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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari waktu ke waktu ke waktu teknologi terus berkembang

dan perkembangan tersebut diterapkan tak terkecuali pada bidang

alat berat,penulis melakukan analisa pada alat berat yaitu pada unit

wheel loader XCMG ZL 50 GN .Wheel loader adalah salah satu dari

unit alat berat yang merupakan alat pemuat hasil gusuran atau galian

dari alat berat lain seperti grader, buldoser, dan sejenisnya. Alat ini

pada prinsipnya merupakan alat bantu yang berfungsi mengangkut

material dari lokasi penimbunan ke alat pengangkut lain,sehingga

unit ini lebih membutuhkan torque yang besar dari pada kecepatan.

Pada Unit ini mengunakan pengerak akhir planetary gear,

planetary gear ini biasa mengubah kecepatan putar yang tinggi

menjadi lebih rendah tapi dengan torque yang tinggi.Torsi tertinggi

suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan dari batas

putaran mesin yang diijinkan, sedangkan kendaraan memerlukan

torsi tertinggi pada saat mulai bergerak. Selain itu, kendaraan yang

berjalan pada jalan yang mendaki memerlukan torsi yang lebih tinggi

dibandingkan kendaraan yang berjalan pada jalan yang mendatar.
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Kendaraan yang berjalan dijalan datar dengan kecepatan rendah

memerlukan torsi yang lebih rendah.

1.2 Batasan Masalah

Pada penyusunan laporan ini Untuk kejelasan apa saja yang

diulas dalam penulisan ini, batasan masalah yang dibuat adalah

sebagai berikut :

1. Analisa mekanisme dan memahami cara kerja final drive

jenis planetary gear.

2. Memahami struktur dasar, dan klasifilasi planetary gear.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Analisa mekanisme dan cara kerja final drive planetary gear

wheel loader XCMG ZL 50 GN.

2. Analisa kerusakan final drive planetary gear wheel loader

XCMG ZL 50 GN

3. Merencana ulang sistem planetary gear pada  alat berat

wheel loader  XCMG ZL 50 GN.

1.4   Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan membantu

memperjelas dan sistematis pada penyusunan tulisan yang akan di

paparkan dengan perincian tiap babnya.
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BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini menyajikan latar belakang,

kegiatan penelitian, perumusan masalah, batasan

masalah, hal yang ingin di capai,  serta sistematika

penulisan tugas akhir.

BAB II : DASAR TEORI

Dalam bab kedua ini akan membahas tentang power

train dengan komponen-komponen yang ada pada

power train.

BAB III : PROSEDUR PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN

FINAL DRIVE PLANETARY GEAR.

Dalam bab ini berisi tentang traouble yang

terjadi,identifikasi masalah ,analisa masalah,dan

melakukan perbaikan

BAB IV : ANALISA PERHITUNGAN RODA GIGI

Dalam bab selanjutnya ini membahas tentang

reduksi roda gigi dan hubungan antara roda gigi sun

gear, planet gear dan ring gear pada final drive

planetary gear.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari

analisa yang telah di paparkan sebelumnya dan

disambung saran untuk kedepannya dalam sarana

perbaikan


