
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Kekuatan Material

Sifat elastis dan plastis berhubungan erat dengan sifat bahan. Saat

mengalami pertambahan tegangan secara kominyu, maka regangan pun lerjadi.

Pada baias elastis, apabila pemberian tegangan dihenhkan maka bahan akan

kembali ke bentuk semula. Hal mi sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan

bahwa setiap bahan memiiiki batas elastisitas tcrtentu yang secara empiris

menunjukan sebuah nilai sehingga perbandingan rata-rata antara tegangan dengan
regangan memiiiki kecenderuiigan seiaiu konstan.
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Saat bahan terns mengalami pertambahan tegangan sampai meiebihi batas

elastisnya maka bahan akan mengalami perubalian bentuk secara pennanen

{plastic deformation) secara uniform. Sehingga pada suatu nilai tegangan tertenki,

saa! bahan mulai lerdefomiasi permanen hukum Hooke tidak berlaku Iagi.

Kemudian dilanjutkan dengan terjadinya deformasi tcrpusat (necking)pada daerah

tertentu dari bahan sampai akhimya terjadinya patahan.

Data sifat mekanis bahan didapat berdasarkan hasii uji terhadap .specimen

dengan mcmberikan beban secara aksiai dengan pertambahan tegangan yang



kontinyu sampai benda uji patah. Data dari pcrtambahan panjang dan tegangan

diambil secara frekuentif Semakin tinggi tingkat sensitifitas alat ukur dan

frekuensi pcngambilan data, maka data yang meiHinjukan sifat mekanis bahan

semakin akurai. Pada pengujian ini dapat diketahui tegangan iuluh {yieldstrength

I Sy) dm tegangan tarik maksimum {ultimate (ensile strength ,V,). Pada

Gambar 2.1 dibawah ini merupakan data dan data sifat mekanis beberapa jenis
bahan.
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Gambar 2.1. Kurva tegangan-regangan untuk berbagai jenis bahan



Kegagalan pada suatu pada material akan terjadi saat tegangan utama yang

diberikan sama dengan tegangan luluhnya,(Gambar 2.2)

<T, •+- a^cr.

Gambar 2.2. Tegangan utama pada pembebanan sederhana

Pada kasus ini, kegagalan terjadi saat :

o\ ^ a.
CT,

//

Q- :-- Tegangan normal arah x

0-s Tegangan utama (principal stress)

q- Tegangan luhih (yield strength)

n - iaktor keamanan

(2-2 )

Pada berbagai kasus pembebanan terdapat lebih dari satu komponen

tegangan normal yang terjadi, sebagai eontoh pada terdapat pula komponen

tegangan geser atau bahkan gabungan antara tarik dan geser, (Gambar 2.3A dm

23B)
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Gambar 2.3, A.Tegangan geser pada pembebanan sederhana
B. Gabungan antara tegangan geser dan tarik
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Berbagai permasalahan pembebanan dapat dtsederhanakan dengan

pendekatan secara biaksial {plane stress) dengan menghilangkan salab satu

tegangan pada pembebanan tiga dimenst.

Perpaduan antara pembebanan tarik dan geser menjadi lebih sederhana

dengan menentukan nilai tegangan utamanya. (Gambar 2.4 )

<J

<J, * •* CT,

t (J:

Gambar 2.4. Gabungan antara tegangan utama geser dan tarik

Tegangan utama (principal stress) pada sistem dua dimensi :

j'^-0o~v +a
+ r. ( 2-3 )

Untuk menentukan kegagalan pada material ulet terdapat dua teori kekuatan

bahan yang umumnya digunakan, yaitu :

1. Teori tegangan geser maksimum {1'resca Theory)

Seorang insinyur bcrkebangsaan Francis. Tresca (1864) inenyatakan bahwa

^kegagalan pada material bergantung pada tegangan maksmmm yang terjadi

saat nilai tegangan geser mencapai nilai kritis\



Berdasarkan Hngkaran Mohr.

(2-4 )

Pada sistem uniaksial, dimana <r2=0. maka tegangan geser maksimum

menjadi:

_ &y a.
TmJS ~ ""^" """* rj- =—- ( tegangan geser saat luluh)

Sehingga Tresca menyimpulkan kegagalan pada material terjadi saat:

2 ~ 2 " °"-' "^i"^.' (2-5)

2. Teori distorsi energi {Von Mises Theory)

Von Mises (1913) mcnyatakan bahwa kegagalan padda material akan terjadi

bila penyimpang fegangan ,/,mencapai suatu nilai kritis tertentu.

J.-^k1 (2-6)

din,ana- J2-Jfa- *i f+fo -a, )2 +(a, -^);
Pada sistem uniaksial, al =<7,.,o\ ^cr( =0

°"y = v'3 k ( ?-7 )

Sehingga,

°y =̂ Ifa ~&2 Y+(a2 -a, f+(a, -<r, )2 ]-> (2-8 )

Pada tegangan bidang {principal stress^ <r, =0. Maka :
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rV +CTV -ata2 = o\ ( 2-9 )

Hubungan antara kediia teori diatas dapat dilihat melaui Gambar 2.5

dibawah ini.

von Miscs

Maximum Shear

Gambar 2.5. Grafik hubungan tresca dan von mises theory

2.2. Proses Pembentukan Logam

Pada umumnya bentuk awal produk logam berupa batangan (ingot) yang

diperoieh dari bijih logam cairyang dituang daiam sebuah cetakan. Pemanfaatan

logam untuk keperluan selanjutnya dapat dilakukan beberapa proses untuk

mengubah bentuk logam. Agar mengalami defbrmasi plaslik, secara umum ada

dua jenis proses pengerjaan rnekanik pada logam yang dilakukan .yaitu :

2.2.1. Pengerjaan panas logam

Proses ini dilakukan di atas subu rekristalisasi logam. Logam yang akan

dibentufc dipanaskan terlebih dahulu sampai meiebihi suhu rekristalisasinya. Pada

suhu ini tidak terjadi gejala peugerasan pada logam sehingga prosess

pembentukan mudah dilakukan.
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Pada umumnya logam komersil dalam pembentukan melalui pengerjaan

panas, sehingga komposisi paduan logam mempunyai pengaruh untuk mengctalmi

suhu rekristalisasinya. Proses pcnguhahan menjadi batang, lembaran dan profil

dilakukan melaui pengerjaan panas ini. Berberapa proses utama pengerjaan panas
logam adalah ;

A, Pengerolan (rolling)

Proses ini dilakukan dengan melewatkan logam pada rol sehingga terjadi

penghaiusan butir (Gambar 2.6) dan deformasi ketcbalan karena pengaruh
penggilingan.

Out.f vang ioiiiong

*•- Terjadi rt*kmtaljsast

Gambar 2.6. Pengaruh pengerotan panas pada bentuk dan besar butir

B. Penempaan (forging)

I. Penempaan palu

Penempaan palu ni dilakukan dengan menggunakm perkakas tangan dan

die dalar. Proses ini merupakan cara penempaan tertua yang dikenal,

Biasanya dilakukan oleh pandai besi. Untuk benda yang rumit dan

ketelitian finggi tidak dapat dilakukan pada proses ini.
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2. Penempaan timpa

Penempaan timpa dilakukan dengan menggunakan die fertutup. Benda

kerja terbenruk karena tekanan atau impak yang bertubMubi sehingga

memaksa logam panas yang plastis memenuhi dan mengisi bentuk die.

(Gambar 2.7).
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Gambar 2.7. Penempaan timpa dengan die tertutup

3. Penempaan upset

Pada penempaan batang berpeuampang rata dijepit dalam die dan ujung

dipanaskan ditekan sehingga mengalami peruhahan bentuk sebagaimana

terlihat pada Gambar 2.8.
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Gambar 2.8. Penempaan upset

4. Penempaan tekan (pres)

Berbeda dengan penempaan timpa, penempaan tekan deformasi plastik

logam dilakukan dengan penekanan yang berlangsung secara iamhat,

sehingga penekanan diaiami seturuh benda kerja, tennasuk bagian

tengahnya.
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5. Penempaan rol

Penempaan rol digunakan untuk membcnuik berbagai benda kerja dengan

menggunakan rol yang memiiiki bentuk khusus yang scdemikian hingga

menghasflkan bentuk benda kerja seperti yang diinginkan. Misal untuk

mengerol roda, ban logam diperlukan mesin rol yang ditunjukan Gambar

2.0. dan Gambar 2.10.

o

f 7^.

Roi tepi

Rol tekan

Gambar 2.9. Prinsip penempaan rot
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Tahap pwtama

~-r.:."ji

Pengerolan selesat

Gambar 2.10. Pembuatan roda dengan proses penempaan roi



C. Ekstrusi

Pada proses ini logam didesak oleh tekanan kcluar melalui cetakan

dengan bentuk tertentu, sehingga membentuk proiil terlentn yang uniform.

Sebagian besar proses cklrusi menggunakan hidrolik. Dalam proses ekstrusi

pengerjaan panas dikenal ekstrusi langsung dan tak langsung yang

perbadaanya dapat dilihat pada Gambar 2.11 dibawah ini.

Pemegartq die

nksfus!

LANGSUNG TAK LANGSUNG

Logam hasi I

pksrmsi

Gambar 2-11. Ekstrusi langsung dan tak langsung

D. Pembuatan pipadan tabung

Pembuatan pipa dan tabung dapat dilakukan dengan pengelasan, dan

pelubangan tcmbus (piercmgl ekstrusi. untuk tabung tanpa kampuh.

Dengan cara pengelasan las lantak, pita baja yang dipanaskan (skelp)

mencapai suhu las yang akan dibcntuk menjadi pipa dilengkungkan lerlebih

dahuiu. Pada salah satu ujungnya dibcntuk tirus, dilengkungkan sedemikian

hingga akan membuat bentuk bulat yang tersambung rapi.

Pada avvai proses ujung skelp yang berbentuk tirus tcrsebut ditarik.

Penarikan skelp tersebut sebelumnya melalui pembenmk yang dapat berupa
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pembentuk lonccng, serangkaian rol vertikai dan horizontal, Seperti tampak

pada Gambar 2. 12.4 dan Gambar 2.12/?. Kemudian pengelasan dilakukan saat

skelp berbentuk pipa setelah melalui pemhenfuk.Diameter pipa yang dapat

dibuta berkisar antara diameter 75 mm.

Sfcslp yang dtpanatkan

Pipa las lamak

Gambar 2.12. Pembuatan pipa las lantak A. Skelp ditarik melalui pembentuk
tonceng B. Skelp ditarik melalui susunan rot vertikai dan
horizontal.

Dengan cara pengelasan tumpuk. sama seperti dengan cara las lantak

skelp ditarik melalui pembentuk yang berupa pasangan rol, letapi terdapat

sebuah mandril letap diantara rol yang ber ukuran sesuai denga diameter

dalam pipa ( Gambar 2.13 ).
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Gambar 2.13. Pembuatan pipa denga las tumpuk

Pembuatan pipa dengan las listrik bcrbeda dengan las lantak, lembaran

baja justru dibentuk dingin. Pembentukan sirkular dilakukan dengan

melewatkan lembaran meleui pasangan-pasang rol secara kontinu yang

berangsur-angsur mengubah bentuk lembatan.. Perangkat pengelasan

ditempatkan pada ujung mesin rol yang terdiri dari tiga rol senter, rol tekan

dan dua elektroda rol yang mengalirkan arus penghasil panas, seperti terlihat

pada Gambar 2.14. Proses ini dapat membuat pipa berdiametcr 400 mm

dengan ketebalan 3 - 5 mm.

F^l'OiiaUutfit __

Tab*ih,9 ' ^. •-" ftji mw wn

Gambar 2,14. Pembuatan pipa las listrik



Pada proses pelubangan tembus (piercing) untuk pembuatan tabung

tanpa kampuh, billet baja silindris bergerak diantara dua roi ysng berbentuk

kom's yang berputar dalam arah yang sama. Diantara kedua ml tcrsebut

terdapat mandril yang melubangi pipa dan mengatur besar ukuran diameter

dalam pipa sewaktu billet ditekan (Gambar 2.15). Tabung fanpa kampuh

dibuat berukuran sampai 150mm.

\\&Z1)
»! T-v

Gambar 2.15. Proses pembuatan tabung tanpa kampuh

Untuk yang lebih berukuran lebih dan 150 mm harus melalui tahap

pelubangan tembus kedua yang dproses dalam mesin rol putar seperri tampak

pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16. Proses rol putar untuk tabung tanpa kampuh yang besar

Pada pembuatan tabung dengan ekstrusi proses yang dilakukan adalah

dengan ekstiusi langsung, akan tetapi di sini digunakan mandril untuk
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membentnk bagian dalam tabung, seperti yang dapat dilihat pada Gambar

2.17.

Pendotonq

Gambar 2.17, Ekstrusi tabung besar dari billet yang dipanaskan

E. Penarikan

Pada beberapa benda kerja tidak dapat dibuat dengan mesin rol tanpa

kampuh, sehingga dilakukan denga proses penarikan (Gambar 2.18).. Proses

yang dilakukan yaitu dengan membeniuk bloom menjadi benda kerja

berongga pada suhu tempa dengan menggunakan pelubang tembus yang

dipasang pada mesin pres vertikai. Selanjutnya dipanaskan kembali dan

dimasukan dalam mesin pres dengan diameter die yang semakin mengecil.

Pelubang tembus beruiang digerakan menekan menyebahkan tertariknya

benda kerja sampai pada diameter yang diinginkan.
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Gambar 2.18. Penarikan silinder berdinding tebal dan Woomyang dipanaskan
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2.2.2. Pengerjaan dingin logam

Proses ini dilakukan di bawah suhu rekrtstalisasi logam, (biasanya dilakukan

pada suhu ruang). Diperlukan tegangan yang lebih besar daripada tegangan

elastik logam agar terjadi deformasi permanen. Proses ini akan meningkatkan

kekuatan, memperbaiki kemampuan permesinan. meningkatkan keielitian dimensi

dan menghaluskan permukaan logam. Jenis proses dan peralatan pada pengerjaan

panas mungkin dipergunakan pada proses ini, hanya yang hams diperhatikan

bahwa gaya yang diperlukan dan metode penyaluran panas berbeda.
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Sebagai suatu proses pengubahan bentuk yang sebagian besar merupaka

proses Ianjutan dari pengerjaan panas, pengerjaan dingin hanya terbatas untuk

bahan yang ule(, karena bahan menjadi rapuh bila mengalami pengerjaan dingin

secara herlebiban. Ada beberapa pengerjaan dingin pipa dan la bung :

A. Penarikan {Drawing)

Pada proses pengerjaan dingin pipa dan tabung dilakukan dengan proses

penarikan dengan mereduksi diameter yang merupakan hasil dari pengerjaan

panas sebeiumnya dengan melewatkan tabung pada die.

Scbelum dilakukan penarikan, tabung diberi petumas untuk meugurangi

gesekan dan mcnigkatkan kehalusan pcrmukaan. Penarikan dilakukan pada

bangku tarik, seperti tampak padaGambar 2.19.

Ujung tabung

yang runcing

Tabung hasit

pengerjaan panas

Mandf

tetap

Kan an

Oiepereduksi

Mesin lanfc-dmgm

\ D'8penartkan-dingm
Oiametar dan rebel

tabung yang teiah diredufcji

Ujung tabung dijepit
rtan ditank melalui die

Gambar 2.19. Proses penarikan dingin tabung



Setelah ujung pipa melewati die, kemudian dijepit yang dihubungkan

denga rantai penarik. Permukaan dalam tabung ditentukan oleh diameter

mandril.

Pereduksi tabung juga dapat dilakukan dengan menggunakan die semi

lingkaran beralur tirus beserta mandril tirus, seperti pada Gambar 2.20.

Uku'an^nula

Oietjvnqan alur t„u

Gambar 2.20. Penarikan dingin tabung die beralur tirus

B. Pembentukan rol

Pembentukan pipa dan tabung dengan mengunakan mesin pembentukan

rol dingin yang terdiri dari dari beberapa pasangan rol yang secara progresif

memberi bentuk pada lembaran logam sehingga membentnk bentuk pipa. Pada

Gambar 2.21 merupakan mesin pembentukan rol yang term dari lima pasang

rol yang dilanjutkan dengan pengelasan tahan secara kontinu.



Gambar 2.21. Mesin Pembentukan rat

C. Pembentukan tekan (kempa)

Pipa dibentuk dengam menggunakan mesin kcmpa (pres) yang terdiri

dari sebuah penumbuk dan landasan yang berbentuk *:li" yang apabila

penumbuk dan landasan bersentuhan akan membentuk "CT sesuai dengan

diameter tertentu.. Setelah lembaran berada diiandasan, iaiu penumbuk akan

bergerak menekan pcrlahan sampai terbentuk pipa. Diameter pipa ditentukan

oleh diameter penumbuk dan landasan, seperti yang teriihat pada Gambar

7 77

Gambar 2.22. Pembentukan tekan (kempa) berdiameter besar
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2.3. Prinsip Pembengkok Pipa

Pembengkokan merupakan salah satu dari proses pengerjaan dingin pada

pengerjaan dingin logam. Pada pembengkokan pipa, bagian diameter luar dan

pusat radius bengkokan akan mengalami tegangan tarik yang menyebabkan

bertambah panjangnya bagian tersebut. Sebaliknya pada bagian diameter dalam

dari pusat radius bengkokan akan memeudck akibatdari tegangan tekan. Hal ini

menyebabkan deformasi tak seragam pada pipa, tcrulama pada bahan paduan.

Padahal proses pembengkokan yang diharapkan adalah menghasdkan bengkokan

pipa yang haius.

Meminimalkan dampak negatif fenomena diatas pada proses pembengkokan

pipa untuk mendapatkan hasil yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan.

ukuran pipa, radius bengkokan, kckuatan bahan, serta alat pembengkok yang

digunakan..

Mike Vaughan dalam artikelnya yang berjudul ^The Principles of Tube

Bending" menyatakan secara empiris perlunya memperhatikan tebal dan tipisnya

pipa yang ditunjukan oleh angka wall factor dengan membandingkan diameter

luar pipa (tube outside diameter) dengan tebal dindmg pipa (i/ibe wall thickness),

[VAU04]

tube outside diameter
wail factor

tube wall, thickness

Selain itu Mike Vaughan juga membandingkan radius bengkokan {bend

cenieriine radius) dengan duimeier luar pipa (tube outside diameter) untuk

menunjukan tingkat kesesuain radius bengkokan (D ofbend).



,. .., , Bend centerline radius
I >of bend — —_

Tube outside, diameter

Walaupun mcngabaikan kekuatan bahan, kedua pcrsamaan diatas dapat

menentukan kondisi pada saat pembengkokan pipa dengan mengetahui nilai

wall factor dan D of bend.

Ada empat metode dalam melakukan pembengkokan pipa metaui proses

pengerjaan dingin, yaitu :

1. Ram style bending

Proses pembengkokan dilakukan dari arah pusat bengkokan menggunakan die

radius teitentu secara radial dengan dua buah posisi tefap untuk mementukan

batas bengkokan.

2. Mandrel bending

Proses pembengkokan dilakukan dengan menggunakan sebuah mandril pada

pipa yang dapat membengkok dan sebuah die dengan radius tcrtentu sebagai

penentu radius bengkokan. Apabila diberi gaya dari luar, maka mandril akan

membengkok mengikuli bentuk die sehingga pipa akan mengikuli bentuk

bengkokan mandril.

3. Rotary draw bending

Proses pembengkokan dilakukan dengan menarik pipa secara tangensial

dengan menggunakan sebuah die sebagai penentu radius tckukan.
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4. Ring roll bending

Proses pembengkokan dilakukan dengan melewatkan pipa pada serangkaian

roll yang dapat diatur jaraknya sehingga radius bengkokan pipa ditentukan

olehjarakantarroll yang berjumlah tiga buah.

Ada empat kondisi yang mungkin terjadi pada proses pembengkokan terjadi:

1. Dinding pipa tipis dan radius bengkokan kecil,

Hasi! bengkokan akan kritis dan menyebabkan patahnya pipa terutama pada

bagian yang mengalami tarikan.

2. Diding pipa tebal dan radius bengkokan kecil.

Dibntuhkan gaya yang besar uniuk melakukan proses pembengkokan dan

hasil bengkokan kurang melengkung sempurna fcenderung datar) ierutama

pada diameter terluar dari pusat radius bengkokan ,

3. Dinding pipa tipis dan radius bengkokan besar

Kondisi ini memungkinkan mendapatkan hasil bengkokan pipa yang baik dan

gaya yang dibntuhkan relatif kecil.

4. Dinding pipa tebal dan radius bengkokan besar.

Kondisi ini juga memungkinkan mendapatkan hasil bengkokan pipa yang baik

hanya gaya yang dibutuhkan relatif lebih besar dibanding denga kondisi kc-3.

2.4. Hidrolik

Dongkrak hidrolik merupakan salah satu aplikasi dari sebuah sistem hidrolik

yang menggunakan fiuida cair foli} sebagai media untuk memindahkan energi

dari satu tempat ke terupat yanglain.



Kluida cair digunakan sebagai media karena bersifat tak mampat

(incompressible), vohnnenya tidak berubah pada saat diberi tekanan. Saat berada

pada sistem (ertutup tekanan yang diberikaan tidak akan mengubah volume dan

tekanan akan diteruskan dengan sama besar ke semua pennukaan tempat fluida.

Sehingga energi akan diteruskan dengan efisiensi hampir 100 %apabila tidak ada

kcrusakan dalam sistem. Hal ini sesuai dengan hukum Pascal yang mcnyatakan

bahwa apabila fliuda pada tempat tertutup diberi tekanan maka tekanan akan

diteruskan ke segala arah dengan sama besar.

%

,P«STO«

FACE

Gambar 2.23- Prinsip hirdoiik

Saal fliuda cair berada pada sebuah silinder (Gambar 2.23) kemudian handle

yang ferhubung dengan piston diberi gaya. maka fluids cair akan menerusfcan

gaya dengan sama besar ke seriap dinding silinder sesuai dengan mmm ;

P-£ (2-10)

Dimana. P adalah tekanan (pressure) (Pascal), F adalah gaya (force)

(Newton) dm Aadalah luas penampang silinder (irr).
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Gaya [force) digunakan uniuk mcmberikan tekanan (pressure) pada tluida

cair. Karena tekanan tcrsebut diteniskan maka dapat dimanfaatkan Iagi untuk

memberikan gaya. Bcrdasarkan rumus diatas apabila dua buah silinder yang

berbeda diameter dihubungkan maka dengan memberikan gaya yang kecil akan

dapat meiighasilkan gaya yang lebih besar dengan tekanan yang sama <Gambar

2.24)

F

A

Gambar 2.24- Perbandingan tekanan dua bejana berhubungan

r

/•"
F' - F x -

A

(2-11 )

!-!2 )

2.5. Metode Elemen Hingga

Metode merupakan suatu prosedur numerik uniuk mempcrolch solusi

terhadap problem fisik yang sering dijumpai dalam analisis teknik, Elemen hingga

merupakan metode solusi pendekatan. karena mctode analitis menjadi sangat

rumit saat digunakan untuk menyelesaikan problem fisik yang kompleks. Metode
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elemen hingga digunakan diberbagai disiplin ilmu dan bidang keteknikan,

terutama untuk menyelesaikan analisis stniktur.

Secara umum analisis struktur dibagi menjadi dua, yaitu ; Analisis Siatika

dan Analisis Dinamik. Saat melakukan analisis statika menggunakan metode

elemen hingga, stniktur akan digambarkan menjadi sebuah model yang

merupakan tevdiri sejumlah elemen dengan ukuran tertentu. Dengan menganalisa

elemen penyusunnya. maka analisis terhadap stniktur dapat didekati. Semakin

banyak jumlah elemen yang menyusun struktur maka semakin akurai hasil

analisis

Metode ini berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan di bidang

komputer. Dengan menggunakan bantuan perangkat lunak, analisis sebuah

raneangan struktur yang kompleks menjadi lebih mudah. Geometri dari struktur

yang teiah dibual melalui perangkat lunak CAD dapat langsung diimport.

Berbagai fasilitas teiah terscdia untuk melakukan analisis dengan metode elemen

hingga. Sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan analisis menjadi lebih

singkat.


