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ABSTRAKSI

Sistem starter berfungsi untuk mempermudah proses

menghidupkan engine. Sistem elektrikal yang bekerja pada motor starter

untuk mengubah energi listrik dari sumber arus (baterai) menjadi energi

mekanik (putar). Motor DC seri mengkonsumsi daya listrik arus searah

dengan kumparan medan yang dibangkitkan untuk membentuk medan

magnet yang di hubungkan secara seri dengan kumparan armature

sehingga timbul gaya gerak listrik sehingga menghasilkan putaran dan

torsi. Atas hambatan yang ada pada motor strarter didapat efisiensi 87,2%
dari motor 24v 4,5kw.

Putaran yang di hasilkan motor di transmisikan dengan reduksi

roda gigi pinion dengan roda gigi cincin pada flywheel atas perhitungan

roda gigi dari buku G. Niemann. Perbandingan roda gigi ditentukan untuk

mereduksi putaran dan di tingkatkan torsinya dengan reduksi roda gigi

planet. Perbandingan gigi dari pinion dan ring pada flywheel 15:1 dan

perbandingan gigi dari roda gigi planet 3,8:1, sehingga didapat jumlah

torsi 57 unit Nm.

Kata kunci: Motor starter, elektrikal, reduksi roda gigi
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Engine tidak dapat langsung hidup disaat mau dioperasikan
mesin untuk mulai di jalankan. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem
penggerak awal yang dapat menggerakan crank shaft sehingga
engine dapat melakukan proses pembakaran.

Sistem starter berfungsi untuk mempermudah proses
menghidupkan engine, dimana sistem starter merupakan suatu
sistem kelistrikan yang bekerja dengan tenaga elektromagnetik
terhadap motor starter (DC motor) dengan mekanisme merubah
energi listrik yang berasal dari (baterai) dengan sumber arusnya
menjadi energi mekanik (putar). Energi mekanik inilah yang
selanjutnya digunakan untuk melakukan gerakan awal saat engine
akan dihidupkan dengan cara memutar flywheel melalui perkaitan
gigi antara roda gigi pinion pada stator dengan roda gigi ring pada
flywheel.

1.2 Tujuan Kegiatan
Secara spesifik tujuan pada penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui mekanisme dan gambaran khusus tentang sistem
starting motor pada elektrikal dan roda giginya.

2. Merencana ulang sistem starting motor pada engine alat berat
motor greder XCMG GR-135

2. DASAR TEORI
2.1 Elektromagnet

Kaidah tangan kanan menentukan hubungan antara arus
yang mengalir pada konduktor dengan arah medan magnet. Jari
tangan menunjukkan arah garis gaya medan magnet,  dan ibu jari
menunjukkan arah arus.

Gambar 1 Elektromagnet
Semakin besar arus mengalir semakin besar kuat medannya.

Dan semakin banyak jumlah gulungan semakin besar gaya
magnetnya.
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2.2 Induksi Listrik
Induksi Listrik adalah suatu benda atau konduktor yang

semula  netral menjadi bermuatan listrik diakibatkan adanya
pengaruh dari gaya listrik maupun dari benda yang bermuatan lain
dan didekatkan padanya.

2.3 Gaya Magnet Yang Dihasilkan Arus Listrik
Arah gaya elektromagnetik dapat ditentukan dengan

kaidah “tangan kiri Fleming “.

Gambar 2 Kaidah Tangan Kiri Fleming

Disini ibu jari menunjukkan gaya yang dihasilkan, jari telunjuk
menunjukkan arah medan magnet dan jari tengah menunjukkan arah
arus pada konduktor.

Jika medan magnet dengan kepadatan flux = B, tegak lurus
penghantar yang panjangnya ɭ dan dialiri arus listrik sebesar I maka
besarnya gaya Lorentz F dirumuskan F = B. ɭ.l .

Gambar 3 Gaya Lorentz
2.4 Gaya Gerak Listrik (GGL)

Gaya gerak listrik timbul akibat adanya angker dinamo yang
melawan tegangan terhadapnya. Ketika sebuah konduktor listrik
memotong garis medan magnet maka timbul ggl pada konduktor.

Gambar 4 Gaya Gerak Listrik
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2.5 Motor Listrik Arus Searah Seri
Motor starter dituntut dapat menghasilkan momen yang

besar dari tenaga yang kecil dari sumber baterai. Motor DC seri
digunakan dengan konsumsi daya listrik arus searah dan dengan
kumparan medan yang dibangkitkan untuk membentuk medan
magnet di hubungkan secara seri dengan kumparan armature.

2.6 Cara Kerja Staring Motor
a) Posisi Kunci Kontak ST

Gambar 5 Stator Posisi Kunci Kontak ST
Arus dari baterai ke kumparan menghasilkan medan magnet

dan menarik plat kontak yang menghubungkan terminal B dan C
serta tuas roda gigi pinion terhubung fly wheel.
b) Saat Pinion Berkaitan Penuh

Gambar 6 Stator Saat Pinion Berkaitan Penuh
Arus yang besar dari terminal B akan langsung mengalir ke

terminal C > kumparan medan > armatur > Kumparan jangkar >
masa. Motor starter berputar cepat untuk menggerakkan fly wheel.
c) Saat Kunci Kontak Posisi On

Gambar 7 Stator Saat Kunci Kontak Posisi On
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Karena arus PIC dan HIC berlawanan arah, sehingga
keduanya saling menghapuskan, pegas mengembalikan plat
kontak ke posisi semula, sekaligus gigi pinion terlepas dari
perkaitannya dengan fly wheel.

2.7 Analisa Perhitungan Roda gigi starting motor
Bagian-bagian utama roda gigi mempunyai nilai yang dapat

di tentukan dengan persamaan.

Gambar 8 Nama Bagian Roda Gigi
Momen Puntir ( Mp )

Mp =
n

N
716 ……………………………………………..…….1

Kecepatan Tangensial ( V )

V =
60

nd 
……………………………………….……...2

Perhitungan Beban Nominal

B =
bdb

U


…………………………………...…………….3

Faktor Kesalahan Gigi
RWf = Csugf KR 75,0 …………………………………...4

Kontak Ratio ( )
( )= 21   ……………………………………………………..5

Intensitas Beban efektif ( Bw )
Bw= BTDS CCCCB  ………………………………….......6

Faktor Tegangan Kaki Gigi Efektif ( q )

q =
n
4,1

…………………...........………………………………7

Perhitungan Kekuatan Permukaan Gigi  ( DK )

DK = 0KYYYY VSGH  …………………………………...8
Perhitungan Umur Roda Gigi

1

1

qwZBw
S D

B 
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i

i

ywBw

KD
SG ………………………………………….10

1

cos








i

i

yyBw

oKtest
S

FC
F


………………………………...…..11

1,, FGB SSS maka umur roda gigi tak terhingga
1BS Maka umur roda gigi patah di kaki gigi
1GS Maka roda gigi ada lubang / cacatnya
1FS Maka roda gigi ada goresan

Dan umur roda gigi ditentukan dengan

n

SKD

n

Lw
Lh G

2310.167

60





 ……………………...……..12

2.8 Reduksi Roda Gigi
Motor starter bekerja memutar flywheel pada mesin diesel.

Motor berputar rata-rata pada 1500rpm untuk menghidupkan mesin
pada kecepatan 100 rpm.Perbandingan gigi = jumlah gigi roda gigi digerakkanjumlah gigi roda gigi menggerakan

Torsi dari motor starter dapat ditingkatkn dengan penggerak
roda gigi reduksi, roda gigi planet.

in put

out put

1

2

3

4

5

1  Roda gigi matahari (S)
2  Roda gigi planet
3  Roda gigi ring (A)
4  Roda gigi pinion
5  Roda gigi ring flywheel

Gambar 9 Roda Gigi Planet
Dimana pembawa pinion roda gigi planet (PPC) adalah nilai

output ditiadakan (A) ditambah gigi matahari (S).
Perbandingan gigi = A + S = nilai PPCPerbandingan gigi = output roda gigiinput roda gigi

jumlah torsi = roda gigi set 1 x roda gigi set 2 = ( unit (Nm) )

1

2

3
Planet carrier
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3. ANALISA ELEKTRIKAL MOTOR LISTRIK
3.1 Motor Starter DC Seri

Untuk menyalakan engine sebuah alat berat motor grader
GR-135 model engine 6BT5.9-C135 6 silinder kapasitas 5,9 liter
power/speed: 100kw/2200rpm di lengkapi sebuah motor starter tipe
QDJ2517 24V 4,5KW arus searah (DC) seri tipe reduksi.

Gambar 10 Kumparan Medan Tipe Seri
Pada waktu start motor memberi momen besar dengan arus

yang rendah. Motor starter masuk dalam kategori beban dengan
energi konstan adalah beban permintaan torsi yang berubah dan
berbanding terbalik dengan kecepatan (BEE India, 2004).

Memperhatikan tentang kecepatan motor seri (Rodwell
International Corporation, 1997; L.M. Photonics Ltd, 2002):
Kecepatan dibatasi pada 5000 RPM serta harus dihindarkan
menjalankan motor seri tanpa ada beban sebab motor akan
mempercepat tanpa terkendali.

Gambar 11 Kurve Kecepatan Terhadap Torsi Dan Rangkaian Ekivalen

3.2 Gaya Pada Motor Starter
Dengan starter motor DC 24volt dan daya 4,5 kw , untuk

menentukan gaya gerak listrik pada armature dapat diambil
persamaan
P = V . I P = V . P=E Ia
R=0,128 , E=67.08V, Ia=67.08A

Gaya Lorentz pada starter motor F = B.ɭ.l = 49996,96 N
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Untuk daya keluaran dan daya rugi-rugi

P rugi = Ia2 (Ra+ Rsr)= 575,96 watt

P out = P in – P rugi=3924,04watt

Besar torsi elektromagnetk pada poros putar.

Tg = F.r = 2249,86 Nm

3.3 Karakteristik Motor DC Seri
Karakteristik  motor listrik berpengaruh terhadap

penggunaan yang tepat dan sesuai dengan melihat persamaan

kecepatan n = –
ϕ

dan torsi T = k Ia ϕ .

3.4 Kerugian-Kerugian
Tenaga listrik yang dimasukkan ke motor arus searah

sebagian akan hilang atau berubah menjadi panas diakibatkan oleh
tahannan lilitan, hysteresis, dan eddy current. Bisa juga dari reaksi
mekanis dengan ada gesekan dan udara didalam motor ikut
mempengaruhi.  Panas yang belebih akan dapat merusak isolasi
yang  dapat menjadikan loncatan arus pada motor sehingga
merusak motor. = %

η = 87,2%
4. ANALISA RODA GIGI

4.1 Reduksi Roda Gigi Motor Stater
Perbandingan gigi roda gigi cincin flywheel mesin

mempunyai gigi 150 dan pinion stater mempunyai 10 gigi.Perbandingan gigi = jumlah gigi roda gigi digerakkanjumlah gigi roda gigi menggerakan= = 15 :1

4.2 Peritungan Roda Gigi
Jumalah gigi : Z 1= 10, Z 2 = 150
Diameter roda gigi : d1= 36mm, d 2 = 540mm
Jarak sumbu poros : a  = 288 mm
Diameter sumbu kepala :da1=43mm, da 2 = 548mm
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Diameter sumbu kaki :df 1= 28mm, df 2 = 533mm
Lebar gigi : b = 20 mm

Dengan demikian:
Momen Puntir ( Mp )

Mp
1
=

n

N
716 = 2,88 kgm Mp

2
= 43,17 kgm

Kecepatan Tangensial ( V )

V
1

=
60

nd  = 3,38 m/s V 2 = 2,83 m/s

Perhitungan Beban Nominal

B
1

=
bdb

U


= 0,22 kg/mm² B

2
= 0,01 kg/mm²

Faktor Kesalahan Gigi

RWf = Csugf KR 75,0 = 9,11 2RWf =8,95
Kontak Ratio ( )
( )1= 21   = 3,16 ( )2= 3,16
Intensitas Beban efektif ( Bw )
Bw 1= BTDS CCCCB  =0,31 Bw 2= 0,02
Faktor Tegangan Kaki Gigi Efektif ( q )

1q =
n
4,1 = 0,39 2q = 0,65

Perhitungan Kekuatan Permukaan Gigi  ( DK )

DK
1
= 0KYYYY VSGH  = 0,28 DK

2= 0,28

Perhitungan Umur Roda Gigi

1

1
1 qwZBw

S D
B 



= 6,66 05,52 BS

11
1 





i

i

ywBw

KD
SG = 0,44 39,42 GS

1

cos
1 







i

i

yyBw

oKtest
S

FC
F


= 3241,37 93,113325912 FS

1, 11 FB SS maka umur roda gigi tak terhingga
11 GS Maka roda gigi ada lubang / cacatnya

1HL =
n

SK GD
2310.167  = 60,35 jam

1,, 222 GFB SSS maka umur roda gigi tak terhingga
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4.3 Reduksi Roda Gigi Pinion Dan Roda Gigi Ring
Torsi dari motor starter ditingkatkan dengan penggerak roda

gigi reduksi, roda gigi planet.Perbandingan gigi = 42gigi cincin + 15gigi matahari, (PPC)15 gigi matahari= = 3,8  :1

jumlah torsi = gigi set 1 x gigi set2

=3,8:1 x 15:1= 57unit (Nm)

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN

Setelah  pembahasan pada bab sebelumnya maka:
a) Motor starter menggunakan  motor listrik dengan arus searah dan

memiliki medan penguat yang terhubung seri dengan medan
jangkar dan hambatan pada kumparan medan rendah atas jumlah
lilitan yang sedikit dan besar. Seingga starter motor saat penyalaan
awal akan memakan arus besar yang menghasilkan torsi tinggi dan
putaran rendah kemudian seketika meningkat cepat serta seiringan
arus mengecil dan torsi menurun atas persaman torsi dan gaya
gerak listrik pada motor starter. Kemudian putaran dan torsi yang
dihasilkan di transmisikan dengan roda gigi. Hambatan terjadi pada
motor strarter dan didapat efisiensi 87,2% dari motor 24v 4,5kw.

b) Putaran yang dihasilkan motor di tansmisikan dengan reduksi roda
gigi pinion pada poros dari motor starter dengan roda gigi cincin
pada flywheel yang seporos dengan crensaft atas perhitungan roda
gigi.
Perbandingan roda gigi ditentukan untuk mereduksi putaran dan di
tingkatkan torsiny a dengan reduksi roda gigi planet. Perbandingan
gigi dari pinion dan ring pada flywheel 15:1 dan perbandingan gigi
dari roda gigi planet 3,8:1, sehingga didapat jumlah torsi 57 unit
Nm.

5.2 SARAN
Arus yang mengalir pada motor starter sangat besar
menjadikannya mudah panas dan penyerapan daya pada batteray
yang besar sehingga perlu pengoperasian starter dengan benar
dan komponen lain pada sistem starter dalam kondisi siap.
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