
BAB IV

ANALISIS DAN PKMBAHASAN

Analisis yang dilakukan menggunanakan metode elemen hingga dengan

bantuan perangkat lunak (NAS7RAN). Analisis icihadap raneangan alar dilakukan

pada masing-masing model komponen alal. Setelah proses analisis dapat diketahui

unjuk kerja dari setiap komponen terhadap kondisi dari pembebanannya. sehingga

dengan mengetahui kondisi dari tiap komponen penyusunnya dapat diketaiiut

kondisi kesefuruhan raneangan alat.

Hasil analisis akan menunjukan apakah raneangan teiah sesuai dengan apa

yang diharapkan atau tidak dan apabila terjadi beberapa kesalahan pada dapat

dilakukan tindakan perbaikan proses perancangan.

4.1. Analisis Hasil KomputasiNastran

Berdasarkan pemodelan yang dilakukan pada masing-masing komponen.

maka dibawah ini merupakan data hasil analisis yang dilakukan :
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Gambar 4.1 .A- Model SwingArm yang menunjukan distribusi tegangan Von Mises
B. Daerah yang menderita tegangan terbesar

Pada model hasil analisis diketahui bahwa tegangan von mises yang terjadi

mcncapai 1,424 N/mm~ (bagian yang bcrwarna merah) dan total translasi sebesar

4,27 x10 ~7mm. Bagian yang berwama kelabu mempakan model yang tidak

terdeformasi(Gambar4.9.A. dan B).

Dibandingkan dengan data mekanis bahan, tegangan yang terjadi pada saat

kondisi pembebanan tegangan von mises yang teijadi masih dibawah tegangan

luluhnya. Nilai total translasi yang terjadi sangat kecil, sehingga dapat diabaikan.



Fixed Arm :
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Gambar 4.2. A. Model fixed arm pada Rmin yang menunjukan distribusi tegangan Von
Mises

B. Daerah yang menderita tegangan terbesar
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Gambar 4.3.A. Model /ixed arm pada R^yang menunjukan distribusi tegangan Von
Mises

B. Daerah yang menderita tegangan terbesar
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Pada kedua model fixed arm, basil analisis diketahui bahwa tegangan von

mises pada Rniin yang teijadi mencapai 0,102 Wnun2 (bagian yang berwama

merah) dan total translasi sebesar l,5I2x 10 °mm. Bagian yang benvarna kelabu

merupakan model yang tidak terdeformasi (Gambar 4.9.A. dan B). Sedangkan

pada Rmax tegangan von mises yang terjadi mencapai 0J34 N/mm2dan total

translasi sebesar 3,721 x 10 ''mm

Dibandingkan dengan data mekanis bahan, tegangan yang terjadi pada saat

kondisi pembebanan tegangan vow mises yang terjadi masih dibawah tegangan

luluhnya. Nilai total translasi yang terjadi sangat kecil. sehingga dapat diabaikan.

Baut Utama :
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Gambar 4,4, A. Model baut utama yang menunjukan distribusi tegangan Von
Mises

B. Daerah yang menderita tegangan terbesar
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Pada model hasil analisis diketahui bahwa tegangan von mises yang terjadi

mencapai 0,223 N/mm2 (bagian yang berwania merah) dan total translasi sebesar

2,395x10 8min. Bagian yang benvarna kelabu merupakan model yang tidak

terdeformasi(Gambar4.l2.A. dan B).

Dibandingkan dengan data mekanis bahan, tegangan yang terjadi pada saat

kondisi pembebanan tegangan von mises yang terjadi masih dibawah tegangan

Iuluhnya. Nilai total translasi yang terjadi sangat kecil. seiiingga dapat diabaikan.



Baut Lengan :
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Gambar 4.5. A. Modei baut lengan yang menunjukan distribusi tegangan Von
Mises

B. Daerah yang menderita tegangan terbesar



Pada model basil anahsis diketahui bahwa tegangan von mt.se.s yang terjadi

mencapai 0,399 N/mm2 (bagian yang berwania merah) dan total translasi sebesar

4,277xlO"8mm. Bagian yang bcrwarna kelabu merupakan model yang tidak

terdcfbrmasi(Gambar 4.13.A. dan B).

Dibandingkan dengan data mekanis bahan, tegangan yang lerjadi pada saat

kondisi pembebanan tegangan von mises yang terjadi masih dibawah tegangan

Iuluhnya. Nilai total translasi yang teijadi sangat kecil, sehingga dapat diabaikan.

• Pin Penahan;
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Gambar 4.6. Model pin penahan yang menunjukan distribusi tegangan Von Mises



Pin Roll die dan Pin klem :
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Gambar 4.7, Model pin roll die dan pin klem yang menunjukan distribusi
tegangan Von Mises

• Pin join A
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Gambar 4.8. Model pin join A yang menunjukan distribusi
tegangan Von Mises
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Pin join B
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Gambar 4.9. Model pin join Byang menunjukan distribusi gaya Von Mises

Pada model hasi! analisis pin penahan, pin roildie dan klem, pin join A dan

B diketahui bahwa tegangan von mises yang terjadi adalah no! ( 0 N/mm: }dan

deformasi tidak terjadi. Artinya desain terhadap kccmpat model pin sudah baik

yang secara visuahsasi menunjukan unkuk kerja yang

4.2. Analisis Konstruksi Dan Desain

Dari kontur model, daerah yang dominan berwania merah mcaipakan

daerah yang memiiiki potensi untuk mengalami kegagalan apabila tegangan yang

terjadi melebihi dari tegangan luluh bahan.

Nilai yang terdapat pada bagian sebelah kanan model menunjukan nilai

tegangan von mises yang terjadi. Nilai yang menunjukan wama merah merupakan

tegangan maksimal yang terjadi pada model.
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Berdasarkan hasil anahsis komputasi. dapat kita lihat bahwa dari semua

komponen yang teiah melui proses perhitungan perancangan terdapat beberapa

komponen memiiiki nilai translasi, yaitu : Swing arm^ l-'ix arm, baut utama dan

baut lengan. Kondisi ini masih becada pada batas aman, karena tegangan von

mises maksimal yang terjadi pada model sangat kecil. Sepeiti yang dapat dilihat

pada Tabel 4.1

Komponen

i Swing Arm
1 Fixed Arm
i Baut Utama

i Baut Lengan
i Pin Penahan

1 Pin Roll die dan pin klem
I Pin Join A

Pin Join B

Material

High Strength Steel
High Strength Steel

('arbon Steel

Carbon Steel

('arbon Steel

Carbon Steel

('arbon Steel

Carbon S/eel

—-t-

Von Mises Stress

( N'' mm 2)
,424

0,134

0.223

0.399

I

Tabe! 4.1. Tabel Komponen, Material, tegangan von misses

Pada proses perancangan, berbagai asumsi-asumsi diberikan untuk

memudahkan proses perhitungan. Hal ini menjadikan banyak faktor pada kondisi

nil yang diabaikan. Sehingga pada kondisi sebenarnya masih dimungkinkan

terjadi beberapa kesalahan.

Material yang digunakan pada perhitungan adalah material ideal yang

direncanakan. Pada pemodelan komponen. material yang digunakan adalah

material standar yang tersedia pada NASTRAM yaitu High Strength Steel

SI ( E ~ 1,9 x 10!' MPa ) dan ('arbon SteelSI ( E = 1,9 x 10" MPa ). Hal ini

dikarcnakan pada kondisi nil, material yang direncanakan sangat sulit didapat

atau material yang digunakan harus melalui tahapan pengujian tcrlebih dahuiu.
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Pada hasil analisis model yang menggunakan material standar dapat dilihat bahwa

unjuk kerja pada pembebanan cukup baik.

Pada kondisi rtil, material yang digunakan sebagian besar bukan mempakan

material standar Iagi. Material teiah malalui proses lebih lanjut. seperti : proses

heat treatment dan rolling. Sehingga dapat dipastikan bahwa sifat mekanis bahan

akan jauh lebih baik daripada material standar. Dengan sifat mekanis yang lebih

baik. maka unjuk kerja material yang digunakan pada kondisi riii akan jauh lebih

baik.

Idealnya, pembuatan alat menijuk pada perancangan yang teiah dibual yang

teiah melalui proses analisis., tetapi terdapat banyak keterbatasan dalam

melakukan pembuatan pada konstruksi maupun desainnya. Keterbatasan itu antara

lain :

1. Suliinya menentukan jenis material dikarenakan ketidaksediaan material

yang ada di pasaran.

2. Spesifikasi dari alat bersifat saling membatasi.

3. Keterbatasan mesin yang digunakan untuk proses produksi alat.

Untuk membantu agar dapat melakukan iungsinya dengan baik pada

beberapa komponen digunakan bosh yang secara tidak langsung akan mengurangi

beban yang diderita komponen, sehingga lebih meningkatkan unjuk kerja dan

alat,

Secara umum desain alat dapat mernperlihatkan unjuk kerja yang cukup baik

saat bekerja pada pembebanan statik yang terjadi, Hal itu ditunjukan oleh hasil

komputasi NASTRAN.
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4.3. Bentuk Dan Konstruksi Raneangan Alat

Setelah proses analisis dapat ditentukan bentuk dan konstruksi raneangan

alat. Bentuk dan konstraksi alat yang mempakan basil perhitungan iernyata

menunjukan unjuk kerja yang cukup baik setelah dianalisis. sehingga bentuk dan

konstruksi yang digunakan adalah seperti yang teiah ditentukan pada

perancangan.


