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KATA PENGANTAR 

Buku perencanaan mesh-mesin listrik merupakan salah satu buku pegangan 

bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Perencanaan Mesin -Mesh Listrik. Buku 

ini dapat dipakai sebagai acuan mahasiswa dalam mempelajari perencanaan mesh, 

buku ini juga dapat sebagai bahan untuk untuk melatih dan membuat suatu perencanaan 

mesh yang sederhana. 

Buku ini juga sudah cukup dipakai sebagai bahan mahasiswa untuk belajar 

mandiri tanpa pendampingan dari dosen, modul h i  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 pemaharnan sekaligus 

sebagai fasilitator dalam memahami buku ini. 

Harapannya buku ini dapat memberikan manfaat dengan menambah 

pengetahuan dalam ilmu perencanaan mesh bagi mahasiswa yang mengambil mata 

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

kesempurnaan sehingga kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari berbagai 

fihak yang berkepentingan agar sempurnanya buku ini. 
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BAB I 

I. 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. 

llmu teknik merupakan aplikasi ekonomis dari prinsip ilmiah atas 

berbagai permasalahan perancangan praktis. Apabila unsur biaya dan daya 

tahm dari suam desain diabaikan, maka rancangan tersebut dapat diksltakan 

tidak memiliki nilai teknis. Permasalahan dalam perancangan dan produksi 

mesin-mesin listrik adalah membuat suatu mesin yang seekonomis mungkin 

serta memenuhi spesifikasi dan laiteria yang ditentukan. Jadi, perancangan 

berada di bawah pennasalahan produksi ekonornis. 

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 

rnencipbkan suatu mesin yang murah d m  tahan lama dengan mudah. Hal ini 

te rjadi karena mesin yang memiliki umur yang panjang terbuat dari bahan yang 

berkualitas titggi dan m e n g g w h ~  teknik produksi ymg sudah pasti tidak 

murah. Berbagai persyaratan performa mesin hams tetap dipenuhi. Narnun, titik 

temu anma unsur biaya dm k e h h a m  &pat diperoleh. Sebuah mcangzltl yang 

baik merupakan rawangan yang mesinnya memiliki umur yang sukup panjang, 



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

tersebut merupakan sifat utarna dari sebuah motor, khususnya motor induksi 

yang digunakan untuk berbagai keperluan, Akan tetapi, mesin sinkron besar d m  

transformator yang digunakan pada sistem ketenagaan harus dirancang 

memenuhi keandalan dan daya tahan operasi sebagai persyaratan utama d m  

biaya awal yang rendah, 

1.1 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 ~ / r n ~ .  Pada mesin 

elektromagtlefik, pengaruh magnefik digunakan mtuk menghasilkan fenaga dan 

tidak ada batasan &lam medan magnet. Namun, nilai maksimurn kerapatan flux 

yang &pat digunakan sebesar 1,6 wb/m2 karena pada tit& jenuh ini terdapat 

bahan ferromagnetik yang diperlukan untuk melengkapi rangkaian magnetik 

mesin. Hal tersebut membatasi kerapatan energi pa& celab udara sebesar 1 

rn/m3. Kerapatan energi tersebut kira-kira sebesar 2 5.000 pada medan listrik. 

Jadi, pada tegangan yang &pat dikembangkan dan digunakan dalam 

kondisi normal, gaya yang d i h a s i h  oleh pengaruh elektrostatis sangatlah 

kecil. Di sisi lain, arus yang lemab dapat menghasilkan gaya mekanis yang 

besar dengan pengaruh elektromagnetik sehingga semua mesin listrik modem 

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 k e n a  a h y a  pengaruh 

sekunder dari karakteristik operasinya dan tentu saja isolasinya. 

Sttp1ktut d a m  mesh rotasi listrik elektmmgtietik dapat dilbat pada 

Garnbar 1.1. Mesin tersebut terdiri dari beberapa bagian berikut ini. 



Stator - 

Gambar 1.1 Sbruktur dmar mesin rotmi elektromagnetik. 

1. Rangkaian Magnet. Bagian ini menyediakan jalur fluks magnetik dm 

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

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

transfonnator 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 kondiktor 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. 



Dalam membuat sebuah rancangan, seseorang harus berhubungan dengam 

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. Kancangan yang baik 

menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dengan komposisi besi, tembaga 

(aluminium), isolasi dan pendingin (dapat menggunakan udara, hidrogen, air, 

atau oli) yang efisien. 

1.2 Batasan-batasan dalam Perancangan 

Selain ketersediaan bahan yang sesuai serta fasilitas yang tersedia untuk 

memproduksi bagian-bagian mesin yang diperlukan dm fasilitas trmsportasi, 

beberapa ha1 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 

ff uks yang thggi 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 dm ventilasi yang tepat diperlukan untuk 

menjaga penin&- temperatur agar ti& melebihi batas y m g  diijinkan. 

Cairan pendingin (coolant) mengalir sarnbil menyerap panas dari bagian- 

bagian mesin sehigga bagiiin luat mesh tetap dhgQt da11 medcegah 

peningkatan suhu yang berlebihan. 

3. Isulasi. Bahm isohsi yang digunakan pa& mesin harus &pat menahan 

tekanan elektrik, mekanik, clan tennal yang dihasilkan oleh mesin, Kekuatan 

mekanis isolator tersebut sangat penting d a l ~  sebuah transformator. 

Tekanan yang tinggi dihasilkan pa& saat kipas sekunder transformator 



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

isolasi pada suatu transformator beberapa ha1 hams diperhatikan pada 

kemampuan isolasi untuk menahan tekanan mekanik yang cukup besar 

bang mungkin dapat terjadi) yang dihasilkan pa& kondisi hubung singkat 

selain operasi elektris dan panas yang terjadi. 

Jenis bahan isolasi ditentukan oleh temperatur operasi maksimum 

bagian-bagian mesin yang menggunakannya. 

Ukuran isolstsi tidtlk h a y a  ditentukan oleh tegangan maksimum 

tetapi juga oleh tekanan mekanis yang dihasilkannya. Contohnya, untuk 

tegangm operasi yaag sama, isolasi yang lebih tebal dibutuhkan pada 

konduktor ukuran besar daripada konduktor yang lebih kecil. 

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

mengurangi biaya operasi. ~ a l a m  rangka merancang mesin y a g  sangat 

efisien, pemuatan magnetik d a  elektris haruslah rendah dm ha1 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 rnekanis. Konstruksi mesin listrik hams memenuhi 

berbagai persyaratan teknologi. Konstruksi tersebut hams sesederhana 

mungkin dan mudah diangkut atau dipindahkan dengan menggunakan 

sediit  tenaga. Namun, penerapan teknologi hams memenuhi persyaratan 

performa teknis, keandalan, dan kebhanan. 

Desain bagian-bagia mekanis sangat penting pada mesin 

berkecepataa tidggi. Cofit6hfIya, ketika meravloatlg alternator turbo, dimemi 

celah rotor ditentukan dengan teliti sehingga tekanan mekanis pada bagian 

bawah gerigi rotor ti& melebihi batasan maksimum yang diijinkan. 

Pada motor induksi, panjang  ela ah udara dibuat sekesil mungkin 

dengan tetap memenuhi persyaratan mekanis supaya memiliki factor daya 

yang tinggi. Panjang celah udara dan ukuran batang besi utarnanya 



ditentukan oleh persyaratan mekanis. Ukuran batang besi hams dirancang 

sedemikian rupa agar tidak menimbulkan peningkatan yang berlebihan dari 

gaya tarik magnet yang tidak seimbang ketika mesin beroperasi. Batang besi 

pada motor induksi hams pendek dan kuat sehingga tidak tejadi 

pembengkokan dm gaya tarik magnet pun akan menjadi kecil serta dapat 

diatasi dengan mudah. 

Pada mesin-mesin ukuran besar, ukuran batang besi ditentukan 

dengan memperhatikan kecepam kritis yang dapat menimbulkan 

pembengkokan batang besi tersebut. 

Goui pa& mesh rotasi digunakan sebagai penggerak beban rotor, 

beban eksternal, serta gaya inersia akibat dari ketidakseimbangan rotor d m  

gaya tarik magnet yang tidak seimbang. Jenis gotri yang digunakan 

ditentukan dengan 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 I32 kira-kira 

10 MW dan batasan ini semata-mata berdasarkan pennasalahan pertukaran. 

7. Faktor daya. Faktor daya yang buruk mengalubatkan 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 f l u b  

yang besm pada eelah udara tetapi ha1 ini mengakibatkan kejenuhan pada 

bagian mesin yang terbuat dari besi dan menimbulkan faktor daya yang 

Buruk. Jadi, rlilai kerapstzw fluks yang digulrakw tergantung kepada f&6r 

daya dan maka dari itu faktor daya pun menjadi faktor pembatas. 

Kenyatmmycl, panjang eelah udara yang dibutuhkan pa& mesin induksi 

utamanya ditentukan berdasarkan pgrtimbangan faktor daya, 

8. Spesifikasi konsumen. Batasan-batasan yang qitentukan 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. 

9. Spesifikasi standar. Semua spesifikasi tersebut merupakan tuntutan 

terbesar terhadap rancangan mesin karena baik pabrik maupun konsumen 

tidak dapat mengabaikamya begitu saja. 

1.3 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 

dengm mengg-malcan perhitwigan dm itltuisi sem pemahamm ymg baik 

terhadap segala persyaratan perancangan. 

Perancangan mesin listrik terutama terdiri dari berbagai solusi atas 

permasdahan tehis  yang icompleks dan beragam, perrnasalahan 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 perancangan mesin yang sebelumnya. Perancangan isolasi, 
Peiidkghiiii daii ve*fi 1a9i - .  bagim mekaais akm p*etapm 
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berbagai ilmu pengetahuan empiris yang saling berkaitan dan melalui penelitian 

bertahun-tahun. Perhitungan dilakukan berdasarkan parameter-parameter dari 

bagian-bagian mesin yang telah diperkirakan. OIeh karena itu, para perancang 

mesin listrik memulainya dengan sejum1a.h parameter yang telah diketahui 

seperti data elektromagnetis serta konstruksional dan melakukan serangkaiam 

perhitungan matematis yang melibatkan logika dalam menemukan pemecaham 

yang cukup masuk akal. 

Proses perantsangan secara keseluruhan, mulai dari persyaratsln 

spesifikasi yang digunakan untuk menentukan dimensi mesin dan berbagai ha1 

laidnya yang dibutuhkatl sleh pabrik, &pat dianggap sebagai sebuah 

permasalahan i h u  teknik ataupun sebagai beberapa masalah teknis yang saling 

berkaitan. 

Proses perancangan sebuah mesh dapat dibagi menjadi tiga masalah 

perancangan utama, yaitu: 

(i) Perancangan elektromagetik, 

(ii) Perancangan mekanis, dan 

(iii) Perancangan thermal. 

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 &lam perancmgan mesin list& pada saat ini adalah 

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

geaerator, aotor, d a  tmforiator  yaag menjsdi bzigim~ dari Jafhgan 

pembanglut energi elektromagnetik. Mesin yang berbeda pada jaringan tersebut 

dirangkai dan diljalmkm dengan saling berhubungan satu sama lain, kadangkala 

hubungamya kgitu erat bahkan dapat pula membahayakan, 01eh karena itu, 

mesin-mesin pada sistern seprti  itu tidak dapat dirancang secara terpisah dan 

r a n c a n p  semua mesin harus dikerjakan bersamaan karena rancangan satu 



mesin bergantung kepada rancangan mesin lainnya. Yang menjadi masalah 

kemudian adalab optimatisasi sistem. 

Kadangkala diinginkan adanya rancangan serangkaian mesin yang 

memiliki s p e s i f h i  berbeda untuk disatukan menjadi satu mesin gabungan. 

Pada kasus ini, rancangan akhir mesin harus dibuat secara berkelompok diiana 

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

merupakan masalah optimisasi karena ukuran rangka mesin harus optimal 

sehingga rancangan ukuran d m  berat mesin sesuai dengan mesin lainnya. 

Oleh karena itu, solusi yang optimal melibatkan perhitungan dimana 

variabel-variaklnya diubah mtuk memenuhi tunhtan performa dm biaya. 

Sudah jelas bahwa perancangan mesin listrik merupakan proses perhitungan 

dimana data yang diasurnsikan dapat bervariasi demi memperoleh rancangan 

yang diinginkan. ~volus i  rancangan untuk memenuhi kriteria optimal yang 

ditentukan merupakm 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 

mesh 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 mempennudah proses "ujieoba" rancangan 

clan menghasilkan hasil perhitungan yang memuaskan tanpa membutuhkan 

baayak waktu. Hal ifii t u e m u ~ g k ' i  data mtuk diperiksa pada setiap U a p ,  

mengurangi hal-ha1 empiris, menangani masalah non linear, dan 

menggabungkan pengetahm perancang. 

Peransangan dengan menggunakan komputer juga menimbulkan 

keterkaitan fungsiond yang rinci sehingga menghasilkan rancangan baru yang 

komprehensif. 



1.4 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 

jaringm listrik ymg terw meningkat harus dipenuhi dengatl terns 

mengembangkan industri pembuatan mesin-mesh listrik yang menerapkan 

teknik produksi modern. Tren modern dalam industri pembuatan mesh listrik 

dibahas berikut id. 

(1). Mesin listrik modem ditandai dengan adanya variasi daya keluaran 

yang sangat bavariasi. Rentang dayanya mulai satu watt hingga beberapa ratus 

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

terkecil hingga mesin yang terbesar adalah 1 : 10". 

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 h y a  keluaran dan kecepatan operasi yang panjang dari mesin listrik 

menimbulkan berbagai jenis konstruksi mesin. 

Jenis konstruksi yang didaptasi bergantug kepada daya keluaran 

mesin dan kecepatan rotasinya. Jadi, klasifhsi mesin listrik dapat disusun 

krdasarkan konstruksi mesin s e h  pembagian daya keluaratl clan keepatan 

putarnya. 

Tidak ada klasifikasi mesin berdasarkan konstruksi dan daya keluarm 

yang digunakan saat ini, Namun, klasifikasi mesin listrik yang terin~i dapat 

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

fitblr konstruksi yang mirip. K l a s i W i  yang direkomendarikan sebagai berikut. 

(i) Mesin ukuran kecil. Mesh-mesh listrik yang memiliki daya sampai 

dengan 750 W &pat digolongkan ke dalam mesin ukuran kecil. 



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

beberapa 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) M a i n  ukuran ekstra besar. Mesin-mesin ini dibuat be rdmarh  pesanan 

khusus konsumen mtuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, 

mesh-mesin ukuran besar dirancang berdasxkan p p s y x a m  tefientu. Daya 

keluaran mesin-mesin tersebut dapat mencapai ratusan megawatt. 

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 pmaran 

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 

l i d  modem adalah kecenderungan untuk membuat mesin yang ukummya 

lebih kecil dan membutuhkan bahan yang lebih sedikit tetapi memiliki efisiensi 

d m  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. 

(1) Pengembangan d m  perWIkm tekrrologi dalam bidmg prduksi 

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 efektifdalarn 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 mampu menahan temperatur yang lebih tinggi. 

Karena kualitas mesh banyak bergantung pada bahan isolasi yang digunakan, 

m&a keluaran yang lebih besar dirnungkhkan untulc diperoleh dengan adanqia 

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

yang lebih baik memungkinkan ukuran mesin yang sama digunakan pada daya 

keluaran yang sama. 

(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. 

1.5 Prinsip Dasar 

Telah dijelaskm dalaa~ bagim sebelumya b&wa perancangarl sistem 

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

kepada pengetahwin yang diperoleh dari pengalaman dm p r u e k  selama 

bertahun-tahun. Narnun, pransangan rangkaian listrik dan magnetik tetap 

berdasarkan kepada hukurn-hukum dasar yang telah ditetapkan. 



Gerakan mesin elektromagnetik dapat dikaitkan dengan tiga prinsip 

utama berikut ini. 

(i) Induksi, 

(ii) Interaksi, dan 

(iii) Pensejajaran. 

Hukum induksi magnetik Fmday. 

Michael fmday (1791-1867), sesrang ilmuwan jenius drvi inggris 

menyatakan bahwa: 

1. Jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari swtu medan 

Magnetic @m) yang konstan, maka pada penghantar tersebut a h  

timbul tegangan indubi. 

2. Perubahanjim medan magnetik didaim s m u  rangkaian bahan 

penghantar, a h  menimbulkun tegangan induksipada rangkaian 

tersebut. 

Kedua pernyataan beliau diatas menjadi hukurn dasar listrik yang menjelaskan 

mengenai fenomena induksi elektromagnetik dan hubungan antam perubahan 

flux dengan tegangan induksi yang ditimbulkan dalam suatu rangkaian, aplikasi 

dari hukum ini adalah pada generator. Gambar 1.2 akan menjelaskan mengenai 

fenomena tersebut. 



Gambar 1.2. Hukum Faraduy, M u h i  Elekh.omagnetik. 

Hukum ini menyatakan bahwa emf yang ditimbulkan rangkaian listrik tertutup 

sama dengan rata-rata perubahan gaya fluks. 

Gaya fluks I+) = N@ ........................................................... (1.1) 

dimana N adalah jumlah putaran pada koil dan t$ adalah fluks yang 

menghubungkannya. 

Pada banyak kasus, fluks t$ tidak berkaipiu dengan semua putaran 
dan seiiiiia beik&ri defigiui y&iiig P&& 

ini, penjumlahan semua fluks rnagnetik dengan putaran rangkaian magnetik 
kliir silai tdtaljm*gm ii& @ 

Total fluks sebesar: 



Apabila terdapat perubahan nilai fluks pada koil, muncul emf yang 

dihasilkan di dalarnnya dengan nilai sebesar: 

d4 e=- ............................................................................... 
dt 

(1.3) 

Tanda negatif pada persamaan 1.3 menandakan bahwa arah emf 

induksi seperti arus gang dihasilkamya berlawanan dengatr perubahan 

fluks. 

Perubahan fluks dapat disebabkan oleh tiga ha]. 

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

terhadap waktu. 

(ii) Fluks tidak berubah tahadap 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 

(puisasional). 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 tebp dan 

fluks yang berubah terhadap waktu untuk transfer energi dari suatu level ke 

levei lairlaya. 

Pada metode (ii), pengaruh fluks dapat digunakau untuk 

menggambubn 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 (1.4) 

Dimana B = kerapatan fluks, wb/m2 (T') 

1 = panjang konduktor (m) 

dan v = mls 



Emf yang dibangkitkan pada contoh tersebut disebut dengan emf 

gerak karena dihasilkan dari pergerakan konduktor. Karena gerakan ikut 

berperan dalam membangkitkan emf hi ,  proses ini melibatkan konversi 

energi elektromagnetik. Prinsip ini ditnanfaatkan 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 dihasillcan p d a  konduktor atau koil. 

Proses ini meliputi transfer energi dan konversi energi. Prinsip ini 
dig.m&atl pum 

1.6 Hukum Biot Savart. 

Hukum ini memberikan nilai gaya yang dihasilkan berdasarkan interaksi 

antara medan magnet dan arus yang mengalir pada konduktor. Gaya 

elektromagnetik diperoleh dengan: 

f, = Bli sin a newton .......................................................... (1.5) 

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

1 = panjang konduktor, m 

i arus yang mengalir pada konduktor, A 

a = sudut antara arah arus dengan arah medan magnet. 

Hal ini juga merupakan kebalikan dari hukum faraday, dimana faraday 

memprediksikan bahwa tegangan induksi akan tirnbul pada penghantar yang 

bergerak dan memotong medan magnetik. Hukurn ini diaplikasikan pada 

mesin-mesin listrik, dan gambar 1.3 akan menjelaskan mengenai fenomena 

tersebut. 



t t t t  
Nmwtum Tmda - 

Gambar 1 -3. Hukum Ampere Biot-Savart Gaya Induksi EZektromagrretik. 

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 a = 90'. 

f, = Bli newton ................................................................... (1.6) 

Pada Gambar 1.4 (a), B menunjukkan kerapatan fluks dari medan magnet 

asal. Adanya konduktor yang mengaliri arus menimbulkan medan magnet 

baru. M e b  asal dan medan yang menggabungkan konduktor untuk 

menghasilkan medan baru ditunjukkan pada Gambar 1.4 (b). Medan yang 

dihasilkatl beriibah di sekim kondd&for, kepapm fl&s ymg 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 1.4. Gaya magnit diantara konduktor yang dialiri arus. 

Pada kondisi pen:ninglCa&n kerapatan fluks di safu sisi sama nilainya 

dengan penurunan di sisi lainnya, besarnya gaya elektromagnetik diperoleh 

lt~elalui Persatnilan 1.6. 

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

bekerja pada konduktor juga berubah. Namun, jika amh arus dm medan 

magnet diubah, arah gaya yang dihasilkan tidak berubah. Gambar 1'4 (6) 

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 1.4 menunjukkan arus 

paralel pada konduktor I dipisahkan oleh jarak D dan berada pada 

permeabilitas p. Kedua arus disebut dengan Il dan 12. pada Gambar 1.4 (a), 

kedua arus mengalir dengan arah yang sama sementara pada Gambar 1.4 (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 sementam bila arus 

yang mengalirinya berbeda arah terdapat gaya tolak diantara keduanya. 



a attraction 

Nilai kerapakm fluks pada konduktor yang mengaliri arus Iz terhadap I 

sebesar: 

Gaya elektromagnetik : 

-- - ' I, I2 newton ........................................................................ 
ZnD (1.7) 

1.7 Bensejajaran. Apabila mdan magnet yang berada pada medium dengan 

permeabilitas rendah seperti udara dan jika suatu bahan dengan 

pmneabilitas tinggi diletakkan pada medan, maka mengakibatkan adanya 

gaya yang mensejajarkan dengan arah medan magnet sedemikian rupa 

sehingga mencapai posisi yang sesuai. Prinsip pembangkitan gaya 

pensejajamn ini digunakan pada motor reluktans. 



BAB I1 

BAHAN MATERIAL MESIN LISTRIK 

2. Baja Pelat 

Baja-Pelat elektrik pada awal industri elektrik adalah material 

lembaran yang menggunakan rangkaian inti magnetic. Pada mesin-mesin 

listrik maupun transformator, baja pelat listrik adal& besi adalah yang terbuat 
I 

dari besi dengan karbon yang rendah, Umur menjadi suatu ha1 yang dapat 

digunakan untuk menandakan te jadi nya penuaan pada bahan magnetis. Di 

sebabkan karena adanya rugi-rugi histerisis pada bahan dan akan 

iii iiieiiy- ebabkatl terjadiriYYa &umdasi pmas y.mg a71iahYa, 

ditemukan suatu lompatan yang besar pada bahan magnetik yang diperoleh 

dengan campuran logam silikon dengan besi. Sekarang ini laminmi banyak 

digunakan di daiam mesh - mesin iistrik dan di transformator yang berada 

pada fiekuensi yang tepat, bahan terbuat dari baja silikon dengan muatan 

silikon berada dari sekitar 0,3% sampai 43% dengan beban. 

Penambahan silikon dapat menguxmgi umur bahan,penambahan 

material lembaran akan mengurangi rugi-rugi histerisis dan rugi-rugi arus pusar. 

Pmambahan silikon mempunyai dua kelemahan yaitu ketika persentase silikon 

dinaikkan, akan ditemukan bahwa ada beberapa bagian fluks yang hilang, dapat 

menyerap air atau gas yang lebih tinggi sehingga mengurangi jumlah fluks pada 

lembaran. Oleh karena itu, jika campuran silikon di atas sekitar 5% dari 

campuran logam, maka bahan akan sangat rapuh dan tidak bisa memotong 

@iris gityit magnet. 

Baja-pelat elektrik yang tersedia dari itu mempuyai kandungan silikon 
ymiirg datr kmira itii pmses meayei.iap aik g* ts& pad& 

fluks kepadatan tinggi ( kejenuhan fluks tinggi ), intensitas tinggi tetapi 

kerugian tinggi, suatu isi silikon tin@ dm sasudah itu dapat menyerap air atau 

gas yang lebih rendah, menurunkan intensitas tetapi juga menurunkan keluaran, 



Di dalarn perputaran mesin-mesin listrik, ha1 yang diinginkan untuk 

komponen adalah dapat bekerja dengan kepadatan fluks yang lebih tinggi, 

untuk mencapai keluaran yang lebih besar, bahan magnetis perlu mempunyai 

suatu kejenuhan dan kepadatan fluks yang tinggi, oleh karena itu penambahan 

silikon adalah suatu kerugian. 

Di dalam mesin kecil dimana keluaran menjadi sangat penting, 

digunakan silikon atau lebih sedikit 0,5% pada kandungan bahan sekunder, 

pada sisi lain untuk turbo generator diinginkm dengan effisiensi ymg tinggi, 

dan oleh karena itu dalam rangka menekm rugi-rugi besi, digunakan besi 

dengan kindungan silikon yang tinggi (43%). 

Baja-Pelat memiliki kandungan silikon Iebih tinggi ( 4-5%) sebagai 

bahm penyusun baja - pelat, sebagian besar tidak banyak digunakan pada 

transformator, ~ a j a  ini adalah baja dengan nilai hambatan yang tinggi ( h. r.s.) 

oleh karena mempunyai nilai hambatan yang tinggi maka rugi arus pusar juga 

tinggi dan konsekuensi keluaran fluks menjadi rendah. 

Berbagai kelas dari baja-pelat elektrik ditetapkan dalam adalah 648- 

1970. Baja ini digunakan untuk transformator dan mesin-mesin listrik yang 

bekerja dengm frekuensi yang sama, baja gulung panas atau dingin adalah 648- 

1970 spesiflcasi ini bukan mengorientasikan pelat baja listrik yang di pakai 

untuk rangkaian magnetik dengan spesifik ketebalan, panjangnya clan dengan 

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

dan muatdindeks silikon untuk berbagai kelas. 

Tube1 2.1. dimensi Iebar dan panjang pe1ut b@u 

Butiran-butiran bahan baja yang di identi&sikan ( c.r.0.s) adalah 

benar-benar yang paling besar membuat medan magnet mmf yang tinggi, yang 

membuat mesin berputar pada ruang celah udaranya, akan tetapi jika besi 

Panjang (mm) 

lebar, rnm 

silicon digunakan terlalu jauh di daerah kejenuhan medan magnet nya ( B - H ) 

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

21 

3000 

1000 

2500 

1000 

2000 

1000 

1500 

750 



bersifat sangat besar, karena untuk dapat menahan ukuran mesin maka 

diperlukan suatu bahan dengan kerapatan garis-garis gaya tinggi. 

Di dalam baja-pelat lembaran yang spiral panas biasa dimana unsur 

kristal ditempatkan di suatu tempat yang dinamakan Crisatalographic, dari 

kristal individu dimana tidak menentukan arah lingkaran medan pada 

permukaan lembaran. Sebagai hasil, lembar gulung panas, mempunyai suatu 

nilai dapat menyerap air atau gas rendah. arah yang melingkar untuk material 

seeara magnetis super adalah pada yang lain di l e m b m  pelat baja, 

butiran bahan yang digulung dingin mengorientasikan baja. Baja ini dihasilkan 
m@aiaxi peng .mgm ditigih. Matef y.mg d** hi 

mempunyai kekuatan magnetis yang tinggi, arah yang melingkar dapat 

menyerap air atau gas paling tinggi. 
- - 
~ariasi besi lembaran dan arus pemagnetan yang b a s  melhgkari butir 

- butir b&an seperti di jelaskan pada garnbar 2.1. rugi besi dan rugi arus pusar 

ke arah melingkar untuk rapat garis gaya puncak ditentukan adalah masing- 

masing b&an per satuan. 

Gambar 2.1 . Kekqaan dari butir digulung mengorientasikan trafo sttel. 



Rugi besi maksimum untuk pemagnetan VA pada fiekuensi 50 Hz 

dan Bm = 1.5 WbM2 pada berbagai kelas seperti ditunjukkan di dalam Tabel 

Tabel 2.2. nilai pokok besi dun VAKG untuk Kelas berbeda c.r.0.s. 

2.1. kegunaan khusus bahan aloy 

Guna mendapatkan kerapatan garis gaya tinggi pada medan magnet 

yang lemah, seperti trafo instnunen, pemakaian dapat dibuat dari campuran 

logam magnetis khusus yang mempunyai garis gaya awal tinggi dan dapat 

menyerap air atau gas maksimum, sekelompok besi campuran logam yang 

Gerisi aikel mtiwa 30% smpai 90%, derigari unsui log- pelapis diriima dapat 

menunjukkan menyerap air atau gas sangat tinggi pada kerapatan garis gaya 

rendah dengan kerugian yang lebih rendah dibanding besi, campuran logam 

yang penting di kategod 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. 

Bahan ini terdiri dari campuran besi dan nikel alloy dengan tembaga, 

campuran logam ini dapat dibedakan dari tingkat kemurnian yang 

Grades 

1 3 6(62) 

1 23(5 6) 

112(5 1) 

101 (46) 

w/kg 

1,36 

1.23 

1,12 

1,Ol 

VAflrg 

2,65 

2,09 

1,66 

1,33 



tinggi,.hal itu mempunyai suatu nilai awal sangat tinggi dapat menyerap 

air atau gas yang relatif 100,000. 

4. Perminvar. 

Bahan ini adalah yang sering mempunyai suap nilai material magnetis 

yang dapat menyerap air atau gas,tidak terikat pada kekuatan bidang 

bahan. 

5. Permendur 

Inti pada mgkaian medan magnet yang tujuannya akan menyediakm 

fluks magnet utama tetapi juga medan magnet pada celah udara untuk 
pii im~ sepe~i  el emmame, osiloslrop, milcroIsorl dll, y.w iiiempOLillYai 

suatu nilai material. Seperti pada tabel. 

Table 2.3 Campurim Iugum dengan tujuan khusus 

2.2. Bahan isolasi. 

Bahan isolasi atau bahan isolator sangat berbeda aslinya dan unsur pada 

bahan isolator utama dirnana unsur utamanya adalah mono metalik, yang tidak 

tersusun teratur atau seragam atau heterogen baik pada komposisi, alami atau 

buatan. Banyak di antaranya yang bersifat alami, sebagai contoh sebagai 

pelapis bahan kerfas, kain, mika dan lilin. 

3.1. Variasi bahan isolasi elektrik. 

Ada banyak macam bahan material ymg &pat menedtikan pantas 

tidaknya suatu material dapat digunakan sebagai suatu bahan isolasi. Tahanan 

Propertis 

Yang dapat menyerap aidgas 
Banyaknya meyerap air/gas 
Kejenuhan 
Kepada€mn, (Wb/m2) 
Kekuataan , A/m 
Pemuaiaan panjang, PC 
Daya hmbat Ohm m 
Kepadataan Kg/ m2 
Panas jenis (J/~~-'c) 

Metal 

40.000 
120.000 

0.8 
0.47 
0.2 

13 x loa 
0,6 x loa 

8800 
439 

Permendur 

1000 
7000 
2.36 
1.5 
16.0 

9 x  loa 
0.4 x loa 

8050 
- 



daya atau bahan tahanan spesifik seperti tegangan atau kekuatan elektris, 

histeresis dielektrik dan karakteristik mekanis suatu bahan isolasi ideal hams 

mempun yai : 

( i ) Kekuatan Dielectric yang tinggi, dapat menahan temperatur 

( ii ) Resitivas tinggi atau hambat spesifik rendah 

( iii ) Histeresis dielektrik rendah. 

( iv ) Kemampuan hantar termal baik 

( v ) Mempunyai stabilitsls panas yang baik berkenaan dengan panas mestinya 

tidak berubah bentuk pada temperatur tinggi 

(vi). Mernpunyai kernarnpuatl menahan tegangai tar& dm tekanan mekatlis 

yang tinggi. 

Variasi bahan isolasi yang elektrik sangat luas dengan banyak faktor, termasuk: 

( i) Dimensi 

( ii) harga r.m.s., 

( iii) mekanikai . 
Data yang diperoleh oleh laboratorium pada saat menguji spesimen 

bahan diambil nilai dasar dimana suatu faktor keamananyamg tertinggi hams 

selalu disiapkan dalarn bentuk sekatan elektris 

2 3  Kenaikan temperatur bahan isolasi. 

Mesin listrik adalah suatu alat konversi.dimana generator dapat 

mengubah energi mekanis mejnadi energi listrik, suatu motor listrik akan 

mengubah daya listrik menjadi daya mekanis dan Transformator menyalurkan 

energi list& diui satu sisi (Pfimer) Ice sisi yiuig lak  (Sekuiider) dizigiui 

tegangan dan fiekuensi yang sama, Selama proses konversi ini berlangsung 

&m me.d imbuw Mgi - Mgi rmgkidiw t& m@ - mgl Jug@ *m 9 

te rjadi pada onderdil mesin yang terjadi karena adanya gesekan. 

Rugi-rugi yang terjadi pada mssin h e n a  proses konversi diubah 

menjadi kerugian energi, proses konversi pada mesin dan gerakan yang 

ditimbulkan karena putaran dan gesekan akan menimbulkan panas pada 

komponen dan kenaikan temperatur yang tinggi di sekitar bahan. 



Untuk memastikan bahwa operasi mesin mesin listrik dapat d i  

andalkan kenaikan temperatur pada tiap-tiap komponen harus dapat 

dikendalikan dalam skala tertentu. Rugi-rugi suatu mesin elektrik menjadi 

penting bukan karena menyebabkan effisiensi menjadi rendah, tetapi, karena 

akan mengakibatkan kenaikan temperatur. Kenaikan temperatur mempengaruhi 

kekuatan bahan isolasi. 

Seperti dinyatakan diatas, masing-masing bahan isolasi mempunyai 

suatu batas temperatur yang diijinkan, suatu bahan mungkin dapat beroperasi 

dengan mesin dan dapat bertahan untuk waktu yang cukup lama dalam periode 

tefientii. Dapat kits prtimbmgh contoh iintuk menggambarkm pentingpya 

kenaikan tempratur. 

Bahan Isolasi kelas A adalah suatu bahan isolasi dapat dinyatakan 

dengan suatu hubungan empiris, seperti : 

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

Di mana 

Tufe = waktu pakai bahan isolasi dalam tahun, 

0 = suhu milksimum material yang diperiakukan, 0' 

. wakhl pakai bahan ~solasi 
____* 

Gambar 2.2 . Temperatw naik dan membelok znztuk isolasi Adas A 



Mesin kecil dengan temperatur rendah bila diijinkan beroperasi dengan 

temperatur maksimum, maka ha1 ini akan sangat mempengamhi waktu pakai 

(umur) bahan isolasi. Operasi mesin tergantung pada kondisi isolasi, jelaslah 

bahwa bahan isolasi hams gunakan di dalarn temperatur yang sesuai dengan 

klas bahan. 

Sebagai tambahan pengamh kenaikan temperatur terhadap pemakaian 

bahan isoIasi, kenaikan temperatur berlebihan akan sangat mempengaruhi kerja 

mekanis pa& mesin yang sedang beroperasi dengan kondisi onderdil mesin dan 

kernampuan bahan yang telah ditentukan, 

Pmas ymg dihasikan suatu mesh terganmg dari banyak nya ndara 

yang berada disekitar mesin, pendingin atau ventilasi sistem cenderung untuk 

rnembuang panas dari mesin. Kenaikan Ternperatur sebenar nya terrgantung 

atas hubungan antara kondisiikondisi pendingin dan jumiah panas yang 

diiasilkan. 

Kenaikan temperatur di suatu mesin dapat dijaga di dalam batas aman 

dan baik dengan merancang sistem ventilasinya. Panas keluaran dari rnesin 

dapat di tahan pada bingkai mesin yang mempunyai sistem ventilasi yang baik 

dan bahan isolasi yang sesuai. 

23.1. Klasifikasi bahan isoiasi 

Klasifiasi bahan isolasi untuk piranti dan mesin-mesin listrik dalam 

hubungan dengan stabilitas panas,. klasifrkasi. kelas bahan isolasi dan 

temperatur ada pada tabel berikut: 

Kelas 
Y (fomely 0) 

A 
E 
I3 
F 
H 
G 

Temperatur 
90°c 
1 0 5 ' ~  
120°c 
1 3 0 ' ~  
1$5O~ 
1 80°c 

diatas 1 8 0 ~ ~  - 



Bahan isolasi kelas Y 

Adalah merupakan bahan berserat organic (Kertas, Karbon, Katun, Sutera 

dan sebagainya) yang tidak dicelup dalam bahan Pernis atau bahan 

pencelup lainnya. Juga termasuk disini bahan thermo plastic yang dapat 

menjadi lunak pada suhu yang rendah. 

Bahan isolasi kelas A 

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

ymg terbenam &lam cairan dieldctrikum (misalnya penyekat : fibre yang 

dipakai dalam transformator yang terendam dalam minyak). 

Bahan - bahm ini ahlah Kat-i, Silfera dan kerns ymg telah dicelup, 

termasuk juga kawat - kawat Enamel yang berlapis sebangsa Damar. 

Bahan isolasi kelas E 

Penyekat kawat Enamel yang memakai bahan pegikat Bolyvinyformal, 

Polyurenthme dan Damar Epoxy dan bahan pengikat lain semacam ini 

dengan bahan pengisi Celulose, Pertinaks dan Tekstolit, film Triacetate, 

film dan serat Poly Ethylene tereptithithalate. 

Bahan isolasi kelas B 

Bahan bukan organic (Mika, Gelas, Fibre, Asbes) dicelup atau direkat 

menjadi satu dengan Pernis atau Kompon biasanya tahan panas (dengan 

Damar minyak pengering, Bitumen, Sirlak, Bakelit dan lain - lainnya). 

Bahan isolasi kelas F 

Bahan bukan organic dicelup atau direkat mepjadi satu dengan Eposide, 

Polyurethane lain yang tahan panas tinggi. 

Bahan isolasi kelas H 

Semua bahan kofi~posisi deligall bal~arl dasaf Mika, Asbes d a ~ ~  Gelas 

Fibre dicelup dalam Silikon dan tidak mengandung sesuatu bahan organic 

(Kertas, Katun, dan sebagainya). Dalarn kelps ini termasuk juga karet 

Silikon. 



Bahan isolasi kelas C 

Bahan bukan organic yang tidak dicelup dan tidak terikat dengan zat-zat 

organic, misalnya : Mika, Mikanit yang tahan panas (menggunakan bahan 

pengikat bukan orgaik), Mikalek, Gelas dan bahan Keramik. 

Hanya satu bahan organic saja yang termasuk kelas C yaitu : Polytetra 

Fluoroethylene (Teflon). 

Bahan Isolasi Kelas G. 

Isolasi ini terdiri elari gabungan elari beberapa material seperti, mika, 

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

secara teratur. Gabungan material laid mungliin tercakup di kelas ini s u W  

di uji d a .  dapat mampu beke rja pada temperatur di atas material kelas H. 

23.2. Isolasi bahan listrik yang digunakrtn pada mesin Ihtrik modern 

a. ~ i k a .  

- Mika alam, Muscovita [X A12 A1 S i  0 (OH)2] disebut juga Lenit 

mika, mempakan bahan yang paling banyak digunakan. Selain itu 

Phologopite [X Mg, A1 Si3 Olo(OH)s] sifatnya tidak sebaik 

Muscovite, tetapi lebih tahan terhadap temperatur yang tinggi, 

mempunyai kestabilan yang tinggi dan jernih 

- Mika sintetis; Flourophlogopite, mika ini dibuat dengan jalan 

memanaskan campuran antara Silikat, Alumunium, Magnesium, 

dan ditambahkan kedalamnya Flourence Coumpond. Susunan 

atomnya hampir sama dengan Phlogopite. 

Campuran - campuran mika : 

Diantara campuran - campuran mika yang terpentung adalah : Glass 

bdutlded mica (Micdex), yaitu gel& yang dilagisi rnika, W a g  - 

kadang bahan ini dicampurkan Alumunium dan Reconstitud mica, 

merupakm bahan mika ymg mempllnyrti s u s u m  tertentu ymg 

memunglunkan diambil lapisannya, 



Penggunaan mika : 

i. Sebagai bahan isolasi yang terpenting seperti pada elemen - 

elemen pemanas pa& mesin - mesin listrik. 

ii. Sebagai bahan dielektrik termasuk kelas C, karena tahan terhadap 

temperature, bila dicampur dengan dielektrik kelas A akan 

membentuk golongan perantara B dan bila dicampur dengan 

silicon menghas ik  bahan dielektrik kelas B dipergunakan 

sebagai bahan pengisi kapasitor. 

b. Mikfolium. 

Merupalian sanmtu pembuagkils tefditi dari mika tipis yang akan dilapisi 

dengan kertas kering. 

c. UM berserat. 

Dibuat dari material logam alkali oksida yang akan membentuk suatu 

serat permukaan pada bahan silikat kaca. 

d. Asbes 

Asbes merupakan bahan yang berserat, tidak kuat dan mudah putus. 

Selain i t -  asbes tidak dapat terbakar jadi tahan panas yang tinggi. Asbes 

dapat dibuat lempeng = lempeng tipis, ywg disebut kertas asbes. 

Sedan* semen asbes dibuat dari bahan semen Portland sebagai 

pengikat dan asbes sebagai pengisi, kemudian dipress dalarn keadaan 

dingin dan dibuat dalam bentuk papan, lempeng, tabung dan lain - lain. 

Asbes disamping digunakan sebagai penyekat panas, juga sebagai 

penyekat lisrtik. Sebagai penyekat listrik, asbes dipergunakan pada 

tegangan rendah. Untuk mempertinggi daya rekat listriknya, asbes 

dicelup dalam gernis, sklak atau penyekat l h y a ,  sehingga daya 

mekanis dan daya tahan air lebih kuat. 

e. Seratkatun. 

Serat Kapas yaag ditenun, yang bisa digunakan sebagai tahaaaa dan 

mempunyai sifat sediiit higroskopik. 



f. Polyamides. 

Dengan bentuk lembaran nilon yang mempunyai kekuatan mekanis 

tinggi serta mempunyai kemampuan menahan temperatur yang tinggi 

tanpa merusak. 

g. Damar buatan 

Cat damar buatan ini seperti plastik atau jenis nilon yang mempunyai 

suatu ujung yang lembut dan telah digunakan untuk melapisi banyak 

lilitan, 

h. Kayu 

Biasarya adalah Damar buatan yang dilapisi dengm bahan yang kern. 

i. Silikon 

Material yang disusun Setengah tidak teratur dengan struktur dasar 

atom oksigen dan helium, bahan ini masuk klasifikasi bahan isolasi klas 

H yang beroperasi pada temperatur pada 180 OC. 

j. Resin Epoxy. 

Bahan ini sangat baik karena mempunyai daya rekat yang hebat dan 

bisa digunakan untuk vanish terutama untuk t d o  yang kecil 

k. Minyak mineral 

Banyak digunakan sebagai bahan pendingin isolasi trafo, karakteristik 

penting adalah sifat kimianya yang stabil, tahan terhadap karat, dengan 

kekentalan yang baik serta mempunyai kekuatan elektris yang tinggi 

serta bersih kedap air. 

1. Askarels 

Bahan ini adalah bahan sintetik dengan cairan isolasi yang tidak mudah 

terbakar ketika terjadi lomatan api, cairm hsulhg tidak mudah 

terbakar,secara umum askarel ukurannya adalah 60140, dari 

Hexachlordiphenyl triclorovenzine &an memberikan titik cair yang 

rendah dan kekentalan yang baik, serta mempunyai karakteristik 

menahan panas yang baa. 



2.4. Aplikasi bahan isolasi. 

Beberapa pertimbanagan penting dalam penggunaan material termasuk 

di dalam penggunaan secara umum pada peralatan listrik dan mesin-mesin 

listrik, seperti yang di gunakan untuk isolasi. 

( i). kawat untuk coil magnetis dan belitan utarna mesin listrik 

( ii). Lamhasi 

( iii). trafo dan Mesh. 

Isolasi kawat. 

Kawat pejal yang biasa digunakan didalam peralatan electromagnetis, 

clan mesh-mesin listrik, ha1 utama yang harps diperhatikan pada bahan 

isolasi ini adalah sifat fleksibilitas, serta aplikasi dan kemampuan 

bahan mendm tekmm dan wikm sep jang  kawat selama proses 

pembuatan, bahan ini termasuk kedalam katagori isolasi Was A, yang 

terdiri dari suatu lapisan cairan pernis yang melapisi bahan kawat dan 

kemudian di panaskan untuk mendapatkan suatu perlindungan pada 

bahan dan untuk mendapatkan suatu kekuatan dielektrik yang thggi. 

Proses ini sangat murah dan cepat dan ole9 karena itu, kawat berlapis 

email digunakan hampir yang bersifat universal untuk motor [yang] 

kecil dm piranti industri, dalam pemakaian lapisan pernis dengan 

ketebalan yang sangat tipis antara 0,055 sampai 0,075 mm, 

Kapas 

Terdiri dari bmang kapas yang baik dengan tertentu dan dibentuk 

seperti sekrup kawat di dalarn mesin. 

Sutera 

Banyak digunakan sebagai pelindung kawat mempunyai suatu faktor 

kekuatan dielektrik yang tinggi serta sangat baik sebagai bahan isolasi 

kering akan tetapi sangat jarang digun karena harga nya sangat 

mahal. 
"k"t 



Kaca Berserat 

Biasanya adalah suatu benang serat kaca yang dipilin berbentuk 

lembaran atau kawat bulat untuk melindungi bahan dengan ketebalan 

sekitar 0,15 ke 0,22mm. Benang serat kaca biasanya banyak digunakan 

sebagai bahan pelindung pada belitan dan termasuk dalam isolasi klas 

B. 

2.5. Bahan isolasi untuk laminasi. 

Susunan laminasi pada mesin-mesin modern yang menggunakan 

tekanan tinggi pada saat perakitan nya, dan untuk menghindari benhran / 

gesekan antar metal dengan metal bahan laminasi hams mampu melindungi 

bagian-bagian metal serta mampu menjadi bahan isolasi yang baik. . 
1. Insulin 

Insulin adalah kaolin campuran dimana di kedua sisinya direkat yang 

biasa digunakan sebagai bahan laminasi dengan ketebalan lapisan laminasi 

antara 0,01 sampai 0,025 mm. 

2. Oksida 

Oksida alami yang yang digunakan untuk melindungi bahan selama 

proses panas terjadi akan tetapi bisa saja isolasilpenyekatan ini menjadi kurang 

Karena ada extra oxidecoating, yaitu suatu perlawanan panas dari pembwgkus 

oksida alami yang te jadi sglama proses pemanasan terjadi. 

3. Pernis 

Pernis adalah bahan isolasi yang paling efektif yang pemah digunakan 

selama ini, dapat menghambat terjadinya pengkaratan pada bahan larninasi yang 

diakibatkan adanya kenaikan temperatur yang tinggi selama mesin listrik 

bekerja Pernis pada umumnya dipakai di kedua sisi laminasi , dengan ketebalan 

laminasi rata-rata sekitar 0,006 mm dan pada plat 0,05 mm, faktor ketebalan 

pernis pada b&an dalarn satu tumpukan sekitar 0,95. 



2.6 .Bahan isolasi mesin. 

Generator dan motor AC / DC yang digunakan untuk industri pada 

umumnya dibatasi pada isolasi klas A atau E, tetapi untuk dinamo, turbo 

generator, motor traksi dan mesin kapal terbang dibatasi dengan isolasi klas B 

penggunaan bahan isolasi yang lebih tinggi terutarna untuk penggunaan mesin 

listrik yang beroperasi pada temperatur yang lebih tinggi biasanya untuk ukuran 

mesin-mesin listtik yang lebih besar menggunakan isolasi klas E yang 

biasanya cli gunakan unh& motor incluksi. 

Bahan isolasi juga banyak digunakan untuk pelindung kawat bulat dan 

kawat segi empat. Konduktor bertekanan (bar) seperti yang digunakan untuk 

armatur 6angka.r) pada mesin-mesh besar, dan penggunaan bahan isolasinya 

adalah sebagai berikut : 

i . 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 dilapisi bahan seperti damar. 

Katun dan tape kain 

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

dipenuhi untuk mencegah penyerapan air. 

Material Berserat 

Bahan ini biasanya digunakan untuk lapisan slot pada mesin tegangan 

rendah, dengan ketebalan bahan mulai 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 

gelaslkaca berserat, mika dan asbes. 

kaca berserat 

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

kawat pijar benang secara berkelanjutan dan dicelup dengan pernis. 

Kekuatan dielektriknya adalah 40 kv sampai 48 kv Imm, untuk jenis 

dari pernis menentukan temperatur operasi yang aman sampai serat 

kaca sendiri dapat berdii disuatu temperatur 25 '~ .  

Mika 

Mika yang banyak digunakan dalam bentuk berikut: 

( i) lembar, penuh, kerucut, cinch, dm 

( ii) tape. 

Mika yang digunakan adalah hasil dari pemisahan lapisan atas ( 0,0125 

sampai 0,025 mm yang dalam pembuatan lembar mikanit, mesin yang 

di geser ketebalm yag dipe:il*m, defigm mmggunakaa la aau dms 

buatan, dan kemudian diberikan tekanan panas untuk memindahkan bahan 

pe lmt  d m  untuk memperkuat keseluruhan bahan ke dalam plat padat. 

Mika Tape terdid dari mika tipis yang diambil pada lapisan bagian atas 

dari mekanit seperti lembaran tipis b m u t u  tinggi, yang kemudian di 

ditarnbahkan bahan dad kain kapas atau kaca berserat untuk memberi kekuatan 

mekanis. Kapas atau kertas yang digunakan sebagai bahan pendukung hams 

menyesuaikan ketebalan pelapisan untuk &pat menghasilkan suatu kekuatan 

mekanis dan temperatur yang tepat serta &pat masuk ke dalam katagori isolasi 

klas B, mika Tape sebagian besar banyak digunakan untuk kumparan-medan 

dinamo dan perlengkapan perekaman tracdon motor, untuk perekaman coil 

tegangan tinggi, dan dinamo, pernis yang dibuat dahi darnat atau getah alami. 

pernis silisium Yang baru lebih bersifat tahan panas dan tahan air 

dibanding pernis lain, dan memungkinkan mesh dengan isolasi bahan kaca 

berserat bisa beroperasi sampai pada temperatur 200-250 OC. 



Laminasi kertas, kain kapas, asbes, dll, membentuk bagian dengan 

lapisan pengikat material dengan damar buatan yang digunakan untuk terminal 

tegangan tegangan rendah pada mesin ac /  dc. 

Porselin atau bahan isolasi lain yang banyak digunakan untuk 

membatasi pemanasan pada terminal mesin -mesin listrik tegangan tinggi 

2.7. Bahan isolasi untuk trafo 

Bahan isolasi berserat klas A pada umumnya dipakai 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 

mengurangj beban mereka yaitu tukang las jinjing dan dipesawat terbang. 

Kapas atau kain yang diminyaki; marnpu digunakan untuk perekaman 

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

dm juga mtam yang utama dm lilitm sekunder. 

buatan rash 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. 



PEMANASAN DAN PENDINGINAN 
PADA MESIN LISTRIK 

3. Model-model Disipasi (penyebaran) Panas 

3.1 Disipasi Panas. Proses transfer energi pada trasformator dan konversi 

energi elektromekanik dalam kasus mesin Iistrik berotasi melibatkan arus dalarn 

konduktor dan flttks pada hgian-bagian fmmagtletik. Ini berati hilangnya 1 2 ~  

pada kehilangan akhir gulungan teras dalam teras feromagnetik. Tambahan 

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

penutup dalam hal kebocoran fiuks. 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, $an pemindahan panas tersebut dibantu oleh radiasi dari 

permukaan luar. 

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

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

sirhi t  elektrik memiliki potensi V1 dan V2 maka arus yang mengalir adalah 

sebagai berikut: 

I = (v1- V2)/ R 

Dimana R adalah tahanan listrik media konduksi antar keduanya. Umumnya 

kita dapat meiiulis pe rmaan  a l i m  panas b e r h k a n  konduksi yang terjadi 

antara kedua permukaan yang dipisahkan okeh media konduksi panas, sebagai 

berikut: 

Qcm= 01- €41 % +~*~.r,*.~qr*~r*~.~~~+~9+IfI+*ttII,~ttttttt9I~*~tII+I~~a~~a*Iq~-~q~-9~~~~~**Itttt~+-.Iq~.q(3~l) 

Dhana, Qcm = panas yang disebarkan oleh konduksi W; 

Q 1 4 2  = temperatur kedua pennukaan yang dilekatkan, "C 

I&, = resistan suhu media konduksi, suhu dalam ukuran ohm (atau 

dalam "CtW.} 



Resistansi thermal. Thermal ohm didefinisikan sebagai resistensi 

thermal yang mengakibatkan jatuhnya suhu I0C per watt aliran panas. 

Persamaan. 3.1 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: 

& = ptls ....................................................................................... ( 3.2) 

= m s  ........................................................................................ ( 3.3) 

P = resistivitas thermal material, @thermal) m atau OC - m/W; 

(j " yp kOii&&ti"irn fierriial W/QC , 3 

t = jarak media, m; 

S = area permukaan ymg dipisahkan oleh media, m' 

~ersamaan 3.1 dapat dituiis sebagai be&t 

ow= @(el-e2)/pt) .w ........................................................... ( 3.4) 

Panas yang disebarkan per unit m a  permukaan oleh konduksi adalah: 

- el - pt . w/m2 .................................................................. 'lw - ( 3.5) 

perbedaan suhu sepanjang media konduksi adalah 

8=81-8t 

= QwF& ................................................................................... ( 3-61 

= Qcoll (ptlS) ............................................................................... ( 3-71 

Mempertimbangkan Persamaan. 3.7 kita mengetahui bahwa material memiliki 

nilai resistivitas thermal yang akan menyebarkan lebih sedikit panas atau untuk 

disipasilpenyebaran panas yang sarna temperaturnya malah bisa jadi lebih 

tinggi. 



Table 3.1 memberih nilai resistivitas thermal berbagai jenis material. 

Dari table 3.1 kita memiliki p=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 

konduksi. Kontak sempurna antam pennukafin yang dipanaskan dan pendingin 

(coolant) pada permukaan luar akan sangat jarang. Oleh sebab itu, perbedaan 

suhu 8 umuttltlya ditent-ukaa oleh kondisi alitatf caitan misalnya, apakah diran 

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: 

q, = pc (0, - Of) w/m2 . . ... . . .. .. .. .. .. . . ... ... ...... .. .. ... .. . . . . ( 3.8) 

dirnana 8, dan Bf adalah suhu pennukaan dan cairan dan bahwa pc bernilai 

antara 50 - 1500 bagi minyak dan 10 = 50 untuk udara. 

Bahan 

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

Bahan 

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

Resistivitas 
Thermal 

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

Resistivitas 
Thermal 

Ohmmeter 
4 

3 

0,02 
0,05-0,l 
0,Ol 
0,005 
0,0026 



Contoh 3.1 sebuah batang tembaga berdiameter 12mm diinsulasikun dengan 

tabung micaniti yang menutupi batangan tembaga tersebut dan kepada rotor 

pada mesuab motor rotor. Tabung micanite tersebut memiliki ketebalan 1,5 mm 

dan merniliki resistivitas thermal 8Qm. Hitunglah hilangnya pansa yang akan 

melewati batang tembaga kepada besi jika perbedaan suhunya yang sebesar 

25OC dipertahankun. Panjang batangan tembaga tersebut adalah 0,2 mm. 

Solusinya: lihat gambar 3.1 

Area insulasi dijalur aliran panas 

S = periphery micanite pa& jarak radius rata-rata x panjang 

=n(12 + 15) x 10" x0.2 
2 2 = 8,48 x 10- m 

Dari persamaan resistans thermal tabung rnicanite 3.2 

= pt/S = (8 x 1,5 x / (8,48 x 10'~) 

= 1,415 R 

Dari persamaan penyebaran panas 3 . 1  

Qq= (81-B2)/Re=25/ 1 , 4 1 5 ~  17,67 W 

Contoh 3.2. kondukiivitas thermal rangkaian laminasi armalure 20 kali Iipar 

lebih besar sepanjang arah laminasi seperti pada arah dibalik laminasi. 

HitungIah hilangnya pansa yang dibndhikan sepanjang laminasi pada 

sebuah tumpukan setebal40 mm dan 6000 mm2 dibagian sambungan dengan 

perbedaan suhu sebesar 20°C. diketahui bahwa perbedaan suhu adalah 5 O C  

akan mengakibatkun 25 W akan dikonduhikan melalui bagian sambungan 

2500 mm2 diarea dun kefebalan 20 mm diukur sepmjang laminasi. 

Solusi. 

Diketahui: 

Q,=25 W ; t=20mm=20x10"m 

S =2500mm2=25x l o 4 &  ; dan8=e1-&=50C 

Data ini mengasu pada arah sepanjang laminasi Dari persamaan 3.4, 

Qq = S (QI - Q2)/ ~t 

aailu 2 5 = { 2 5 x 1 0 4 x 5 ) / { p x 2 x  10-2) 



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

[diketahui bahwa rasio {resistivitas dibalik laminasi/resistivitas 

sepanjang laminasi] = 20) 

Menggunakan persamaan 3.4, panas yang dikonduksikan dibalik 

laminasi adalah 

Qcq = S (01 - 0211 pt 

=[6000x10~x20] / [0 ,5x40x10~~]=6w 

3.1.2 Radiasi. Panas yang disebarkan oleh radiasi h i  p e r m h  tergantung 

pada suhunya dan karakteristik lainnya seperti warna, kekasaran, dll. 

Uritiik lrasus diiiiatla permukm tadiasi spherical sangat kecil tetdapat 

dalarn cangkang permukaan besar atau berwarna hitam, panas yang diradiasikan 

perunit permukaan ditentukan oleh hukun Stefan Boltzinian sebagai berikut: 

Qrod = 5,9 x 10 -% (TI4 - To4 ) w/m2 

Dimana TI, To = suhu pasti perrnukaan emisi dan media ambien, K; 

el, & = suhu permukaan emisi dan medium ambien, "C; 

e = coefisien emisivitas; = 1 untuk permukaan yang hitam pekat dan 

selalu lebih kecil dari kesatuan unit lainnya. 

Tabei 3.2 memberikun he$sien misivitm dan faktor-faktor penyerapan bagi 
berbagai bentukpermukaan 

Persamaan 3.9 dapat ditulis sebagai berikut: 

faktor absorsi 
0,15 

permukaan 
alumunium 

keras 1 lunak 
logam cor 

alumunium 
timah cor 

putih 
abu-abu 

Permisivitas 
0,lO 

0,24 
0,55 

0,55 

0,90 
0,95 



Sekarang (TI - To) = [(273 + 01) - (273 + 00)]= 0, - 02= 0 

Mewakili kenaikan suhu, diatas ambang batas normal 

Istilah [TI' + T ~ *  To + TI ~2 + T,-,~] 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 eK, (TI - TO) 

= 5,7 x 10 eK, (01 - 02) w/m2 

Dimana K, = [T]~  + T~~ TO + TI  TO^ +  TO^] 

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

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

bahwa nilai 0,83" adalah ambang batas keselamatan, maka kita membuat 

persamaan sebagai berikut: 

q,, = 5,7 x i o -' x o,g3 K, (el - e2) 

= 4,8 x 10 " &(el- 02)=& (91 - 02) 

= &, . O1 W/m2 ................................................... ( 3 . 1 1 )  

Dimana h,, = 4,8 x 10 -' K, 

= penyebaran panas khusus yang dimodifhsi atau ukuran 

emisivitas dalam w/m2 pada kenaikan suhu sebesar 1 "C. 

Nilainya bergantung pada tenmperatur 81 dan 02 dan oleh 

sebab itu tidak konstan. 

TabeZ 3.3 memberikan nilai &dengun mempertimbangkan Kenaikan 
suhu dun suhu media ambien. 

Total penyebaran panas oleh radiasi adalah sebagai berikut: 

Q r ~ d  = qr& x s = & 0 S Watt 

-. ---- - - - - -- .. - --- .. -- - - -- -- - - -- - - - -- 

Temperatur suhu O'C Temperatur media ambien O'C 



Pada mesin-mesin elekonik 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: 

q d  = 2,9 eel-l7 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 dieat warna kusam cenderung besar. Oleh sebab itu 

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

memperksiw penyebwm panas Mbat rdiasi. Hal hi menjaga kenailcan s-uhu 

mesin bernilai sangat rendah. 

Beberapa piranti elekonik, khususnya transformer digunakan untuk 

pemakaian luar ruangan. Aiat tersebut akan menyerap panas dad te& matahad 

oleh insolasi. Atmospir luar bumi menerima sekitar 1,3 kw/m2 dan dalam 

kondisi iklim clan udara yang baik, sekitar dua pertiga [hampir semuanyaj akan 

menyerap energi panas besar dengan naiknya inskalasi. Oleh sebab itu suhu 

naik beberapa derajat. Namim, jika faktor penyerapan bemiiai kecii, maka 

radiasi sinar matahari di re-emitted. 

Contoh 33.  badan radiasi panas dapat diasurnsikan sebagai permu- 

sperikal dengan koeJisien ernisivitas = 0,8. suhu badan sebesar 60°C dan pada 

dinding ruang, dimana alat tersebut diletakkan, &lah 20°C. Tenhrkan panas 

yang diradiasikarn dari badan alat dalarn u h a n  watper meter persegi. 

Solusi 

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

To= 273 +20=293K 

Menggunakan persamaan 3.9 

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

= 224 "C w/m2 



Contoh 3.4 Sebuah elemen resistor dengan 250V, 1 Kw terbuat dar strip krome 

nikel setebal i 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 asurnsi bahwa semisivitas = 0,9 mengeluarkan radiasi efisiensi 

sebesar 0,75, resistivitas krom nikel 1 x 10 -' &I. 
Solusi. Suhu strip adalah 01 = 300 + 30 = 330°C 

Suhu media ambient el = 30°C 

Suhu pasti strip TI = 330 + 273 = 603 K 

Suhu pasti media ambient 

To = 30 + 273 = 303K 

Koefisien emisivitas = 0,9 

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

b h  persamaan 3.8, penyebaran panas yang disebibkan radiasi adalah: 

qrod = 5,7 x 10 -8 e ( ~ 1 ~  -  TO^ ) = 5,7 x 10 a x 0,675 (603~- 303~) 
- 446 wm2 - 

Resisten strip R = voltase2 / tenaga = {25012 / 1000 = 62,5 SZ 

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

t = ketebalan strip, m. 

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

Resistans strip R = pl / wt 

= [I x 10 11 / [0,2 x I0 -3 = 51 1 w x 10 -3 a 
(5 Vw) x 10 '2 = 62,5 atau 

Yw = 12500. 

Permukaan penyebar panas, mengindahkan bagian pinggir, S = 2 Iw. 

Total panas yang diradiasikw = q d  x S = 4760 x 2 Iw = 9520 Iw 

9520 1w = atau lw = 0,105 

Tetapi Vw = 12500 lw = 0,105 

Atau 1 = 36,2 m 

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



3.1.3 Konveksi. Penyebaran panas oleh konveksi diklasifrkasikan kedalam dua 

kategori, alami dan buatan. 

a. Konveksi dami. 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 a l m i  adalslh 

sebagai berikut 

qrd = (0, - w/m2 

dimana & = konstan tergantung pada bentuk dan dimensi badan 

pemanas. 

n 
= konstan, tergantung pada bentuk dan dimensi badan 

pemanas. Nilai berkisar antara 1 dan 1,25. 

= suhu pmukaan emisi, "C 

O2 = suhu media ambient, 'C 

jikan = 1 

panas yang disebarkan perunit area oleh konveksi, 

qrod = KO (01 - 02) = L m v  0 

dimana Lmv = penyebaran panas tertentu atau memisivitas yang 

diakibatkan konveksi yang diukur dalam w/m2 - "C 

total panas yang disebarkan oleh konveksi adalah; 

Qcomv= qcomv S = L m v  0 S watt 

Konveksi adalali fenornetla kotmplelcs d m  pmas ymg diconvented d m  

sangat tergantung pada berbagai variable seperti, i] densitas tenaga, ii] 

perbedaan s;lhu antar permuakaan pada saat terjadi pemanasan dan 

pendinghan, iii] tinggi permukaan dan kondisi permukaan panas yang 

di orientasikan, iv] resistivitas thermal, densitas, panas tertentu, dan 

koevisien ekspansi volumetrik cairan, dan v] konstan gravitasi. 



Untuk dapat menemukan perubahan panas dapat menggunakan 

rumus berikut setelah mengembangkan jarak suhu dan struktur mesin 

dan transformer. Untuk alat vertikal dengan ketinggian tidak kurang 

dari 1 meter dan dengan perbedaan suhu 0 antam permukaan dan udara 

ambien tekanan atmosfir p, 

q,,, = 2 0 w/m2 

untuk tabung vertikal dengan diameter d meter, 
114 514 q,, = 1,3d- 9 w/m2 

b. Konveksi buatan. Pada mesh-mesh modem 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, permukm tersebut dapat terbuka atau tertutup. 

Peningkatan penyebaran panas menggunakan ledakan udara diasilkan 
iileh :hwYYa onve ksi pen&iiingm eny.e bslliatl 

menggunakan konveksi buatan sangat nunit karena sangat bergantung 

pada fitur kosntruksi mesin tersebut. detil--detil fitur konstruksional 

berbeda pada setiap mesh 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: 

xOmv= born, (1 + dv) w/m2 - O C  

Dimana 

Lm, = penyebaran panas tertentu pada permukaan yang diledakkan. 

Lmv = penyebaran panas tertentu akibat konveksi alarni. 

V = kecepatan relatif permukaan pendingin dan ledakan udara, d s  



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

= 1,3 untuk ledakan yang seragam. 

Nilai Kv dapat turun menjadi 0,s pada ledakan yang tidak seragam. 

3.2. 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 

iersebut pmas yang dihasikm mesin sebmdig dengm panas yang 

hilang pada permukaan oleh radiasi dan konveksi. 

Telah diketahui bahwa pmas ymg disebai'kan sleh radiasi memiliki 

hubungan sebagai berikut: 

Q,, = & 0 s  watt 

~ i k a  suhu bertahan pada batas normal konvensional bagi mesin elektronik. ~ i t a  

juga telah mengetahui bahwa kenaikan suhu beragam mulai dari batas moderat 

hingga penyebaran yang disebarkan oleh konveksi adalah sebagai berikut: 

Qwmv = L m v  0 s  waft 

Total panas yang diradiasikan oleh radiasi ditambah konveksi adalah 

Q - Q d  + Qwmv = 0 s  watt + LmV 0 s  watt 

=(a,.(,'j+A-,v)eS=IeS 

Dimana I = 31,d + &, 

= 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 

terhitdiip arus udara sefagam. Oleh sebitb itu pendingin alamiah ywg dspat 

digunakan hanya berguna bagi level terbatas suhu. Walaupun hasilnya cukup 

akurat jika I dipahmi hanya konstan pada kenaikm suhu yang diketahui. 



Table 3.4 memberikun hilangnya total penyebaran yang diakibatkun 
konveksi ditambah rdiasi sebesar 40°C 

logam gosok 

cemaran logam 

alumunium cor 

minyak lumas 

pernis pelindung 

tali kapas 

tali pernis 

3 3  suhu Ambien. 

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 
&betiam hatlYYa jw hmpiP kesel-wrihatl panas disebatw oleh koa"eksi 

3.4.TEMPERATUR GRADIEN 

3.4.1 Suhu Internal {suhu hot spotj. 

Hilangnya panas pada bagian mesin elektronik muncul didalam bagian 

inti dan lilitan. Kehilangan hi,  yang dihasikm didalam, disebarkan 

kepermukaan dimana panas tersebut diradiasikan oleh badan pemanas. Aliran 

udara panas hi, dimulai dari bagian dimana panas tersebut dibentuk hingga 

permukaan pendingin dimana panas ditransformasikan kependingin, penting 
-li*t.& iiien. ' entiikatl srrhu hot spot dm sllhti ditmma miterial-material iasulasi 

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 pennukaan eksternal dibawah batas panas minimal. Dalam rangka 

menghindari kerusakan pada matrial insulasi kita harus menentukan suhu titik 

terpanas, tempat dimana suhu lokal paling tinggi. 

OIeh sebab itu harus ditentukan dengan tepat dan bahwa perbedaan 

temperatur antara permukm luar dimana p a n s  dibawa pergi asln titik terpanas 

didalam kumparan, dimana panas menjalar melalui konduktor dan isolasi 

sebelum dapat disebarkan d m  dihilangkan. Masalahaya memang tidak 

sesederhana itu, sebab rumitnya sifat alami mesin dan juga disebabkan desainer 

sangat tergantung pada rumus rumus empiris dan hasil percobaan. 

3.4.2. Kalkulasi Suhu Internal. 

Gambar 5.2 mewakili pelat sangat besar dengan ketebalan ,t', terdiri 

atas material homogen. Dengan asumsi panjang dan febar pelat menjadi sangat 

besar dibandingkan dengan ketebalan, aliran panas harus diperhitungkan hanya 

diatur ketebalannya Cjika arahnya seperti yang terlihat pada gambar 3.2). aliran 

panas dimulai dari pusat keluar kedua permukaan dengau asumsi bahwa mereka 

akan berada pada suhu yang sama. 

Seharusnya 

1 = panjang pelat, m 

w = lebarpelat, m 

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

q = panas yang diasilkan per unit volume, wlm2 

8 kenaikan s t h e ,  eC 

Pertimbangkan elemen strip ketebalan dx pada jarak x dari pusat dan 

biarkan de menjadi pe rbabn  suhu 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: 

ae = konduksi panas x resistensi thermal strip 

= qlwx X (pdzllw) = qpx dx 

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

tersebut sepanjang jalur aliran panas. 

e=P0 w~ dx = *x2 I 2 

oleh sebab itu kurva perbedaan suhu yang berbentuk parabola seperti yang 

terlihat pada garnbar 3.2. 
d#i wfsmaan 22 perbedm siiliii mfafa .usat dan pm.&aan - 9 

{misahya, x = %)adalah: 

e, = (qpt2 I 8) oc 
oieh sebab itu untuk tit& terpanas {pusat peiatf 

em= eo=t;e0=(qpt2/8)+e3 

dimana 03 = sUhU permukaan. 



BAB IV 

MOTOR INDUKSI 

4. 1. 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 

(berputarj dikenal sebagai rotor, walaupun demikian ada beberapa bagian yang 

berbeda dari mesin arus searah, sepetti 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 ymg berketebalan 0,4 mm sampai dengad 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 ini di pasang didalam sebuah 

ganjar baja. lfntuk motor - motor kecil laminasi - laminasinya berbentuk 

cinch. Gambar 2.1 menunjukkan laminasi stator dgngan 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 kkwensi fluks 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 dm jenis. 



i. Rotor Relitan, gulungannya sama dengan gulungan 3 - fasa dalam stator. 

Ujung - ujung gulungannya dibawa keluar dan disambungkan ke cincin - 

cincin geser. Untuk menambah torsi starting dan membutuhkan arus starting, 

dapat ditambahkan Rheostat starting yang di sambungan diantara cincin 

geser dan ujung-ujung gulungannya. Lembaran atau lempengan rotor 

ditunjukkan di gambar 2.2. gambar 2.3 dan 2.4 memperlihatkan rotor belitan 

sebuah motor induksi. 

ii. Rotor s~mgkar - b@ing terdiri atas batang batang penghantar yang di 

tempatkan didalam alur - alur rotornya. Setiap ujung batang - batang rotor 

diliiiBBm&m sh@t oleli ujung - ujmg cich pdat  ymg terdagat (tefb-wt 

dari tembaga, kuningan atau aluminium). Torsi starting dapat ditingkatkan 

didalam rotor sangkar dengan jalan menggandakan rotor sangkarnya atau 

dengan batang dalam (deep bar). Sebuah rotor sangkar ganda terdM 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. 

Sedangkan sangkar terbawah bertahanan rendah yang melayani sebagai 

gulungan kerja motor batang - batang untuk sangkar terbawah ini terbuat 

dari tenaga. Gambar 4.1 menggambatkan penampang memanjang sebuah 

motor Induksi rotor belitan. 

4.2 Persamaan Keluaran (Output) 

Keluaran sebuah motor induksikan ditentukan dengan, 

Masukan motor (watt) x eJisien 
BHP = .................................... 

746 
(4.1) 

Masukan untuk motor Induksi 3- fase 

= 3  x V x I x O n s  4 .............................................. (4.2) 

Dirnana, V = tegangan catu perfase (Volt) 

I = arus perfase (Amp) 
Ons 4 = factor daya. 

Emf lawan, B perfasa adalah lebih kecil tegangan catunya. 
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Gambar. 4.1 Penampang memanjang motor induhi rotor belitan 
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Gambar 4.2. Penampang sebuah motor induhi rotor belitan 



Umpama, V = 1,05 x E 

Dan x subsitusikan ke dalarn pesamaan (2.2) 

Masukkan motor = 3 x 1,05 E X I Cos 4 ............................. (4.3) 

Namun Emf lawan untuk sebuah motor induksi 3 fasa diberikan dengan 

,E = 4,44 x f x Kw x 4 x T ........................................... (4.4) 

Atau, 

E=2,22xfxKwx # x  Z ................................................. (4.5) 

Dengan, 

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

dan factor celah busur (pitch). 

4 = fluksi perkutup (weber). 

Z = jumlah penghantar stator per fasa: 

T = jumlah lilitan stater perfasa. 

P x N  ................................................................. "a f=- (4.6) 

Dimana, 

P = jumlah kutub 

N = kecepatan sinkron (rpm) 

Fluksi total, P X 4 = rapat fluksi di celah udara luas celah udara. 

.......................................... = B x n x D x  L (4.7) 

Atau, 

dengan, B = rapat fluksi rata - rata didalam celah udara (Wblm * ). 
D = diameter terdalam pada stator (meter). 

L = panjang kotor inti stator (meter). 

Subsitusikan untuk r dm 4 dari persamaan (2.5) dan (2.7) kedalam 

persamaan (2.5) 



P x N  xD 
E=2,22xKwx - x(Bx-x L)xZ 

120 P 

E= 2y222xKw xNx3xxx B x L  xZ ................................. 
120 

(4.9) 

Sub t i tush  untuk E dari persarnaan (2.8) didalam persarnaan (Uj,  

maka masukan untuk motor menjadi, 

Masukan untuk motor, 

- - 1905x2'222 x KwxBx x2 x Cos( x D' x LxN 
120 

Di mana , Q = beban listrik spesifk yaitu penghantar amper total per meter 

kelilingnya (periphery). 

Maka , 
Bm = 1,05 x 2,222 .................. x (KwxBx qxn ix  CosC x D% LxN)xq (4.10) 

1 20 

dengan, 

K = koefisien keluaran, dan sebanding, 

Atau, = 
1 

xKwxBxqx77x cos4 ............................. (4.12) 
4,06 xl0 



Persamaan (2.10) juga dapat dinyatakan seperti, 

1 BHP 
02xl=(-)x(-) ... ................................................. (4.13) 

K N 

Maka hasil D L dapat dihitung menggunakan persamaan diatas. 

Alasan - alas an berikut merupakan uraian dari persamaan keluaran : 

i. Lebih besar harga koefisien keluaran, lebih kecil hasilnya D2 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. 

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

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

sudut pandang biaya, harga maximum pembebanan magnit dan listrik hams 

dipilih. Dalam kata yang lain, mgi 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 pernbebanan listrik spesifik. 

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

besar. Maka chi perbandingan ini, harga - hwga kerapatan fluksi serta 

pembebanan listrik spesifik harus dipilih dalam sesuatu cara tertentu, bahwa 

bamm perkmbhan s-uhu yang diijinlian tidalc dilewati. 

Faktor daya akan tinggi jika tidak ada satarasi didalam giginya atau 

intinya yaitu untuk rapat fluksi berharga rendah. Kadang - kadang mesin hams 

dirancang bebas dari suatu sarana berisik. Keberisikan akan berkurang apabila 

suatu rapat fluksinya diurnpamakan berharga rendah. 



Maka pemilihan harga - harga rapat fluksi dm pembebanan listrik 

spesifik harus membandingkan beberapa dari factor berikut di bawah ; 

i. factor daya 

ii. pertarnbahan suhu 

iii. kapasitas beban lebih 

iv. efisiensi, 

v. keberisikan 

Harga pembebmm list& dan maknit spesifrk umumnva untuk mesin 50 Hz 

Harga kerapatan fluksi didalam celah udara dapat diumpamakan 

bervdasi dari 0,35 + 0,6 Wblm 2 ,  harga lebih rendah untuk mesin - mesh 

yang berukuran kecil. Bagaimanapun juga kerapatan fluksi maximum didalam 

gigi-giginya tidak boleh melewati 1,9 Wblm * 
Harga yang lebih rendah daripada kerapatan fluksi celah udara dapat 

digunakan untuk mesh berfkkwensi rendah, yaitu untuk mesin 25 Hz, 

kerapatan fluksi celah udara dapat diumpamakan bervariasi dari 0,4 + 0,65 Wbl 

2 m .  

Untuk mesh-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 diterapkan 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-motor yang kecil dan besar. 

Tabel yang memberikan harga - harga pendekatan B dm q untuk dua 
jeds mo@t hdiikSj diperhatikm.r 



4.3. Harga - harga ef~iensi dan Faktor Daya Umumnya 

Teraan 

1,1 
2 
5 
10 
20 
50 
100 
1000 

Faktor daya dan Efisiensi dibeban penuh bertarnbah dengan teraan 

mesinnya. 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 ha1 motor Induksi 

sangkar juga bergantung atas jenis motornya. 

Tabel dibawah ini memberikan suatu harga pendekatan untuk factor 

daya dan Efisiensi pada bermacam kecepatan dm keluarannya; 

Jenis Sangkar Jenis Cicin Geser 

B , w ~ / ~  

0,35 
0,3 8 
0,42 
0,46 
0,48 
0,50 
0,5 1 
0,52 

Teraan Dalam 
HP 

5 
10 
20 
50 
100 
200 
500 
1000 

B , w ~ / ~  

0,3 5 
0,3 8 
0,42 
0,46 
0,48 
0,50 
0,5 1 
0,52 

Q, Amper 
penghantar 

/meter 
15000 
1 8000 
22000 
24000 
25000 
28000 
30000 
32000 

Efisiensi 

g, Amper 
penghantar 

/meter 
11000 
14000 
20000 
22000 
24000 
27000 
28000 
30000 

Faktor daya 
750 
rpm 

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

750 
rPm 

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

1000 
rPm 

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

1000 
rpm 

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

1500 
rPm 

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

1500 
rpm 

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



Untuk Motor Induksi cincin pser 

4.4. Pemisah D dan L dari hasil D L 

Teraan Dalam 
HP 

5 
10 
20 
50 
100 
500 

Diameter terdalam dan panjang Stator dapat dihitung dari hasil II2 L, 

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

Untuk kecepatan - kecepatan normal dapat diumpamakan berkutub ganda, yang 

Faktor daya 

mana panjang inti staor sebanding dengan busur kutub, yaitu , 
n.D L=-. 
P 

Efisiensi 

Dalam beberapa ha1 itu menguntungkan untuk mengumpamakan panjang inti 

1500 
rpm 
0,82 
0,85 
0,87 
0,84 
0,92 
0,93 

750 
rpm 

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

750 
rpm 

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

stator sama dengan 0,s kaIi busur kutub. 

1000 
rpm 

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

Untuk mendapatkan factor daya terbaik didalarn sebuah motor induksi, 

1000 
rpm 

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

hubungan antara D clan L di bawah dapat dimisalkan. 

1500 
rPm 

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

Busur kutub - - 18 
Panjang inti Busur kutub 

Yaitu, p - - - - 
18 

L k ; D  
- 

P 

Maka, diameter, D = 1,35. P. f i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4.14) 

Diana, 

P = jumlah kutub. 



4.5. 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 kgcil akan menimbulkan atau menambah 

keberisikan serta teriakan magnit yang tidak setimbang. Dari perbandingan ini 

maka celah udara hms &buat luas/loaggar, W a n  factor peridingin 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, 

I ,  = O , 2 + 2 , J m  (nn) 

Teraan Dalarn 
HP 

5 
10 
20 
50 
100 
200 
500 
1000 

dengan, 

D = diameter dalam stator (meter) 

L = Panjang inti stator (meter) 

Faktor daya 
750 
pm 
0,75 
0,78 
O,$l 
0,84 
0,88 
0,89 
0,91 
0,92 

Efisiensi 
1000 
9 m  
0,82 
0,83 
0,85 
0,87 
0,89 
0,90 
0,92 
0,93 

1500 
rpm 
0,85 
0,87 
0,88 
0,90 
0,91 
0,92 
0,93 
0,94 

750 
rPm 
0,82 
0,83 
0,85 
0,88 
0,90 
0,91 
0,92 
0,93 

1500 
r ~ m  
0,85 
0,86 
0,88 
0,90 
0,91 
0,92 
0,93 
0,94 

1000 
rPm 
0,83 
0,85 
0,87 
0,89 
0,90 
0,92 
0,93 
0,94 



4.6. Jumlah Alur-alur Stator 

Reaktansi fasa gulungan behanding terbalik terhadap jumlah alur 

perkutup perfasa, Jika jurn1a.h alur-alur perkutup perfasa diambil kurang dari 

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

diingmkan dari perbandingan hi. Tapi jumlah yang banyak menambah berat 

dan biaya mesinnya. Biasanya alur- alur perkutup perfasa &pat diambil tiga 

atau lebih. 

4.6.1. Perbedaan Bentuk Alur-alur Stator 

Pada umurnnya motor-motor induksi menggunakan tiga jenis alur yang 

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

tertutup. ijidalam alur-alur terbuka , kumparan-kumparannya dapat disisipkan 

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

akan menjadi lebih singkat. Memperbaiki dan mengganti kurnparan adalah lebih 

mudah dalam terbuka. Bagaimanapun juga arus penguatan akan menjadi sangat 

besar, alcibatnya factor daya motor jefek , Maka alur - alur-alur jenis terbuka 

jarang digunakan didalam motor -motor Induksi. 

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

karena kumparan-kumparanya dirnasukan 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 brinduksi dan 

karenanya factor daya tertambahkan . Keadaan maknit lebih baik, maka alur- 

alur tertutup partial s e r e  digunakan untuk stator. Alw-alw terhtut, partial 

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

tersebut tertutup secara total. Terkadang alur - alur tertutup total digunakan 

mtuk rotor - rotor sangkar bajing dan batang - batangnya disisipkan dari ujung 

rotornya. Garnbar 2.8 memperlihatkan jenis-jenis alur yang digunakan motor 

induksi. 



4.6.2. -Kerapatan Arus Didalam Gulungan Stator dan Rotor. 

Harga kerapatan arus bergantung pada kecepatan- kelilhg serta tegangan 

mesinnya. Dapat dimisalkan kerapatan arus berharga lebih tinggi untuk 

mesh-mesh bertegangan rendah dan mesh berkecepatan keiling thggi. 

Biasanya harga kecepatan arus didalam gulungan Stator bervariasi dari 3,O 

Amp/mm + 5,O ~ m ~ / m m  . Kerapatan arus untuk batang -batang rotor 

sangkar dapat diambil lebih tinggi dari pada kerapatan arus didalam 

gulungan statornya. Nilai kerapatan arus yang urnum untuk gulungan rotor 

adalah dari 4 ~ m ~ / m m  + Amp/mm . 
4.6.3. Langkah - langkah Prosedur Merancang Stator. 

i. Hitung koefisien keluaran "K" dengan memakai persamaan (4.11), 

Misalkan harga kerapatan fluksi yang sesuai pembebanan listrik spesiflk, 

efisiensi. Serta Factor daya dengan tabel - tabel yang ada. 

Gambar. 4.3 Jenis-jenis aIur yang digunakan motor indukri 



ii. Hitung hasil D' L dengan memakai persamaan (2.12). Diameternya dalam, 

D dan panjang L pada stator dipisahkan dengan membuat hubungan yang 

diberikan dalan persamaan (2.13) 

iii. Hitung jumlah lilitan perfasa dengan memakai persamaan cmf motor 

induksi yaitu : 

E =4 ,44 . f .Kw.T  . # 
di.mana fluksi perkutup, 

iv. Pilih suatu harga yang sesuai untuk jumlah alur perkutup perfase. Biasanya 

jumlah aIur perkutup perfase dapat diambil3 atau lebih . Dapatkan jumlah 

alur keseluruhan . Hitung busur alur stator dan periksa salah apakah busur 

alur stator sudah sesuai . ( Yaitu tidak kurang dari 1 Cm ) . 
v. DapaW jumlah penghantar pengalur dm hitung besaran-besaran ymg 

sesuai perbaikan jumlah lilitan perfase . cari harga terefisi flaksi perkutup , 

yang didasarkan atas bilangan refisi lilitan perfase. 

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

penghantar dengan mengandakan suatu besaran yang cocok untuk 

kerapatan anrsnya . Pitiblah ukuran penghantar telanjang dan dapatkan 

ukuran penghantar terisolasi dengan memakai suatu ketebalan isolasi 

penghantar yang sesuai. 

vii. Hitung lebar dan kedalaman aIur , yang didasarkan atas ukuran penghantar 

terisolasi , susunan penghantar didalam alur dan isolasi alurnya . Alur-alur 

tertutup partial dapat digunakan untuk gulungan stator. 

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

tidak melewati batas yang diizinkan . Jika kerapaan fluksinya tinggi , lebar 

alur sfafor dapaf diliurangi guna mendapatkm suafu hare rapat fluksi 

didalam gigi-gigi yang sesuai. 



ix. Dapatkan kerapatan fluksi didalam inti stator dengan mengandaikan suatu 

besaran yang cocok untuk kedalaman inti stator . Biasanya rapat fluksi 

diinti stator hams tidak melewati 1,5 VVb/m2 .1 

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

pendekatan seperti ; 

Panjang rata-rata berpenghantar = L, + 1 , 1 5 . + 12 

dengan, 

LS = Panjang inti bersih ( meter ) 

P = Besar kutup ( meter ) 
Tahanan gulungan stator kemudian dihitung dengan metode yang biasa 

yaitu ; 

0.02 1 X panjang rata - rata penghantar dalam 

meter X jumlah penghantar permeter 
R1 = 

luas penampangpenghantar dalam mm2 



BAB V 

PERENCANAAN MESIN LISTRIK 

5. Data Perencanaan 

Motor induksi rotor sangkar dengan : 

Day a : 2,2 Kw 

Tegangan jala - jala, A 1 Y : 400 / 600 Volt 

Jumlah fasa : 3 

Frekuensi : 5OHz 

htaran sinkron : 15OORpm 

ERisiensi : 80% 

Faktor kerja beban penuh : 0,825 

Kenaikan temperatur : 50 "C, bila diukur dengan thermometer dan 

kenaikan temperatur maksimum 60 "C bila diukur dengan tahanan ( b a t  

table V isolasi kelas A). 

Mesin dijalankan dengan d a r  " Bintang - Segitiga ". 
5.1. Dimensi utama 

Putaran sinkron setiap detik adalah : 

1500 n , = -  - 25 RPS 
60 

2 .  f 2 . 5 0  - Jumlah kutub, P = - - - = 4 
n s  25 

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 ATImeter 

Dalam perencanam ini, jumlah alur perkutub per fasa, q, diambil = 3 

sehingga jumlah alur stator : 



S, = Fasa . P . q, 

S, = 3 . 4  . 3  = 36 alur 

jumlah alur 36 
" Coil Span " , C, = - - -  = 9 

jumlah kutu6 4 

1 
" Angle of chording " , & = - -180" = 20" 

9 

e 200 
" Pitch factor ", Kp = Cos - = Cos - = 0,9848 

2 2 

Factor distribusi untuk 3 alur perkutub per fasa, 

Z 
Sin - 

Kd = 2 - - Sfn 30" -- - 
Z 

095 = 0,9598 
q, Sin - 3.Sin10° 0,521 

2 - 9, 
180" 180" 

z = phase speread = - = - = 60" 
m 3 

Sehingga factor gulungan, 

KVA ,,, = 292 = 3,33 
0 , s  .0,825 

Koefisien output, 

Untuk perencanaan yang baik diambil perbandingan L / z = 1 



sehingga : D~ 0,8754 = 1780 

o3 = 2266,3839 

D  = 3/2266,3839 = 13,135 

dibulatkan menjadi 13 cm 

D ~ L  = 1780 

7 r . D  7r.13 " Pole Pitch ", z = - = - = 10,21 em 
P 4 

Panjang besi secara kotar, Ls = 10,53 cm 

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

" Lohy stamping " dengan ketebalan 0,s mm digunakm untuk 

membentuk inti dari pada motor yaitu dengan cam disusun. 

5.2. Perencaman stator 

5.2.1. Gulungan stator 

Gulungan motor ini direncanakan sistem delta, sebagaimana 

motor telah dijelaskan bahwa motor dijalankan dengan saklar Y 5 A 

Tegangan stator tiap fasa, Eph = 400 volt 

Fluks / kutub, 0, = B, . z . L, 

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

= 4,236 . 

Lilitan stator tiap fasa, 



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, 

Jumlah konduktor stator adalah, 

6 .  Tph = 6.450 = 2700 konduktor 

Jumlab konduktor setiap alur, 

2700 
- 75 konduktor z"=?- 

Didalam perencanaan ini digunakan gulungan jenis " mush " dan 

diletakkan pada alur jenis semi tertutup dan gulungan ini dilapis 

satu, sehiigga jumlah lilitan stator sama dengan setengah jumlah 

alur (1 8). 

5.2.2. Ukuran konduktor 

Iph = 
2,2 . 

= 2,77 Ampere 
3.400.0,s.  0,825 

A m  jala - jala = f i .  2,77 = 4,8 Ampere 

Dari table I dapat ditentukan kerapatan arus dalam konduktor = 4 

Amp/mm2, maka luas konduktor yang dibutuhkan adalah, 

Bila, d = diameter konduktor stator, maka : 

n . d2  A = -  = 0,6925 
4 



Dari table VI dapat dilihat bahwa standard konduktor yang 

mendekati harga diameter diatas adalah 0, 95 mm (konduktor 

telanjang). Sehingga luas konduktor stator, 

A. = (0,95)~ = 0,709 mm2 . Maka kerapatan arus pada - 4 

stator adalah 

5.2.3. Dimensi luar 

Ruang yang dibutuhkan konduktor telanjang stator di dalam 

alur adalah : 

Z, . a, = 75 .0,709 = 53,175 mm2 

Pada umumnya factor mang berkisar antara 0,25 hiigga 0,4 diambil 

factor mang 0,4 sehingga luas tiap - tiap alur, 

Sebelum dimensi alur untuk luas tersebut diatas ditentukan, maka 

terlebih dahulu hams diketahui lebar gigi minimum, dimana ha1 ini 

untuk menjaga supaya kerapatan fluksi pada gigi tidak melebihi 

batas. Sebagaimana tertera pada bab 11, bahwa kerapatan fluksi 

maksiium yang d i i a n  pada gigi adalah 1,7 wb/m2 

Maka lebar minimum gigi, 

Bila lebar gigi diambil5 mm dan tentukan pula tinggi bibir, h4 = 1 

mm dan baji h3 = 3 mm, maka lebar alur pada penampang A - A 

(gambir 14) adalah : 



w, = 
~ D + z ( F ,  + h 4 )  

- lebar gigi 
s, 

= 7 m m  

Untuk lebar bukaan alur stator diambil2 mm. 

Misalkan hl adalah tinggi alur, maka lebar alur dasar adalah : 

n ~ + 2 ( h , + h , ) + i h ,  
W, = - lebar gigi 

ss 

Luas alur yang ditempati konduktor adalah ; 

Sehingga lebar dasar alur, 

Total kedalaman alur, 

d, = hl + h3 + h4 = 23,3678 + 3 + 1 = 27,3678 mm 

Panjang rata - rata satu lilit, 

L, = 2L, + 2,3 a + S, 

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

= 80,54 



Gambar 5.1 Alw Stator 

5.2.4. Gigi Stator 

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

Kerapatan fluksi pada gigi stator adalah : 

5.2.5. Inti Stator 

Fluksi pada inti stator adalah : 

Kerapatan fluksi pada inti stator tidak boleh melebihi 1,s wblm2, 

umumnya berkisar antara 1,2 - 1,4 ~ b l m ~ .  Bila kerapatan fluksi 

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



Dimana : B, = kerapatan fluksi pada inti stator 

A, = luas inti stator 

Maka kedalaman inti stator, 

Diameter luar laminasi stator adalah : 

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

5.3.Pereneanaan Rotor 

53.1. Celah Udara 

Panjang celah udara, 

I, = 0,2 + 2 J5-T 
= 0,2 + 2 = 0,433 mm 

Dimana D dan L dalam satuan meter. Bila diperhatikan tabel 111, 

maka panjang celah udara yang diperoleh bedasarkan rumus 

empui  d i m  dapat dikurangi. Bila diambil panjang celah udara lg 

= 0,3 mm, maka diperoleh diameter rotor, 

Dr = D-21, = 13-2.0,3 = 12,4cm 

53.2. Alur Rotor 

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

5 3 3 .  Batang rotor 

Arus pada batang rotor, 

2 . m . K ,  .T, 
Zb = . I, . Cos 6 

S, 

= 182,25 Ampere. 



Kerapatan arus pada batang konduktor dapat diambil diantara 4 - 7 

AIm2, maka luas masing - masing batang konduktor adalah, 

Konduktor standard yang mendekati luas diatas adalah 36,6 mm2 

dengan lebar 7,5 mm dan tebal 5,O mm. ha1 ini tidak dibutuhkan 

isolasi antara batang dan inti rotor, akan tetapi suatu mang rugi 

(clereance) dapat disediakan antara 0,15 - 0,4 mm, maka dapat 

digambarkan bentuk alur rotor serta penampang rotor seperti pada 

gambar dibawah. 

Gambar 5.2 Ukuran AIur a h  Batang Rotor 

Pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa lebar alur rotor, W, = 5,3 

mm dan kedalamannya . d, = 9,8 mm. Dimensi alur diatas hams 

diperiksa lagi dengan menghitung kerapatan fluksi pada gigi rotor. 

Slotch pitch pada dasar alur adalah, 



Lebar gigi pada dasar alur, 

W, = Y, - W, = 1,025-0,53 = 0,495 cm. 

Sehingga kerapatan fluksi pada dasar gigi stator adalah : 

Sebagaimana telah disinggung pada bab II bahwa kerapatan fluksi 

maksimum pada gigi rotor tidak boleh melebihi 1,7 Wblm, 

sehingga kerapatan fluksi diatas masih dalam batas yang diizinkan. 

Batang - batang rotor tidak dibuat paralel 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 = L + 2 . 1 , 5 + 1 =  10,53+3+l= 14,53cm 

Tahanan pada setiap batang rotor adalah, 

pa& temperatur 75 "C, maka : 

rb = 
0,021. 0,1453 

= 8,37.  lo-' Ohm 
36,45 

Rugi - mgi tembaga pada setiap batang rotor, 

1b2 . rb = ( 182,25)2 .8,37.10-5 = 2,78 Watt 

Rugi - mgi tembaga pada semua batang rotor, 

S, .2,87 = 32.2,87 = 91,84 Watt 

53.4. Cincin Penghubung Singkat 

Arus pada cincin penghubung singkat, 

Sr . lb - 32.182,25 l e = - -  = 464,l Ampere 
7T.P 7T.4 



Kerapatan a s  pada cincin penghubung singkat dapat diambil lebih 

tinggi dari pada kerapatan arus pada batang rotor. Dimana ha1 ini 

disebabkan ventilasi cincin penghubung singkat lebih baik dari 

pada ventilasi baiang rotor. Luas cincin penghubung singkat adalah 

464 1 a,=-= 77,35mm2 , JC diambil = 6 ~ l m m ~  
6 

Sehingga diperoleh " depth dan thickness " cincin penghubung 

sidgkat masitig - masirig de = 9 mm dm te = 9mm. cincin 

penghubung singkat dapa! dilas dengan batang - batang rotor 

ataupun dicetak langsung bersama - sarna 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 : 

Rugi - mgi tembaga pada kedua cincin penghubung singkat adalah : 
2 = 2 .  I. .re = 2 .  (464,l)'. 8,9. 1 0 . ~  = 38,34 Watt 

Jumlah mgi - mgi tembaga rotor adalah : 

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

penghuburig singkat 

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



Slip beban penuh : 

- rugi - rugi tembaga - - S -- 
output rotor I - S  

- 130,18 - S maka S = 5,6 % 
2200 1 - S 

Perhitungan slip diatas belum termasuk mgi - mgi gesek dan angin . 
jika mgi - mgi gesek dan angin dimasukkan maka harga slip diatas 

akan semakin kecil. 

535.  Inti Rotor 

Harga kedalaman inti rotor, diambil sama dengan kedalaman 

inti stator jadi kedalaman inti rotor, Q = 1,864 cm. kerapatan 

fluksi pada inti rotor, 

= 1,Z Wb/mZ 

Diameter dalam " stamping rotor ", 

Di =Dr-2d,-2d, = 12,4-2 (1,864+0,98) 

= 6,712~111 

5.4. Ams 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 a n b  bukaan alur stator dengan panjang celah 

dan perbandigan bukaan alur rotor dengan panjang celah dari rotor. 

2 
Untuk stator, - = 6,666 

0,3 



Dari graiik 2 diperoleh K, = 0,68 untuk alur semi tertutup, sehingga 

factor konstraksi celah udara stator, 

Setelah menentukan factor konstraksi celah udam dari stator, 

selanjutnya menentukan factor konstraksi celah udam dari rotor. 

Perbandingan bukaan alur rotor dengan panjang celah adalah, 

15 
-1_ = 5 dari grafik 2 dipemleh K, = 0,6 , maka factor konstraksi 
0,3 

celah udam dari alur rotor, 

Y s, - - 1,025 
K,, = 

, - K . W 1,025 - 0,6.0,15 
= 1,096 

Maka factor konstraksi celah udam adalah, 

K, = K, .I&, = 1,1362. 1,096 = 1,245 

Luas jalan fluksi pada celah udara, 

Karena tidak adanya saluran ventilasi pada inti stator, maka factor 

kons!mksi celah Kg tetap 1,245. dari persarnaan , 
B,, = 1,36 . B, 

= 1,36 . 0,394 = 0,535 Wblmasing - masing 

Panjang efektif celah udara, 

L, = K,. I, = 1,24S.0,3 = 0,3735 mm. 

% = 0,535.8000 = 428.000 

mmfyang dibutuhkan untuk celah udara, 

AT, = 800.000. Kg. lg 



b. Gigi stator 

Lebar gigi stator adalah, Wts = 5 mm 

Luas gigi I kutub = S, I P . W, . h 
= 3614. 811000.0,09477 

= 6,834 . lo" m2 

Kerapatan fluksi pada gigi stator, 

Bmo = 1,36 . 0,62 = 0,844 wb1m2. Untuk B,so dari kuwa B - H 

bahan lohy steel diperoleh rq, = 175 N m  (grdik 1). Tiggi gigi 

stator = 27,3678 mm, sehigga mmf yang dibutuhkan untuk gigi, 

AT, = 175 . 27,3678 
= 4,7894 A 

1000 

c. Inti Stator 

Luas inti stator, &, = L, . d, 
= 0,09477 .0,01864 = 1,7665 . 1 0 - h m '  

Kerapatan fluksi pada inti stator adalah, 

Panjang jalan fluksi melalui inti stator, 

Untuk B,, = 1,1989 wb1m2 dari kurva B - H lohy steel diperoleh 

mmflm, a, = 225 Nm. mmf yang dibutuhkan pada inti stator, 

AT, = 225.0,0581 = 13,0725 A. 



d. Gigi rotor 

Lebar gigi rotor pada 113 tinggi dari tinggi gigi dari penampang yang 

terkecil, 

= 0,559 cm = 5,59. 10-3 m 

Luaa gigi rotor per kutub pada 113 tinggi gigi dui ujung yang 

tersempit, 

S, A,,, 13 = -. L, . W,,, I3 
P 

Kerapatan fluksi pada 113 tinggi dari ujung yang tersempit, 

B,,, 13 = 
4,236.10" 

= 0,999 Wblmz 
4,2381 .lo" ~~ 

Untuk B, 60 dari kurva B - H diperoleh mmflm (grafik 1) untuk 

bahan lohy steel, ah adalah, 

e. Inti rotor 

Luas inti rotor, A, = Li . d, = 0,09477 . 0,01866 = 1,7577 . 
2 rn. 

Kerapatan fluksi pada inti rotor, 

Panjang jalan fluksi didalam inti rotor, 



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

mmUm adalah 300 Alm. mmf yang dibutubkan inti rotor adalah 

AT, = 300.0,02245 = 6,735 A. 

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

rotor, inti stator, gigi rotor 

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

= 176,184 A. 

Arus magnetisasi per fasa, 

0,427.p.ATa - 0,427.4.176,184 
I ,  = - = 0,707 A 

Kws . Tfi 0,9452 ,450 

Reaktansi ams magnetisasi, 

E 400 
X ,  = _rl_ = - = 565,77 Ohm 

1, 0,707 

5.5. Komponen rngi - rngi 

5.5.1. Rugi - rogi besi pada gigi stator 

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

tinggi gigi. 

= 36 x 5 . 10.' x 94,77 .lo" x 27,3678 . lo5 

= 4,668 . 10" m3 

Berat gigi stator = Volume x Berat jenis 

= 4,668 . lo4 x 7,6. lo3 = 3,54768 Kg 

Kerapam fluksi maksimum dapat diambil 1,5 x kerapam fluksi 

rata - rata. Sehingga kerapatan fluksi maksimum pada gigi stator, 

B. b u n u r n  = 1,5.B1, 
= 1,5 x 0,62 = 0,93 wb/m2 



Dari grafik 3 dapat diperoleh mgi - mgi besi sebesar 3,25 

Wattkg. (untuk B, = 0,93 Wb/m2), maka mgi - mgi besi total 

pada gigi stator adalab : berat gigi x 3,25 Wattkg 

= 3,54768 Kg x 3,25 W a a g  = 11,53 Watt. 

5.5.2. Rugi - rugi besi pada inti stator 

Volume inti stator = keliling rata - rata inti stator x kedalaman inti x 

panjang bersih. 

= n ( ~ + 2 d ,  +d,).d, .L, 

= n (13+2.2,73678+/864).10-2 ./864.10-~ .9,477.10-~ 

= /12866. 105 m 

Berat inti stator = berat jenis x volume 

= 7,6. lo3 x 1,12866. lw3 = 8,5778 Kg 

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

grafii 3 diperoleh mgi - mgi per Kg sebesar 5,0625 WattfKg, untuk 

B, = 1,1989 wb/m2. maka jumlah mgi - mgi inti stator adalah : 

= 8,5778 Kg x 5,0625 Wattkg = 43,425 Watt 

Jadi jumlah mgi - mgi total adalah : 

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

sebenmya akan te rjadi dua kali mgi - mgi menurut perhitungan, 2 x 

54,995 = 109,91 Waf. 

5.53. Rugi - rugi gesek d m  angin 

Dari tabel IV dapat dilihat bahwa mgi - mgi gesek dan 

angin untuk output 2,2 Kw adalah sekitar 4 % dari output. Tetapi 

mgi - mgi menjadi 1,5 % bila menggunakan " Ball and roller 

bearing ". Sehingga mgi - mgi gesek dan angin adalab : 

Jumlah mgi - ~ g i  tanpa beban adalah : 

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



Komponen arus rugi - mgi tidak berbeban setiap fasa adalah : 

Jumiah rugi - rugi tan pa beban 
I ,  / fasa = 

3 . E ,  

- 142 91 - - = 0,119 Ampere 
3.400 

Arus tidak berbeban, 

I. = V . 1 2  + 12 = ~ ( 0 , 7 0 7 ) ~ + ( 0 , 1 1 9 ) ~  = 0,717Ampere 

h s  jala - jala tanpa beban, = V3 . 0,717 = 1,242 Ampere. 

Arus tanpa beban yang dinyatakan sebagai persentase arus beban 

penuh adalah : 

0 119 IL  - , Cos 8 tan pa beban = - - - = 0,166 8, = 80,44" 
I ,  0,717 

5.6.Arus bubung singkat 

5.6.1. Reaktansi bocor 

Specific slot permeance dari stator, 

Specific slot permeance rotor, 



Total specific slot permeance, 

Reaktansi bocor alur, 

= 10,2834 ohm 

5.6.2. Overhang leakage 

coil span 
Ratio 

9 = - -  - 0,881 
pole pitch 10,21 

Pada gambar IV terlihat bahwa Ks = 0,95 

Reaktansi bocor overhang, 

= 7,4 Ohm 

5.63. Zigzag leakage 

Reaktansi bocor zigzaglfasa, 



z - 6  3 

= 30,8834 Ohm 

5.6.4. Tahanan 

Tahanan Stator, 

Jumlah mgi - mgi tembaga stator adalah, 

3 .2,77' . 10,7 = 246,3 Watt. 

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

130,18 
tembaga rotor per fasa = - = 43,39 Watt 

3 

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

5.6.5. Inpedansi 

Jumlah inpedansi rotor dalam keadaan diam, 

zs = d m  = 4- = 36,26 Ohm 

ANS hubung singkat per fasa 

E 400 -L=- IT - = 11,03 Ampere zs 36,26 

AIUS hubung singkat jala - jala = f i  .11,03 = 19,l Ampere 

Factor kerja hubung . singkat, . 



5.6.6. Rugi rugi dan effisieasi . 
Rugi - mgi tembaga stator = 246,3 Watt 

Rugi - mgi tembaga rotor = 130,18 Watt 

Rugi - mgi besi total = 109,91 Watt 

Rugi - mgi gesek dan angin = 33 Watt 

Total mgi - mgi keseluruhan = 519,39 Watt 

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

Effisiensi beban penuh = 2200 x100%=80,9% 
2719.39 

5.6.7. Diagram lingkaran 

Faktor ke rja beban penuh, 

Ams stator setiap fasa pada beban penuh, 

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

Gambar 5.3 Diagram Liigkaran 



Momen start BG 3,3 .400 =- - - = 0,7674 
Momen beban penuh AK 4,3 .400 

Momen mahimum - PQ 4,7 .400 
- -  - - = 1,093 

Momen bebalt penuh AK 4,3 .400 

Ouput mahimum - MN - 2,75 .400 
= 0,86 

Output beban penuh AL 3,2.400 

5.6.8. Kenaiksn temperature 

Rugi - mgi tembaga stator, Wc = 246,3 Watt 

Rugi - mgi tembaga yang bemda pada alur adalah, 

= 64,4 Watt 

Rugi - mgi stator adalah = 109,9 1 Watt 

Jumlah mgi - mgi panas disipasi oleh permukaan inti stator adalah : 

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

Luas pennukaan alur stator adalab : 

Kita tentukan koefisien pendingin c : 0,03 

Sehingga mgi - mgi yang disipasi oleh bagian luar adalah : 

0,06537 
= 2,1789 Watt 

0,03 

Luas permukaan bagian dalam inti stator adalab : 

Kecepatan putar relative dari stator, 

V, = a. D, . n, = r. 0,13.25 = 10,2 mldetik 



Jika koefisien pendingin diambil sebesar, 

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

= - luas permukaan bagian dalam stator 
koefisien pendingin bagian dalam stator 

- 0,043 -- = 2,172 Watt 
0,0198 

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

s 2 = 2. - (Do - D2) = 2. (19,76~ - 13~) = 0,0593 rn2 
4 4 

Rugi - mgi yang disipasi oleh kedua ujung (depan dan belakang 

staior) adalah : 

- - litas kedua sisi stator 
koefisien pendingin kedua sisi stator 

- -- 0,0593 = 2,372 Watt 
0,025 

Jumlab mgi - mgi yang disipasi setiap OC adalab : 

2,17893 + 2,172 + 2,372 = 6,723 Watt 

Kenaikan temperature, 

= JUmlahrugi- rug' yangdibmgstotor - 17431 = 25,93 OC -- 
Jmlohrugi- rugi yongdibumgper OC 6,723 

Jadi kenaikan temperatur diatas masih dalam batas yang diizinkan 

(tabel Vr). 





5.7.Derrign Sheet 

Kw = 2,2 

Voltage A / Y = 400 / 660 

Phase = 3 

Frekuensi = 5OHz 

Type rotor sangkar 

Rating 

Output beban penuh = 2,2 Kw 

Tegangan jala - jala A / Y = 400 1 660 

Frekuensi f = 50 

Phase = 3 

Effisiensi = 80% 

Faktor daya Cos 6 = 0,825 

Jumlah kutub P = 4 

Putamn Sinkron, rps n, = 25 

KVA input = 3,33 

Arus jala-jala beban penub = 4,8 

Loading 

Specific magnetic loading B, = 0,394 Wb/m2 

Specific electric loading ac = 18267 AT/m 

Koefisien output c o  = 74,83 

D~ L = 1780 cm3 

Dimensi utama 

Diameter lubang D = 13 cm 

Panjang inti besi kotor Ls = 10,53 mm 

Panjang inti besi bersih L, = 9,47 cm 

Pole pifch = 10,21 

Stator 

Jenis stamping lohy dengin ketebalan 0,s nrm 

Jenis gulungan single layer mush 



Hubungan segitiga - bintang 

Tegangan fasa A / Y  = 4 0 0 / 6 6 0  

Fluksi per kutub =4,236.103Wb 

Lilitan per fasa Tpb = 450 Iilitan 

Jumlah alur ss = 36 

Alur per kutub = 9 

Alur per kutub per fasa q, = 3 

Coil span C, = 9  

Factor distribusi Kd = 0,9598 

Pitch factor Kp = 0,9848 

Factor gulungan K, = 0,9452 

Slot pitch Yrr = 1,1345 cm 

Jumlah konduktor / alur 2% = 75 

Konduktor : 

- diameter konduktor telanjang = 0,95 mm 

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

- luas penampang konduktor = 0,709 mm2 

Kerapatan arus 4 = 3,91 Almm2 

Panjang rata - rata lilitan L,, = 80,54 cm 

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

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

Kedalaman inti stator d, = 1,86 

Diameter luar stamping stator Do = 19,76 

Rotor 

Panjang celah 1, = 0,433 mm 

Diameter rotor 4 = 12,4 cm 

Jenis gulungan ~ g k a r  

Jumlah alur sr = 32 

Alur / kutub / fasa q~ = 2,66 



Jumlah konduktor per alur = I 

Factor gulungan = I 

Slot pitch Y 5  = 1,22cm 

ANS 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 ~ / m '  

- Panjang batang rotor b = 14,53 cm 

Tahman tiap - tiap batang rotor rb = 8,37 . 10.' Ohm 

Rugi tembaga batang rotor s, = 91,84 Watt 

ANS pa& cincin penghubung singkat I, = 464,l Ampere 

Cincio penghubuog singkat : 

- Penampang = 9 x 9 m m  

- Luas penampang a. = 81 mm2 

- Kerapatan arus 8, = 6 A /  mm2 

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

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

Jumlah rugi - mgi tembaga rotor = 130,18 Watt 

Tahanan rotor yang dinyatakan pada stator r: = 19 Ohm 

Kedalaman inti rotor = 1,864 cm 

Ams tanpa beban 

Mmf magnetisasi setiap kutub = 176,184 

ANS magnetisasi setiap fasa 1, = 0,707 Ampere 

Reaktansi magnetisasi X, = 565,77 Ohm 

Rugi - mgi inti = 109,91 Watt 

Rugi - mgi gesek dan angin = 33 Watt 

Rugi - rugi fmpa k b m  = 142,91 Watt 

h s  komponen ~ g i  - mgi IL = 0,119 Ampere 



Arus tanpa beban setiap fasa 10 

Arus jala -jala tanpa beban 

Factor daya tanpa beban 

Arus tanpa beban 

Reaktansi bocor xs 
Reaktansi bowr overhang x o  

Reaktansi bocor zigzag xz 

Tahanan total k 
Inpedansi hubung singkat 

Ariis hiibiing sirlgkat 

Arus hubung singkat jala - jala 

Factor daya hubung singkat 

Kelakuan mesin 

Pada beban penuh : 

- #ugi - ~ g i  

- Output 

- Input 

- Effisiensi 

- Slip 

Output maksimum I rated output 

Momen maksimum I rated torque 

Momen start I rated torque 

Kenaikan temperature 0, 

= 0,717 Ampere 

= 1,242 Ampere 

= 0,166 

= 10,2834 Ohm 

= 7,4 Ohm 

= 30,8834 Ohm 

= 1 9 0 h m  

= 36,26 Ohm 

= 11,03 ampere 

= 19,l Ampere 

= 0,524 

= 519,39 Watt 

= 2200 Watt 

= 2719,39 Watt 

- 80,9 % 

= 5,6 % 

= 0,86 

= 1,093 

= 0,7674 

= i5,93 oc 

Hubungan antara kerapatan fluksi gigi dan kerapatan fluksi rata - rata 

pada celah udara, misalnya suatu mesin kutub silinder mempunyai alur jangkar 

sebesar s 



p i  - 7rDLB, 1 Fluksi sepanjang satu kisar alur = - - p - 
S P S 

- - 7r DLB, 
= Ys.L.B,  

S 

7rD 
Ys = kisar alur = - 

jika kejenuhan diabaikan, seluruh fluksi pada kisar alur akan 

melalui gigi (gambar 1.2) 

Gambar 5.5 Aiur stator gigi tirus 

luasan lintasan fluksi pada masing - masing gigi 

= lebar gigi x panjang inti 

= W t . L  

jadi kerapatan fluksi pada gigi 

Fluhi pada ma sing -ma sin g gigi 
Bt = 

luasan ma sin g - ma sin g gigi 



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, 

B, = ker apa tan jluksi maksimum pa& celah udara 

busur kutub 
q~ = perbandingan. 

kisar kutub 

dari persamaan (1.19) dan (1.20) jelas terlibat bahwa kerapatan 

fluksi pada gigi berbanding lurus dengan magnit spesifhya. Untuk 

mesin - mesin dengan kutub menonjol berlaku, 

jadi untuk mesin dengan perbandingan dimensi - Bt adalah 
Bav 

konstan dan apabila B, tidak melebihi batas maksimum yang 

diijinkan (2,O sld 2,2 weber per mZ untuk mesin DC, pembebanan 

magnetis spesifk dapat berada dibawah nilai pembatasnya. Sebagai 

contoh, s u m  mesin dc dengan lebar gigi sama dengan lebar alur 

dan cp = 0,615 maka : 

ys B, =- 
1 2 

B ,  = - .Bav=-  . Bav = 3 B, 
qIw, 9 0,66 

apabila B, diba-i smpai  d e d g a  2,l Wb/iii2, maka nilai B, &aii 

2 1 
l e b i  kecil atau sama dengan -1 = 0,7 wb/m2 biasanya mesin - 

3 

mesin selalu menwnkan  alur segi empat dengan gigi tirus, 



sehingga lebar gigi tidak sama sepanjang ketinggiannya. (lihat 

gambar 1.3) 

ha1 ini akan tergantung kerapatan fluksi yg berbeda pada setiap 

ketinggian gigi. Kerapatan fluksi maksimum akan te rjadi 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 

diltamkan sama pada setiap ketinggian alw. Untuk mesh - mesin 

kecil dengan diameter yang kecil, pengaruh ketirusao sangat besar, 

sehingga . . perbandingan B' cukup besar pada bagian gigi .. ~ yang ~ 

B, 

mempunyai lebar kecil. Dengan demikian untuk nilai maksimum B, 
tertentu, maka B, harus diperkecil, sehingga pada mesin - mesin 

kecil akan selalu mempunyai pembebanan magnetis spesifik yang 

kecil. 

(i) Arus magnetisasi 

Arus magnetisasi suatu mesin berbanding l w s  dengan mmf yang 

diperiukan 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 akm diperoleh kerapatan fl&i inti besi 

yang rendah pula clan pada keadaan ini besi bekeja pada daerah h e a r  

atau daerah lutut dari pada kurva B.H (lihat gambar 1.4) 



dENUH 
LUTUT 

Pada saat ini hanya memhutuhkan nilai mmf7meter atau ... 
yang kecil. Akan tetapi bila dipilih nilai pembebanan magnetis yang 

besar akan dipemleh 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 dipemleh mmf per meter 

panjang yang besar. Jadi &pat diambil kesimpulan bahwa pemilihan 

pembebanan magnetis spesifik yg besar akan menghasilkan arus 

magnetisasi yang besar. 

Besamya arus magnetisasi tidak begitu berpengaruh dalam perencanaan 

mesin - mesin liwik dc. 

Apabila pada kutub - kutubnya terdapat cukup ~ a n g  untuk belitan 

medannya. Tetapi pada mesin induksi besamya arus magnetisasi sangat 

penting artinya karena besamya 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. 

(i) Rugi - rngi besi 

Luasan dari pada inti besi rangkaian magnetic suatu mesin adalah : 

jluksi yang melewatidaerahtersebut 
ker apa tan jluksi pada doerah tersebut 



apabila pada daerah tersebut terjadi magnetisasi bolak - balik maka akan 

terjadi mgi besi. Rugi besi per unit volume atau belat diperkirakan 

berbanding kwadratis terhadap kerapatan fluksinya atau mgi besi per unit 

volume B' 

jumlah mgi besi = mgi - mgi besi / unit volume x volume 

oaB 

(apabila panjang lintasan fluksinya konstan) 

dengan demikian diperoleh mgi - mgi besi pada setiap bagian rangkaian 

magnet yang berbanding ltuus dengan kerapatan fluksi yang ditentukan 

pada waktu perencanaannya. (Jadi tidaklah benar apabila mgi besi pada 

suatu mesin yang ada dalam praktek sebanding dengan B'). 

Bilamana kerapatan fluksinya sebanding dengan pembebanan magnetis 

spesifik, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa besarnya mgi besi 

sebanding dengan besamya pemilihan pembebanan magnetis spesifik, 

sehimgga pemilihan pembebanan magnetis spesifik yang b e w  akan 

menaikkan mgi - mgi besi dan selanjutnya efisiensi mesin akan hum dan 

kenaikan temperatumya tinggi. 

Pada pembebanan magnetis spesifik tertentu mgi - mgi besinya 
&M liaili &p&b il& G.li.d r\siriy.a nsili. Hal ini disebabw kwe"& id@ 

histerisis sebanding dengan 6ekuensi dan mgi arus edy sebandimg dengan 

kwadrrit flekuensinya. Dengan demikiau untuk mesin - mesin dc 

kecepatan tinggi atau mesin - mesin ac frekuensi tinggi, pembebanan 

magnetis spesifiknya harus diperkecil untuk memperoleh mgi - mgi besi 

yang kecil dan efisiensi yang baik. 

Sebagai contoh B, 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 spesifk h m s  lebih besar apabila 

dimensi mesinnya lebih besar / naik dengan alas an sebagai berikut : 

6 = kerapatan m s  

P L  tahanan alur masing - masing konduktor = - 
a, 

mgi tembaga / alur / konduktor = I ,  z p L  
a, 

mgi tembaga / alur = Z ,  . I , ~  .p L 

ax 

panas yang ditimbulkan didalarn alur didisipasikan pada permukaan alur 

tersebut. Jika dianggap permukaannya berbentuk silinder, maka 

permukaan yang mendisipasikan panas S = Y, . L 

mgi - mgi yang didisipasikan per unit luasan permukaan jangkar 

Beberapa contoh Meraneang Golungan Stator 

Contoh 5.1. 

Dapatkan ukuran - ukuran inti sebuah motor induksi 3 fase 

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

Pembebanan maknik spesifk = 0,45 wb/m2 

Pembebanan listrik spesifik = 250 Amp penghantar 1 Cm 

Efifisiensi beban penuh = 0,86 

Faktor daya beban penuh = 0,87 

Umpamakan bahwa gulungan stator terhubung delta untuk ke rja 

normal, juga tentukan jumlah lilitan stator serta alur -alumya. 



Penyelesaian : 

Keluaran motor, BHP 

= K X D ~ L X N  

Dimana, koefisien keluaran 

Dari data yang diberikan : 

Pembebanan maknit spesifik, 

B = 0,45 wb/m2 

Pembebanan L i d d  spesifik, 

q = 25000 Amp penghantar /meter 

Faktor daya beban penuh, 

Cos 9 = 0,87 

Faktor gulungan, 

K, = 0,995 (dimisalkan) 

Efisiensi beban penuh, 

11 = 0,86 

dengan besaran - besaran ini, koefisien keluaran adalah, 

= 1,97 

BHP = 30 

Jumlah kutub untuk mesin ini dapat diumpamakan 6, dengan 6 

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



Untuk mendapatkan D dan L, maka dapat digunakan keadaan 

faktor daya terbaik, untuk faktor daya terbaik 

D' = 66L 

Maka, (66 L) x L = 15200 

Atau, panjang stator, 

L = 15 Cm =0,15 meter 

Diameter dalam stator, 

= 3 1 Cm = 0,3 1 meter 

ii. Jumlah L i tan  Stator ~erfase 

Motor tersarnbung delta, maka emf perfase = 440 Volt 

Emf yang terinduksi diambil sama dengan tegangan terminal, maka, 

E = 440 Volt 

E =4,44 x f x K , x  T x 0  

Frekuensi, f = 50Hz 

Maka fluks perkutub = 



Factor gulungan, 

Kw = 0,995 

Maka, jumlah lilitan stator perfase, 

- - 440 
4,44 x 50 x 0,0109 x 0,995 

(iv) Jumlah Alur Stator 

Jwnlah alw stator perkutup perfase diumpamakan 3, maka jumlah total 

alw stator, 

= 3 x jumlah kutup x  jumlah fasa 

= 3 x 6 ~ 3  

= 54 

Jumlah alw stator perfase, 

Jumlah penghantar total perfase, 

=192x2 = 384 

Maka jumlah penghantar peralur 

Dengan 22 penghantar peralur, jumlah penghantar total perfase, 

= 22 x  18 = 396 

Maka barga perb&kw unfuk jumlah lilitan petfia, 

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 = 6Cm 

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 laimya yang 

diperlukan. 

Penvelesaiaan : 

Keluaran motor induksi diberikan dengan, BHP, 

= K X D ~ X L X N  

Dimma koefisien keluaran, 

Dalam ha1 pertama ukuran - ukuran utamaya diberikan dan 

makanya koefisien keluaran, K dapat dihitung, 

BHP K=-  
D~ LN 

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, 

Pembebanan spesifii untuk motor 5 Hp sama dengan untuk yang 1,5 

HP. 



Efisieensi serta faktor daya dikedua persoalan dapat diumpamakan 

sebagai berikut : 

D = 1,35 x P x f i  
= 1,35 x 4 x f i  

atau, 

D' = 29,2 x L 

atau, 

Diameter dalam stator, 

Contoh 5.3. 

Hitung : 

I. ukuran utama yang sesuai 

ii .  jumlah lilitan dan alw 

i i i .  Penampang penghantar serta ukuran alumya 

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. 

Penvelesaiao : 



a. Ukuran - ukuran utama 

Hasil D~ L sebuah motor induksi diberikan dengan 

Koefisien keluaran, 

Harga - harga yang tertulis dibawah diumpamakan macam besaran 

dalam koefisien kelwan. 

Pembebanan lisbik spesifik : 

9 = 29000 Amp penghantar permeter 

Faktor gulungan, 

Kw = 
1 

x  0,51 x  29000 x  0,995 x  0,88 
4,06 x  lo3 

= 2,s 
BHP = 360 

= 0,214 mZ = 214000 cm2 

Untuk memisalkan D dan L, keadaan faktor daya terbaik 

diumpamakan yaitu : 

D = 1 , 3 5 x p x &  



arau 

D = 1 , 3 5 x l O x &  

D' = 1 8 2 x L  

maka 

( 1 8 2 ~ ) ~  = 214000 

L2 = 214000 
182 

Panjang stator 

L =34,2%35Cm=O,35meter  

DZ = 214000/35 

Diameter dalam stator, 

D = 78 Cm = 0,78 meter 

Lebar busur kutub, 

b. Jumlah belitan dan alur stator 

Emf perfasa= 4,44 x f x Kw x T x 0 

Umpama stator motor terhubung bintang, 

Emf perf== 3000 / f i  

Frekuensi, f = 50 Hz 

Faktor gulungan, 

Kw = 0,995 

Fluks perkutup, 



Maka jumlah lilitan perfase, 

T =  
1730 

= 188 
4,44 x 50 x 0,955 x 0,0435 

Jumlah alur perkutup pefasa dapat diumpamakan 4. 

Maka jumlah alur stator seluruhnya , 
= 4 x 3 ~ 1 0  = 120 

Lebar busur alur, 

Z X D  
Ts, = 

jumlah alur 

Jumlah alur perfase, 

12013 = 40 

Jumlah penghantar perfasa, 

= 2x188= 376 

Maka jumlah penghantar pemlur, 

= 376 140 a 10 

Akhiiya penghantar perfasa, 

= 10x40 = 400 

Jumlah lilitan perfasa, 

= 200 

Harga fluksi perkutup yang diperbaiki, 



c. Penampane wnphaatar serta ukuran alar 

Keluaran motor = 360 Hp 

Masukan motor, 

Arus beban penuh perfasa, 

- - 277 x 10' 
= 60,6 Amp 

3 x1730 x 0,88 

Umpama kerapatan m s  adalah 4,l ~ r n p l m m ~  

Maka penampang penghantar, 

= 60,6/4,1 = 15,O mm 2 

Karena penampang penghantar sangat besar, maka dipilih 

penghantar segi empat. 

U k ~ m  penghantar dapat diambil2,5 mm x 6 mm. 

Diameter penghantar dengan isolasi dcc, 

= 3,O mm x 6,s mm 

Susuoan 10 penghantar didalam sebuah alur, 5 keatas dan 2 

penghantar melebar. 

Lebar alur : 

Ruang yang ditempati penghantar, 2 x 3,O = 6,O mm 

Garis sisi alur, 2 x 1,2 = 2,4 mm 

Kelonggaran, = 1.6 mm 

Jumlah = 10,O mm 

Maka lebar alur, = 10 mm = 1,O 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 

Bibi  = 4,O mm 

Penggantjal = 4,O mm 

Kelonggaran - = 2.2 mm 

Jumlah = 44,5 mm 

Maka kedalaman alur = 44,s mm = 4,45 Cm 

d. Ruei - mei tembapa gulungan stator 

Panjang rata - rata pendekatan per penghantar gulungan stator, 

Lm = L,+1,15TP+l2 

Saluran ventilasi = 4 setiap kelebamn 1 Cm (dimisalkan) 

Panjang inti stator bersih 

= 35-4x1  = 31 Cm 

Maka, 

L, = 31+1,15x24,5+12 = 72 Cm 

Panjang rata - rata lilitan, 

= 2 x 72 = 1,44 meter 

Tahanan per phasa gulungan stator, 

= 0,402 ohm 

Rugi tembaga total gulungan stator, 

= 3 x 1,' x R, 

= 3 x (60,6)' x 0,402 

= 4450 Wati 



e. Kerapatan fluksi didalmgigi gigi. 

Diameter di sepertiga tinggi dari ujung celah gigi, 
. . 

h, = D + - x 2  
. . 3 . . ,  

Lebar busur alur dibagian ini, 

Lebar gigi +.gi stator di sepertiga tinggi dari ujung celah gigi- gigi 

= 2 -  = I ,  Cm 

Luas gigi stator, = 1,l x li 

Panjang inti stator, = 35 Cm 

Panjang inti bersih, = 35 - 4 x 1 = 3 1 Cm 

Factor besi, 1, = 3 1,O x 0,93 = 28,s Cm 

Luas gigi stator, = 1,1 x 28,s = 31,6 Cm 

= 0,00316 mete? 

Jumlah gigi - gigi stator perkutub, 

Kerapatan fluksi rata - rata digigi - gigi stator, 

Kerapatan fluksi maksimum digigi - gigi stator, 

= 1,5 x 1,09 

= 1,63 m l m 2  
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