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MESIN LISTRIK 

 

Pada bab ini penulis menyajikan topik yang menekankan prinsip pengoperasian yang 
penting dari motor dan generator. Generator AC atau arus bolak-balik (juga disebut 
generator sinkron atau alternator ) adalah sumber utama dari semua energi listrik yang kita 
pakai sehari-hari dan merupakan konverter energi terbesar di dunia. Kita dapat mengingat 
bahwa tegangan yang dihasilkan setiap generator adalah tegangan bolak-balik dan bisa 
dijadikan tegangan searah DC dengan dioda penyearah solid-state. Namun generator arus 
searah tidak banyak dipakai seperti dulu sebab bisa digantikan dengan rangkaian elektronik 
yang sudah berkembang dengan pesat. 

Lebih dari 50% listrik yang diproduksi di Industri untuk memberi daya pada motor-motor 
listrik, misalnya untuk memutar mesin atau roda-roda penggerak dan menghasilkan energi 
mekanik. Operasi motor tergantung pada interaksi dua medan magnet yaitu dua medan 
magnet dapat dibuat berinteraksi untuk menghasilkan gaya gerak Torsi. 

Bahwa prinsip kerja motor pada dasarnya sama dengan yang terjadi pada 
transformator secara umum adalah jika sebuah kumparan yang berinti bahan ferromagnetik 
dialiri aruslistrik, maka pada inti tersebut akan mengalir sejumlah garis - garis gaya magnit 

atau flux ( φ ) . Jika yang mengalir adalah arus yang searah maka jumlah dan arah garis - 
garis gaya magnit tersebut akan konstan ( tetap ) .Akan tetapi jika yang mengalir adalah arus 
bolak - balik maka flux yang mengalir didalam inti berbentuk sinus , flux yang terjadi juga 
berbentuk sinus , karena pada inti ada lilitan maka pada lilitan akan membangkitkan gaya 
gerak listrik ( ggl ) dan arahnya berlawanan dengan tegangan sumber. 

 

1. Transformator 

Pada  dasarnya semua tranformator adalah sama yaitu suatu alat untuk  memindahkan 
daya dari suatu rangkaian kerangkaian yang lain secara elektromagnetik dengan frekuensi 
yang tetap. Daya listrik yang dihasilkan pada stasiun pembangkit harus mengalami beberapa 
tahap  pendistribusian sebelum daya itu dapat digunakan oleh beban listrik. Pada bab ini kita 
akan membahas bagaimana transformator memungkinkan kita untuk mengirimkan daya listrik 
jarak jauh dan mendistribusikan secara aman sampai ke tujuan. 

 

Konstruksi  Trafo : 

Kalau kita lihat bagian aktif dari transformator adalah lilitan primer dan sekundair . Bagian 
primer biasa disebut juga masukan/input sedang sekunder keluaran/output . Untuk 
mentransfer  medan magnet dari lilitan yang satu ke lilitan yang lain diperlukan bahan : 
teromagnetik . 

Pemilihan bahan ini tergantung dari : FREKUENSI DAN PENGGUNAAN TRAFO , contoh : 

Frekuensi jaringan ( daya )  : digunakan plat tipis yang berlapis-lapis dan frekuensi konstan 

Frekuensi suara              : digunakan plat besi berlapis dari bahan campuran yaitu Fe dan Ni. 

Frekuensi tinggi            : digunakan bahan campuran Fe-Ni dan serbuk besi ( ferrit ) dengan 
celah udara. 
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Ada  dua Konstruksi trafo ; 

 

a) Inti trafo 

φS Flux lawan h Flux utamaφ

U1
N1

U2

I1 I2

N2

 

b) Mantel trafo ( pelindung ) 

Arus  flux

L ili tan primer 

L ili tan s ekunder

 

 

Inti besi terbuat dari plat - plat tipis yang tebalnya kira - kira 0 ,35 mm yang disusun 
sedemikian rupa dan diberi bahan isolasi yang cukup banyak . Kerugian tranfo tergantung 
dari konstruksi inti besi misalnya :  

• Sambungan antara inti besi  

• Susunan plat-plat besi berlapis 

• Mutu dari pelat besi 

• Mutu isolasi  antara pelat besi 

Konstruksi trafo kering kebanyakan dibuat dengan jenis inti potong . 

Bentuk inti / kern ada bermacam – macam  

 

Inti potong  

 

 

 

 

 

 

Jenis sambungan inti kern adalah sebagai berikut : 

a) Sabungan tumpul 

Antara inti dan penyambungnya ( kuk )  dibuat terpisah , dan dibaut . Jarak  sambungannya 
harus dilakukan dan diratakan .  Jarak udara yang kecil  pada sambungan tersebut akan 
menaikkan arus tanpa beban. 
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b) Sambungan Pasak  

Sambungan ini gunanya untuk 

merapatkan Inti dengan penyambung 

nya dan akan mengurangi kerugian 

besi. Ada juga penyambung an pasak 

dengan sudut  45 0 . 

 

 

 

Bentuk rencana Pasak biasa 

 

                LAPISAN  1 , 3 , 5 

lapisan
1.3.5

 

 

                LAPISAN  2 , 4 , 6 

Lapisan
2,4,6

 

 

Bentuk rencana pasak dengan sudut 

450  

                                      LAPISAN 1 , 3 , 5 

Kapisan
1,3,5

 

 

                                       LAPISAN 2 , 4 , 6 

 

Lapisan
2,4,6

 

 

Untuk memudahkan perawatan trafo tersebut biasanya dipakai  trafo dengan  

Konstruksi inti terpotong  

 

 

Jika trafo bekerja , maka pada peralatan ini timbul panass dan bisa dihilangkan dengan 
pendinginan Udar Lengkungan . Sistim pendingin ini cukup mampu untuk trafo jenis kering  
sampai daya 10 KVA dengan tegangan 6 kv .Trafo dengan daya lebih besar perlu 
pendinginan  dengan sistim bahan minyak  atau kipas angin. 
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1.1. Perbandingan Transformasi 

 

A ) Trafo tanpa beban  

Perbandingan transformasi biasa dinotasikan dengan : a  

a =   

2

1

2

1

N

N

U

U

=    →  UNTUK TEGANGAN 

a = 

1

2

2

1

N

N

I

I

=   →  UNTUK  ARUS  

a = 

2

1

2

1

N

N

Z

Z

=  →  UNTUK TAHANAN 

Z1 =  

1

1

I

U

     &     Z 2    =  

2

2

I

U

 

 

B ) Trafo dengan beban  

Untuk membangkitkan  tegangan tanpa beban , maka diperlukan arus flux tertentu 
pada sisi primer. Jika trafo tersebut diberi beban pada sekunder, maka akan timbul arus yang 
akan membangkitkan medan magnet pada sisi tersebut. Medan magnet sekunder akan 
mengurangi kekuatan pada medan magnet primer, maka : arus induksi dalam lilitan primer 
turun dan arus sekundair naik. 

 

φ φ

U1 U2

I1 I2

12

 

 

Jika kita membuat hubung singkat pada terminal sekunder dan trafo diberi input tegangan 
nominal akibatnya : arus primer terlalu besar sehingga trafo menjadi rusak . 

Ada bermacam - macam beban antara lain yaitu yang bersifat  : kapasitip, resistansi murni, 
induktip. Pengaruh jenis beban pada tegangan sekunder dapat dilihat pada grafik dibawahini 
:  



Dasar Mesin Listrik 

E:\BAM\Mesin Listrik\Bhn mesin Iistrik.doc 

5 

 

 

Kondisi tegangan output mencapai 

nilai nominal dengan sifat beban 

sebagai berikut : 

Beban kapasitip Cos Q = 0,7 

Beban R murni Cos Q = 1 ,0 

Beban Induktif Cos Q = 0,7 

 

 

 

U2
100%

100% I2  

 

1.2. Kerugian dan Efisiensi  

Kerugian pada transformator terdiri dari  

a ) . Rugi tembaga ( P Cu ) 

b ) . Rugi besi / inti ( P  fe )  

a. Rugi tembaga disebabkan arus beban yang mengalir pada tembaga . 

P Cu  = I 2  x R  tergantung dari beban  

b. Rugi inti terdiri dari  

Rugi histeris  : rugi yang disebabkan fluks bolak-balik pada inti , yang menimbulkan 
panas 

Rugi arus eddy   : rugi yang disebabkan arus pusar pada inti 

Jadi P fe  = Ph + Pe  tergantung dari : tegangan ,  frekuensi dan  inti besi 

PCuPfeP

P

PCuPfePPPin

Pin

Pout

P

P
Effisiensi

++
=

++==

==

2

2

21

1

2
           

η

η

 

 

Supaya  pengoperasian trafo dengan yang semaxsimal mungkin , harus diperhatikan BEBAN 

RATA - RATA . Pembuat trafo dapat mengatur titik efisiensi maksimun. 

  max  jika   P fe  =  P Cu 

 Trafo  kecil       s/d  95 % 

 Trafo  besar     s/d  99 ,5 % 
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MENENTUKAN EFFESIENSI  

 

A. Untuk menentukan rugi tembaga P Cu bisa dilihat rangkaian dibawah ini : 

 

Arus hubung singkat 

 

W

A

Pcu

Uk

I1

Ik = I2 = ARUS HUBUNG SINGKAT
 

  

 

Bagian sekunder dihubung singkat . Pada bagian primer tegangan masuk tidak langsung 
besar supaya ada arus yang cukup mengalir pada kedua bagian . Tegangan masuk disebut 
tegangan hubung singkat ( UK ). Tegangan ini ditulis dalam simbol % dari tegangan 
nominal Un . 

 

B. Untuk menentukan rugi inti cukup dengan rangkaian tanpa beban   

 

W

Pfe

U1 U2

I O

 

 

Karena arus beban kosong lebih kecil dari arus nominal kita dapat mengabaikan kerugian 
lilitan (PCu) maka yang diukur hanya kerugian inti saja (Pfe). 

 

Arus Hubung Singkat : 

Jika terminal sekunder dihubung singkat dan primer diberi tegangan dibawah nilai nominal, 
maka ada : arus hubung singkat yang mengalir pada bagian sekundair. 

Besar  arus hubung singkat tergantung dari : tegangan hubung singkat. 

Arus hubung singkat puncak akan mengakibatkan  kerusakan mekanis pada trafo . 
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1.3. Jenis - Jenis Transformator  

 

1. Tranformator 1 fase / trafo kecil  

Trafo ini mempunyai konstruksi lilitan terpisah  atau lilitan seperti auto trafo.    

Konstruksi  lilitannya   :   Lilitan silender  & lilitan cincin . Pada konstruksi lilitan yang 
bentuk silender lilitan tegangan tinggi nya terletak pada pusat lingkaran ( Silinder ) lilitan  
karena lebih aman jika terjadi hubung singkat. 

 

a.   Bentuk lilitan cincin  

 

b.   Bentuk lilitan silender  

 

 

Penggunaan trafo lilitan terpisah   : 

Sebagai pengaman ( trafo terpisah ) 

Penurun tegangan :  dari tegangan rendah/ekstra rendah dan dari tegangan   
   tinggi / tegangan rendah. 

Pengatur tegangan : tegangan rendah  500  −  1000 V 

Keuntungan trafo 1 fase yang lain   :  Harga murah ( autotrafo ) dan sebagai trafo pengaman 
adalah trafo pemisah. 

 

 

1.3.1. Auto trafo ( trafo hemat ) 

 

Trafo ini  disebut auto trafo hemat karena hanya menggunakan satu lilitan  untuk  
primer dan sekunder. Trafo hemat mempunyai tegangan induktif yang besarnya sesuai 

dengan perbandingan  transformasi yaitu   :  
2

N

1
N

2
U

1
U

=  

Daya langsung  = Daya input 

P input   = P1   =  U1  .  I 1  =  P2 

Daya Konstruksi  = Daya yang 
ditransfer secara induktif   = Daya 
out put . 

P out  =  U2  ( I2   -  I1 )  
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Konstruksi dari trafo hemat ( sebagai pengatur tegangan ) . 

Tegangan diatur dari  0 - 260 V 1 fase , tegangan masuk 220 V . 

 

1. Tombol putar 

2. Lengan kontak 

3. Penghela kontak 

4. Belitan 

5. Inti berbentuk 
lingkaran 

 

 

 

Keuntungan dan kerugian trafo hemat 

Keuntungan    :   menghemat bahan logam  ( Cu ) dan ( Fe ) 

Kerugian         :  Tanpa isolasi pemisah dan Tidak bisa untuk trafo pengaman  

 

 

1.3.2. Trafo Pengatur   : 

 

 Untuk mengatur  tegangan keluaran ada 2 cara yaitu  merubah jumlah belitan dan 
merubah arus fluksnya. 

Keuntungan dan kerugian merubah jumlah lilitan  

Keuntungan    :  dapat mengatur variasi tegangan dengan halus ( untuk daya kecil ) 
tidak bisa mengatur arus besar . 

 

Merubah Arus Fluks  : 

Cara ini tergantung dari konstruksi   :  Kumparan dan inti besi. 

Arus fluks penabur besar tegangan hubung singkat dan arus hubung singkat begitu juga 
sebaliknya . 

Ada beberapa sistem untuk merubah arus fluks . 

a) Sistem lilitan geser  dengan mengatur jauh dekatnya lilitan primer dan sekunder 
dimana  makin jauh jarak kedudukannya maka : 

Fluks penabur besar  sehingga   :  tegangan keluar turun dan arus hubung singkat besar  
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b) Dengan menambah balast yang dapat diatur posisi belitannya , dengan mengatur kumparan 
balast maka    :  Tegangan keluar akan berubah. Arus dalam balast naik  maka tegangan  turun  
dan Arus hubung singkat naik. 

c) Sistem inti besi geser 

Kebanyakan fluks primer akan mengalir lewat celah udara  oleh karena itu tegangan sekunder  akan 
turun. Jika kita geser penabur fluks ( inti besi ) , kita dapat mengatur tegangan ( trafo las ) biasanya 
trafo aman  dalam keadaan hubung singkat. 

 

Prinsip dari inti besi geser 

 

Grafik beban dari trafo aman 

hubung singkat . 

 

 

 

1.3.3. Trafo 3 fasa    : 

 

 Trafo ini untuk beban besar( trafo dalam pusat pembangkit ). Konstruksi trafo ini 
adalah trafo 1 fasa berjumlah 3 sambungan yang umum biasanya segitiga  ( primer ) dan 
bintang ( sekunder ). 

Konstruksi tersebut akan dibungkus dalam satu kotak  untuk menerima tegangan hubung 
singkat dalam satu inti dipasang lilitan primer kemudian sekundernya.  

Sambungan Zig – Zag adalah sambungan yang paling umum yaitu delta ( primer ) dan zig - 
zag ( sekunder ). Dan fungsinya untuk mengatur asymetris ( beban satu fasanya ) . 
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1.3.4. Trafo Instrumen Ukur 

 

 Fungsi trafo  ini sebagai rangkaian pengukur tegangan ataupun arus yang besar 
dengan menggunakan rumus fungsi perbandingan transformasi. 

Ada  2 jenis   :  Trafo pengukur arus dan tegangan. 

 

a.  Trafo  pengukur tegangan   : 

Trafo ini mempunyai perbandingan  
transformasi yang tepat sekali dan fluks 
taburan yang kecil. 

Trafo ini tiidak boleh dibebani terlalu besar ,  
akibatnya   : hasil pengukuran kurang 
 tepat. 

 

 

 
 

b.  Trafo  pengukur arus   : 

Bagian primer disambung seri dengan 
jaringan , sehingga timbul  medan magnit & 
timbul induksi tegangan dalam lilitan  

sekunder . Trafo ini harus selalu dalam 
keadaan tertutup bagian sekundernya, 
baik beban ampere meter atau tidak  

Apabila Ampere meter dilepas maka terminal 
K & L harus dihubung singkat yaitu dengan 
terminal pengukuran .  

Contoh dari trafo ini adalah tang ampere 
dimana belitan primer dibuat sedikit sekali ( 1 
belitan kawat yang diukur ) . 

 

 

 

 

Contoh Trafo Arus : 

1. Inti lingkaran 

2. Lilitan sekunder 

3. Lilitan primer  

4. Bahan khusus isolasi 
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1.3.5. Balast 

 

 Balast biasanya digunakan untuk  : membatasi arus dan membangkitkan tegangan 
kejut. Alat ini digunakan pada arus bolak - balik ( balast muka ) Induktifitas dapat berubah 
tergantung dari Jumlah lilitan 

 

Kemampuan mengalir arus fluks 

Jumlah lilitan dapat diatur dengan membagi lilitan yang keluar , supaya mendapatkan 
tegangan  nominal. Aliran arus fluks dapat diatur dengan  : mengatur jarak yang keluar 
dengan kemungkinan mengatur L dan XL, supaya arus balast nya sesuai dengan beban yang 
disambung seri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ).  Pemakaian   :  

• Pembatas arus 

• Filter  

• Resonansi 

• Penghalus / penata arus suara  

b ).  Kelebihan    : 

• Daya masuk lebih kecil dari Ohm  ( P =  VI COS Q ) 

• Dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 

c ).  Kerugian   :   

• Terdapat beda fase  

• Cos Q sangat rendah 
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2. Motor AC 3 Fase 
 

A. Prinsip dasar timbulnya medan putar motor arus putar (motor AC 3 fase) 

Bentuk gelombang 3 fase. 

 

 Timbulnya medan putar  

 

 

Jumlah putaran statornya ( motor asynchron ) dapat dihitung dengan rumus : 

 n =  Jumlah putaran / menit  

 f =   Frekuensi  

 p =  Jumlah pasang kutub  

 

Dengan ilustrasi gambar diatas disimpulkan bahwa setiap perubahan gelombang (Sinusoida ) 

menyebabkan berputarnya  arah medan magnet .    

 

 

          60 f 
ns =             

P 
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B. Motor asynchron 3 fase  

Motor  dengan rotor slip ring  

a. Bagian-bagiannya : 

 

 

1. Belitan stator 

2. Rumah / body 

1.   Stator 

2.   Rotor 

3.   Belitan rotor 

6.  Slip ring 

7. Handel penghubung 

singkat 

8.  Ring hubung singkat 

9.  Sikat 

10.  Pengangkat sikat 

11.  Klem stator 

12.  Klem rotor 

13.  Penutup laker 

14.  Ventilator 

15.  Udara masuk 

16.  Udara keluar 

 

b. Konstruksi 

Stator dibuat dari besi plat berlapis; berfungsi untuk mengurangi eddy current. 

Belitan stator, pembangkit medan magnit  dihubungkan Y atau ∆∆∆∆. 

Rotor dililit dihubung Y dan ujung yang lain disambung slip ring  dengan sikat arang, 
berfungsi sebagai penghubung singkat kumparan, jika motor sudah berjalan normal 
dengan mengatur tahanan asut. 
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C. Cara kerja Motor Slip Ring 

c.1 Pengasutan dengan tahanan asut 

 

Pada saat start posisi tahanan 

asut harus pada nilai tahanan 

yang besar dengan tujuan, 

agar arus rotor dan stator kecil, 

demikian  pula dengan arus 

awalnya. 

Pengasutan dilakukan dari K,L 

sampai M       ( tahanan asut 

terhubung singkat ) sehingga 

putarannya normal demikian 

pula dengan arusnya. 

 

 

 

Momen  putar bisa dilihat pada karakteristik seperti grafik di bawah ini. 

 

1.     Tahanan asut besar 

2,3   dan 4 makin kecil 

5.     Terhubung singkat 

 

 

 

C.2 Dengan sistem sentrifugal : 

 

Saat saklar 1,2 dan 3 membuka, tahanan besar, arus awalnya kecil. 

Motor berputar 50% put nom, S1 menutup. 

Motor berputar 75% put nom, S2 menutup. 
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Jika ada gangguan tegangan pada stator atau kumparan putus, putarannya  motor akan 

turun,  sehingga S3 membuka. 

Motor jenis ini  biasanya dilengkapi pengaman dalam rotor ( thermostat ). 

 

Motor rotor hubung singkat : 

Konstruksi 

Motor rotor hubung singkat konstruksinya sama dengan motor slipring. 

Rotor hanya mempunyai 1 lapis penghantar hubung singkat. 

Konstruksi penghantar dipasang miring  Tujuannya adalah untuk mengatasi arus awal dan 
membangkitkan momen awal yang besar,  (memiliki nilai induktansi kecil ) karena  
jumlah penghantar yang terpasang relatif banyak. 

 

 

 

a. Konstruksi penghantar berbentuk bulat   

Pemasangan pada rotor dengan  kedalamannya rendah terhadap permukaaan  rotor kondisi 
seperti ini putaran yang dicapai tidak akan  maksimum. 

 

b. Konstruksi penghantar bentuk bulat dengan pemasangan lebih kedalam  ( h ) pada rotor 
dengan celah udara lilitan kecil,  

Kondisi seperti ini, menyebabkan arus start menjadi kecil, jika, perbandingan h dengan d 
bernilai besar. 

 

c. Konstruksi dengan 2 penghantar ( double layer ),  

Biasanya berlainan diameter lilitan, dengan pemasangan  seperti ini pada saat start yang 
berfungsi adalah lilitan/kumparan dengan penampang kecil, dimana pada kondisi seperti ini 
tahanannya  saat start besar, sehingga arus awal/startnya kecil, kemudian saat jalan normal 
yang berfungsi adalah kumparan yang berpenampang besar, dimana pada kondisi seperti  ini 
tahanan menjadi kecil dan akan menimbulkan nilai induktansi sehingga putaran normal 

 

d. Konstruksi batang ,pemasangan pada  rotornya  ditanam c ukup dalam,  walaupun jarak 
terhadap  permukaan  pendek,   tapi  karena   penampang  kumparannya  besar  akan 
menimbulkan putaran awal yang tinggi.  Konstruksi seperti ini mempunyai karakteristik baik, 
sehingga banyak digunakan. Untuk membatasi arus awal, pada konstruksi seperti ini 
diperlukan tahanan asut. 

 

e. Konstruksi pasak, pemasangan dan karateristiknya sama dengan konstruksi batang, pada 
konstruksi ini mempunyai keamanan lilitan lebih baik. 
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Cara kerja motor rotor hubung singkat 

  Seperti halnya dengan motor slip ring, tapi startnya tidak menggunakan 
tahanan asut. Untuk penghantar bulat arus startnya sampai 8 x IN, oleh karena itu diperlukan 
tahanan besar, tujuannya agar  Ia  kecil, setelah jalan normal tahanannya menjadi  kecil, 
untuk mengatasi hal ini digunakan  : konstruksi alurseperti gambar C.  

Penurunan arus berdasar  :induktivitas  dari penghantar motor. 

Saar start :  frekuensi rotor besar, Setelah berputar menjadi kecil, 

berdasarkan rumus, besarnya,       XL =  2 π  .  f  .  L   ,      harga XL 
akan berubah sesuai perubahan frekuensi,  karena perubahan 
putaran. 

Contoh : 

 

Frekuensi dalam : 50  Hz  25 Hz  1 Hz 

rotor 

Putaran motor    :  0 %  50 %  98 % 

 

Adapun proses perubahan arus pada rotor hubung singkat : 

a. Flux  terkumpul di bagian bawah, karena induktivitas kecil. 

b. Saat start frekuensinya  50  Hz dengan XL besar, kepadatan arus bagian luar kecil 
sehingga Arus startnya  kecil. 

c. Setelah berputar : frekunsi rotor turun dan XL turun juga, maka kepadatan arus 
besar  (hampir separuh alur ). 

d. Saat putaran nominal kepadatan arusnya maksimum  penuh dan Arus akan 
normal kembali. 

 

 

Gambar :  grafik prosentase momen 
dengan  putaran pada bentuk-
bentuk alur yang  berbeda. 
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Start  Motor  Bintang  Setitiga  

a.  Pendahuluan  : 

Motor  kecil  dengan daya 3 kw dapat distart  LANGSUNG MENURUT  PERATURAN 

INSTALASI LISTRIK ( PIL ) arus start  ±  :  2 − 8  x  In  

 

Gambar  rangkaian  

 

Motor dengan data : 

P  = 2,5 kw − tegangan ∆/Υ 220/380 V 

Besarnya arus  awal tanpa beban  4 − 6 
x In  

Besar momen awal tanpa beban (1,7−2, 
2) Mn 

Motor harus dihubung Υ , maksudnya 
adalah untuk menyesuaikan tegangan 
kerja motor. 
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b. Start dengan bintang segitiga biasa . 

 

 

 

Saat hubungan  Y kontaktor  yang 

bekerja adalah K 1  dan K 2 

 

 

Saat hubungan  ∆ kontaktor yang 

bekerja adalah K 1 dan K 3  

 

 

 

 

Analisa  perbandingan antara Arus / daya dari Y dan ∆ (untuk motor yang tegangan kerjanya 
380 volt), Yaitu antara IphΥ dengan Iph∆ 

3

1
  

9

1
  

3 .3 .
  

3
        =====

∆

∆

∆∆

Υ

ph

ph

ph I

I

II

I
Arus  
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Jadi  Perbandingan Arus bintang dan arus segitiga    =  1  :  3 

Kerugian  dari start  Y − ∆  biasa. 

 

a . Momen Start dibawah momen beban 

nominal, pada kondisi seperti ini motor 

seakan akan direm. 

 

 

b. Perpindahan Y ke ∆  

Dibawah 80 − 90 % putaran Nominal  

I a ∆  Lebih besar  daripada I a Y. 

 

 

 

c.   Start  Y − ∆  dengan penguatan  

Rangkaian ini dipakai pada Instalasi  beban yang mempunyai moment start besar sekali  ( 

lebih besar dari  Y −−−− ∆∆∆∆  biasa ). 

Contoh   :  pompa besar, kompresor, lift dll. 

Keuntungan  Start  Y − ∆  adalah   : 

Arus awal akan turun  1/3 x IN     Dibanding Dihubung Langsung 

 

Kesimpulan    : 

Pembahasan diatas dapat disimpulkan  dengan melihat (a) grafik momen start dan (b) grafik 
arus start dibawah berikut ini . 

 

 

a) Grafik Momen Start  

 

a ). Momen Start Hubungan Langsung. 

b ). Momen Start Hubungan Bintang - 

Segitiga dengan Penguat. 

c ). Momen Start Hubungan Bintang - 

Segitiga biasa. 
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b) Grafik arus start  

 

a ). ARUS START HUBUNGAN 

LANGSUNG 

b ). ARUS  START HUBUNGAN 

BINTANG SEGITIGA DENGAN 

PENGUAT 

c ). ARUS START HUBUNGAN 

BINTANG SEGITIGA BIASA . 

 

 

2.1. Sistem Pengereman dan Sambung Motor Multi Tegangan 
 

Pendahuluan  

Yang dimaksud dengan rangkaian motor khusus disini adalah rangkaian perubahan 
penggunaan  tegangan pada motor dalam pengoperasiannya, karena motor 3 fasa 
mempunyai berbagai macam jenis sistim pengoperasian . Yang perlu diperhatikan agar tidak 
terjadi kesalahan pada saat pengopersasian . 

Misal :  Motor 3 fasa untuk menghindari arus start yang besar , maka  untuk mengatasinya di 

buat  sistim  Y − ∆ , dan jika terjadi kesalahan dalam pemberian tegangan masuk / 
pemasangan pada sistem penyambungan lilitan , akibatnya akan berbahaya . 

Untuk menghindari hal tersebut diatas , maka kita perlu mengetahui jenis - jenis motor yang 
mempunyai ciri - ciri tertentu ( khusus ) . 

Pada pembahasan disini akan diambil rangkaian motor khusus yang meliputi  : 

1. Motor dengan lebih dari satu tegangan input . 

2. Motor untuk 3 macam sistim tegangan input . 

3. Motor yang memerlukan pengereman . 

4. Motor 3 fasa diberi input tegangan 1 fasa . 

 

2.1.1. Motor Dengan Lebih dari Satu Tegangan  

 

a. Motor  yang mempunyai satu tegangan biasa dirangkai bintang atau segitiga saja  

( mempunyai  3 terminal  )  

b. Motor  yang mempunyai 2 tegangan biasanya dirangkai  Y  −−−−  D  

 

 

 



Dasar Mesin Listrik 

E:\BAM\Mesin Listrik\Bhn mesin Iistrik.doc 

2
 

Contoh    :  (  mempunyai 6 terminal   ) . 

 

 

 

 

 

Gambar . 1a 

 

 

Gambar 1.b1 

 

 

Gambar 1.b2 

 

Ketentuan pemberian tanda pada motor   :  

a ). Terminal diberi tanda dengan   : huruf  dan   angka 

b ). Huruf   : tanda pengenal kumparan 

c ). Angka  dibelakang huruf   :   ujung permulaan kumparan ( 1 )  dan  ujung akhir dari 
kumparan ( 2 ). 

d ). Jika ada  3 , 4 , 5  = diantara ujung awal dan akhir dari kumparan . 

Contoh   :  

 

e ). Angka dimuka huruf   :  nomor dari kumparan jika ada lebih dari 1 kumparan   

     U , V , atau   W . 

  Contoh   :   rangkaian dahlander. 

 

2.1.2. Motor Untuk Tiga Tegangan  

Jika motor untuk 3 tegangan , menggunakan dobel kumparan tiap-tiap fasa, total 
kumparan ada enam . 

Contoh   :  Tiap kumparan dibuat untuk tegangan   : 235 volt . 

 

a ).  

 

b ).  
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a ). Tegangan bisa 440 V → Perbedaan 

U motor  dan U line 30 V  ≈≈≈≈ 7 % 

b ). Tegangan bisa 380 V  → Perbedaan      

U motor dan U line 27 V  ≈≈≈≈  7 % 

c ). Tegangan bisa  220 V atau 250 V  

Jika motor tidak ada tegangan nominal  

maka tidak ada daya nominal. 

 

c ).  

 

 

2.1.3. Mengerem Motor  

 

 Untuk mesin putaran cepat , cara mematikan harus melalui   :  sistem pengereman . 

Ada beberapa cara sistem pengereman   : 

A. Sistem Mekanis.  

Konstruksi    : rotor  dan stator  berbentuk  kerucut. 

 

Prinsip Kerja    : 

Posisi mati  : rotor tak bergerak (direm) 

Saat start    : rotor digeser oleh daya 

magnetis ke dalam kira-kira 1 mm ( v )  

sehingga  rem (B) lepas dan motor 

mulai berputar. 

Saat off pegas ( F ) menekan rotor 

keluar sehingga motor tererem 

kembali.  

 

 

 

Keterangan . GAMBAR  

R   =   rotor  

St  =   stator 

S   =  poros / As 

F   =   per 

B   =   rem berbentuk kerucut 

V   =  jarak pergeseran rotor / as.  
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B. Sistem Listrik  

a ). Motor 3 fasa dengan membalik salah satu fasa . 

  

 

Dengan merubah arah putaran, maka terjadilah pengereman dan besarnya Arus rem :  

1 
1

2  x  ARUS AWAL . Untuk  membalik arah putaran motor harus melalui proses dimatikan . 

b ). Dengan memberi sumber DC pada dua buah lilitan 
yaitu setelah dimatikan sumber 3 fasenya. 

Terjadi   : GGL lawan yang akan mengerem putaran .  

Tidak bisa mengerem   :  Ke Putaran Nol  

Besar momen pengereman tergantung dari : besar 

tegangan DC 

 

 

 

c ). Dengan pengereman magnet  

Saat S menutup trafo mendapat tegangan   

sehingga MA menjadi magnet , akan 

menarik rem B , maka motor berputar . 

Dan apabila S off magnit MA tidak kuat 

menarik rem , per akan mendorong B 

sehingga B akan mengerem motor  

 

 

 

2.1.4. Motor 3 Fasa Disambung dengan Tegangan 1 Fasa . 

 

Motor 3 fasa berputar , 1 belitan putus maka  = daya tinggal 2/3 dari daya nominal . 

Akibat nya   : putaran motor turun dan akan diikuti kenaikan arus yang besar sebagai 
kompensasi mempertahankan putarannya. 

Untuk motor Y 380 V dan D 220 V dapat disambung dengan tegangan 1 fasa dengan jalan   :  

Kumparan dua dan tiga disambung dengan kapasitor  yang berfungsi  Untuk 
membangkitkan medan putar . 
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Besar daya dari motor disambung 1 fasa   =  75% DAN DISAMBUNG 3 FASA . 

Besar  kondesator  : 

Tegangan 220 V / 50 Hz             70 MF   Per W   Daya nominal  

Tegangan 380 V / 50 Hz             25 MF   Per W   Daya nominal  

Cara penyambungan   Motor  Y − D  380 V −  220 V 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Start Motor 3 Fase dan Rangkaian Dahlander 

Start dengan Tahanan Asut : 

Dipasang  : Seri dengan belitan stator 

Fungsi : Dipasang tegangan stator   

 : Menurunkan arus awal ( ∼∼∼∼ 3 x IN ) dan Momen start   ∼∼∼∼  1/2 x Mn 
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Ada dua macam : 

a).  Dipasang pada ke tiga fasenya. 

Saat Start   : S Membuka, arus lewat tahanan, 
maka arus menjadi kecil 

Berjalan normal : S Menutup,tahanan dihubung 
singkat 

Pemakaian        : 

• Kompresor 

• Konveyor 

• Mesin gergaji 

 

 

 

b).  Dipasang pada 1 fasenya saja 

 

− Arusnya            : Tidak simetris 

Akibatnya         : Arus start akan berkurang 

− Pemakaiannya : Untuk motor daya kecil 

maks 3 kW ( Mesin yang berputar ) 

Contoh             : Mesin gulung, Mesin tenun 

− Keuntungan : Putaran Motor meningkat 

linier  

− Kerugian     : Momen 

start kecil 

 

 

 

 

Starting dengan Trafo 

Prinsip  : Sama dengan tahanan asut 

Contoh :  Motor tegangan tinggi  3 kV  daya besar  
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a.  Saat Start : 

• S1 Membuka 

• S2 Menutup ( trafo hubungan Y ) 

• Tegangan masuk motor  turun 1 
kV   arus start kecil 

• Pada kondisi ini lilitan trafo 
dipakai seluruhnya 

 

 

A).  

 
 

b). Kondisi berjalan / operasi 

− S1 Membuka 

− S2 Membuka 

− Tegangan masuk naik menjadi  ±±±± 

2,5 kV. 

− Putaran motor akan bertambah 

− Pada kondisi ini lilitan trafo 

dipakai 1/2 nya 

 

 

B).  
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c). Kondisi berjalan normal : 

− S1 Menutup 

− S2 Membuka 

− Tegangan line langsung masuk ( 

Motor dihubungkan langsung ) 

− Pada kondisi ini motor tanpa 

tahanan tahanan Depan (trafo). 

 

 

C). 

 

 

 

RANGKAIAN DAHLANDER 

Prinsip  : Mengurangi / menambah jumlah kutub magnet dengan rumus : 
p

f
ns

60
=  

mengatur putaran = 1 : 2 , misal    →   : 750 Put/Min   →   1500 Put/Min 

 

Hubungan yang umum pada rangkaian ini : 

a). Segitiga bintang-rangkap ( ∆∆∆∆ /YY ) 

b). Bintang-rangkap segitiga ( YY/ ∆∆∆∆ ) 

c). Bintang bintang-rangkap ( Y/YY ) 
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ANALISA RANGKAIAN DAHLANDER 

 

a).  Segitiga 

 

 

b).  Bintang rangkap 

 

 

Kita lihat : L3 - L2 

Arus masuk dari L3-2U-L2 

seperti gambar dibawah ini  

 

 

 

Kita lihat L1 

Arus masuk 1W dicabang  1V 

nyambung ke L1 Seperti gambar 

dibawah ini 

 

S

U

2U

1W

1V

L1
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Perhitungan Putaran 

a).  Jumlah kutup  : 2 PASANG 

Jika frekuensi : 50 Hz 

min/  1500    

min/ 
2

50.60.60
n

put

put
p

f

=

==
 

b).  Jumlah kutup : 1 pasang 

      Jika frekuensi 50 Hz 

min/  3000    

min/ 
1

50.60.60
n

put

put
p

f

=

==
 

 

Kesimpulan : 

Untuk motor jumlah kutup 2  Pasang                 1 Pasang, maka jumlah putaran : 1500 - 
3000 Put/Min 

 

2.3. Mencari Kesalahan/Kerusakan Motor Asynchron 3 Fase 
 

A.  Pendahuluan 

Jika motor dicatu dengan tegangan tetapi tidak mau berputar pasti ada  sebabnya, atau 

Ada kesalahan dan Ada kerusakan 

Contoh 
kesalahan : 

− Tidak ada sumber 

− Sumber tidak cocok 

− Pengereman mekanis 

Contoh 
kerusakan : 

− Pada pengaman motor 

− Pada saklar motor 

− Pada belitan motor ( pada terminal motor ) 

 

 

B. Cara pencarian kesalahan / kerusakan pada motor 

a. Memutar poros/as motor dengan tangan. 

Petunjuk : Motor kecil, beban kecil   →  Pengereman kecil 

Motor besar, beban besar  →   Pengereman besar 

Jika As motor tidak mau berputar  maka terjadi “ gangguan mekanis yaitu : 

− Kerusakan/penjepitan dari lacker (bearing) 

− Gear rusak 

 

b. Mengukur tegangan dengan  voltmeter 

Untuk mengetahui apakah motor hubung singkat atau terjadi kebocoran arus atau ada 
kerusakan lain, maka dilakukan pengukuran tegangan dengan voltmeter. 
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b.1).  Mengukur diatas  saklar 

 Pengukuran  R-S, S-T, R-T 

 V1 = V2 = V3 Kondisi sekering baik 

 V1 = V2 = V3 Pengaman putus atau hantaran 
bocor. 

 

b.2).  Mengukur dibawah saklar 

 V1 = V2 = V3 sama pengukuran dengan b.1 
kondisi saklar baik 

 Jika tidak sama kondisi saklar rusak 
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b.3).  Mengukur pada terminal motor  

a.   Jika  V1, V 2, V3, tidak ada tegangan’ 

maka thermorelay putus 

b.   Jika V1 ≠  V2 ≠  V3  atau antara fase dengan  

HP tidak sama besarnya Kerusakan dalam  

hantaran atau terminal baut kurang keras. 

c.    Mengukur antara HP dengan titik bintang 

Jika besar tegangan 0-10 V ( pada  U = 380 V ) 

Kumparan masih baik, tapi jika tegangan  

lebih dari 10 V, maka bisa dikarenakan 

Sumber tegangan  kurang simetris 

Jika tegangan sumber sudah simetris, tapi 

pengukuran tegangan lebih dari 10 V 

( pada U = 380 V ), berarti 

Kumparan  kontak dengan badan motor  

Ada kegagalan isolasi  dengan U = 380 V 

 

 

 

c. Mengukur arus motor 

Mengukur arus motor tujuannya adalah untuk  mengetahui dan membandingkan 
dengan /arus nominal motor. Cara yang baik adalah dengan menggunakan  tang amper, 

karena bisa mengetahui arus start motor ( 5 - 7 × Ιn ). 

Jika Semua hasil pengukuran sama atau  dibawah In arus motor baik. 

Hasil pengukuran sama, kadang-kadang / terus menerus semakin besar dari In, berarti 
beban terlalu besar, tetapi  jika dalam waktu pendek,  agar  aman perlu diukur suhunya. 
Jika arus dari semua fase tidak sama/melebihi In maka terjadi hubung singkat atau 
kumparan bocor. 

 

 
Gambar rangkaian 

 

d. Pengukuran Tahanan 

Awas : motor harus dimatikan dan terminal motor harus bebas tegangan. 
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Mengukur masing-masing tahanan, Titik Y atau ∆∆∆∆ harus dilepas, Jika besar  tahanan dari 

masing-masing belitan sama                belitan baik  ( Untuk daya motor simetris ) 

 

e. Pengukuran tahanan isolasi 

Cara pengukurannya dilakukan : Masing-masing  kumparan diukur dengan badan motor   

menggunakan megger. 

Jika tahanan isolasi besarnya ± 1 K Ω/Volt              motor baik 

Jika dibawah harga tersebut :  Terjadi  kegagalan isolasi 

 

f. Pengukuran putaran 

Jika putaran motor dibawah putaran  nominal hal ini disebabkan oleh : 

Beban motor terlalu besar 

Motor salah sambung biasanya terjadi pada motor 2 kecepatan / dahlander  

 

g. Pengukuran Suhu 

Hal ini jarang dilakukan, karena biasanya pengukuran langsung didalam motor dan tidak 
boleh dibenarkan diatas body. 

Suhu motor akan menentukan klas isolasi, berikut  tabel klas isolasi 

 

KLAS ISOLASI SUHU MAKSIMUM 

A 

E 

B 

F 

H 

1050 C 

1200 C 

1300 C 

1550 C 

1800 C 

 

Toleransi harga nominal : 

BESARAN TERTULIS TOLERANSI MAKSIMUM 

Tegangan 

                      Pada hubungan Y/∆ 

Arus 

 ±±±± 10 % 

±±±± 10 % ( Dari beban penuh 100 % 

s/d 10 % )   ( tanpa beban ) 

tergantung besarnya      motor. 

Daya yang dihasilkan Antara beban penuh s/d tanpa beban  
bisa lebih 10 % waktu singkat 

Frekuensi ± 10 % 
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Tabel Prosedure pencarian kiesalahan pada motor Asynchron 3 fase 

Isyarat Pengujian Pengukuran Kesimpulan 

• Motor tidak 
berputar 

• Motor tidak ada 
reaksi 

Pada peralatan pengaman 

( Zekering, MCB, thermo 

relay ). Tegangan motor 
tidak ada 

 

 

Ada tegangan 

Pengukuran tahanan 

Pengaman putus/rusak 

Jika pengaman baik 

Kesalahan pada kontaktor 

dan saklar hantaran 
(putus) 

Kumparan motor putus  

pada sambungan (Y atau 

∆∆∆∆) 

Untuk mengetahui  

kumparan yang putus/normal 

• Motor tidak 
berputar 

• Putaran kurang 
baik 

• ( berbunyi ) 

• Peralatan 
pengaman 

• langsung  jatuh 

• Peralatan 
pengaman  

• putus terus jika 
kopel  

• terminal dibuka 

Memutar As motor 

Peralatan pengaman 

 

 

Tegangan pada motor 

dengan jembatan  Y/∆ 
yang  

dibuka 

Tidak ada/kurang 

Ada tegangan mengukur  

tahanan ( tergantung 
besarnya ) Isolasi motor 

Gangguan mekanis 

Rusak atau putus 

Hubung singkat / putus  

pada  hantaran 

Kumparan rusak 

Kumparan putus 

Hubungan singkat 

Hubungan singkat sumber 
/  

kumparan 

Kebocoran antara belitan 

dengan body 

 

• Motor berputar 
thermorelay putus 
dalam waktu singkat 

• Motor panas 

 

• Motor berputar 
lambat 

 

• Daya motor 
kurang 

• Putaran lambat 
dan berbunyi 

• Suara dari lacker 

 
Penyetelan / setting arus 
pada thermorelay 

dibawah ΙΙΙΙ nominal 
Pengukuran suhu motor 
 
 

Arus asut (sampai 10 × Ιn ) 
 
 
 
 
Mengukur putaran 
Melepas bagian motor 
dan 
kontrol besi dan lacker 
Mendengarkan lacker. 

 
Setelan harus sama In 
 
 
Ventilator rusak / kotor 
udara  
tertutup kotoran 
 
Beban motor > dari daya 
motor . 
 
 
Momen beban > momen 
daya 
Celah udara antara rotor dan 
stator terlalu  besar. 
Ada bagian besi rusak 
 
Lacker rusak 
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Isyarat Pengujian Pengukuran Kesimpulan 

•  
  

• Untuk motor yang 
baru disambung 

 

 

 

 

 
Tegangan betul 
Sambungan keras dan 
betul ?   
HP baik 
Putaran betul/salah 
Sebelum thermorelay 
 

Teg. kecil          Teg. besar 

∆∆∆∆                             Y 
Meneliti  antar fasa dari 
motor 
Start langsung = In 

Start Y/∆ 
Thermorelay dalam hantaran  

saklar = Ιn 
TR dalam hantaran suplai 

motor : 0,58 ×××× In 
 

 

 

3. Motor AC 1 Fase 
 

Jika memilih motor, kita harus tahu data teknis dari motor : 

3.1. Konstruksi  pemasangan  : 
 

Hal ini mempunyai standar 

tersendiri  tergantung dari 

pemakaian motor tersebut  

 IEC 

kode 

Gambar  

Motor 

Konstruksi 

Motor  

 

   ΙM       B3 

 IMB 3 

 

Pemasangan 

datar 

 

Bentuk konstruksi     

Menurut code IEC 

 IMB 5 

 

Pemsangan 

samping 

 

 

                      International 

                      Mounting 

 IMB 3 

 

Pemasangan 

menggantung 

 

 

3.2. Golongan  Isolasi 
Panas motor akan menentukan kelas isolasi klas isolasi, ada batas suhu tertentu, dari bahan 

yang digunakan ( Lihat table halaman 35 ) Batas suhu dipengaruhi suhu ruang dan nilai 

pengaman 100 K. 

 

Klas 

Isol
asi 

Batas 

Suhu 

suhu 

 Tambah 

Bahan yang digunakan  

B 130
0
C 80

0
 K Glass, akrilik, polycarbonat 
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C 

H 

120
0
C 

180
0
C 

75
0 
 K 

125
0 

K 

Kertas keras. perspan 

Asbes, silikon 

 

 

3.3. Jenis pengoperasian 
 

Menurut standar VDE 530 ada 9 JENIS PENGOPERASIAN  

S1  = Pengoperasian 
konstan pada beban 
nominal 

 

 

 
 
N  = Suhu 

P = Beban ( daya ) 

t  = Waktu 

S 2 =  Pengoperasian pendek, waktu 
berhenti lama  

 

 

 

 

S3, S4, S5   : 

Pengoperasian & istirahat pendek 

S3 = Arus star tak mengganggu pemanasan motor  

S4 = Arus star mengganggu pemanasan motor 

S5 = ARUS REM MEMANASKAN MOTOR 

S6 = Pengoperasian dengan menurunkan daya secara 
periodik 

S7 = Sama   S 6  hanya  :  panas arus rem 

S8 = Sama   S 6  : variasi beban 

S9 = Kecepatan putar dan variasi beban  
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3.4. Data-data teknis ( plat data ) 
 

 

Arti  data tehnis   : 

 

Hersteller  : Nama pembuat motor 

 

Typ   AD  60  : Type produk 

 

D  −  Motor  : Jenis motor ( arus putar ) 

 

Nr   2080  : Nomor produksi 

 

    ∆  380                     V  : Hubungan tegangan jaringan 

 

       175     A  : Besar arus nominal 

 

     90 KW     S3  : Daya dari motor (S3 : jenis pengoperasian) 

 

cos ϕ 0,89  : Faktor  daya  ( cos Q ) 

 

         1460              / min  : Putaran  Nominal  Motor  

 

50       Hz  : Frekuensi Jaringan 

 

Isol  - Kl. B  : Kelas isolasi 

 

 I P 44  : Jenis Pengaman 

 

   0,6            t  : Berat dalam ton 

 

VDE    05.30 /  12.84  : Negara penguji & menurut standart VDE 

 

 

4. Motor – Motor Kecil 

 

Prinsip kerja motor satu fase 

 Disebut motor satu fase karena untuk mendapatkan daya mekanik hanya diperlukan 
sumber satu fase. Pada dasarnya motor satu fase mempunyai prinsip kerja motor dua 
fase. Hal tersebut  disebabkan karena lilitan stator yang ada didalam inti mempunyai dua 
lilitan yaitu Lilitan Utama dan Lilitan Bantu 
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Kedua macam lilitan tersebut mempunyai sifat yang berbeda yaitu : 

• Lilitan bantu terdiri dari sejumlah  kawat yang halus sedangkan lilitan utama 
terdiri atas kawat penghantar yang jauh lebih besar daripada kawat penghantar 
lilitan bantu. 

Berdasarkan  konstruksi itu, maka arus yang mengalir pada masing-masing lilitan mempunyai 
perbedaan fase.  Bentuk gelombang arus atau flux dari masing-masing lilitan dapat dilukiskan 
seperti gambar berikut : 

 

 

 

Dari kedua flux yang ada lilitan stator tersebut, maka terjadilah suatu medan magnet putar 
pada celah udara. Dengan adanya medan magnet putar ini maka seperti halnya pada motor 
induksi tiga fase, maka motor satu fase  ini akan momen putar sehingga motor jalan. Jumlah 
putaran motor senantiasa lebih rendah dari pada jumlah putaran medan magnet stator. 

Selisih putaran tersebut dinamakan slip ( s ) 

Besarnya slip dapat dinyatakan : S =  
nS nR

nS

−−−−
 

Biasanya  motor induksi satu fase, lilitan bantu dilengkapi dengan saklar sentrifugal yaitu 

suatu saklar yang dapat memutuskan rangkaian secara otomatis. Jka putaran motor 
sudah mendekati serempak, saklar tersebut akan terbuka sehingga lilitan bantu sudah tidak 
berfungsi lagi. Pada dasarnya  lilitan bantu pada motor induksi satu fase akan berfungsi 
untuk mendapat kan torsi awal yang lebih besar. 

 

Jenis motor : 

Terdapat beberapa jenis motor induksi satu fase yang menggunakan saklar sentrifugal: 

1. Motor  Fase belah 

2. Motor Kapasitor ( starting ) 

3. Motor Kapasitor starting ( running ) 

4. Motor Kapasitor ( Runing ) 

Jenis motor satu fase yang lain ( tidak dilengkapi dengan saklar sentrifugal ) : 

• Motor Shaded pole 

• Motor Repulsi 

• Motor Universal 

Dari jenis motor tersebut dapat digambar diagramnya sebagai berikut : 

 

 

0 

∅ 
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4.1. Motor  Fase Belah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Motor Kapasitor ( starting ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Motor Kapasitor ( Start/Run ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Motor Kapasitor ( Running ) 
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4.5. Motor Shaded Pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Motor Universal (yang putarannya dapat dibalik ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Motor Universal 

Motor Universal dapat digunakan pada sumber arus searah atau sumber arus bolak-balik. 
Jika motor universal dihubungkan pada sumber arus bolak-balik, maka pada lilitan penguat 
magnet akan terbentuk ggl induksi, sehingga pada rotor berlaku suatu persamaan. 

V = Er + I.Xf 

V  : Tegangan sumber 

Er :  ggl induksi pada lilitan 

Xf :  Reaktansi lilitan 

 I  :  Arus sumber 

Motor induksi 1 fase banyak digunakan pada peralatan-peralatan rumah tangga misalnya : 

− Kipas angin ( fan ) 

− Mesin cuci 

− Almari es 

− Pengering rambut ( hair dryer ) 

− Pengisap debu ( Vacum cleaner ) 

− A C dan sebagainya 
 

5. Motor Arus Searah ( Motor DC ) 
 

Motor dan generator DC mempunyai konstruksi sama . Perbedaannya hanya pada 

penggunaannya. Untuk generator DC jarang dipakai  karena sudah ada  barang-barang 

elektronik. , karena itu dalam pembahasan kali ini  ditekankan pada motor DC : 

− Motor Seri 

− Motor Shunt 

− Motor kompon : kompon pendek dan kompon panjang dan kompon panjang 
 



Dasar Mesin Listrik 

E:\BAM\Mesin Listrik\Bhn mesin Iistrik.doc 

4
 

 

5.1. Prinsip dasar motor DC :  
  

 Motor DC membangkitkan moment start yang besar dan kecepatannya mudah diatur. 

Motor DC yang menerima arus penguat dari luar adalah motor dengan magnet permanent 

dengan daya  nominal 30 KW . Ada juga penguat sendiri yaitu penguat seri, shunt bersama 

dengan kumparan angker berfungsi  : pembangkit medan magnet dalam stator. Untuk 

membalik arah putaran ada dua jalan : merubah arus penguat atau arus angker.Yang paling 

umum adalah merubah  arah arus angker..  

 

Start motor DC :  

Tahanan angker kecil , jika motor langsung dihubungkan pada sumber tegangan , arus akan 

menjadi besar , akan bahaya sekali , maka untuk mengatasi hal ini  perlu digunakan 

tahanan depan yang disambung dengan tahanan angkernya.. 

− Arus nominal motor 

− Tegangan jaringan 

− Arus start puncaknya  

 

Instruksi Tahanan Awal  

 

A

E

 

 

L = Ke jaringan positif 

A = Ke belitan angker 

E = Ke belitan penguat 
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5.2. Motor Shunt 
 

Motor shunt  : Kumparan penguat disambung paralel dengan kumparan angker 

Putaran turun jika torsi ( momen ) naik , akibat dari beban ( grafik beban )  

 

a). Grafik beban  

 

n

o
n

N

JUMLAH  T

JUMLAH  

n

T  

 

 

 

b). Gambar rangkaian motor DC 

Tahanan awal

Belitan 
angker M

E2 E1

E2E1
B1

B2

:E

:L

:L+

L-

L+

:A

Terminal

Kotak
:E

 

c). Gambar kotak 

terminal 

R L- S

Putar kanan

1 B 1 E 2 2 B 2 E 1

 

 

Putar kiri

RL- S

1 B 1 E 2 2 B 2 E 1

 

 

Untuk huruf - huruf terminal motor DC ada arti tersendiri , yaitu : 

A1  −  A2  = Belitan angker 

B1  −  B2  = Belitan pembangkit kutub 

C1  −  C2  = Belitan kompensasi 

D1  −  D2  = Belitan penguat seri 

E1  −  E2  = Belitan penguat shunt 

F1  −  F2  = Belitan penguat terpisah 

 

 

5.3. Motor  Seri  : 

Motor seri  kumparan penguatnya  disambung seri dengan kumparan angker. Jumlah 
arus  angker sama dengan jumlah arus penguatnya. Saat start  arus angker dan arus 
penguat  menjadi besar . Motor ini mempunyai momen start yang paling kuat dari semua 
motor DC yang ada . Jika motor ini dipakai / dijalankan tanpa beban , maka arus angker 
kecil sehingga akan membahayakan bagi motor.. jadi motor DC harus selalu dibebani. 

Untuk menghindari lepasnya pengopelan , maka biasanya digunakan roda-roda gigi, tidak 
boleh dengan sabuk band datar.  Jika motor dibebani arus angker dan arus penguat nai k 
sehingga  putaran turun , akibatnya torsi akan naik ( lihat  grafik beban ) . 
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a ). Gambar grafik  beban  

R v = 0
R v = 2
R v = 4

T

n

 

 

 

b ). Gambar rangkaian motor DC 

seri 

Tahanan awal

M

:L

L-

L+

:A

Terminal

Kotak

Belitan 
kompensasi

Belitan
kutub

Belitan penguat

C1
C2D1

D2

 

c ). Gambar kotak 

terminal  

R L-

Putar kanan

1  B 1 2 B 2D1 D2

 

 

R L-

1  B 1 2 B 2D1 D2

Putar kiri
 

 

 

5.4. Penggunaan Motor Arus Searah 

Pada dasarnya  pengaman motor DC sama dengan MOTOR AC secara garis besar dapat  

disimpulkan  sebagai berikut :  

a ). Dalam rangkaian angker : 

Pengaman hubung singkat : MCB / Pengaman lebur 

Pengaman beban lebih  : Thermorelay 

Pengaman motor saat berjalan jika ada kerusakkan pada penguat dan pengaturan  

kecepatan ,memakai  saklar sentrifugal.. 

b ). Dalam rangkaian penguat : 

Jika penguat putus saat motor berjalan menggunakan pengaman relay trip arus 
rendah 

Pengaman tegangan lebih sewaktu mematikan penguat memakai : tahanan bersama 
dioda disambung paralel dengan kumparan penguat.. 
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5.5. Pemeliharaan  : 
 

Tujuan dari pemeliharaan adalah  : 

a ). memperpanjang pemakaian mesin 

b ). mengurangi kemungkinan kerusakana besar 

c ). Dengan pemeliharaan kita dapat  merencanakan produksi 

d ). Tidak akan menghambat hasil produksi yang disebabkan ada kerusakan mesin. 

 

Bagian-bagian  dari motor arus searah . 

1. Bagian diam : stator  

 

 

1.  Rumah sepatu 

2.  Sepatu kutub 

3.  Belitan angker 

4.  Kutub penguat 

5.  Belitan penguat 

6.  Kotak sambung 

7.  Tempat sikat arang  

2. Bagian gerak : rotor  

 

 

1.  Rotor 

2.  Belitan 

3.  Isolasi  ( kertas Prespan) 

4.  Komutator 

5.  AS ( poros ))  

Sikat arang  

Memeriksa sikat arang setelah 
600 Jam pengoperasian 

Jika tinggi sikat arang 8 mm 
harus ditukar 

Jika mengganti harus di sesuaikan  
dengan merk motor. 

 

 

 

Jika sikat arang tidak tepat pada komutator perlu digosok dengan amplas halus caranya :  

Dipasang antara komutator dan sikat arang dengan menggerakkan komutator  Maju 
mundur, maka sikat arang akan terbentuk. 
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5.6. Komutator 

• Hindari komutator  dan olesan oli dan debu  

• Setelah pengoperasian harus dibersihkan dengan lap kering dan angin 
kompressor.  

• Kerusakan seperti terbakar, las busur , bagian yang kasar harus dihilangkan dengan 
amplas  

• Kalau komutator  terjadi  lubang, rotor perlu  diperbaiki dengn mesin bubut  

 

Pemakaian dan sifat-sifat motor DC  

Jenis motor Sifat - sifat Pemakaian  

Motor shunt − Putaran tetap 

( 30 % dari putaran  

nominal )  

− Torsi awal tidak  

 terlalu tinggi  

− Fan, Blower 

− Mesin pengerjaan 

logam ( mesiffris ) 

− Penggerak wiper mobil 

− Mesin slep 

Motor Seri − Putaran bervariasiI 

(mudah diatur ) 

− Torsi awal tinggi 

− Traksi ( Derek ) 

− Krane 

− Trem, kereta listrik 

− Kereta bawah tanah  

Motor Kompon Hampir sama dengan motor 

shunt 

Hampir sama dengan motor  

shunt 

 

 

5.7. Kesalahan / Kerugian Pada Mesin DC dan Cara Mengatasinya  
 

A. Pendahuluan 

Mengapa  mesin DC tidak mau berfungsi   ? Ada  dua alasan   : 

1.   Ada kesalahan  

a.   Tidak ada sumber tegangan . 

b.   Salah sambungan rangkaian ( rangkaian utama atau start ). 

c.   Sumber tidak cocok.  dan  d.   Ada pengereman mekanis . 

 

2.   Ada kerusakkan   : 

a.   Kerusakan sikat arang. 

b.   Kerusakan belitan. 

c.   Kerusakan pada rangkai start  

d.   Kerusakan isolasi  
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B. Mengukur  dan mengecek apakah mesin DC rusak atau tidak  ? 

1. Untuk mengukur  mesin DC diperlukan  

• Data-data dari mesin DC. 

• Alat avometer - tes isolasi . 

• Alat ukur tacho meter . 

2. Untuk Mencek bagian mekanis perlu dilakukan  

Mengontrol rotor dengan memutar pakai tangan dan melihat komutator  &  sikat arang. 

a. Untuk  komutator perlu diperhatikan  

− Kelicinan dan kerataan  dari komutator  

− Isolasi harus tepat diantara lamel-lamelnya .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikat arang    : 

Posisi  sikat arang dengan kolektor harus tepat  dan rata pada koletor . 

 

Untuk mengetahui  kekerasan sikat arang  

dicoba digoreskan pada kertas . 

Jika  hasilnya   : 

− Tebal  dan besar    :  sikat arang 

lunak. 

− Tipis  dan abu - abu : sikat keras. 
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3.   Mengukur tegangan  

Pada tiap - tiap belitan mesin DC tertulis tegangan Un , bisa bekerja pada  

Tegangan  ±±±±  10 %  dari Un  Untuk mengukur tegangan pada tiap - tiap kumparan  

A.   Putaran  normal 

Nama lilitan Kode 

Terminal 

Kode(lama) 

Terminal  

krteria  

Ukuran Ca 

− Angker 

− Shunt 

− Seri 

A1   −  A2 

E1  −  E2 

D1  −  D2 

A     −     B 

C      −    D 

F      −    F 

Ca  90  −  99 % Un 

Un 1  −  10 %  Un 

( besar tergantung 
mesin ) 

∗ Pada motor yang besar 
kumparan kutub ganti dan 
kompensasi 

− Hanya kumparan penguat 
kutub 

− Hanya kumparan komponsasi 

− Kumparan penguat kutub & 
kumparan kompensasi 
disambung dengan angka 

 

B1 −  B2 

 

B1 −  B2 

C1 −  C2 

 

B1 −  B2 

pada sikat 
arang 

 

g   −    H 

 

Gw  −  GH 

 

 

A    −  HB 

pada sikat 
arang 

 

1   −     4 %  Un 

 

0,5   −   2 %  Un 

 

 

Un 

90 −   99 % Un 

− Kumparan penguat terpisah  F1   −−−−   F2 I     −−−−   K  Sama dengan data 
mesin 

B.   Diatas Putaran Normal 

− Angker 

− Shunt 

− Seri 

− Kumparan lain 

A1  −  A2 

E1  −   E2 

D1  −  D2 

 

A   −     B 

D   −    D 

E    −   F 

Un 

Ush   <   Un 

Us   <    Us putaran 
normal 

Sama dengan  

putaran normal  

C.    Dibawah Putaran Normal   

− Angker 

− Shunt 

− Seri   &  kump lain 

A1  −  A2 

E1  −   E2 

D1  −   D2 

 

A   −     B 

D   −    D 

E    −   F 

Kurang dari   Un 

Un 

Dibawah  perbandingan 
antara Ua  : Un  
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a. Mesin DC diatas putaran 

normal. 

 

 

b. Mesin DC dibawah 

putaran normal 

 

 

4.   Pengukuran  Arus  

− Pada motor seri   ;  Arus sama      IS seri      =    I angker 

− Pada MO  motor  shunt  ada kriteria  yaitu tergantung besarnya motor  

Daya  Motor 01      1 1      10 10      50 50 keatas ( Kw ) 

I Penguat shunt didalam  %  
dari I mesin 

10     5 5      3 3        3 2       1 ( % )  

 

5.   Pengukuran tahanan 

 

Pengukuran tahanan kumparan bisa dilakukan 

pada :masing-masing terminal . Pada 

tahanan  angker bisa  dilakukan pada sikat 

arang putar rotor perlahan lahan untuk  :  

Mengukur  Ra pada masing-masing belitan . 

 

 

Besarnya masing - masing tahanan . 

Kumparan angker        :  Tergantung dari data / besar mesin ( ΩΩΩΩ ). 

Kumparan  dan kutub ganti    :  Harus lebih kecil  dari kumparan angker sangat kecil 

sekali  

 

6.   Pengukuran  isolasi  

Bisa dilakukan antara terminal - terminal kumparan dengan ground (  Hp / body ) 

Mencari  kesalahan / kerusakan serta cara mengatasi mesin DC 

Untuk mencari kesalahan dan kerusakan bisa diperhatikan tabel di bawah ini . 
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Gejala mesin DC Prosudure  Pencaharian Cara mengatasinya 

 

 

 

 

 

 

MESIN TAK MAU 

BEKERJA / MATI 

Elemen pengaman dicek 

( T ermorelay, zekering ) 

 

Melihat komutator dan 
kedudukan isolasi 

 

 

Mengontrol sikat arang 

 

Mengontrol  tegangan masuk  

( salah tegangan ) 

 

 

Mengontrol tahanan 

 

Mengganti yang rusak 

 

 

− Memperbaiki komutator 

− Mengganti isolasi jika 
keluar dari lebel 

 

− Ganti sikat arang yang 
rusak  

− Ada kesalahan supaya  
dibetulkan  

 

 

Tahanan pada semua 
tahanan harus diperbaiki  

( Tahanan angker ) 

Motor  tidak bekerja  
dengan baik  

 

− Pengaman 
sering putus 

 

− Timbul bunga 
api besar pada 
sikat arang 

Putar motor dengan tangan  

 

 

Melihat komutator  & sikat Arang 

 

Mengukur tegangan & arus 

 

Mengukur kumparan lain 

 

Mengukur tegangan isolasi 

 

− Mungkin ada pengereman 

( harus dilicinkan ) 

− Posisi sikat tidak tepat 
pada lamel harus 
ditepatkan.  

− Kumparan shunt rusak  

( diganti ) 

− Kumparan lain rusak 

 ( diganti ) 

 

− Ada hubungan antara 
kumparan dengan Hp 
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MOTOR  BEKERJA 

TETAPI CEPAT 

SEKALI PANAS 

Periksa komutator  dan sikat 
arang( Kedudukan kurang tepat 

) 

 

Kontrol tegangan pada 
terminal  ( salah tegangan ) 

 

 

Mengukur  arus dari angker dan 
shunt  

 

KONTROL TAHANAN 
KUMPARAN DAN ISOLASI 

 

− Perbaiki kedudukan sikat 
arang  

 

−  

− Kesalahan tegangan  

− Arus kerja arus nominal 
motor. 

− Daya    >    Pn 

− Kerusakan pada kumparan 

− Kerusakan pada 
kumparan 

− Ada short dengan ground  
( Hp ) 

 

 

 

 

 

KESALAHAN 

PUTARAN 

 

− Terlalu tinggi 

− Terlalu rendah 

− Puataran 

arahnya terbalik   

Mengukur tegangan masuk  

Terminal  ( kecil/besar  ) 

 

 

 

Mengecek sambungan 
kumparan ( putaran terbalik ) 

 

 

Mengukur tahanan isolsi 

 

Mengontrol  semua alat 
pengaman  

 

− Menyesuaikan dengan 
tegangan nominal motor  

− Membalik salah satu 
terminal  dari kumparan 
yang ada ( kumparan 
angker )  

− Ada salah satu kumparan 
hubung engan Hp 

− Pengaman rusak harus 
diganti  
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