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1. Jelaskan macam-macam pegas yang anda ketahui? (Nilai : 5%) 

2. Sebutkan karakteristik sifat mekanik seperti apa yang sesuai untuk dijadikan sebagai pegas?, 

Jelaskan alasan anda! (10%). 

3.  Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah berikut ini : (10%) 

 a. Indeks Pegas (Spring Index) 

 b. Faktor tegangan (Stress Factor) 

 c. Buckling & Buckling Factor 

4.  Sebuah pegas spiral dibuat dari kawat dengan diameter  7.5 mm dan  memiliki diameter luar 
sebesar 85 mm. Jika tegangan geser ijin yang diberikan ialah 375 MPa dan modulus kekakuan 
(rigidity) sebesar 85 kN/mm2. Tentukan beban aksial yang dapat diterima pegas dan defleksi tiap-
tiap lilitannya. (10%) 

5.  Desain sebuah pegas kompresi spiral dengan tipe tertutup  yang akan digunakan untuk 
pembebanan dengan yang berkisar diantara 2300 N sampai dengan 2700 N. Defleksi aksial dari 
pegas untuk  pembebanan sebesar 7 mm.  Diasumsikan indeks pegas 5. Tegangan geser ijin 
sebesar 425 MPa dan Modulus kekakuan  G = 85 kN/mm2. Abaikan efek dari konsentrasi 
tegangan, kemudian gambarkan sketsa dari pegas beserta dimensinya, tunjukkan pula detail dari 
ujung kawat (ends coils) dari desain anda. (15%)  

6.  Sebuah katup pengaman (Safety valve) dengan diameter 70 mm akan bekerja pada tekanan 1,5 
N/mm2. Katup pengaman tersebut menggunakan pegas spiral dengan tipe kawat tertutup dan 
maximum lift dari katup sebesar 13 mm. Desain sebuah pegas kompresi yang sesuai dengan 
properti indek pegasnya 5 dan memiliki kompresi awal sebesar 30 mm. Tegangan geser 
maksimum dari material kawat(pegas) dibatasi hingga 450  MPa. Modulus kekakuan untuk 
material pegas ialah 75 KN/mm2. Hitung : 
1. Diameter kawat pegas. 
2. Diameter rata-rata lilitan pegas. 
3. Jumlah lilitan yang aktif 
4. Pitch 

Gunakan faktor Wahl = 𝐾 =
4𝐶−1

4𝐶−4
+

0,615

𝐶
 dimana C adalah indeks pegas (20%) 

7.  Sebuah pegas dengan tipe semi-elliptical laminated membawa beban sebesar 5000 N dan pegas 
tersebut terdiri atas tujuh buah lapisan yang mana lebarnya ialah 60 m, dua lapisan dari pegas 
teratas menjadi pegas yang utama. Pegas tersebut memiliki panjang  1 m dan dipasang dua buah 
pasak U (U-bolt) dengn ukuran sebuah 80 mm. Pasak tersebut mengikat masing-masing pegas di 
tengah dengan sangat kuat dimana dapat dianggap seimbang dengan jarak antar pasak. 
Diasumsikan desain tegangan untuk material sebesar 300 N. Maka tentukan : 
1. Ketebalan dari masing-masing pegas yang sesuai. 
2. Defleksi dari pegas (daun). 
3. Diameter dari “eye” 
4. Panjang dari pegas (daun) tersebut. 
5. Diameter kelengkungan pegas awal 
Gambarkan sketsa sederhana dari pegas tersebut. 
Standar keterbalan dari pegas daun ialah : 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11 etc. in mm. (25%) 

8. Bagaimana cara menyeimbangkan tegangan pada pegas daun?, jelaskan pula maksud dari 
Nipping?(5%) 

 


