebih rendah dari

kelas Y, bukanlah tercakup di penggolongan ini. Karena material runtuh kelas

tidaklah secara luas digunakan sebagai isolasi untuk lilitan mesin, trafo atau

switchgear. Isolasi mungkin dikelompokkan ke dalam kelas berikut .

 Kelas Y.

Isolasi ini terdiri dari kombinasi atau material-material, seperti kapas, sutera

dan kertas tanpa, material lain Kombinasi material dapat tercakup di kelas ini, jika

oleh pengalaman atau menerima test mereka dapat menunjukkan untuk menjadi

mampu operasi pada kelasA suatu temperature

 Kelas A

Isolasi ini terdiri dari kombinasi atau material, seperti kapas, sutera dan

kertas ketika dipenuhi terbenam di dalam suatu cairan dielektrikan seperti minyak.

kombinasi atau Material lain mungkin tercakup di kelas ini, jika oleh pengalaman

atau menerima test yang mereka dapat menunjukkan untuk menjadi operasi pada

kelas A suatu temperatur.

 Kelas E.

Isolasi ini terdiri dari kombinasi atau material material yang oleh

pengalaman atau menerima test dapat ditunjukkan untuk menjadi mampu operasi

pada kelas E temperatur.

 Kelas F.

Isolasi ini terdiri dari kombinasi atau material, seperti mika, serabut kaca,

asbes, dll, dengan mengikat pantas baik seperti kombinasi atau material lain, tidak

harus tidak tersusun teratur, yang menerima test dapat ditunjukkan untuk menjadi
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mampu operasi pada kelas F temperatur matrial memiliki suatu derajat tingkat

stabilitas yang berkenaan dengan panas yang membiarkan mereka untuk

dioperasikan pada suatu temperatur 25oC yang lebih tinggi dibanding kelas B

material.

 Kelas H.

Isolasi ini terdiri dari material, seperti silium dan kombinasi material seperti

mika, serat kaca, asbes, dll, dengan unsur mengikat pantas, seperti damar silium

sesuai. kombinasi atau Material material lain mungkin tercakup di kelas ini, jika

oleh pengalaman atau menerima test mereka dapat ditunjukkan untuk menjadi

mampu operasi pada kelas H temperatur.

 Kelas G.

Isolasi ini terdiri dari kombinasi atau material material seperti, mika,

porselin, kwarsa dan kaca dengan atau tanpa suatu binder tidak tersusun teratur.

kombinasi atau Material material lain mungkin tercakup di kelas, jika oleh

pengalaman atau menerima test mereka dapat ditunjukkan untuk menjadi mampu

operasi pada temperatur di atas kelas H material limit.spesipik. Atau kombinasi

material di  kelas ini mempunyai suatu temperatur membatasi yang mana independe

atas phisik mereka, kekayaan elektrik dan kimia.

3.3.2. Isolasi bahan listrik yang digunakan pada mesin listrik modern

a. Mika.

Digunakan dalam  status lembar atau format pertamanya  sukar untuk

dikerjakan. Oleh karena itu, gunakan dalam lembaran tipis dengan, aspal atau

Sintetik atau polyester.

b. Mikfolium.

Merupakan suatu pembungkus terdiri dari mika tipis yang akan dilapisi

dengan kertas dan kering karena udara.

c. Kaca berserat.

dibuat dari material yang mana logam alkali oksida cuma-cuma boleh membentuk

suatu permukaan mantel yang boleh menyerang silikat kaca.
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d. Asbes

Material ini dengan mesin lemah, bahkan ketika ditenun dengan serat katun,

adalah suatu bahan isolasi lebih miskin sebagai gelas serat.

e. Serat katun.

serabut Kapas menenun dari kapas, baru-baru ini dikembangkan, mempunyai

perlawanan luar biasa, angat sedikit higroskopik kemudian kapas biasa materias.

f. Polyamiides

Dalam wujud tape nilon mempunyai kekuatan mekanis tinggi dan mempunyai

suatu yang baik ruang aktor oleh karenanylon film mereka adalah pada minoritas

film plastik yang mempunyai perlawanan cukup ke temperatur dan kaleng yang

menyobek.

 Damar buatan

Cat buatan ini meyangkut plastik atau nilon jenis mempunyai suatu

penghabisan yang lembut sempurna dan telah digunakan untuk banyak lilitan,

dengan peningkatan didalam panjang dan  berarti putaran. Mereka juga memberi

yang baik bersetuju untuk - lilitan.lapisan slot Material.

 Kayu

Tentang damar buatan format memenuhi laminasi kompres, telah

membuktikan untuk menjadi sempurna dan material untuk pengepakan blok, coll

mendukung dan pengatur jara

 Silikon

Setengah material tidak tersusun teratur dengan suatu struktur dasar atom

oksigen dan helium pengubah. Mereka sangat berlawanan. Mereka bertindak

bindersin cllas H isolasi dan surat ijin mereka bersambung operasi pada 180 0C.

 Resin Epoxy

Material sangat penting karena mempunyai daya rekat yang hebatdan bisa

digunakan untuk vanish terutama untuk trafo yang kecil

 Minyak yang berasal dari mineral oil
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Banyak digunakan didalam mendinginkan isolasi trafo, karakteristik arti

penting adalah sifat kimia yang stabil, tahan terhadap karat, kekentalannya adalah

kekuatan elektris adalah yang paling baik , bersih kedap air.

 Askarels

adalah bahan sintetik dengan cairan isolasi yang tidak mudah terbakar krtika

di campur dengan listrik buatan bukan cairan insuling mudah terbakar,secara umum

askarel ukurannya adalah  60/40, dari Hexachlorodiphenyl triclorovenzine akan

memberikan  itik cair yang rendah dan kekentalan yang baik/ untuk untuk

karakteristik panas.

3.4. Aplliksi bahan isolasi.

Kita akan consaider beberapa material penting di dalam  penggunaan umum

dipiranti dan mesin elektrik, seperti yang dipekerjakan untuk isolasi.

( i). Masang kawat untuk coil [yang] magnetis dan lilitan mesin

( ii). Laminasi

( iii). trafo dan Mesin.

3.4.1. Bahan isolasi untuk kawat.

Kawat bulat kecil digunakan didalam mahabesar uantas untuk oli instrumen,

piranti electromagnetis dan mesin elektrik. utama Kebutuhan dari  bahan isolasi

untuk digunakan di dalam kasus ini adalah fleksibilitas, yang kepunyaan kamu,

kecepatan aplikasi, kemampuan ke withsand menekankan dan tindakan abrasive

sepanjang proses lilitan, material di dalam penggunaan umum  adalah alamat kelas

A mencakup.

Ini terdiri dari suatu film yang encer meminyaki atau buatan mendasarkan pernis

yang diterapkan oleh kawat suatu palung pernis dan dibanding melalui suatu beated

chamer agar supaya membakar kue pernis yang convering ke dalam suatu tabah dan

film kuat dielektrik tinggi. Proses adalah murah dan cepat dan oleh karena itu, kawat

berlapis email digunakan hampir yang bersifat universal untuk motor [yang] kecil

dan piranti industri.

Dalam kaitan dengan tipis pernis mantel ( 0,055 sampai 0,075 mm) suatu

faktor spasi tinggi diperoleh untuk oli yang melilit, hasil yang didalam suatu
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penghematan kawat dan mengurangi keseluruhan dimensi untuk oli,

dibandingkan dengan format

 Kapas

Terdiri dari suatu benang kapas nomor jumlah akan secara seperti bentuk

sekerup pada kawat di dalam mesin.

 Sutera

Digunakan sebagai melindungi dengan tanggung jawab kawat itu memberi

suatu faktor ruangtinggi. Sekarang, oleh karena; berhubungan dengan mahalnya

tidaklah secara normal digunakan

 Kaca Berserat

Berisi pada umumnya suatu ganda memukul-mukul benang serat kaca

berlanjut. Ketebalan ganda memukul-mukul untuk kawat bulat adalah sekitar

0,15 ke 0,22mm. kaca dipekerjakan untuk lilitan yang diperlukan untuk

beroperasi di klas B cakupan temperatur.

 Abestos mencakup

Ini mencakup secara formal digunakan untuk kawat bulat ketika kelas B

isolasi diperlukan. Tetapi mencakup seperti telah digantikan dengan  mencakup kaca

berserat.

3.5. Bahan isolasi untuk laminasi.

inti Rak buku-buku perpustakaan di mesin modern diperlakukan ke tekanan

tinggi selama perakitan dan oleh karena itu untuk menghindari metal ke kontak

metal, laminasi harus insulated.the berikut baik menjadi bahan isolasi yang umum

untuk laminasi.

1. Insulin

Ini adalah suatu kaolin(china) campuran yang ke atas satu atau kedua sisi

menyangkut laminasi itu. Total ketebalan mantel saban laminasi akan 0,01 sampai

0,025 mm.

2. Oksida

Suatu oksida alami yang mantel dibentuk pada lembar sepanjang bergulung

yang panas prosess, tetapi isolasi/penyekatan ini cannct tergantung pada mungkin
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saja tidak cukup. Ekstra oxidecoating, dengan suatu perlawanan tentang

sepuluh item setinggi perlawanan oksida alami mantel, diterapkan. Proses ini

dimasukkan arus biru.

3. pernis

Ini menjadi yang paling efektif jenis isolasi/penyekatan sekarang tersedia.

membuat bukti karat laminasi dan tidaklah diakibatkan oleh temperatur diproduksi

di mesin elektrik. Pernis pada umumnya diberlakukan bagi kedua sisi laminasi

[bagi/kepada] suatu ketebalan sekitar 0,006 mm pada plat 0,05 mm ketebalan. Pernis

memberi suatu faktor yang tumpukan sekitar 0,95.

3.6 .Bahan isolasi mesin

Generator dan motor AC / DC untuk tujuan industri pada umumnya dibatasi

material kelas A atau E, tetapi untuk dinamo, turbo generator motor traksi dan

mesin kapal terbang dibatasi dengan kelas B material untuk memungkinkan yang

lebih tinggi yang beroperasi temperatur untuk digunakan untuk kepentingan

perolehan keluaran lebih besar dari ukuran bingkai ditentukan. isolasi Kelas E

biasanya di gunakan motor induksi.

Material banyak di gunakan untuk kawat bulat dan juga digunakan untuk

isolasi kabel segi-empat.

Konduktor bertekanan (bar)  seperti yang digunakan untuk armature

(jangkar) pada mesin-mesin besar, untuk  penggunaan bahan isolasinya adalah

sebagai berikut :

1. Kelas A

Bahan berserat dari kelas Y yang telah dicelup dalam Pernis atau kompon

yang terbenam dalam cairan dielaktrikum (misalnya penyekat : fibre yang dipakai

dalam transformator yang terendam dalam minyak).

Bahan – bahan ini adalah Katun, Sutera dan kertas yang telah dicelup,

termasuk juga kawat – kawat Enamel yang berlapis sebangsa Damar.

 Coton dan meminyaki tape kain

Ketebalan pada umumnya 0,125 sampai 0,25 mm tebal. kapas Tape

dipenuhi untuk mencegah penyerapan air.
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 material Berserat

Ini digunakan lapisan slot volyase rendah, mesin voltase didalam ketebalan

dari 0,25 sampai 0,5 mm, contoh khas adalah serat terompet, papan-kempaan

dll.

 Nilon dan terylene

Material ini mempunyai kekuatan-tarik tinggi dan kekayaan dielektrikum

baik ( sekitar 80 kv / mm untuk kertas dipernis).

2. Kelas B material

Mereka biasanya digunakan sebagai penyekat. Material ini adalah gelas/kaca

berserat, mika dan asbes.

 kaca berserat

digunakan di ketebalan dari 0,075 sampai 0,275 mm. ditenun dari  kawat

pijar benang berlanjut dan  dipenuhi dengan pernis. the kuat dielektrik adalah

40 kv sampai 48 kv saban mm.the jenis pernis menentukan temperatur

operasi yang aman sampai serat kaca sendiri dapat berdiri disuatu temperatur

250C.

 Mika

Mika digunakan didalam format berikut:

( i) lembar, penuh, kerucut, cincin, dan

( ii) tape.

Mika digunakan dari pemisahan lapisan atas ( 0,0125 sampai 0,025 mm di

yang (mana) dalam pembuatan lembar mikanit yang disebut, dengan mesin digeser

kepada ketebalan yang diperlukan atas suatu yang terikat atau paper, dengan lak atau

suatu damar buatan, dan ditekan panas untuk memindahkan bahan pelarut dan

memperkuat keseluruhan ke dalam suatu plat padat.

mika Tape terdiri dari mika tipis yang merobek lapisan atas yang terikat ke

suatu dukungan dari kertas bermutu tinggi tipis, kain kapas atau kaca berserat untuk

memberi kekuatan mekanis.

Ketika kapas atau catatan/kertas dipekerjakan sampai material dukungan

yang  ketebalan harus mengurangi  menurunkan yang minimum memerlukan untuk
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kekuatan mekanis, sampai di batas atas dari  kelas B temperatur material ini

akan akhirnya diubah.

mika Tape sebagian besar dipekerjakan untuk kumparan-medan dinamo dan

perlengkapan perekaman tracdon motor ( jika ketika tape kaca berserat tidaklah

dipekerjakan) dan untuk perekaman coil tegangan tinggi dinamo arus tukar. yang

formal, pernis dibuat dari damar atau getah alami ( dengan bahan pelarut pantas) dan

mengoksidasi minyak

pernis silisium Yang baru jadilah lebih memanaskan bersifat menentang dan

tahan air dibanding pernis lain, dan memungkinkan mesin dengan kaca berserat dan

penyekatan tidak tersusun teratur lain untuk beroperasi pada temperatur 200-250 0C.

Laminasi kertas, kain kapas, asbes, dll, membentuk dengan lapisan yang

mengikat material ini dengan damar buatan dipekerjakan untuk terminal dewan d.c.

dan voltase rendah a.c. mesin, dan bagian lain menuntut suatu alat penyekat isolasi

kaku dengan suatu permukaan datar.

Porselin atau alat penyekat/bahan isolasi yang dicetak dipekerjakan untuk

membatasi terminal tegangan tinggi mesin.

3.7. Bahan isolasi untuk trafo

Material berserat klas A pada umumnya dipekerjakan untuk trafo berpendingin

udara, tetapi kertas asbes tape yang bermutu tinggi sebelumnya tersebut digunakan

dalam beberapa trafo berpendingin udara ketika mereka diperlukan untuk beroperasi

dikelas B temperatur mencakup untuk kepentingan mengurangi beban mereka yaitu.

(tukang las jinjing dan dipesawat terbang).

Kapas atau kain yang diminyaki; mabuk digunakan untuk perekaman coil

dari trafo berpendingin udara (kelas A suatu temperatur membatasi), coil dan juga

antara yang utama dan lilitan sekunder.

buatan rasin mengikat kertas, perlakukan papan-kempaan atau material

serupa digunakan untuk isolasi antara coil dan inti dan juga antara yang utama dan

lilitan sekunder. Manilla tape bermutu tinggi pada umumnya dipekerjakan untuk

membatasi laminasi (kecuali dalam keadaan dimana telah dibatasi), untuk  minyak

pendingin trafo.
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BAB IV

PEMANASAN DAN PENDINGINAN
PADA MESIN LISTRIK

4. Model-model Disipasi (penyebaran) Panas

4.1 Disipasi Panas. Proses transfer energi pada trasformator dan konversi energi

elektromekanik dalam kasus mesin listrik berotasi melibatkan arus dalam konduktor

dan fluks pada bagian-bagian feromagnetik. Ini berati hilangnya 12R pada

kehilangan akhir gulungan teras dalam teras feromagnetik. Tambahan hilangnya

tegangan akan muncul dalam dinding tangki, pelat akhir dan pelat penutup dalam

hal kebocoran fluks. Kehilangan ini tampak sebagai panas yang mengakibatkan

tenperatur sparepart yang terkena akan mengalami kenaikan suhu diatas ambang

medium yang merupakan suhu normal udara disekitarnya. Bagian yang panas

tersebut akan menyebarkan panas kedaerah sekitarnya melalui konduksi, dan

pemindahan panas tersebut dibantu oleh radiasi dari permukaan luar.

4.1.1 Konduksi. Model disipasi panas ini menjadi penting dalam kasus bagian-

bagian mesin solid seperti tembaga, besi, dan insulasi. Karena dua poin dalam

sirkuit elektrik memiliki potensi V1 dan V2 maka arus yang mengalir asdalah sebagai

berikut:

I = (V1- V2)/ R

Dimana R adalah tahanan listrik media konduksi antar keduanya. Umumnya kita

dapat menulis persamaan aliran panas berdasarkan konduksi yang terjadi antara

kedua permukaan yang dipisahkan okeh media konduksi panas, sebagai berikut:

Qcm= θ1 – θ2/ Ro ............................................................................................ (4.1)

Dimana

Qcm =  panas yang disebarkan oleh konduksi W;

θ1–θ2 = temperatur kedua permukaan yang dilekatkan, °C

Ro = resistani suhu media konduksi, sudu dalam ukuran

ohm {atau dalam °C/W.}

Resistansi thermal. Thermal ohm didefinisikan sebagai resistensi thermal

yang mengakibatkan jatuhnya suhu 1°C per watt aliran panas. Persamaan. 4.1
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memnungkinkan masalah konduksi panas  dapat diselesaikan dengan metode

kalkulasi yang serupa dengan yang digunakan untuk sirkuit elektrik. Resistensi

thermal seperti resistensi elektrik dapat ditulis sebagai berikut:

Rη = ρt/S ............................................................................... ( 4.2)

= t/Σs   .......................................................................... ( 4.3)

Ρ = resistivitas thermal material, Ω(thermal)

m atau °C – m/W;

σ = l/ρ = konduktivitas thermal, W/°C-m;

t = jarak media, m;

S = area permukaan yang dipisahkan oleh media, m1

Persamaan 3.1 dapat ditulis sebagai berikut

Qcoη =  {S(θ1 – θ2) / ρt} .W ................................................................. ( 4.4)

Panas yang disebarkan per unit area permukaan oleh konduksi adalah:

qcoη = θ1 – θ2/ ρt .W/m2 ............................................................ ( 4.5)

perbedaan suhu sepanjang media konduksi adalah

θ = θ1 – θ2

= Qcoη Ro ............................................................................... ( 4.6)

= Qcoη (pt/S) ........................................................................... ( 4.7)

Mempertimbangkan Persamaan. 3.7 kita mengetahui bahwa materi memiliki nilai

resistivitas thermal yang akan menyebarkan lebih sedikit panas atau untuk

disipasi/penyebaran panas yang sama temperaturnya malah bisa jadi lebih tinggi.

Table 4.1 memberikan nilai resistivitas thermal berbagai jenis material.

Bahan Resistivitas
Thermal

Ohmmeter

Bahan Resistivitas
Thermal

Ohmmeter
sulingan udara
kapas kain
mikanit
kertas kompres
kertas
kumparan trafo
papan pres
kain pernis
tali mika

20
14
8
8
7,5
6,25
6
5
6-6,6

asbes
tali
mika
baja lunak
laminasi panjang
laminasi silang
kuningan
alumunium
tembaga

4

3

0,02
0,05-0,1
0,01
0,005
0,0026
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Dari table 3.1 kita memiliki ρ=20 untuk udara dan 7.5 untuk kertas. Air memiliki

tingkat resistivitas yang lebih besar dibandingkan kertas, maka kantung udara pada

mesin insulansi akan mengakibatkan efek merusak atas penyebaran panas, yang

akan menghasilkan kenaikan temperatur yang cukup besar.

Mari kita pertimbangkan kasus permukaan yang menjadi panas dimana

pendingin {media pendingin} berupa cairan dan mengambil panas lewat onduksi.

Kontak sempurna antara permukaan yang dipanaskan dan pendingin {coolant} pada

permukaan luar akan sangat jarang. Oleh sebab itu, perbedaan suhu θ umumnya

ditentukan oleh kondisi aliran cairan misalnya, apakah aliran tersebut dalam bentuk

turbulans atau arus dan juga dipengaruhi oleh kondisi permukaan. Mereka bisa

dipengaruhi oleh film oksida. Gelembung gas dalam cairan, dan stagnanansi lapisan

permukaan yang akan mengakibatkan konduktivitas colant lebih kecil dibandingkan

metal.

Panas yang dikonduksikan sepanjang antarmuka adalah:

qcoη = ρc (θs – θf) W/m2 ............................................................. ( 4.8)

dimana θs dan θf adalah suhu permukaan dan cairan dan bahwa ρc bernilai antara

50 - 1500 bagi minyak dan 10 – 50 untuk udara.

Contoh 4.1 sebuah batang tembaga berdiameter 12 mm diinsulasikan dengan

tabung micanit yang menutupi batang tembaga tersebar dan kepala rotor pada

rotor. Tabung micanite tersebut memiliki ketebalan 1,5 mm dan memiliki resistivitas

thermal 8 Ωm. Hitunglah hilangnya panas yang akan melewati batang tembaga

kepada besi jika perbedaan suhunya yang  sebesar 25°C dipertahankan. Panjang

batangan tembaga tersebut adalah 0,2 mm.

Solusinya: lihat gambar 3.1

Area insulasi dijalur aliran panas

S = periphery micanite pada jarak radius rata-rata x panjang

= (12 + 1,5) x 10-2 x 0.2

= 8,48 x 10-2 m2

Dari persamaan resistans thermal tabung  micanite 3.2

Rθ = ρt/S = (8 x 1,5 x 10-2) / (8,48 x 10-2)

= 1,415 Ω



Bahan Kuliah Perencanan Mesin Listrik
By Syafriyudin, ST,MT
Jurusan Teknik Elektro IST “AKPRIND” Yogyakarta

45

Dari persamaan penyebaran panas 4.1

Qcoη =  (θ1 – θ2) / Rθ = 25 / 1,415 = 17,67 W

Contoh 4.2. konduktivitas thermal rangkaian laminasi armature 20 kali lipat lebih

besar sepanjang arah laminasi seperti pada arah dibalik laminasi. Hitunglah

hilangnya panas yang dikonduksikan sepanjang laminasi pada sebuah tumpukan

setebal 40 mm dan 6000 mm2 dibagian sambungan dengan perbedaan suhu sebesar

20°C. diketahui bahwa perbedaan suhu adalah 5°C akan mengakibatkan 25 W akan

dikonduksikan melalui bagian sambungan 2500 mm2 diarea dan ketebalan 20 mm

diukur sepanjang laminasi.

Solusi.

Diketahui:

Qcoη = 25 W, t = 20 mm = 20 x 10 -2 m

S = 2500 mm2 = 25 x 10 -4 m2, dan θ = θ1 – θ2 = 5°C

Data ini mengacu pada arah sepanjang laminasi

Dari persamaan 3.4,

Qcoη = S (θ1 – θ2)/ ρt atau 25 = {25 x 10 -4 x 5}/ {ρ x 2 x  10 -2}

Resistivitas thermal dibalik laminasi adalah = 20 x 0,025 = 0,5 Ωm.

[diketahui bahwa rasio {resistivitas dibalik laminasi/resistivitas sepanjang

laminasi] = 20}

Menggunakan persamaan 3.4, panas yang dikonduksikan dibalik laminasi

adalah

Qcoη = S (θ1 – θ2)/ ρt

= [6000 x 10 -8 x 20] / [0,5 x 40 x 10 -3] = 6 w

4.1.2 Radiasi. Panas yang disebarkan oleh radiasi dari permukaan tergantung pada

suhunya dan karakteristik lainnya seperti warna, kekasaran, dll.

Untuk kasus dimana permukaan radiasi spherical sangat kecil terdapat dalam

cangkang permukaan besar atau berwarna hitam, panas yang diradiasikan perunit

permukaan ditentukan oleh hukun Stefan  Boltzinian sebagai berikut:

Qrod = 5,9 x 10 -8 e (T1
4 – T0

4 ) W/m2

Dimana T1, T0 = suhu pasti permukaan emisi dan media ambien, K;

θ1, θ2 = suhu permukaan emisi dan medium ambien, °C;
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e = coefisien emisivitas; = 1 untuk permukaan yang hitam pekat dan selalu

lebih kecil dari kesatuan unit lainnya.

Tabel 4.2 memberikan koefisien misivitas dan faktor-faktor penyerapan bagi
berbagai bentuk permukaan

Permukaan Permisivitas faktor absorpsi
alumunium
tembaga
baja

keras
lunak

logam cor
alumunium

timah cor
putih
abu-abu

0,10
1,15

0,24
0,55

0,55

0,90
0,95

0,15
-

-
-

0,55

0,25
0,75

Persamaan 4.9 dapat ditulis sebagai berikut:

qrod = 5,7 x10-8 e(T1 – T0)[T1
3 + T1

2 T0 + T1 T0
2 + T0

3] .................................. (4.10)

Sekarang (T1 – T0) = [(273 + θ1) - (273 + θ0)]= θ1 - θ2 = θ
Mewakili kenaikan suhu, diatas ambang batas normal

Istilah [T1
3 + T1

2 T0 + T1 T0
2 + T0

3] memiliki variasi yang sangat sedkit dalam batas

suhu konvensional mesin-mesin listrik dan oleh sebab itu persamaan 3.9 dapat

ditulis sebagai berikut:

qrod = 5,7 x 10 -8 eKr (T1 – T0)

= 5,7 x 10 -8 eKr (θ1 - θ2) W/m2

Dimana Kr =  [T1
3 + T1

2 T0 + T1 T0
2 + T0

3]

Nilai ’e’ pada permukaan besi tempa atau baja, insulasi yang divernis dan

lain sebagainya berada pada kisaran 0,90° hingga 0,97°. Dengan asumsi bahwa

nilai 0,83° adalah ambang batas keselamatan, maka kita membuat persamaan

sebagai berikut:

qrod = 5,7 x 10 -8 x 0,83 Kr (θ1 - θ2)

=  4,8 x 10 -8 Kr (θ1 - θ2) = λrod (θ1 - θ2)

= λrod . θ1 W/m2 ........................................................... ( 4.11)

Dimana λrod = 4,8 x 10 -8 Kr
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= penyebaran panas khusus yang dimodifikasi atau ukuran permisivitas dalam

W/m2 pada kenaikan suhu sebesar 1 °C. Nilainya bergantung pada

tenmperatur θ1 dan  θ2 dan oleh sebab itu tidak konstan.

Tabel 4.3 memberikan nilai λrod dengan mempertimbangkan kenaikan
suhu dan suhu media ambien.

Temperatur suhu 00C Temperatur media ambien 000C

20 30

5
20
40
80

5,03
5,42
6,05
7,30

5,55
5,98
6,59
7,98

Total penyebaran panas oleh radiasi adalah sebagai berikut:

Qrod = qrod x s = λrod θ S Watt

Pada mesin-mesin elektronik dan pentransfer radiasi pada umumnya tidak

muncul dengan sendirinya dan pada hampir semua kasus ditemani dengan

munculnya konfeksi. Oleh sebab itu, persamaan berikut dapat pula digunakan:

qrod = 2,9 eθ1-17 W/m2

perhatikan table 3.2, maka anda akan menemukan bahwa nilai koefisien

emisivitas pada ujung metal tidak tajam adalah 0,9 sedangkan untuk metal yang

dihaluskan 0,15. Ini berarti penyebaran panas tertentu {W/m2} akibat pengaruh

radiasi permukaan yang dicat warna kusam cenderung besar. Oleh sebab itu hampir

semua mesin-mesin elektronik umumnya dicat warna abu-abu untuk memperbesar

penyebaran panas akibat radiasi. Hal ini menjaga kenaikan suhu mesin bernilai

sangat rendah.

Beberapa perangkat elektronik, khususnya transformer digunakan untuk

pemakaian luar ruangan. Alat tersebut akan menyerap panas dari terik matahari oleh

insulasi. Atmospir luar bumi menerima sekitar 1,3 kW/m2 dan dalam kondisi iklim

dan udara  yang baik, sekitar dua pertiga [hampir semuanya] akan menyerap energi

dangat besar dengan naiknya inskalasi. Oleh sebab itu suhu naik beberapa derajat.

Namun, jika faktor  penyerapan bernilai kecil, maka radiasi sinar matahari di re-

emitted.
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Contoh 4.3. kekuatan radiasi panas dapat diasumsikan sebagai permukaan

sperikal dengan koefisien emisivitas = 0,8. suhu badan sebesar 60°C dan pada

dinding ruang, dimana alat tersebut diletakkan, adalah 20°C. Tentukan panas yang

diradiasikam dari badan alat dalam ukuran wat per meter persegi.

Solusi

Kita ketahui e = 0,8, T1 =  273 + 60 = 333 K

T0 =  273 + 20 = 293 K

Menggunakan persamaan 3.9

Panas yang diradiasikan qrod = 5,7 x  10 -8 x 0,8 (3334-2934)

= 224  °C W/m2

Contoh 4.4 Sebuah elemen resistor dengan 250V, 1 Kw terbuat dar strip krome

nikel setebal 0,2 mm. Kenaikan tenperatur strip tersebut tidak melebihi 300°C

melebihi ambang batas suhu sebesar 30°C. hitunglah panjang dan lebar strip terebut.

dengan asumsi bahwa semisivitas = 0,9 mengeluarkan radiasi efisiensi sebesar 0,75,

resistivitas krom nikel 1 x 10 -8 Ωm.

Solusi. Suhu  strip adalah θ1 = 300 + 30 = 330°C

Suhu media ambient θ1 = 30°C

Suhu pasti strip T1 = 330 + 273 = 603 K

Suhu pasti media ambient

T0 = 30 + 273 = 303K

Koefisien emisivitas = 0,9

Koefisien efektif emisivitas, e = 0,75 x 0,9 = 0,675.

Dari persamaan 3.8, penyebaran panas yang disebabkan radiasi adalah:

qrod = 5,7 x  10 -8 e (T1
4 – T0

4 )   =  5,7 x 10 -8 x 0,675 (6034- 3034)

=   476 W/m2

Resisten strip R  =  voltase2 / tenaga = {250}2 / 1000 =  62,5 Ω

l =  panjang strip, m; w = lebar strip, m;

t =   ketebalan strip, m.

Area persimpangan strip = w x t = w x 0,2 x 10 -3 =  0,2 w x 10 -3 m2

Resistans strip R =   pl / wt

=   [1 x 10 -8 l] / [0,2 x 10 -3 =  5l / w x 10 -3 Ω
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{5 l/w} x  10 -2 =  62,5  atau      l/w =  12500.

Permukaan penyebar panas, mengindahkan  bagian pinggir, S = 2 l w.

Total panas yang diradiasikan = qrod x S =  4760 x 2 lw = 9520 l w

9520 lw =   atau l w =  0,105

Tetapi l/w =  12500              lw = 0,105

Atau l = 36,2 m

Dan w = 0,105 / 36,2 =  2,9 mm

4.1.3 Konveksi. Penyebaran panas oleh konveksi diklasifikasikan kedalam dua

kategori, alami dan buatan.

a. Konveksi alami. cairan dan gas didekat badan pemanas menjadi lebih ringan

dan naik, memberikan tempat bagi partikel-partikel dingin yang pada

akhirnya akan menjadi panas dan naik. Proses alami ini terjadi akibat

perubahan densitas cairan yang umumnya dikenal dengan nama konveksi

natural.

Panas yang disebarkan perunit permukaan oleh konveksi alami adalah

sebagai berikut

qrod =  K0 (θ1 - θ2) n W/m2

dimana  K0 = konstan tergantung pada bentuk dan dimensi badan pemanas.
n =  konstan, tergantung pada bentuk dan dimensi badan

pemanas. Nilai berkisar antara 1 dan 1,25.

θ1 =  suhu permukaan emisi, °C

θ2 =  suhu media ambient, °C

jika n = 1

panas yang disebarkan perunit area oleh konveksi,

qrod =  K0 (θ1 - θ2) =   λcomv θ

dimana λcomv =  penyebaran panas tertentu atau memisivitas

yang diakibatkan konveksi yang diukur dalam W/m2 - °C

total panas yang disebarkan oleh konveksi adalah;

Qcomv = qcomv S = λcomv θ S watt

Konveksi adalah fenomena kompleks dan panas yang diconvented sangat

tergantung pada berbagai variable seperti, i] densitas tenaga, ii] perbedaan suhu
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antar permuakaan yang dipanaskan dan pendingin, iii] tinggi, orientasi dan kondisi

permukaan yang dipanaskan, iv] resistivitas thermal, densitas, panas tertentu, dan

koevisien ekspansi volumetrik cairan, dan v] konstan gravitasi.

Dalam rangka menemukan panas yang dirubah oleh rumus berikut telah

mengembangkan jarak suhu dan struktur mesin dan transformer. Untuk alat vertikal

dengan ketinggian tidak kurang dari 1 meter dan dengan perbedaan suhu θ antara

permukaan dan udara ambien tekanan atmosfir p,

qcomv =  2 p1/2 θ W/m2

untuk tabung vertikal dengan diameter d meter,

qcomv = 1,3d-1/4 θ5/4 W/m2

b. Konveksi buatan. Pada mesin-mesin modern panas dibuang menggunakan

sirkulasi buatan menggunakan media pendingin. Sebagai contoh, tanki

transformer dapat didinginkan  dengan ledakan udara didalamnya atau pada

alternator-turbo didinginkan dengan sirkulasi hidrogen yang berperan sebagai

pendingin. Hal ini dikenal sebagai pendinginan konveksi buatan. Metode yang

biasanya digunakan untuk mendinginkan mesin adalah dengan meledakan udara

pada permukaan yang dipanaskan; permukaan tersebut dapat terbuat atau

tertutup. Peningkatan penyebaran panas menggunakan ledakan udara dihasilkan

oleh naiknya konveksi. Masalah penghitungan penyebaran panas menggunakan

konveksi buatan sangat rumit karena sangat bergantung pada fitur kosntruksi

mesin tersebut. detil—detil fitur konstruksional berbeda pada setiap mesin dan

tidak memiiki hubungan pasti yang dapat digunakan pada konveksi buatan.

Namun, salah satu rumus yang paling banyak digunakan pada ledakan udara

pada permukaan terbuka adalah:

Xcomv = λcomv (1 + √V) W/m2 - °C

Dimana Xcomv = penyebaran panas tertentu pada permukaan yang diledakkan.

λcomv = penyebaran panas tertentu akibat konveksi alami.

V = kecepatan relatif permukaan pendingin dan ledakan udara, m/s

Kv = konstan, tergantung pada apakah ledakan seragam atau tidak,

= 1,3 untuk ledakan yang seragam.

Nilai Kv dapat turun menjadi 0,5 pada ledakan yang tidak seragam.
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4.2. Hukum Pendingin Newton. Kehilangan yang dihasilkan oleh berbagai bagian

mesin elektronik mengakibatkan kenaikan suhu mesin. Mesin akan mempertahankan

kenaikan suhu dengan berkala setelah beberapa waktu. Pada suhu tersebut panas

yang dihasilkan mesin sebanding dengan panas yang hilang pada permukaan oleh

radiasi dan konveksi.

Telah diketahui bahwa panas yang disebarkan oleh radiasi memiliki hubungan

sebagai berikut:

Qrod = λrod θS watt

Jika suhu bertahan pada batas normal konvensional bagi mesin elektronik. Kita juga

telah mengetahui bahwa kenaikan suhu beragam mulai dari batas moderat hingga

penyebaran yang disebarkan oleh konveksi adalah sebagai berikut:

Qcomv = λcomv θS watt

Total panas yang diradiasikan oleh radiasi ditambah konveksi adalah:

Q = Qrod + Qcomv = λrod θS watt + λcomv θS watt

= (λrod + λcomv) θS = λ θS

Dimana λ = λrod + λcomv

= penyebaran panas tertentu atau intensitas panas akibat radiasi

dan konveksi.

Persamaan 3.20 mewakili hukum pendingin newton. Perlu dicatat bahwa

hukum pendingin Newton benar untuk kasus dimana badan bereaksi terhadap arus

udara seragam. Oleh sebab itu pendingin alamiah yang dapat digunakan hanya

berguna bagi level terbatas suhu. Walaupun hasilnya cukup akurat jika λ dipahami

hanya kosntan pada kenaikan suhu yang diketahui.

Table 4.4 memberikan hilangnya total penyebaran yang diakibatkan
konveksi ditambah radiasi sebesar 40°C

permukaan W/m2-0C
logam gosok

cemaran logam
alumunium cor
minyak lumas

pernis pelindung
tali kapas
tali pernis

8,2
9,1
10,8
13,0
13,5
12,4
15,0
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4.3 suhu Ambien. Manfaat istilah ‘suhu ambient’ sangat ambigu. Sejauh radiasi

terlibat, suhu ambien adalah suhu langit dan tanah dimana panas diradiasikan oleh

badan panas. Untuk bentuk lain penyebaran panas kepada atmosfir, suhu ambien

adalah suhu yang menghalangi udara pada jarak yang cukup jauh untuk dapat

dipengaruhi medan thermal dari badan yang dipanaskan. Jarak ini biasanya berjarak

beberapa meter. Penggunaan suhu udara sebagai suhu ambient dibenarkan hanya

jika hampir keseluruhan panas disebarkan oleh konveksi.

4.4.TEMPERATUR GRADIEN

4.4.1 Suhu Internal {suhu hot spot}. Hilangnya panas pada mesin elektronik

muncul didalam bagian inti dan lilitan. Kehilangan ini, yang dihasilkan didalam,

disebarkan kepermukaan dimana panas tersebut diradiasikan oleh badan pemanas.

Aliran udara panas ini, dimulai dari bagian dimana  panas tersebut dibentuk hingga

permukaan pendingin dimana panas ditransformasikan kependingin, penting untuk

menentukan suhu hot spot dan suhu dimana material-material insulasi terlibat.

Jika bagian perbatasan koil atau  inti, dimana kehilangan tegangan terjadi,

sangat besar atau jika insulasi disekitar  koil atau inti sangat tebal, selalu ada bahaya

pembetukan panas internal yang sangat tinggi. Bahkan jika tenperatur permukaan

eksternal dibawah batas panas minimal. Dalam rangka menghindari kerusakan pada

matrial insulasi kita harus menentukan suhu titik terpanas, tempat dimana suhu lokal

paling tinggi.

Oleh sebab itu masalah harus ditentukan dengan tepat dan bahwa perbedaan

temperatur antara permukaan luar dimana panas dibawa pergi dan titik terpanas

didalam kumparan, dimana panas berkelana melalui konduktor dan insulasi sebelum

dapat disebarkan dan dihilangkan. Masalahnya memang tidak sesederhana itu, sebab

rumitnya sifat alami mesin dan juga disebabkan desainer sangat tergantung pada

rumus rumus empiris dan hasil percobaan.

4.4.2. Kalkulasi Suhu Internal.

Gambar 5.2 mewakili pelat angat besar dengan ketebalan ‚t’, terdiri atas

material homogen. Dengan asumsi panjang dan lebar pelat menjadi sangat besar

dibandingkan dengan ketebalan, aliran panas harus diperhitungkan hanya diatur

ketebalannya {jika arahnya seperti yang terlihat pada gambar 3.2}. aliran panas
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dimulai dari pusat keluar kedua permukaan dengan asumsi bahwa mereka akan

berada pada suhu yang sama.

Seharusnya

l = panjang pelat, m

w = lebar pelat, m

p = resistivitas thermal material sepanjang arah aliran panas, Ωm,

q =  panas yang diasilkan per unit volume,   W/m2

θ =   kenaikan suhue, °C

pertimbangkan elemen strip ketebalan dx pada jarak x dar pusat dan

biarkan dθ menjadi perbedaan suhue sepanjang dinding strip tersebut. Panas akan

disebarkan sepanjang strip tersebut.

Q2 = panas perunit volume x volume = q x lwx

Perbedaan suhu antar dinding strip tersebut adalah:

aθ = konduksi paas x resistensi thermal strip

= qlwx X {pdz/lw} = qpx dx

Perbedaan suhu antar pusat dan titik panas lainnya dengan jarak dari pusat tersebut

sepanjang jalur aliran panas.

θ=∫x0 qpx dx = qpx2 / 2

oleh sebab itu kurva perbedaan suhu yang berbentuk berbentuk parabola

seperti yang terlihat pada gambar 3.2.

dari persamaan 5.22, perbedaan suhu antara pusat dan permukaan luar

{misalnya, x = ½}adalah:

θ0 = (qpt2 / 8) °C

oleh sebab itu untuk  titik terpanas {pusat pelat}

θm = θ0+ θ0 = (qpt2 / 8) + θ3

dimana  θ3 = suhu permukaan.
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BAB V

MOTOR INDUKSI

5. Bagian-bagian Motor Induksi.

Pada dasarnya Motor Induksi sama dengan mesin arus searah yang terdiri

dari bagian yang tetap, dikenal sebagai Stator, bagian yang bergerak (berputar)

dikenal sebagai rotor, walaupun demikian ada beberapa bagian yang berbeda dari

mesin arus searah, seperti dibawah ini ;

1. Celah udaranya pendek, sedangkan dalam mesin – mesin

arus searah celah udaranya luas,

2. Kecepatan terbatas

3. tanpa komutator.

4. Statornya terbuat dari susunan laminasi laminasi.

Stater sebuah motor Induksi 3 – fase dibangun dari pada susunan laminasi

– laminasi  baja yang berketebalan 0,4 mm sampai dengan 0.5 mm. Untuk mesin

– mesin berukuran kecil, ketebalan laminasi – laminasinya  dapat dibuat lebih

tebal. Laminasi- laminasi itu diisolasikan satu denganlainnya dengan lapisan

pernish (Varnish) atau lapisan Oksid (exide). Alur- alurnya ditempatkan diatas

keliling dalam pada laminasi inin di pasang didalam sebuah ganjar baja. Untuk

motor – motor kecil laminasi – laminasinya berbentuk cicn. Gambar 5.1

menunjukkan laminasi stator dengan jumlah alur tertentu.

Sepanjang inti Stator itu diselenggarakan saluran pendingin radial, yang

digunakan untuk media pendingin diselenggarakan dengan memakai celah udara

diantara laminasi- laminasinya. Inti rotor  juga dibangun atas susunan  laminasi-

laminasi baja, sedangkan laminasi- laminasinya dapat digunakan  yang lebih tebal,

mengingat frekwensi fluksi rotornya sangat rendah sehingga rugi-rugi besi relative

kecil. Jumlah saluran pendingin yang diselenggarakan didalam inti rotor sama

dengan yang diselenggarakan didalam inti Stator, biasanya konstruksi rotor

sebuah motor induksi yang digunakan ada dua jenis.
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i. Rotor  Belitan, gulungannya sama  dengan gulungan 3 – fasa dalam

stator. Ujung – ujung gulungannya dibawa keluar dan disambungkan ke

cicin – cicin geser. Untuk menambah torsi starting dan membutuhkan

arus starting, dapat ditambahkan Rheostat starting yang di sambungan

diantara cicin geser dan ujung-ujung gulungannya. Lembaran atau

lempengan rotor ditunjukkan di gambar 5.2. gambar 5.3 dan 5.4

memperlihatkan rotor belitan sebuah motor induksi.

ii. Rotor Sangkar – bajing terdiri atas batang batang penghantar yang di

tempatkan didalam alur – alur rotornya. Setiap ujung batang – batang rotr

dihubungkan singkat oleh ujung – ujung cicin padat yang terdapat

(terbuat dari tembaga, kuningan  atau aluminium. Torsi starting dapat

ditingkatkan didalam rotor sangkar dengan jalan menggandakan rotor

sagkarnya atau dengan batang dalam (deep bar). Sebuah rotor sangkar

ganda terdiri atas dua tingkat, gander paling atas bertahanan tinggi dan

bereaktansi rendah yang bereaksi rendah yang bereaksi sebagai gulungan

pengasutan. Batang untuk sangkar teratas terkuat dari kuningan atau

brona khusus.

iii. Sedangkan sangkar terbawah bertahanan rendah yang melayani sebagai

gulungan kerja motor batang – batang untuk sangkar terbawah ini terbuat

dari tenaga. Gambar 5.1 menggambarkan penampang memanjang sebuah

motor Induksi rotor belitan.

5.1 Persamaan Keluaran (Output)

Keluaran sebuah motot innduksikan ditentukan dengan,

BHP =
746

)( efisienxwattmotorMasukan ….…………...     (5.1)

Masukan untuk motor Induksi 3- fase

= 3 x V x I x cos  ……………………………………...      (5.2)

Dimana , V = tegangan catu perfase (Volt)

I  = arus perfase (Amp)

cos  = factor daya.

Emf  lawan, B perfasa adalah lebih kecil tegangan catunya.
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Gambar. 5.1 Penampang memanjang  motor induksi  rotor belitan

Gambar 5. 2.  Penampang sebuah motor induksi rotor belitan
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Umpama, V = 1,05 x E

Dan x subsitusikan ke dalam pesamaan (5.2)

Masukkan motor = 3 x 1,05 E X I Cos  ..………………….……… . (5.3)

Namun Emf lawan untuk sebuah motor nduksi 3 fasa diberikan dengan ,

E = 4,44 x f x Kw x  x T………………………………….………….(5.4)

Atau, E = 2,22 x f x Kw x  x  Z………………………………..… (5.5)

Dengan,

Kw = factor gulungan, yaitu hasil factor distribusi dan factor distribusi dan

factor celah busur (pitch).

 = fleuksi perkutup (weber).

Z   = jumlah penghantar stator per fasa:

T   = jumlah lilitan stator perfasa.

Juga,

120

NxP
f  ………………………………………………………… (5.6)

Dimana,

P = jumlah kutub

N = kecepatan sinkron (rpm)

Fluksi total, P X  = rapat fluksi di celah udara luas celah udara.

= LxDxxB  ………………………………(5.7)

Atau, Lx
p

Dx
xB


  ………………………………………………………(5.8)

dengan, B =  rapat fluksi rata – rata didalam celah udara (Wb/m 2 ).

D = diameter terdalam pada stator (meter).

L = panjang kotor inti stator (meter).

Subsitusikan untuk  dan  dari persamaan (2.5) dan (2.7) kedalam persamaan

(2.5)

ZxLx
P

D
xBx

NxP
xKwxE )(

120
22,2




ZxLxBxxxNx
Kwx

E 3
120

22,2
 …………………………..….(5.9)
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Subtitusikan untuk E dari persamaan (5.8) didalam persamaan (5.3),

maka masukan untuk motor menjadi,

 CosxIxxLxDxBxNxKwxxx )
120

22,2
(05,13

 CosxLxDxxNxZIxBxKwx
x

)3(
120

22,205,1


 CosxLxDxxNxDxxZIxBxKwx
x

)3(
120

22,205,1


Masukan untuk motor,

= NxLxDxCosxxBxKwx
x 22

120

22,205,1


Di mana ,

Q = beban listrik spesifik yaitu penghantar amper total per meter

kelilingnya (periphery).

Maka ,

BHP =  xNxLxDxCosxxqxBxKwx
x

)(
120

22,205,1 22 …… (5.10)

Atau,

BHP = NxLxDxK 2 …………………………………… .(5.11)

dengan,

K =  koefisien keluaran, dan sebanding,

= 


CosxxqxBxKwx
x

x
)

746120

22,205,1
(

2

Atau, =  cos
1006,4

1
3

xxqxBxKwx
x

……………….. (5.12)

Persamaan (2.10) juga dapat dinyatakan seperti,

)()
1

(2

N

BHP
x

K
LD  ………………………………..……… (5.13)

Maka hasil D 2 L dapat dihitung menggunakan persamaan diatas.

Alasan – alas an berikut merupakan uraian dari persamaan keluaran :
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i. Lebih besar harga koefisien keluaran, lebih kecil hasilnya D 2 L,

maka volume mesin semakin susut dengan bertambahnya nilai

koefien keluarannya.

ii. Lebih besarnya jumlah putaran per menitnya ukuran dari mesin

yang dirancang menjadi lebih kecil.

Perancang  harus ingat, bahwa keluaran maximum mesin adalah dibatasi

oleh suatu bilangan factor, factor utama berupa pertambahan suhu max yang

diijinkan didalam pelayanan.

Memilih rapat fluksi dan beban listrik spesifik ; Hasil  D 2 L akan kecil

untuk harga pembebanan magnet dan listrik spesifknya lebih besar.  Maka dari

sudut pandang biaya, harga maximum pembebanan magnit dan listrik harus

dipilih. Dalam kata yang lain, rugi tembaga bertambah dengan bertambahnya

beban listrik spesifik serta bertambah besarnya rugi besi bila rapat fluksinya

bertambah. Maka rugi-rugi total bertambah dengan bertambahnya rapat fluksi

serta pembebanan listrik spesifik.

Lebih tingginya rugi-rugi total, pertambahan suhu akan menjadi lebih

besar. Maka dari perbandingan ini, harga - harga  kerapatan fluksi serta

pembebanan listrik spesifik harus dipilih dalam sesuatu cara tertentu, bahwa

batasan pertambahan suhu yang diijinkan tidak dilewati.

Faktor daya akan tinggi jika tidak ada satarasi didalm giginya tau intinya

yaitu untuk rapat fluksi berharga rendah. Kadang – kadang mesin haruis dirancang

bebas dar suatu sarana berisik. Keberisikan akan berkurang apabila suatu rapat

fluksinya diumpamakan berharga rendah.

Maka pemilihan harga – harga  rapat fluksi dan pembebanan listrik

spesifik harus membandingkan beberapa dari factor berikut di bawah ;

i. factor daya

ii. pertambahan suhu

iii. kapasitas beban lebih

iv. efisiensi,

v. keberisikan

Harga pembebanan listrik dan maknit spesifik umumnya untuk mesin 50 Hz
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Harga kerapatan fluksi didalam celah udara dapat diumpamakan

bervariasi dari 0,35 + 0,6 Wb/m 2 , harga lebih rendah untuk mesin – mesin yang

berukuran kecil. Bagaimanapun juga kerapatan fluksi maximum didalam gigi-

giginya tidak boleh melewati 1,9 Wb/m 2

Harga yang lebih rendah daripada kerapatan fluksi celah udara dapat

digunakan untuk mesn berfrekwensi rendah, yaitu untuk mesin 25 Hz, kerapatan

fluksi celah udara dapat diumpamakan bervariasi dari 0,4 + 0,65 Wb/ m 2 .

Untuk mesin-mesin dengan keluaran lebih besar dan diameter rotor lebih

besar harga –harga kerapatan fluksi celah udara yang lebih besar dapat

dimisalkan.

Harga – harga kerapatan fluksi yang lebih besar dapat ditrerapkan untuk mesin-

mesin tegangan rendah dan mesin dengan jumlah kutub yang sedikit.

Harga – harga pembebanan listrik spesifik “q” dapat diumpamakan

bervariasi dari 1.000 - 45.000 Amp – penghantar  parameter keliling untuk

motor-motr yang kecil dan besar.

Tabel 5.1. yang memberikan harga – harga pendekatan B dan q untuk dua jenis
motor induksi data diperhatikan.:

Teraan
dalam
HP

Jenis Sangkar Jenis Cicin Geser
B,Wb/m 2 q, Amper peng-

hantar/meter
B,Wb/m 2 q, Amper peng-

hantar /meter
1,1

2

5

10

20

50

100

1000

0,35

0,38

0,42

0,46

0,48

0,50

0,51

0,52

15000

18000

22000

24000

25000

28000

30000

32000

0,35

0,38

0,42

0,46

0,48

0,50

0,51

0,52

11000

14000

20000

22000

24000

27000

28000

30000
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5. 2. Harga – harga efisiensi dan Faktor Daya Umumnya

Faktor daya dan Efisiensi dibeban penuh bertambah dengan teraan

mesinya. Untuk sebuah mesin besar, rugi-rugi serta arus magnetasinya reatif lebih

rendah daripada sebuah mesin kecil, dan makanya pada mesin berukuran besar

berfaktor daya dan berefisiensi lebih tinggi. Efisiensi dan factor daya untuk mesin

– mesin berkecepatan tnggi adalah rendah dari pada mesin – mesin yang

berkecepatan rendah. Faktor daya dan Efisiensi didalam hal motor Induksi

sangkar juga bergantng atas jenis motornya.

Tabel dibawah ini memberikan suatu harga pendekatan untuk factor daya

dan Efisiensi pada bermacam kecepatan dan keluarannya;

Untuk motor induksi sangkar ;

Teraan Dalam HP Faktor daya Efisiensi
750
rpm

1000
rpm

1500
rpm

750 rpm 1000
rpm

1500 rpm

5
10
20
50
100
200
500
1000

0,75
0,78
0,81
0,84
0,88
0,89
0,91
0,92

0,82
0,83
0,85
0,87
0,89
0,90
0,92
0,93

0,85
0,86
0,88
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94

0,82
0,83
0,85
0,88
0,90
0,91
0,92
0,93

0,83
0,85
0,87
0,89
0,90
0,92
0,93
0,94

0,85
0,87
0,88
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94

Untuk Motor Induksi cincin geser

Teraan Dalam
HP

Faktor daya Efisiensi
750 rpm 1000

rpm
1500
rpm

750 rpm 1000
rpm

1500
rpm

5
10
20
50
100
500

0,68
0,73
0,82
0,84
0,88
0,90

0,75
0,79
0,84
0,86
0,89
0,93

0,82
0,85
0,87
0,89
0,92
0,93

0,80
0,82
0,84
0,87
0,89
0,91

0,81
0,83
0,85
0,88
0,90
0,92

0,82
0,84
0,87
0,89
0,91
0,93

4.3. Pemisah D dan L dari hasil  D 2 L
Diameter terdalam dan panjang Stator dapat dihitung dari hasil D 2 L,

yang diselenggarakan suatu hubungan yang sesuai adalah diantara D dan L. Untuk

keepatan – kecepatan normal dapat diumpamakan berkutub ganda, yang mana
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panjang inti stator sebanding dengan busur kutub, yaitu , L =
P

D.
. Dalam

beberapa hal itu menguntungkan untuk mengumpamakan panjang inti stator sama

dengan 0,8 kali busur kutub.

Untuk mendapatkan factor daya terbaik didalam sebuah  motor induksi,

hubungan antara D dan L di bawah dapat dimisalkan.

kutubBusuriPanjang

kutubBusur 18

int


Yaitu,

P

DL

P

D

.
18

.







Atau, L
P

D
.18

.
2

22




Maka, diameter, D = 1,35.  P. L ……………………………..………   (5.14)

Dimana, P  =  jumlah kutub.

Teraan Dalam
HP

Faktor daya Efisiensi
750 rpm 1000

rpm
1500 rpm 750

rpm
1000
rpm

1500
rpm

5
10
20
50
100
200
500
1000

0,75
0,78
0,81
0,84
0,88
0,89
0,91
0,92

0,82
0,83
0,85
0,87
0,89
0,90
0,92
0,93

0,85
0,86
0,88
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94

0,82
0,83
0,85
0,88
0,90
0,91
0,92
0,93

0,83
0,85
0,87
0,89
0,90
0,92
0,93
0,94

0,85
0,87
0,88
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94

5.4. . Panjang Celah Udara

Faktor daya pada motor induksi akan menjadi rendah jika arus

magnetasinya tinggi. Pada pokoknya arus maknetasi bergantung pada celah udara

yang luas. Maka celah udara yang luas mengakibatkan factor dayanya merendah,

jadi panjang celah udara harus di buat sekecil mungkin. Namun akibat lainnya,

suatu celah udara yang kecil akan menimbulkan atau menambah keberisikan serta

tarikan magnit yang tidak setimbang. Dari perbandingan ini maka celah udara
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udara harus dibuat luas/longgar, bahkan factor pendingin harus terselenggara

dengan suatu celah udara yang longgar.

Maka suatu besaran panjang celah udara  yang sesuai dipilih setelah

membandingkan semua factor – factor diatas. Bagaimanapun juga panjang celah

udara dapat dihitung dengan penyertaan dibawah ini ;

Panjang celah udara,

)().(22,0 mmLDlg 

dengan,

D = diameter dalam stator     (meter)

L = Panjang inti stator            (meter)

5.5. Jumlah Alur-alur Stator

Reaktansi fasa gulungan berbanding terbalik terhadap jumlah alur

perkutup perfasa, Jika jumlah alur-alur perkutup perfasa diambil kurang dari tiga ,

reaktansi fasa akan menjadi sangat tinggi, maka sejumlah besar alur yang

diinginkan dari perbandingan ini. Tapi jumlah yang banyak menambah berat dan

biaya mesinya. Biasanya alur- alur perkutup perfasa dapat diambil tiga atau lebih.

5.5.1. Perbedaan Bentuk Alur-alur Stator

Pada umumnya motor-motor induksi menggunakan tiga jenis alur yang

namanya, ( i ) alur terbuka, (ii) alur alur tertutup secara partial, (iii) alur-alur

tertutup. Didalam alur-alur terbuka , kumparan-kumparanya dapat disisipkan

kedalam alur-alurnya lewat atas dan waktu yang diperlukan untuk menggulung

akan menjadi lebih singkat. Memperbaiki dan mengganti kumparan adalah lebih

mudah dalam terbuka. Bagaimanapun juga arus penguatan akan menjadi sangat

besar, akibatnya factor daya motor jelek , Maka alur – alur-alur jenis terbuka

jarang digunakan didalam motor –motor Induksi.

Untuk alur-alur tertutup partial, pasangan gulungannya lebih murah,

karena kumparankumparanya dimasukan lewat lebar celah  alur atas.  Dengan

demikian keadaan maknit  di celah udara dan giginya lebih baik di bandingkan

dengan alur-alur terbuka. Dengan memakai alur-alur tertutup partial membuat

reluktansinya lebih uniform, memberikan suatu arus penguatan terinduksi dan

karenanya factor daya tertambahkan . Keadaan maknit lebih baik, maka alur-alur
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tertutup partial sering digunakan untuk stator. Alur-alur tertutup partial  dapat

juga digunakan untuk rotor belitan. Apabila mulut alur tidak dipakai, alur tersebut

tertutup secara total. Terkadang alur – alur tertutup total digunakan untuk rotor -

rotor sangkar bajing dan batang – batangnya disisipkan dari ujung rotornya.

Gambar  2.8 memperlihatkan jenis-jenis alur yang digunakan motor induksi.

5.5.2. Kerapatan Arus Didalam Gulungan Stator dan Rotor.

Harga kerapatan arus bergantung pada kecepatan- keliling serta tegangan

mesinnya. Dapat dimisalkan kerapatan arus berharaga lebih tinggi untuk mesin

mesin bertegangan rendah dan mwesin berkecepatan keiling tinggi. Biasanya

harga kecepatan arus didalam gulungan Stator bervariasi dari 3,0 Amp/mm 2 +

5,0 Amp/mm 2 . Kerapatan arus untuk batang –batang rotor sangkar dapat diambil

lebih tinggi dari pada kerapatan arus  didalam gulungan statornya. Nilai kerapatan

arus yang umum untuk gulungan rotor adalah dari 4 Amp/mm 2 + Amp/mm 2 .

5.5.3. Langkah – langkah Prosedur Merancang Stator.

1. Hitung koefisien keluaran “K” dengan memkai persamaan (4.11),

Misalkan harga kerapatan fluksi yang sesuai pembebanan listrik spesifik, efisiensi.

Serta Factor daya dengan tabel – tabel yang ada



Bahan Kuliah Perencanaan Mesin Listrik
By Syafriyudin, ST,MT
Jurusan Teknik Elektro IST “AKPRIND” Yogyakarta

65

Gambar. 5.3  Jenis-jenis alur yang digunakan motor induksi

i. Hitung hasil D 2 L dengan memakai persamaan (2.12). Diameternya dalam, D

dan panjang L pada stator dipisahkan dengan membuat hubungan yang

diberikan dalan persamaan (2.13)

ii. Hitung jumlah lilitan perfasa dengan memakai persamaan cmf motor

induksi yaitu ;

E = 4,44 . f . Kw . T  . 

di.mana fluksi perkutup,

 = B . L
P

D
.

.

iii. Pilih suatu harga yang sesuai untuk jumlah alur perkutup perfase .

Biasanya jumlah alur perkutup perfase dapat diambil 3 atau lebih .

Dapatkan jumlah alur keseluruhan . Hitung busur alur stator dan perik
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salah apakah busur alur stator sudah sesuai . ( Yaitu tidak kurang dari 1 Cm ) .

iv. Dapatkan jumlah penghantar pengalur dan hitung besaran-besaran yang

sesuai perbaikan jumlah lilitan perfase . cari harga terefisi flaksi

perkutup , yang didasarkan atas bilangan refisi lilitan perfase.

v. Hitung arus beban penuh pada Stator , Kemudian dari luas penampang

penghantar dengan mengandaikan suatu besaran yang cocok untuk

kerapatan arusnya . Pilihlah ukuran penghantar telanjang dan dapatkan

ukuran penghantar terisolasi dengan memakai suatu ketebalan isolasi

penghantar yang sesuai.

vi. Hitung lebar dan kedalaman alur , yang didasarkan atas ukuran

penghantar terisolasi , susunan penghantar didalam alur dan isolasi

alurnya . Alur-alur tertutup partial dapat digunakan untuk gulungan

stator.

vii. Dapatkan kerapatan fluksi didalam gigi-gigi stator dan periksa apakah

tidak melewati batas yang diizinkan . Jika kerapaan fluksinya tinggi ,

lebar alur stator dapat dikurangi  guna mendapatkan suatu harga rapat

fluksi didalam gigi-gigi yang sesuai.

viii. Dapatkan kerapatan fluksi didalam inti stator dengan mengandaikan

suatu besaran yang cocok untuk kedalaman inti stator . Biasanya rapat

fluksi diinti stator harus tidak melewati 1,5 Wb/m2 .l

ix. Hitung panjang rata-rata penghantar dengan menggunakan suatu rumus

pendekatan seperti ;

Panjang rata-rata berpenghantar ;

= Ls + 1,15 . p + 12

dengan,

Ls = Panjang inti bersih ( meter )

p = Besar kutup ( meter )

Tahanan gulungan stator kemudian dihitung dengan metode yang biasa yaitu  ;

R1 =
2

021.0

mmdalampenghantarpenampangluas

permeterpenghantarjumlahXmeter

dalampenghantarrataratapanjangX 
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BAB VI

PERENCANAAN MESIN LISTRIK

6. Data Perencanaan

Motor induksi rotor sangkar dengan :

Daya :  2,2 Kw

Tegangan jala – jala, ∆ / Y :  400 / 600 Volt

Jumlah fasa :  3

Frekuensi :  50 Hz

Putaran sinkron :  1500 Rpm

Effisiensi :  80 %

Faktor kerja beban penuh :  0,825

Kenaikan temperatur :  50 oC, bila diukur dengan thermometer

dan kenaikan temperatur maksimum 60 oC bila diukur dengan tahanan (lihat

table V isolasi kelas A).

Mesin dijalankan dengan saklar “ Bintang – Segitiga “.

6.1. Dimensi utama

Putaran sinkron setiap detik adalah :

4
30

50.2.2
,

30
50

1500





s

s

n

f
PkutubJumlah

Rpsn

Dari table II dapat dilihat bahwa harga “ spesifik electric dan magnetic

loading “ untuk mesin berdaya 2,2 Kw adalah :

Bav =  0,394 wb/m2

ac =  18267  AT/meter

Dalam perencanaan ini, jumlah alur perkutub per fasa, qs diambil = 3

sehingga jumlah alur stator :

Ss =  Fasa . P . qs

Ss =  3 . 4 . 3    =   36 alur
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“ Coil Span “  , 9
4

36


kutubjumlah

alurjumlah
Cs

“ Angle of chording “ , £  = oo 20180.
9

1


“ Pitch factor “, 9848,0
2

20

2


o

CosCosKp


Factor distribusi untuk 3 alur perkutub per fasa,

o
oo

o

o

s
s

d

m
spereadphase

Sin

Sin

q
Sinq

Sin
K

60
3

180180

9598,0
521,0

5,0

10.3

30

.2

2











Sehingga factor gulungan,

33,3
825,0.8,0

2,2

9425,09848,0.9598,0.





input

pdws

KVA

KKK

;

Koefisien output,

32

3

3

1780
25.83,74

33,3

.

83,74

10.18267.394,0.9452,0.11

10....11

cm
nC

Q
LD

acBKC

so

avwso











Untuk perencanaan yang baik diambil perbandingan  L /  =  1
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cm
P

D
PitchPole

cmL

LD

cmmenjadidibulatkan

D

D

Dsehingga

D

L

D

L

21,10
4

13..
,""

53,10
13

1780

1780

13

135,133839,2266

3839,2266

17808754,0:

8754,0
4

1.
1

4/.

2

2

3

3

3





















Panjang besi secara kotor, Ls = 10,53 cm

Panjang besi sebenarnya, Li = 0,9 . 10,53  =  9,477 cm

“ Lohy stamping “ dengan ketebalan 0,5 mm digunakan untuk membentuk

inti dari pada motor yaitu dengan cara disusun.

6.2 Perencanaan stator

6.2.1. Gulungan stator

Gulungan motor ini direncanakan sistem delta, sebagaimana motor telah

dijelaskan bahwa motor dijalankan dengan saklar Y - ∆ .

Tegangan stator tiap fasa, Eph =  400 volt

Fluks / kutub,  Øm =   Bav .  . Ls

=   0,394 . 0,1021 . 0,1053

=  4,236 . 10-3

Lilitan stator tiap fasa,

01538,450
9452,0.10.236,4.50.44,4

400
3

 phT

Dibulatkan 450 lilitan

Jarak garis tengah antara dua alur dapat diambil antara 1,5 – 2,5 cm,

akan tetapi untuk jenis alur semi tertutup diambil lebih kecil 1,5 cm.

Stator slot pitch,

cm
S

D
Y

s
ss 1345,1

36

13..
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Jumlah konduktor stator adalah,

6 . Tph =  6 . 450   =  2700  konduktor

Jumlah konduktor setiap alur,

konduktorZ ss 75
36

2700


Didalam perencanaan ini digunakan gulungan jenis “ mush “ dan

diletakkan pada alur jenis semi tertutup dan gulungan ini dilapis satu,

sehingga jumlah lilitan stator sama dengan setengah jumlah alur (18).

6.2.2. Ukuran konduktor

AmperejalajalaArus

AmpereIph

CosEI

KwP

phph

out

8,477,2.3

77,2
825,0.8,0.400.3

10.2,2

...3

)(

3










Dari table I dapat ditentukan kerapatan arus dalam konduktor  =  4 Amp/mm2,

maka luas konduktor yang dibutuhkan adalah,

94,0
6925,0.4

6925,0
4

.

:,,

6925,0
4

77,2

2

2













d

d
A

makastatorkonduktordiameterdBila

mmA

Dari table VI dapat dilihat bahwa standard konduktor yang mendekati harga

diameter diatas adalah 0, 95 mm (konduktor telanjang). Sehingga luas konduktor

stator,

  .709,095,0
4

22 mmAz 


Maka kerapatan arus pada stator

adalah

2/91,3
709,0

77,2
mmAz 
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6.2.3. Dimensi luar

Ruang yang dibutuhkan konduktor telanjang stator di dalam alur adalah :

Zss . az =  75 . 0,709  =  53,175  mm2

Pada umumnya factor ruang berkisar antara 0,25 hingga 0,4 diambil

factor ruang 0,4 sehingga luas tiap – tiap alur, 294,132
4,0

175,53
mm .

Sebelum dimensi alur untuk luas tersebut diatas ditentukan, maka

terlebih dahulu harus diketahui lebar gigi minimum, dimana hal ini

untuk menjaga supaya kerapatan fluksi pada gigi tidak melebihi batas.

Sebagaimana tertera pada bab II, bahwa kerapatan fluksi maksimum

yang diizinkan pada gigi adalah 1,7  Wb/m2

Maka lebar minimum gigi,

mm

m

L
P

S
Wts

i
s

m

9236,2

10.9236,2

0947,0.
4

36
.7,1

10.236,4

..7,1

3

3

min










Bila lebar gigi diambil 5 mm dan tentukan pula tinggi bibir, h4 = 1 mm

dan baji h3 = 3 mm, maka lebar alur pada penampang A – A (gambar

14) adalah :

 

 

mm

gigilebar
S

hhD
W

s

7

5
36

312130.

2 43
1

















Untuk lebar bukaan alur stator diambil 2 mm.

Misalkan h1 adalah tinggi alur, maka lebar alur dasar adalah :
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mm
h

h

gigilebar
S

hhhD
W

s
s

18
7

5
36

12312130

22

1

143



















Luas alur yang ditempati konduktor adalah ;

mmh

hh

h
h

h
h

3678,23

044,1295,30873,0

5,3
36

5,394,132

7
18

7..
2

1
94,132

1

1
2

1

2
1

1

1
1












 





Sehingga lebar dasar alur,

mm
h

Ws 1,8
18

3678,23.
4

18

.
4 1 



Total kedalaman alur,

dss =  h1 + h3 + h4 =  23,3678 + 3 + 1   =  27,3678  mm

Panjang rata – rata satu lilit, Lmts =  2Ls + 2,3  + Ss

=  2 . 10,53 + 2,3 . 10,21 + 36   =

80,54

Gambar 6.1 Alur Stator
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6.2.4. Gigi Stator

Lebar gigi stator, Wts   =  5 mm  =  0,005 m

Kerapatan fluksi pada gigi stator adalah :

2/994,0
0947,0.005,0.

4

36
310.236,4

..
mWb

lW
P

S
its

s

m 





6.2.5. Inti Stator

Fluksi pada inti stator adalah :

Wb
m 3

3

10.118,2
2

10.236,4

2







Kerapatan fluksi pada inti stator tidak boleh melebihi 1,5 Wb/m2,

umumnya berkisar antara 1,2 – 1,4  Wb/m2. Bila kerapatan fluksi pada inti stator

diambil 1,2 wb/m2 maka luas inti stator adalah,

,001765,0
.2

001765,0
2,1

10.118,2

2

2
3

m
B

mA

cs

m

cs








Dimana :   Bcs =  kerapatan fluksi pada inti stator

Acs =  luas inti stator

Maka kedalaman inti stator,

cm
LB

d
ics

m
cs 864,1

0947,0

001765,0

..2




Diameter luar laminasi stator adalah :

Do =  D + 2 dcs + 2 dss =  13 + 2 ( 1,864 + 1,5155 )  =  19,76 cm.

6.3.Perencanaan Rotor

6.3.1. Celah Udara

Panjang celah udara,

mm

LDlg

433,01053,0.13,022,0

.22,0
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Dimana D dan L dalam satuan meter. Bila diperhatikan tabel III, maka

panjang celah udara yang diperoleh berdasarkan rumus empiris diatas dapat

dikurangi. Bila diambil panjang celah udara lg  = 0,3 mm, maka diperoleh

diameter rotor,

Dr =  D – 2 lg =  13 – 2 . 0,3  =  12,4 cm

6.3.2. Alur Rotor

Bila jumlah alur rotor kita tentukan sebanyak 32 “ rotor slot pitch “

cm
S

D
Y

r

r
sr 22,1

32

4,12"




6.3.3. Batang rotor

Arus pada batang rotor,

.25,182

825,0.77,2.
32

450.9452,0.3.2

..
...2

Ampere

CosI
S

TKm
I ph

r

phws
b





 

Kerapatan arus pada batang konduktor dapat diambil diantara 4 – 7 A/m2, maka

luas masing - masing batang konduktor adalah,

245,36
5

25,182
mmab 

Lihat tabel VII maka konduktor standard yang mendekati luas diatas adalah 36,6

mm2 dengan lebar 7,5 mm dan tebal 5,0 mm. hal ini tidak dibutuhkan isolasi

antara batang dan inti rotor, akan tetapi suatu ruang rugi (clereance) dapat

disediakan antara 0,15 – 0,4 mm, maka dapat digambarkan bentuk alur rotor serta

penampang rotor seperti pada gambar dibawah.
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Gambar 6.2
Ukuran Alur dan Batang Rotor

Pada gambar 6.2 dapat dilihat bahwa lebar alur rotor, Wsr = 5,3 mm dan

kedalamannya , dsr =  9,8 mm. Dimensi alur diatas harus diperiksa lagi dengan

menghitung kerapatan fluksi pada gigi rotor. Slotch pitch pada dasar alur adalah,

   
cm

S

dD
Y

r

srr
sr 025,1

32

98,0.24,122










Lebar gigi pada dasar alur,

Wt =  Ysr - Wsr =  1,025 – 0,53   =  0,495  cm.

Sehingga kerapatan fluksi pada dasar gigi stator adalah :

2

2

3

/1287,1
10.495,0.09477,0.

4

32
10.236,4

..
mWb

WL
P

S
ti

r

m 




Sebagaimana telah disinggung pada bab II bahwa kerapatan fluksi maksimum

pada gigi rotor tidak boleh melebihi 1,7 Wb/m2 , sehingga kerapatan fluksi diatas

masih dalam batas yang diizinkan.

Batang – batang rotor tidak dibuat parallel dengan poros, akan tetapi

dimiringkan satu slot pitch. Batang – batang rotor diperpanjang 1,5 cm diluar

kedua sisi inti dan 1 cm lagi untuk “ skewed “. Panjang setiap batang rotor adalah

Lb =  Ls + 2 . 1,5 + 1 =  10,53 + 3 +1 =  14,53 cm



Bahan Kuliah Perencanaan Mesin Listrik
By  Syafriyudin, ST,MT
Jurusan Teknik Elektro IST “AKPRIND” Yogyakarta

76

Tahanan pada setiap batang rotor adalah,

Ohmr

makaCtemperaturpada

mmmOhmana
a

L
r

b

o

b

b
b

5

2

10.37,8
45,36

1453,0.021,0

:,75

/.021,0dim
.



 


Rugi - rugi tembaga pada setiap batang rotor,

Ib2 .  rb =  ( 182,25)2 . 8,37.10-5  =  2,78  Watt

Rugi - rugi tembaga pada semua batang rotor,

Sr . 2,87  =  32 . 2,87  =  91,84  Watt

6.3.4. Cincin Penghubung Singkat

Arus pada cincin penghubung singkat,

Ampere
P

IbSr
Ie 1,464

4.

25,182.32

.

.




Kerapatan arus pada cincin penghubung singkat dapat diambil lebih tinggi

dari pada kerapatan arus pada batang rotor. Dimana hal ini disebabkan ventilasi

cincin penghubung singkat lebih baik dari pada ventilasi batang rotor. Luas cincin

penghubung singkat adalah
e

e
e

I
a




22 /6,35,77
6

1,464
mmAdiambilmma ee  

Sehingga diperoleh “ depth dan thickness “ cincin penghubung singkat

masing - masing de = 9 mm dan te = 9mm. cincin penghubung singkat dapat dilas

dengan batang – batang rotor ataupun dicetak langsung bersama – sama batang

rotor. Diameter luar cincin penghubung singkat adalah  sama dengan diameter

dasar alur rotor,

=  Diameter rotor – 2  .  kedalaman alur rotor

=  12,4 – 2 . 0,98    =   10,44 cm

Tahanan cincin penghubung singkat adalah :

Ohm
a

D
r

e

e
e

510.9,8
35,77

1044,0..021,0. 
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Rugi - rugi tembaga pada kedua cincin penghubung singkat adalah :

=  2 . Ie
2 . re =  2 . (464,1)2 . 8,9 . 10-5 =  38,34  Watt

Jumlah rugi - rugi tembaga rotor adalah :

=  rugi - rugi pada semua batang rotor + rugi - rugi pada cincin

penghubung singkat

=  91,84 + 38,34  =  130, 18  Watt

Slip beban penuh  :

%6,5
12200

18,130

1












Smaka
S

S

S

S

rotoroutput

tembagarugirugi

Perhitungan slip diatas belum termasuk rugi - rugi gesek dan angin . jika rugi -

rugi gesek dan angin dimasukkan maka harga slip diatas akan semakin kecil.

6.3.5. Inti Rotor

Harga kedalaman inti rotor, diambil sama dengan kedalaman inti stator

jadi kedalaman inti rotor, dcr =  1,864 cm. kerapatan fluksi pada inti rotor,

2/2,1

0947,0.01864,0.2

310.236,4

..2

mWb

Ld
B

icr

m
cr








Diameter dalam “ stamping rotor “,

Di =  Dr – 2 dcr – 2 dsr =   12,4 – 2  ( 1,864 + 0,98 )

=   6,712 cm

6.4. Arus Beban Nol

Dalam perencanaan ini diperhitungkan hanya arus magnetisasi saja, untuk

menghitung  arus magnetisasi ini perlu terlebih dahulu dihitung mmf dan ampere

lilit dari berbagai rangkaian magnit.

a. Celah udara

Yaitu perbandingan antara bukaan alur stator dengan panjang celah dan

perbandingan bukaan alur rotor dengan panjang celah dari rotor.

Untuk stator , 666,6
3,0

2
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Dari grafik 2 diperoleh Kcs = 0,68 untuk alur semi tertutup, sehingga factor

konstraksi celah udara stator,

1362,1

2,0.68,01345,1

1345,1

.








ocsss

ss
gss WKy

y
K

Setelah menentukan factor konstraksi celah udara dari stator, selanjutnya

menentukan factor konstraksi celah udara dari rotor.

Perbandingan bukaan alur rotor dengan panjang celah adalah,

5
3,0

5,1
 dari grfaik 2 diperoleh Kcs =  0,6 , maka factor konstraksi celah

udara dari alur rotor,

096,1

15,0.6,0025,1

025,1

.








ocssr

sr
gsr WKy

y
K

Maka factor konstraksi celah udara adalah,

Kgs =  Kgss . Kgsr =  1,1362 . 1,096  =  1,245

Luas jalan fluksi pada celah udara,

201075,01053,0.
4

13,0.
.

.
mL

P

D
A sg 



Karena tidak adanya saluran ventilasi pada inti stator, maka factor

konstraksi celah Kg tetap 1,245. dari persamaan ,

Bg60 =  1,36 . Bav

=  1,36 . 0,394     =   0,535  Wb/masing - masing

Panjang efektif celah udara,

Lge =  Kgs . lg =   1,245 . 0,3  =  0,3735  mm.

atg =  0,535 . 8000   =   428.000

mmf yang dibutuhkan untuk celah udara,

ATg =  800.000 . Bg60 . Kg . lg

=  800.000 . 0,535 . 1,245 .
1000

3,0
=   159,858  A.
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b. Gigi stator

Lebar gigi stator adalah, Wts  = 5 mm

Luas gigi / kutub =  Ss / P . Wts . Li

=  36/4 . 8/1000 . 0,09477

=  6,834 . 10-3 m2

Kerapatan fluksi pada gigi stator,

2
3

3

/62,0
10.8234,6

10.236,4
mWbBts  



Bt60 =  1,36 . 0,62   =   0,844  Wb/m2. Untuk Bt60 dari kurva B – H

bahan lohy steel diperoleh ats =  175 A/m (grafik 1). Tinggi gigi stator

= 27,3678 mm, sehingga mmf yang dibutuhkan untuk gigi,

AATts 7894,4
1000

3678,27
.175 

c. Inti Stator

Luas inti stator, Acs =  Li . dcs

=  0, 09477 . 0,01864   =   1,7665 . 10-3 m2

Kerapatan fluksi pada inti stator adalah,

2
3

3

/1989,1
10.7665,1.2

10.236,4

.2
mWb

A
B

cs

m
cs  



Panjang jalan fluksi melalui inti stator,

 

 
mcm

P

ddD
L sscs

cs

0591,081,5
4.3

73678,2864,1213

.3

2













Untuk Bcs = 1,1989 Wb/m2 dari kurva B – H lohy steel diperoleh

mmf/m, ats = 225 A/m. mmf yang dibutuhkan pada inti stator, ATcs =

225 . 0,0581  =  13,0725  A.

d. Gigi rotor

Lebar gigi rotor pada 1/3 tinggi dari tinggi gigi dari penampang yang

terkecil,
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mcm

W
S

dD
W sr

r

srr
trl

310.59,5559,0

53,0
32

3

98,0.4
4,12

3/.4
3/










 












Luas gigi rotor per kutub pada 1/3 tinggi gigi dari ujung yang tersempit,

m

WL
P

S
A trli

r
rlt

33 10.2381,410.59,5.09477,0.
4

22

3/..3/

 



Kerapatan fluksi pada 1/3 tinggi dari ujung yang tersempit,

2
60

2
3

3

/36,1999,0.36,1

/999,0
10.2381,4

10.236,4
3/

mWbB

mWbB

tr

trl



 



Untuk Btr 60  dari kurva B – H diperoleh mmf/m (grafik 1) untuk bahan

lohy steel, atr adalah,

A802,4
1000

8,9
.490 

e. Inti rotor

Luas inti rotor, Acr =  Li . dcr =  0,09477 . 0,01866 =  1,7577 . 10-3 m2.

Kerapatan fluksi pada inti rotor,

2
3

3

/2,1
10.7577,1.2

10.236,4

.2
mWb

A
B

cr

m
cr  



Panjang jalan fluksi didalam inti rotor,

 

 
.02245,0245,2

12

864,198,0.24,12

.3

.2
1

mcm

P

ddD crsrr
cr













Untuk Bcr =  1,2 Wb/m2 dari kurva B – H bahan lohy steel didapat

mmf/m adalah 300 A/m. mmf yang dibutuhkan inti rotor adalah

ATcr =  300 . 0,02245   =  6,735 A.

Total AT60 =  jumlah dari mmf bagian celah udara, gigi stator, inti rotor,
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inti stator, gigi rotor

=  159,858 + 6,735 + 4,7894 + 4,802

=  176,184  A.

Arus magnetisasi per fasa,

A
TK

ATp
I

phws
m 707,0

450.9452,0

184,176.4.427,0

.

..427,0 60 

Reaktansi arus magnetisasi,

Ohm
I

E
X

m

ph
m 77,565

707,0

400


6.5. Komponen rugi - rugi

6.5.1.  Rugi - rugi besi pada gigi stator

Volume gigi stator = jumlah gigi x lebar gigi x panjang gigi x tinggi gigi.

=   36 x 5 . 10-3 x 94,77 .10-3 x 27,3678 . 10-3

=    4,668 . 10-4 m3

Berat gigi stator =    Volume x Berat jenis

=    4,668 . 10-4 x 7,6 . 103 =   3,54768  Kg

Kerapatan fluksi maksimum dapat diambil 1,5 x kerapatan fluksi rata – rata.

Sehingga kerapatan fluksi maksimum pada gigi stator,

Bts maksimum =   1,5 . Bts

=    1,5 x 0,62  =  0,93  wb/m2

Dari grafik 3 dapat diperoleh rugi - rugi besi sebesar 3,25 Watt/kg.

(untuk Bts =  0,93 Wb/m2), maka rugi - rugi besi total pada gigi stator

adalah :  berat gigi  x  3,25  Watt/kg

=  3,54768  Kg x  3,25  Watt/Kg    =   11,53   Watt.

6.5.2. Rugi – rugi besi pada inti stator

Volume inti stator = keliling rata – rata inti stator x

kedalaman inti x panjang bersih.

 
 

m

LdddD icscsss

3

222

10.12866,1

10.477,9.10.864,1.10.864,173678,2.213

..2
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Berat inti stator  =  berat jenis x volume

=  7,6 . 103 x 1,12866 . 10-3 =  8,5778  Kg

Kerapatan fluksi pada inti stator, Bcs =  1,1989  Wb/m2. dari gambar

grafik 3 diperoleh rugi - rugi per Kg sebesar 5,0625 Watt/Kg, untuk Bcs =  1,1989

Wb/m2. maka jumlah rugi - rugi inti stator adalah :

=   8,5778 Kg  x  5,0625  Watt/kg    =   43,425  Watt

Jadi jumlah rugi - rugi total adalah :

=  11,53 + 43,425   =   54,955  Watt.  Rugi - rugi total yang sebenarnya

akan terjadi dua kali rugi - rugi menurut perhitungan, 2 x 54,995  = 109,91  Watt.

6.5.3. Rugi - rugi gesek dan angin

Dari tabel IV dapat dilihat bahwa rugi - rugi gesek dan angin untuk output

2,2 Kw adalah sekitar 4 %  dari output. Tetapi rugi - rugi menjadi 1,5 % bila

menggunakan “ Ball and roller bearing “. Sehingga rugi - rugi gesek dan angin

adalah :

Watt332200.
100

5,1


Jumlah rugi - rugi tanpa beban adalah :

=  109,91 + 33   =  142,91 Watt.

Komponen arus rugi - rugi tidak berbeban setiap fasa adalah :

Ampere

E

bebanparugirugiJumlah
fasaI

ph
L

119,0
400.3

91,142

.3

tan
/






Arus tidak berbeban,

IO =  V . Im
2 +  IL

2 =  V ( 0,707 )2 + ( 0,119 )2 =  0,717 Ampere

Arus jala – jala tanpa beban,  =  V3 . 0,717  =  1,242  Ampere.

Arus tanpa beban yang dinyatakan sebagai persentase arus beban penuh adalah :

o
O

O

L

I

I
bebanpaCos

x

44,80166,0
717,0

119,0
tan

%88,25%100
77,2

717,0
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6.6 Arus hubung singkat

6.6.1. Reaktansi bocor

Specific slot permeance dari stator,

 

 
6

7

4

1

3

1

1

10.763,2

2

1

27

3.2

71,83

3678,23.2
104

2

3
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h
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Specific slot permeance rotor,

6

7

4321

10.833,1

5,1

1

5,13,5

1.2

3,5

15,0

3,5.3

5,7
10..4

2

3
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h
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h

W

h

W
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Total specific slot permeance,

6

66

10.6053,4

10.8423,110.736,2








 srsss 

Reaktansi bocor alur,

ohm

qp
LTfX

S

S
SphS

2834,10

3.4

10.6053,4
.1053,0.450.50..8

.
....8

6
2

2






























6.6.2. Overhang leakage

881,0
21,10

9

.

.
.

2





pitchpole

spancoil
Ratio

y

K
L

SS

S
OOO 




Pada gambar IV terlihat bahwa KS =  0,95
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7
2

10.492,3
011345,0.

1021.95,0
. 


 OOOL

Reaktansi bocor overhang,

Ohm

qp

L
TphfX

S

OO
O

4,7

3.4

10.492,3
.450.50..8

.

.
....8

7
2

2














6.6.3. Zigzag leakage

Reaktansi bocor zigzag/fasa,

Ohm

X

q

q

qqM

X
X

Z

r

S

rSS

m
Z

8834,30

666,2

1

9

1
.

3

77,565
.

6

5

666,2
4.3

32

3

11
..

6

5

22

222





























6.6.4. Tahanan

Tahanan Stator,

Ohm
a

LT
r

Z

mtsph
s 7,10

709,0

8054,0.450.021,0.


Jumlah rugi - rugi tembaga stator adalah,

3 . 2,772 . 10,7   =   246,3 Watt.

Jumlah rugi - rugi tembaga rotor adalah 130,18 Watt. Rugi - rugi

tembaga rotor per fasa = 39,43
3

18,130
 Watt.

Tahanan rotor yang dinyatakan pada stator  : 10,7 + 8,3  = 19 ohm

6.6.5. Inpedansi

Jumlah inpedansi rotor dalam keadaan diam,

OhmXRZ SSS 26,3688,3019 2222 
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Arus hubung singkat per fasa

Ampere
Z

E
I

S

ph
SC 03,11

26,36

400


Arus hubung singkat jala – jala  = Ampere1,1903,11.3 

Factor kerja hubung singkat,

O
SCCos 4,58524,0

26,36

19
 

6.6.6. Rugi rugi dan effisiensi .

Rugi - rugi tembaga stator = 246,3 Watt

Rugi - rugi tembaga rotor = 130, 18 Watt

Rugi - rugi besi total         = 109,91 Watt

Rugi - rugi gesek dan angin = 33 Watt

Total rugi - rugi keseluruhan  =  519, 39 Watt

Input beban penuh  =  2200 + 519,39  =  2719,39  Watt

Effisiensi beban penuh  = %9,80%100
39,2719

2200
x

6.6.7. Diagram lingkaran

Faktor kerja beban penuh,

838,0
2,6

2,5


OA

AH
Cos 

Arus stator setiap fasa pada beban penuh,

Iph =  OA  =  6,2 . 1  Ampere  =  6,2 Ampere
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2

scr

SC


o

Gambar 5.3
Diagram Lingkaran

86,0
400.2,3

400.75,2

093,1
400.3,4

400.7,4

7674,0
400.3,4

400.3,3







AL

MN

penuhbebanOutput

maksimumOuput

AK

PQ

penuhbebanMomen

maksimumMomen

AK

BG

penuhbebanMomen

startMomen

6.6.8. Kenaikan temperature

Rugi - rugi tembaga stator, WC =  246,3 Watt

Rugi - rugi tembaga yang berada pada alur adalah,

Watt

W
L

Ls
W c

mts
slotc

4,64

3,246.
54,80

53,10.2

.
.2







Rugi - rugi stator adalah = 109, 91 Watt

Jumlah rugi - rugi panas dissipasi oleh permukaan inti stator adalah :

=  109,91 + 64,4   =  174,31  Watt.

Luas permukaan alur stator adalah :
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206537,053,10.76,19... mLD SO  

Kita tentukan koefisien pendingin   c   :  0,03

Sehingga rugi - rugi yang disipasi oleh bagian luar adalah :

Watt1789,2
03,0

06537,0


Luas permukaan bagian dalam inti stator adalah  :

2043,053,10.13... mLD S  

Kecepatan putar relative dari stator,

ikmnDV SSa det/2,1025.13,0...  

Jika koefisien pendingin diambil sebesar,

0198,0
2,10.1,01

04,0

.1,01

04,0








aV
c

Rugi - rugi yang disipasi bagian dalam stator setiap OC adalah :

Watt

statordalambagianpendinginkoefisien

statordalambagianpermukaanluas

172,2
0198,0

043,0




Luas kedua permukaan ujung stator (depan dan belakang) adalah :

    22222 0593,01376,19
4

.2
4

.2 mDDO 


Koefisien pendingin ditetapkan  :

025,0
2,10.1,01

05,0

.1,01

05,0








Va
c

Rugi - rugi yang disipasi oleh kedua ujung (depan dan belakang stator)

adalah :

Watt

statorsisikeduapendinginkoefisien

statorsisikedualuas

372,2
025,0

0593,0




Jumlah rugi - rugi yang disipasi setiap OC adalah :

2,17893  +  2,172  +  2,372    =  6,723  Watt.
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Kenaikan temperature,

C
CperdibuangyangrugirugiJumlah

statordibuangyangrugirugiJumlah O
Om 93,25

723,6

31,174







Jadi kenaikan temperature diatas masih dalam batas yang diizinkan

(tabel VI).
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6.7 Design Sheet

Kw = 2,2

Voltage ∆ / Y = 400 / 660

Phase = 3

Frekuensi = 50 Hz

Type rotor sangkar

Rating

Output beban penuh = 2,2 Kw

Tegangan jala – jala ∆ / Y = 400 / 660

Frekuensi f = 50

Phase = 3

Effisiensi = 80 %

Faktor daya Cos  = 0,825

Jumlah kutub p =  4

Putaran Sinkron, rps ns = 25

KVA input = 3,33

Arus jala – jala beban penuh = 4,8

Loading

Specific magnetic loading Bav = 0,394  Wb/m2

Specific electric loading ac =  18267  AT/m

Koefisien output CO = 74,83

D2 L = 1780 cm3

Dimensi utama

Diameter lubang D =  13  cm

Panjang inti besi kotor LS = 10,53 mm

Panjang inti besi bersih Li = 9,47 cm

Pole pitch = 10,21

Stator

Jenis stamping lohy dengan ketebalan 0,5

mm

Jenis gulungan single layer mush
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Hubungan segitiga – bintang

Tegangan fasa ∆ / Y =  400 / 660

Fluksi per kutub Wbm
310.236,4

Lilitan per fasa Tph =  450 lilitan

Jumlah alur Ss =  36

Alur per kutub 9

Alur per kutub per fasa qs =  3

Coil span Cs =   9

Factor distribusi Kd = 0,9598

Pitch factor Kp =  0,9848

Factor gulungan Kws =  0,9452

Slot pitch yss =  1,1345  cm

Jumlah konduktor / alur Zss =  75

Konduktor :

- diameter konduktor telanjang =  0,95 mm

- diameter konduktor berisolasi ( tabel VI ) =  1,041 mm

- luas penampang konduktor =  0,709 mm2

Kerapatan arus 2/91,3 mmAZ 

Panjang rata – rata lilitan Lmts =  80,54 cm

Tahanan stator / fasa pada 75 OC rs =  10,7 ohm

Rugi - rugi tembaga pada beban penuh =  246,3 Watt

Kedalaman inti stator dcs =  1,86

Diameter luar stamping stator DO =  19,76

Rotor

Panjang celah lg =  0,433 mm

Diameter rotor Dr =  12,4 cm

Jenis gulungan sangkar

Jumlah alur Sr =  32

Alur / kutub / fasa qr =  2,66

Jumlah konduktor per alur =  1
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Factor gulungan =  1

Slot pitch ysr =  1,22 cm

Arus batang rotor Ib =  182,25 Ampere

Batang rotor

- Penampang batang rotor =  7,5 x 5 mm

- Luas penampang batang rotor =  36,6 mm2

- Kerapatan arus b = 36,6 A / m2

- Panjang batang rotor b =  14,53  cm

Tahanan tiap – tiap batang rotor rb =  8,37 . 10-5 Ohm

Rugi tembaga batang rotor Sr =  91,84 Watt

Arus pada cincin penghubung singkat Ie =  464,1 Ampere

Cincin penghubung singkat :

- Penampang =  9 x 9 mm

- Luas penampang ae =  81  mm2

- Kerapatan arus 2/6 mmAe 

Tahanan tiap – tiap cincin re =  8,9 . 10-5 Ohm

Rugi - rugi tembaga pada kedua cincin =  38,34  Watt

Jumlah rugi - rugi tembaga rotor =  130,18 Watt

Tahanan rotor yang dinyatakan pada stator rr' =  19 Ohm

Kedalaman inti rotor dcr =  1,864  cm

Arus tanpa beban

Mmf magnetisasi setiap kutub =  176,184

Arus magnetisasi setiap fasa Im =  0,707 Ampere

Reaktansi magnetisasi Xm =  565,77 Ohm

Rugi - rugi inti =  109,91 Watt

Rugi - rugi gesek dan angin =  33 Watt

Rugi - rugi tanpa beban =  142,91  Watt

Arus komponen rugi - rugi IL =  0,119  Ampere

Arus tanpa beban setiap fasa IO =  0,717  Ampere

Arus jala – jala tanpa beban =  1,242  Ampere

Factor daya tanpa beban =  0,166
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Arus tanpa beban

Reaktansi bocor XS =  10,2834  Ohm

Reaktansi bocor overhang XO =  7,4  Ohm

Reaktansi bocor zigzag XZ =  30,8834  Ohm

Tahanan total RS =  19  Ohm

Inpedansi hubung singkat =  36,26  Ohm

Arus hubung singkat =  11,03  ampere

Arus hubung singkat jala – jala =  19,1 Ampere

Factor daya hubung singkat =  0,524

Kelakuan mesin

Pada beban penuh :

- Rugi – rugi =  519,39  Watt

- Output =  2200  Watt

- Input =  2719,39  Watt

- Effisiensi =  80,9 %

- Slip =  5,6 %

Output maksimum / rated output =  0,86

Momen maksimum / rated torque =  1,093

Momen start / rated torque =  0,7674

Kenaikan temperature CO
m 93,25
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Hubungan antara kerapatan fluksi gigi dan kerapatan fluksi rata – rata

pada celah udara.

Misalnya suatu mesin kutub silinder mempunyai alur jangkar sebesar s

Fluksi sepanjang satu kisar alur =
sp

BDL
p

s

p av 1


av
av BLYs

s

DLB
..



s

D
alurkisarYs




jika kejenuhan diabaikan, seluruh fluksi pada kisar alur akan melalui

gigi (gambar 1.2)

luasan lintasan fluksi pada masing – masing gigi

= lebar gigi x panjang inti

= Wt . L

jadi kerapatan fluksi pada gigi
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av
av B

Wt

Ys

LWt

BLys

gigigmagmaluasan

gigigmagmapadaFluksi
Bt

.
.

..

sinsin

sinsin








pada mesin - mesin berkutub menonjol, fluksinya terpusat pada kisar

kutub, sehingga gigi – gigi dibawah kutub akan dilewati oleh semua

fluksi dan sedikit dari pada fluksi – fluksi tersebut yang melalui gigi

diluar busur kutub.

Jadi kerapatan fluksi pada gigi mesin berkutub menonjol,

kutubkisar

kutubbusur
anperbanding

udaracelahpadamaksimumfluksiapaB

W

BY

W

BY
B

g

t

gs

t

avs
t









tanker

..

dari persamaan (1.19) dan (1.20) jelas terlihat bahwa kerapatan fluksi

pada gigi berbanding lurus dengan magnit spesifiknya. Untuk mesin -

mesin dengan kutub menonjol berlaku,

t

s

av

t

W

Y

B

B

.


jadi untuk mesin dengan perbandingan dimensi
Bav

Bt
adalah konstan

dan apabila Bt tidak melebihi batas maksimum yang diijinkan (2,0 s/d

2,2 weber per m2 untuk mesin DC, pembebenan magnetis spesifik

dapat berada dibawah nilai pembatasnya. Sebagai contoh, suatu mesin

dc dengan lebar gigi sama dengan lebar alur dan φ = 0,66 maka :

avav
t

s
t

ststsst

BBavBavB
W

Y
B

WWdanWWYanaYW

3.
66,0

2
.

1
.

.dim
2

1







apabila Bt dibatasi sampai dengan 2,1 Wb/m2, maka nilai Bav akan

lebih kecil atau sama dengan
3

1,2
= 0,7 Wb/m2 biasanya mesin - mesin
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selalu menggunkan alur segi empat dengan gigi tirus, sehingga lebar

gigi tidak sama sepanjang ketinggiannya. (lihat gambar 1.3)

hal ini akan tergantung kerapatan fluksi yg berbeda pada setiap

ketinggian gigi. Kerapatan fluksi maksimum akan terjadi pada gigi

dengan lebar yang terkecil yaitu pada daerah dasar alur untuk mesin dc

dan pada bagian dekat dengan celah udara untuk mesin - mesin

sinkron.

Pada mesin - mesin besar yang mempunyai diameter besar ketirusan

gigi tidak begitu berpengaruh, sehingga lebarnya dapat dikatakan sama

pada setiap ketinggian alur. Untuk mesin - mesin kecil dengan

diameter yang kecil, pengaruh ketirusan sangat besar, sehingga

perbandingan
av

t

B

B
cukup besar pada bagian gigi yang mempunyai

lebar kecil. Dengan demikian untuk nilai maksimum Bt tertentu, maka

Bav harus diperkecil, sehingga pada mesin - mesin kecil akan selalu

mempunyai pembebanan magnetis spesifik yang kecil.

(ii) Arus magnetisasi

Arus magnetisasi suatu mesin berbanding lurus dengan mmf yang

diperlukan untuk membangkitkan fluksi pada celah udara dan inti besi suatu

mesin.

Dengan demikian mmf tersebut berbanding lurus dengan kerapatan fluksi

pada celah udara atau pembebanan magnetis spesifiknya. Jika dipilih nilai

pembebanan magnetis rendah akan diperoleh kerapatan fluksi inti besi yang

rendah pula dan pada keadaan ini besi bekerja pada daerah linear atau

daerah lutut dari pada kurva B.H (lihat gambar 1.4)
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Pada saat ini hanya membuthkan nilai mmf/meter atau  … yang

kecil. Akan tetapi bila dipilih nilai pembebanan magnetis yang besar akan

diperoleh kerapatan fluksi pada gigi atau inti besi yang berada pada daerah

kerapatannya. (dari gambar 1.4) jelas terlihat bahwa apabila inti besi bekerja

pada daerah kejenuhan akan diperoleh mmf per meter panjang yang besar.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan pembebanan magnetis

spesifik yg besar akan menghasilkan arus magnetisasi yang besar.

Besarnya arus magnetisasi tidak begitu berpengeruh dalam perencanaan

mesin - mesin listrik dc.

Apabila pada kutub – kutubnya terdapat cukup ruang untuk belitan

medannya. Tetapi pada mesin induksi besarnya arus magnetisasi sangat

penting artinya karena besarnya arus ini akan mempengaruhi nilai factor

dayanya.

Biasanya pembebanan magnetis spesifik untuk mesin induksi lebih kecil dari

pada mesin - mesin dc, sedangkan untuk mesin - mesin sinkron berada

diantara mesin induksi dan mesin dc.

(iii) Rugi – rugi besi

Luasan dari pada inti besi rangkaian magnetic suatu mesin adalah :

tersebutdaerahpadafluksiapa

tersebutdaerahmelewatiyangfluksi

tanker

apabila pada daerah tersebut terjadi magnetisasi bolak – balik maka akan

terjadi rugi besi. Rugi besi per unit volume atau berat diperkirakan

berbanding kwadratis terhadap kerapatan fluksinya atau rugi besi per unit

volume  B’

jumlah rugi besi = rugi – rugi besi / unit volume x volume

B
xB

12

∞ B

(apabila panjang lintasan fluksinya konstan)

dengan demikian diperoleh rugi – rugi besi pada setiap bagian rangkaian

magnet yang berbanding lurus dengan kerapatan fluksi yang ditentukan pada
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waktu perencanaannya. (Jadi tidaklah benar apabila rugi besi pada suatu

mesin yang ada dalam praktek sebanding dengan B2).

Bilamana kerapatan fluksinya sebanding dengan pembebanan magnetis

spesifik, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa besarnya rugi besi

sebanding dengan besarnya pemilihan pembebanan magnetis spesifik,

sehingga pemilihan pembebanan magnetis spesifik yang besar akan

menaikkan rugi – rugi besi dan selanjutnya efisiensi mesin akan turun dan

kenaikan temperaturnya tinggi.

Pada pembebanan magnetis spesifik tertentu rugi - rugi besinya

akan naik apabila frekuensinya naik. Hal ini disebabkan karena rugi - rugi

histerisis sebanding dengan frekuensi dan rugi arus edy sebanding dengan

kwadrat frekuensinya. Dengan demikian untuk mesin - mesin dc kecepatan

tinggi atau mesin - mesin ac frekuensi tinggi, pembebanan magnetis

spesifiknya harus diperkecil untuk memperoleh rugi - rugi besi yang kecil

dan efisiensi yang baik.

Sebagai contoh Bav untuk motor induksi 50 Hz adalah 0,45 weber/m2

Sedangkan untuk motor induksi 400 Hz adalah 0,25 weber/m2 walaupun

kondisi ini hanya mungkin dilaksanakan menggunakan material – material

laminiasi yang mahal.

Pembebanan magnetis spesifik harus lebih besar apabila dimensi

mesinnya lebih besar / naik dengan alas an sebagai berikut :

δ    =  kerapatan arus

s

zzz

Y

ZI

SD

SZI

D

ZI
acJadi

...
, 



tahanan alur masing – masing konduktor =
za

L

rugi tembaga / alur / konduktor =
z

z a

L
I

2

rugi tembaga / alur =
z

z
s a

LI
Z

.
.

2
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panas yang ditimbulkan didalam alur di disipasi kan pada permukaan alur

tersebut. Jika dianggap permukaannya berbentuk silinder, maka permukaan

yang mendisipasikan panas S = Ys . L

rugi - rugi yang didisipasikan per unit luasan permukaan jangkar

LYa

LIZ

permukaan

rugirugi
q

sz

zz

..

2 







Bahan kuliah Perencanaan Mesin Listrik
By. Syafriyudin ST,MT
Jurusan Teknik Elektro, IST “AKPRIND” Yogyakarta

100

Beberapa contoh Merancang Gulungan Stator

Contoh 5.1.

Dapatkan ukuran – ukuran inti sebuah motor induksi 3 fase

30 Hp, 440 Volt, 50 Hz, dengan data sebagai berikut :

Pembebanan magnit spesifik = 0,45 Wb/m2

Pembebanan listrik spesifik    = 250 Amp penghantar / Cm

Efifisiensi beban penuh          = 0,86

Faktor daya beban penuh        = 0,87

Umpamakan bahwa gulungan stator terhubung delta untuk kerja normal,

juga tentukan jumlah lilitan stator serta alur –alurnya.

Penyelesaian :

Keluaran motor, BHP

= K x D2 L x N

















N

BHP
x

K
LD

12

Dimana, koefisien keluaran ,

wKxxCosxqxBx
x

K 
31006,4

1


Dari data yang diberikan :

Pembebanan maknit spesifik,

B =  0,45  Wb/m2

Pembebanan listrik spesifik,

q = 25000 Amp penghantar /meter

Faktor daya beban penuh,

Cos θ = 0,87

Faktor gulungan,

Kw = 0,995 (dimisalkan)

Efisiensi beban penuh,

η        = 0,86

dengan besaran – besaran ini, koefisien keluaran adalah,
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30

97,1

995,086,087,02500045,0
1006,4

1
3






BHP

xxxxx
x

K

Jumlah kutub untuk mesin ini dapat diumpamakan 6, dengan 6

kutub dan 50 Hz, kecepatannya, N = 1000 rpm maka,

2

2

2

15200

0152,0

1000

30

97,1

1

Cm

m

xLD






















Untuk mendapatkan D dan L, maka dapat digunakan keadaan

faktor daya terbaik, untuk faktor daya terbaik

D = 1,35 x P x L

D = 1,35 x 6 x L =  8,1 L

D2 = 66 L

Maka, (66 L) x L    =  15200

Atau, panjang stator,

L =  15 Cm  = 0,15 meter

Diameter dalam stator,

15

15200
D

=  31 Cm  = 0,31 meter

ii. Jumlah Lilitan Stator perfase

Motor tersambung delta, maka emf perfase  =  440 Volt

Emf yang terinduksi diambil sama dengan tegangan terminal, maka,

E = 440 Volt

E = 4,44  x  f  x  Kw x  T  x θ

Frekuensi,    f = 50 Hz

Maka fluks perkutub =

avBxL
P

Dx
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Wb

xx
x

0109,0

45,015,0
6

31,0






Factor gulungan,

Kw =  0,995

Maka, jumlah lilitan stator perfase,

=
995,00109,05044,4

440

xxx

=  192

iii. Jumlah Alur Stator

Jumlah alur stator perkutup perfase diumpamakan 3, maka jumlah total

alur stator,

=  3 x jumlah kutup x jumlah fasa

=  3 x 6 x 3

=  54

Jumlah alur stator perfase,

=
3

54
=   18

Jumlah penghantar total perfase,

= 192 x 2   =  384

Maka jumlah penghantar peralur

= 22
18

384


Dengan 22 penghantar peralur, jumlah penghantar total perfase,

=  22  x  18    =  396

Maka harga perbaikan untuk jumlah lilitan perfasa,

= 198
2

396
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Contoh 5.2

Sebuah motor induksi 3 fasa tersambung delta 1,5 Hp, 400 Volt, 50 Hz.

Memiliki ukuran – ukuran sebagai berikut :

Diameter inti stator =  15 Cm

Panjang stator =  6 Cm

Perkirakan diameter serta panjang untuk sebuah motor induksi tersambung

delta 3 fasa, 5 Hp, 400 Volt, 50 Hz, punya pembebanan spesifik yang

sama seperti diatas. Umpamakan suatu data lainnya yang diperlukan.

Penyelesaiaan :

Keluaran motor induksi diberikan dengan, BHP,

=  K  x  D2 x L x N

Dimana koefisien keluaran,

KwxxCosxqxBx
x

K 
31006,4

1


Dalam hal pertama ukuran – ukuran utamaya diberikan dan

makanya koefisien keluaran, K dapat dihitung,

LND

BHP
K

2


Keluaran motor  =  1,5 Hp

Diameter stator,

D  =  15 Cm  =  0,15 meter

Panjang stator,

L  =  6  Cm  =  0,06 meter

Kecepatan dalam rpm,

N  =  1500

Maka,

 
74,0

150006,015,0

5,1
2




xx

K

Pembebanan spesifik untuk motor 5 Hp sama dengan untuk yang

1,5 Hp.
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Efisieensi serta faktor daya dikedua persoalan dapat diumpamakan

sebagai berikut :

Lxx

LxPxD

435,1

35,1





atau,

D2 =  29,2 x L

Maka,

29,2  x  L  =  4100

atau,

12

4100

12
2,29

4100

2

2





D

CmL

Diameter dalam stator,

CmD 5,18
12

4100


Contoh 5.3.

Hitung :

i. ukuran utama yang sesuai

ii. jumlah lilitan dan alur

iii. Penampang penghantar serta ukuran alurnya

iv. Rugi – rugi tembaga

v. Kerapatan flkusi didalam gigi – gigi.

Untuk stator sebuah motor induksi 3 fasa, 3000 Volt, 10 kutup, 50 Hz, 360

Hp.

Penyelesaian  :

a. Ukuran – ukuran utama

Hasil D2 L sebuah motor induksi diberikan dengan
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 CosxxKxqxBx
x

K

keluaranKoefisien

N

BHP
x

K
LD

w3

2

1006,4

1

,

1



















Harga – harga yang tertulis dibawah diumpamakan macam besaran

dalam koefisien keluaran.

Rapat fluksi :

B =  0,51  Wb/m2

Pembebanan listrik spesifik :

q =  29000 Amp penghantar permeter

Faktor gulungan,

rpm
x
P

xf
N

BHP

xxxx
x

Kw

600
10

12050

120

360

8,2

88,0995,02900051,0
1006,4

1
3










Maka,

22

2

214000214,0

600

360

8,2

1

Cmm

xLD





Untuk memisalkan D dan L, keadaan faktor daya terbaik

diumpamakan yaitu :

LxPxD 35,1

atau

LxD

LxxD

182

1035,1
2 



maka
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182

214000

214000182

2 



L

LL

Panjang stator

35/214000

35,0352,34
2 



D

meterCmL

Diameter dalam stator,

D    =  78  Cm    = 0,78 meter

Lebar busur kutub,

Cm
x

P

Dx
5,24

10

78




b. Jumlah belitan dan alur stator

Emf perfasa =  4,44 x f x Kw x T x ø

Umpama stator motor terhubung bintang,

Emf perfase = 3/3000

=  1,730 Kv

Frekuensi,  f = 50 Hz

Faktor gulungan,

Kw = 0,995

Fluks perkutup,

0435,0

51,035,0
10

78,0







xx
x

BLx
P

Dx






Maka jumlah lilitan perfase,

188
0435,0955,05044,4

1730


xxx
T

Jumlah alur perkutup pefasa dapat diumpamakan 4.

Maka jumlah alur stator seluruhnya ,
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=  4 x 3 x 10  =  120

Lebar busur alur,

04,2
120

78




x

alurjumlah

Dx
Tss





Jumlah alur perfase,

=  120 / 3  =  40

Jumlah penghantar perfasa,

=  2 x 188 =  376

Maka jumlah penghantar peralur,

=  376 / 40  10

Akhirnya penghantar perfass,

=  10 x 40  =  400

Jumlah lilitan perfasa,

=  200

Harga fluksi perkutup yang diperbaiki,

Wb

xxx

TxKxfx

E

w

041,0

200955,05044,4

1730

44,4







c. Penampang penghantar serta ukuran alur

Keluaran motor = 360 Hp

Masukan motor,

Kw
x

x

277
92,0

746,0360

746,0360






Arus beban penuh perfasa,
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Amp
xx

x

Cosxx

x

6,60
88,017303

10277

17303

10277

3

3






Umpama kerapatan arus adalah 4,1 Amp/mm2

Maka penampang penghantar,

=  60,6/4,1  15,0 mm2

Karena penampang penghantar sangat besar, maka dipilih penghantar

segi empat.

Ukuran penghantar dapat diambil 2,5 mm x 6 mm.

Diameter penghantar dengan isolasi dcc,

=  3,0 mm x 6,5 mm

Susunan 10 penghantar didalam sebuah alur, 5 keatas dan 2 penghantar

melebar.

Lebar alur  :

Ruang yang ditempati penghantar,  2 x 3,0 =  6,0  mm

Garis sisi alur,  2 x 1,2 =  2,4  mm

Kelonggaran, =  1,6  mm

Jumlah     =  10,0 mm

Maka lebar alur,  =  10  mm  =  1,0  Cm

Kedalaman alur :

Ruang yang ditempati penghantar, 5 x 6,5        =  32,5  mm

Garis sisi alur,  3 x 1,2                                       =    3,6  mm

Isolasi antar lapisan,  1,2 x 1                             =    1,2  mm

Bibir                                                                   =    4,0  mm

Penggantjal =    4,0  mm

Kelonggaran =    2,2  mm

Jumlah    =  44,5  mm

Maka kedalaman alur  =  44,5 mm   =   4,45  Cm

d. Rugi – rugi tembaga gulungan stator

Panjang rata – rata pendekatan per penghantar gulungan stator,
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Lm =   Ls + 1,15 Tp + 12

Saluran ventilasi  =  4 setiap kelebaran 1  Cm (dimisalkan)

Panjang inti stator bersih

=   35 – 4 x l   =  31  Cm

Maka,

Lm =  31 + 1,15 x 24,5 + 12  =  72  Cm

Panjang rata – rata lilitan,

=  2  x  72    =   1,44  meter

Tahanan per phasa gulungan stator,

ohm

xx

402,0

0,15

20044,1021,0





Rugi tembaga total gulungan stator,

 
Watt

xx

RxIx

4450

402,06,603

3
2

1
2

1






e. Kerapatan fluksi didalam gigi – gigi.

Diameter di sepertiga tinggi dari ujung celah gigi,

Cm

x

x
h

D t

99,80

2
3

45,4
78

2
3







Lebar busur alur dibagian ini,

Cm

x

1,2
120

99,80






Lebar gigi –gigi stator di sepertiga tinggi dari ujung celah gigi – gigi,

= 2,1 – 1  =  1,1  Cm

Luas gigi stator,

= 1,1 x li
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Panjang inti stator,  =  35  Cm

Panjang inti bersih, =  35 – 4 x 1  =  31 Cm

Factor besi, li =  31,0 x 0,93 =  28,8  Cm

Luas gigi stator,

=  1,1 x 28,8  =  31,6  Cm

=  0,00316  meter2

Jumlah gigi – gigi stator perkutub,

12
10

120


Kerapatan fluksi rata – rata digigi – gigi stator,

2/09,1
1200316,0

041,0

1200316,0

mWb
x

x






Kerapatan fluksi maksimum digigi – gigi stator,

=  1,5 x 1,09   =  1,63  Wb/m2
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