
Rekomendasi untuk penyusunan  
dan perhitungan conveyor

Siegling – total belting solutions

belt modular

Anda dapat memperoleh informasi rinci 
tentang Siegling Prolink belt modular 
dalam gambaran kisaran produk kami  
(ref. no. 800) dan lembar data pada seri 
terpisah.
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Untuk Catatan:
ketika menggunakan prolink seri 11
dan mengkombinasikan belt (kombinasi
prolink seri 5 ST dan prolink seri 11)
harap mengacu kepada: seri 11/
kombinasi belt; dapat digunakan untuk
rekomendasi design dan panduan
(referensi no.201)
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Belt support

Pelat licin

Belt dapat ditunjang dengan cara berikut:

–  Tunjangan berkelanjutan pelat yang 
terbuat dari baja atau plastik seperti  
PE 1000. Kami merekomendasikan  
tunjangan ini untuk conveyor dengan 
beban yang berat.

–  Jalur paralel lurus (gambar 1 + 2.) yang 
terbuat dari baja atau plastik. Ini adalah 
solusi ang proporsional untuk aplikasi 
dengan beban minimal. Pemakaian 
belt dibatasi pada daerah di mana jalur 
dapat menunjang belt. Kami mereko-
mendasikan jarak sekitar 120-150 mm 
antara jalur untuk sisi atas dan sekitar. 
200 mm untuk sisi kebalikannya. 
Sebagai Alternatif, snub rol dapat digu-
nakan. Penyokong selalu dipersiapkan 
pada area dimana tidak menggunakan 
profiles, roller dll. terpasang.

–  Keseluruhan lebar belt ditunjang oleh 
runners berbentuk V (gambar 3 + 4.) 
yang akan menyebarkan pemakain dan 
sobekan secara merata, sehingga dapat 
diterapkan untuk beban berat.

–  Area di sekitar kurva belt ditunjang oleh 
pemandu plastik di bagian sisi, misalnya 
PE 1000 atau plastik berpelumas, pada 
jari-jari dalam (lihat gambar 5.). Runners 
plastik yang sesuai kebutuhan anda, 
tersedia di dealer khusus, dimana leb-
arnya harus sekitar 30 – 40 mm, dan ket-
ebalannya tergantung pada ketinggian 
kepala sekrup. Kisaran suhu yang diizin-
kan, seperti yang sudah diberikan oleh 
produsen, juga harus sesuai dengan 
kondisi operasi yang sudah diharapkan.

 Gambar 6 Gambar 5

 Gambar 2  Gambar 3  Gambar 4

Roller Support

Rollers pada umumnya tidak digunakan 
untuk menunjang kinerja belt dari bagian 
atas. Longgarnya belt yang tak terhindar-
kan antara rollers serta keadaan chordal 
action pada unit drive (lihat halaman 11) 
menandakan barang berujung yang 
dapat menyebabkan masalah. Terkadang 
rollers digunakan untuk menghantarkan 
barang dalam jumlah banyak.

X

Ekspansi dan kontraksi termal juga harus 
dipertimbangkan ketika pemasangan 
penunjang dilakukan. Efek ini dapat dihi-
langkan dengan slot dan memberi jarak 
yang tepat di antara runners (lihat bagian 
“Pengaruh suhu”).

–  Jarak X ≤ 1.5 x modul lapangan

–  Tempatkan snub roller di sisi bawah 
(kembali) sehingga busur kontak  
pada drive dan idle shaft berada pada 
posisi ≥ 180°. (Ini tidak berlaku untuk 
conveyor dengan e ≤ 2 m. Rollers di sisi 
bawah tidak diperlukan pada kondisi 
ini.)

 Gambar 1 (lihat bagian "Efek temperatur" hal. 11)

Pandangan depan · Lebar belt b0 pada suhu maksimal

Pandangan belakang, terlihat dengan roll diatas

≥ 5≥ 5
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Poros drive

Secara umum, kami sarankan untuk memilih poros berbentuk persegi. Keuntungan 
utama dari desain ini adalah bahwa drive positif dan tracking dapat terjadi tanpa keys 
dan keyways. Hal ini menghemat biaya produksi tambahan. Selain itu, bentuk ini  
memfasilitasi pergerakan lateral sprockets dalam keadaan perubahan variasi suhu. 

Terkadang poros bulat dengan feather keys juga digunakan untuk muatan ringan, 
dengan belt yang lebih tipis. Sprocket yang dirancang khusus dengan bore dan  
keyway juga sudah tersedia.

Pengencangan sprocket

Biasanya hanya 1 sprocket (sedekat mungkin dengan pusat) yang harus diikat secara 
aksial pada setiap poros drive atau idle. Desain sprocket ini memungkinkan tracking 
positif pada belt. 

Contoh metode yang memungkinkan untuk pengencangan sprockets dapat dilihat  
di bawah ini:

Poros 40 x 40 mm 
Pengencangan sprocket dengan cincin berpena-
han sesuai dengan DIN 471 (Seeger circlip ring)  
d = 56 mm. 

Fiksasi dari sprocket dengan cincin berpenahan 
sesuai dengan DIN 471 (Seeger circlip ring). 

Cincin penahan plastik yang mampu terkunci 
sendiri dapat dilengkapi dengan sprocket. Untuk 
mencegah pergeseran ke bagian sisi (misalnya 
karena gaya lateral yang besar, fluktuasi suhu, 
dll), cincin berpenahan harus dilengkapi dengan 
sekrup tambahan untuk membuatnya lebih aman 
ketika beroperasi.
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Poros 
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Defleksi

Lebar belt yang besar dan/atau beban 
tarik yang tinggi dapat menyebabkan 
defleksi berlebihan, sehingga dapat 
mengurangi kinerja gigi belt yang sem-
purna di daerah drive. Hal ini menyebab-
kan tekanan yang tidak merata pada gigi 
sprocket, juga memungkinkan kerja spro-
cket yang tidak tepat dan baik, yang 
mengarah ke "lonjakan" gigi ketika terda-
pat muatan pada belt. Garis batas yang 
diijinkan pada sudut gigi adalah αz dan 
tergantung pada bentuk cincin gear dan 
modul, sedangkan untuk belt linier 
Siegling Prolink ini sendiri adalah 1.2°. Jika 
nilai batas melampaui nilai batas yang 
sudah diijinkan, maka dibutuhkan bantal-
an tambahan atau poros yang lebih besar. 
Sudut gigi αz dihitung dengan menggu-
nakan rumus ini: 
                          

yW
αZ = arctan (—– · 2)                           I

FW = Poros beban [N] 
l = Jarak pusat bantalan [mm] 
E = Modulus elastisitas poros [N/mm2] (misalnya untuk steel = 2.1 · 105 N/mm2) 
d = Panjang sisi poros persegi [mm] 
d, di, da = Diameter poros [mm] 
yW  = Defleksi poros 

Poros defleksi yW dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut
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 Gambar 4

 Gambar 5

 Gambar 6

 Gambar 7

 Poros Padat

 Poros Padat

 Poros berlubang

yW =  0.156  [mm]

 

yW =  [mm]

yW =   [mm]

FW · I3

E · d4

80 · FW · I3

E · d4 · π · 96

80 · FW · I3

96 · E (da
4 – di

4) · π



Conveyor konvensional
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Belt sag/kontrol panjang belt

Ada berbagai penyebab perubahan  
panjang sabuk, misalnya

– Pemanjangan atau kontraksi belt  
karena variasi suhu

– Keausan batang penghubung serta 
pembesaran lubang batang peng-
hubung dalam modul setelah “break-in” 
tertentu (pembesaran lubang, lubang 
lebih besar 0.5 mm pada modul 50 mm 
menghasilkan perpanjangan sebesar 
1 %) .

Oleh karena itu kami sarankan untuk tidak 
melakukan penunjangan salah satu (atau 
beberapa) bagian di sisi bawah dan 
menggunakan hasil belt sag untuk meng-
kompensasi peningkatan panjang. 
Engagement yang sempurna antara belt 
dan sprocket sangat penting untuk dipas-
tikan. Berikut ini adalah beberapa contoh-
nya:

a)  Conveyor Pendek (gbr. 1)
b) Conveyor dengan panjang sedang, 

sampai jarak pusat sekitar 4.000 mm 
(gbr. 2)

c) Conveyor panjang. jarak pusat 
> 20.000 mm dan jarak pusat  
kecepatan rendah <15.000 mm dan 
kecepatan tinggi (gbr. 3)

Metode lain yang efektif untuk meng-
kompensasi perpanjangan belt adalah 
take-up sistem yang bergantung pada 
beban (misalnya roller yang diberatkan). 
Hal ini harus ditempatkan sedekat mung-
kin dengan poros drive karena sistem 
take-up akan menjamin tekanan di sisi 
bawah secara merata dan keterlibatan 
yang sempurna antara sproket dan belt 
(gbr. 4).

 Gambar 1

 Gambar 2

 Gambar 3

 Gambar 4

Untuk seri 1, 3 dan 7 kami sarankan roller 
yang diberatkan, dengan diameter 
150 mm dan berat sekitar. 30 kg/m lebar 
belt. 

Untuk seri 2 dan 4.1 kami sarankan roller 
yang diberatkan, dengan diametere 
100 mm dan berat sekitar. 15 kg/m lebar 
belt.

Untuk seri 6.1 kami sarankan roller yang 
diberatkan, dengan diameter 100 mm 
dan berat sekitar. 60 kg/m lebar belt 

Untuk seri 8 dan 10, kami merekomenda-
sikan sebuah roller pemberat, dengan 
100 mm diameter dan dengan berat seki-
tar 30 kg/m dari lebar belt. 

Untuk seri 13 kami sarankan roller yang 
diberatkan, dengan diameter 50 mm dan 
berat sekitar. 10 kg/m lebar belt
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Conveyor pembalik

Desain dua-motor

Keuntungan: Rendahnya tekanan di sisi 
bawah, membuat beban poros menjadi 
lebih kecil
Kerugian: Dibutuhkan penambahan biaya 
karena kontrol motorik dan elektronik 
tambahan. Untuk conveyor yang lebih 
besar dengan beban yang relatif berat, 
namun, sistem ini mungkin masih yang 
paling terjangkau.

Pusat drive

Untuk operasi pembalikan poros drive 
harus berada sedekat mungkin dengan 
bagian tengah. Di sebelah kanan dan kiri 
unit drive, harus disediakan daerah untuk 
keadaan belt sag, hal-hal ini diperlukan 
untuk ketegangan belt. 180° busur kontak 
pada poros drive shaft menandakan belt 
dan sprocket yang bekerja dengan sem-
purna, membuat transmisi tenaga yang 
handal di kedua arah operasional menjadi 
memungkinkan. 

Lokasi unit drive menyebabkan lebih 
banyak tekanan pada poros di ujung con-
veyor karena adanya tarikan yang efektif 
pada kedua sisi atas dan bawah dalam 
bentuk ketegangan belt.

Pergantian konfigurasi  
tail-head drive

Pergantian ini jika keadaan kepala drive 
conveyor seperti conveyor konvensional. 
Hanya ketika arah penghantaran conve-
yor dibalik, sehingga conveyor menjadi 
pada keadaan tail-driven dan unit drive 
harus mendorong belt dan bebannya. 
Jika ketegangan di sisi bawah tidak lebih 
besar daripada di sisi atas, keadaan ini 
dapat melontarkan sprocket. Nilai perkira-
an untuk ketegangan di sisi bawah adalah 
1.2 – 1.3 x FU. Hal ini secara otomatis 
menyebabkan beban poros yang lebih 
besar. FW ≈ 2.2 – 2.3 x FU

 Gambar 1

 Gambar 2

 Gambar 3

kira kira 4 x module pitch



rmin =          (lihat halaman 11)

rmin =          (lihat halaman 11)

rmin =         

rmin =         

rmin =          

 R4

 R4

 R4

 R2

 R2

rmin =          (lihat halaman 11) R4

 R4

rmin =         (lihat halaman 11)

rmin =         (lihat halaman 11)

 R4

Conveyor inclined
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Penghantaran menaik

Kami selalu merekomendasikan hal  
berikut:

– Hanya beroperasi dengan kepala drive, 
yaitu menggunakan poros atas sebagai 
poros drive.

– Selalu ada sekrup yang dioperasikan 
untuk sistem take-up atau ketegangan 
take-up yang tergantung pada beban 
di sisi bawah karena ketegangan 
berkurang dengan meningkatnya  
inklinasi (yang disebabkan oleh sag 
belt).

– Jika sprocket digunakan pada titik-titik 
menengah atas, pusat sprocket tidak 
dapat diikat secara aksial.

– Jika roller digunakan pada titik-titik 
menengah atas, diperlukan radius  
minimal sekitar 80 mm.

– Ketika bantalan atau pelari digunakan, 
radiusnya harus diatur seluas mungkin 
untuk menjaga keausan dalam keadaan 
minimum. Lihat halaman 11 untuk reko-
mendasi radius minimum yang dibu-
tuhkan. Lebar bantalan tidak boleh 
lebih kecil dari 30 mm.

– Jika lebar belt lebih dari 600 mm, kami 
merekomendasikan untuk memberikan 
dukungan lebih lanjut pada permukaan 
belt atau profil pada sisi bawah.

Panduan dasar untuk pencapaian dalam 
inklinasi/tanjakan:

–  Permukaan Atas Rata (FLT) 3 – 5°

– Permukaan Atas yang 
terjadi Gesekan (FRT) 20 – 40°

– Profiles lurus < 60°

– Profile Bengkok < 90°

Pengetesan selalu direkomendasikan
untuk menganalisa sudut kemiringan
yang memungkinkan untuk berbagai
produk/aplikasi

 Gambar 2 – Belt dengan lateral profil

 Gambar 1 – Belt dengan lateral profil

 Gambar 3 – Belt dengan side guards
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 Gambar 4 – Belt dengan lateral profil

Penghantaran menurun

Untuk desain conveyor ini, unit tail drive 
memungkinkan untuk digunakan jika ada 
ketegangan aktif yang bergantung pada 
beban di poros siaga (misalnya gravitasi, 
spring atau pneumatik). Jika tidak, reko-
mendasi umum yang diberikan di atas 
berlaku di sini.

rmin =        

rmin =          (lihat halaman 11)

 R4

 R4
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Pemindahan yang berdekatan 

Arah jarak pemindahan dipastikan rata
untuk pemindahan produk berukuran 
kecil.
Radius dari bentuk mata pisau dapat
dipilih sesuai dengan pilihan tipe belt.
Dapat mengacu kepada rekomendasi
radius sebagai berikut.

Untuk kestabilitasan produk (betl berjalan
lancar) kami merekomendasikan:

– sebuah belt dapat membungkus  
dengan sudut 65° sampai 70°

– sebuah penopang lurus berukuran 
minimal 2 x belt pitch sebelum dan 
sesudah bentuk mata pisau.

Conveyors bentuk mata pisau

Seri belt Bentuk mata pisau, 
 rmin [mm]
S13 3
S4.1 11
S2, S5, S8, S10 & S11 25 

�������

Radiud mata pisau ≥ r

bagian lurus ≥ 2 x pitch

 Gambar 1
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Rekomendasi minimum radius

Konveyor standar

Sproket penyearah

Konveyor Incline/Tanjakan

Konveyor penyearah bagian tengah

 R2

 R2

 R2

 R2

 R2

 R2

 R2

 R3

 R3 R3

 R5

 R5

 R5

 R5 R5  R5

 R5

 R5  R5

 R5

 R5

 R4

 R4

Sproket penyearah

Sproket penyearah

Sproket penyearah

Bagian depan radius flexibel

Rol bearing beban

Tapak penahan

Rol arah balik flexibel

Sisi samping radius flexibel

 R2

 R3

 R5

 R1

 R4
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Konveyor mata pisau Konveyor kurva/Melengkung

Mata pisau

Sproket penyearah lebar belt, b0

Sproket penyearah

(lengkungan kiri)

(lengkungan 
kanan)

 R2

 R5  R1
 R1

  Sisi flex  Depan flex  Belakang flex

 Tipe belt Pitch Min. radius Min. radius Radius minimum  Min. radius pada Min. radius
 [mm] dalam pada roler* pada rol bantalan  tapak penahan pada roler 
  [mm] [mm] beban [mm] [mm] [mm]

  
 S1-x FLT / NSK / FRT / SRS  

50  50 100 150
 50

 S1-PMU dengan SG **      150
 S2-x FLT / GRT      25
 S2-57 RRB 25  25 50 75 50
 S2-x PMU dengan SG **       50
 S3-x FLT / LRB 

50  50 100 150
 50

 S3-x dengan SG **       150
 S4.1-x FLT / NPY / NTP 

14  11 25 38
 12.5

 S4.1-0 FRT1      16.5
 S5-45 GRT / NTP / FRT R 

 
    25

 S5-45 PMU dengan SG **  25 2 x b0  
25

 50 75 75
 S5-45 G / RG   50   25
 S6.1-x FLT / CTP / NPT / PRR 

50  50 100 150 
50

 S6.1-x PMU dengan SG **       150
 S7-x FLT / NSK / FRT / SRS / PRR  40  40 80 120 40
 S8-x FLT / NSK / RAT / FRT / SRS / PRR      25
 S8-0 RTP A90 25  25 50 75 30
 S8-0 PMU dengan SG **      75
 S9-57 GRT / NTP  50 1.8 x b0 50 100 150 

50
 S9-57 PMU dengan SG **      150
 S10-x FLT / NTP / LRB 

25  25 50 75
 25

 S10-0 PMU dengan SG **      75
 S11-45 GRT / NTP / FRT  

25
 1.4 x b0 25 50 

150 
25

 S11/S5 combo   1.45 x b0   75
 S13-0 FLT / NPY  8  3*** 16 24 8

Menggunakan radius yang lebih besar dapat mengurangi gesekan pada belt, roler dan atau tapak penahan. Radius yang
lebih besar biasanya juga dapat mengurangi tingkat kebisingan dan dapat membuat belt berjalan dengan lancar.

*   Tergantung pada penggunaan, memungkinkan untuk radius yang lebih kecil (seperti mata pisau), kecepatan,  
kemungkinan kebisingan tekukan/goncangan dan jenis pemindahan barang harus diperhatikan pada kasus ini.

**   Radius belakang Flex tergantung kepada tinggi profile dan jarak
***   Bentuk mata pisau

 R1  R2  R3  R4  R5
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Conveyor kurva

 Gambar 1

 Gambar 2 – 180° Kurva

 Gambar 3 – 90° Kurva

Berhubungan

Gigi-gigi harus bertautan pada belting 
modular di daerah yang ditandai dengan 
panah. (gbr. 1)

Perhatian!
Pada permasalahan Prolink seri 11 dan
kombinasi belt (sebuah kombinasi dari
Prolink seri 5 ST dan Prolink Seri 11)
perbedaan dimensi dan karakteristik
harus menjadi bahan pertimbangan.
Harap mengacu kepada: Seri 11/
kombinasi belt – Untuk digunakan
sebagai panduan design dan
rekomendasi ref. no. 201).

Radius pusat

Siegling Prolink radius pusat (dalam) rmin 

untuk belt lengkung 
Seri 5:  rmin = 2 x b0

Seri 9:  rmin = 1.8 x b0

Seri 11:  rmin = 1.4 x b0

Kombinasi belts 
Seri 5 ST/Seri 11: rmin = 1.45 x b0

Ketegangan belt 

Tiga metode penegangan biasa untuk 
menciptakan ketegangan belt yang 
benar:

– Sistem take-up Screw yang dioperasikan

– Sistem take-up gravtasi

– Lengkungan yang berderet pada sisi 
bawah di dekat drive drum
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 Gambar 4 – S-Berbentuk kurva

Geometri lengkungan (kurva)

Silakan berkonsultasi dengan kami jika 
Anda tidak dapat membangun conveyor 
sesuai dengan gambar karena ruang yang 
terbatas.
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Conveyor spiral

Gambar 1:
Contoh penghantaran menurun untuk 
menggabungkan dua unit produksi 
dengan ketinggian yang berbeda.

Gambar 2:
Untuk penghantaran menaik, unit drive 
harus ditempatkan pada ujung lengkung-
an (kurva) di bagian atas. Pastikan bahwa 
busur kontak pada poros drive sekitar 
180°. Jenis desain ini (tanpa driven inner 
cage) tidak boleh memiliki lebih dari 2 – 3 
tingkatan.

Gambar 3:
Sistem drive utama adalah driven inner 
cage, yang sesuai aturannya terdiri dari 
batang vertikal. Belt lengkung didukung 
pada jari-jari dalam (radius pusat) oleh 
kurungan dan digerakkan oleh traksi 
antara belt dan kurungan. Arah rotasi 
kurungan menentukan apakah penghan-
tarannya menurun atau menaik. Unit 
drive dan tensioning tergambar dalam 
sketsa memberikan ketegangan belt yang 
diperlukan. Kecepatan motor harus diko-
ordinasikan dengan kecepatan kurungan 
drive. Harus memungkinkan untuk 
memindahkan unit tensioning sejarak 
sesuai dengan perkiraan 1 % dari panjang 
belt. Belt dapat didukung oleh runners 
yang dijelaskan pada halaman 2.

 Gambar 1

 Gambar 2

 Gambar 3

Desain-desain conveyor yang memungkinkan
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Informasi lebih lanjut

Chordal action

Apa yang dikenal sebagai chordal action 
adalah hal yang umum untuk semua belt 
yang digerakkan oleh sprocket, rantai dll. 
Naik dan turunnya modul selama gerakan 
slewing menyebabkan perubahan dalam 
kecepatan linier belt. Jumlah gigi pada 
sprocket merupakan faktor yang menen-
tukan fluktuasi periodik dalam kecepatan. 

Ketika jumlah gigi meningkat, persentasi
perubahan kecepatan akan berkurang.
Dalam praktiknya ini berarti bahwa jum-
lah gigi terbanyak yang paling memung-
kinkan harus digunakan jika barang tidak 
sampai ke ujung atau karena alasan lain 
diperlukan kecepatan belt yang merata.

 Gambar 1 – Jumlah gigi pada sprocket

   
 Material Koefisien ekspansi termal   
 [mm/m/°C] *

PA 0.12
PA-HT 0.10
PBT 0.16
PE 0.21
POM 0.12
POM-CR 0.12
POM-HC 0.12
POM-MD 0.12
PP 0.15
PXX 0.15
PXX-HC 0.15
  
* Nilai rata-rata untuk rentang suhu yang diijinkan

Pengaruh suhu

Plastik dapat meluas atau mengkerut 
secara signifikan ketika suhu berfluktuasi. 
Insinyur konstruksi harus membuat tun-
jangan untuk perubahan dalam panjang 
dan lebar belt jika suhu operasi tidak 
sama dengan suhu lingkungan. Pada 
dasarnya, ini mempengaruhi belt sag di 
sisi bawah dan pembersihan lateral pada 
frame conveyor.

Perhitungan perubahan panjang dan 
lebar:

∆ l = l0  ·  (t2 – t1)  ·  a

∆ b = b0  ·  (t2 – t1)  ·  a

Contoh perhitungan:
Suhu sekitar 20 °C, belt digunakan untuk 
menghantarkan barang panas, mengha-
silkan suhu operasi 90 °C. Panjang Belt 
30 m, lebar belt 1 m, belt berbahan poly-
propylene.

∆ l = 30  ·  (90 – 20)  ·  0.15

∆ l = 315 mm

∆ b = 1  ·  (90 – 20)  ·  0.15

∆ b = 10.5 mm

Peningkatan panjang belt 315 mm tidak 
signifikan yang berarti bahwa sisi bawah 
harus dirancang sedemikian rupa sehing-
ga tambahan belt sag dapat diserap. 
Untuk mengakomodasi peningkatan 
lebar, bingkai conveyor harus memiliki 
desain yang lebih luas. Ketika beroperasi 
pada suhu di bawah 0 °C, panjang dan 
lebar mengkerut. Hal ini juga harus diako-
modasi dalam desain conveyor.

∆ l = Perubahan panjang dalam mm 
  +  = Elongasi 
  –  = Kontraksi

l0 =  Panjang belt pada suhu awal 
dalam m

b0 =  Lebar belt pada suhu awal 
dalam m

t2 = Suhu operasi °C

t1 = Suhu awal °C

a =  Koefisien ekspansi termal 
mm/m/°C
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Perhitungan

 Tarikan Belt Efektif FU N
 Gaya untuk menentukan pemilihan belt FB N
 Beban Shaft FW N
 Daya terhitung pada Drive drum PA kW
 Koefisien gesekan dengan barang-barang  µST –
 Terakumulasi µT –
 Koefisien gesekan dengan pelat skid C1 –
 Faktor operasional C2 –
 Faktor suhu C3 N/mm (lb/ft)
 Faktor stabilitas C3 maks N/mm (lb/ft)
 Percepatan akibat gravitasi g 9.81 m/s2

 Panjang Conveyor l lT m
 Tinggi angkatan hT m
 Massa keseluruhan belt (lihat lembar data) mB kg
 Beban total m kg
 Massa drive Dru m mW kg
 Sudut conveyor α °
 Lebar belt  b0 mm
 Kecepatan belt v m/min

Sa
tu

an

Si
m

b
ol

Pe
n

un
ju

k

Kunci untuk simbol

lT

lT +
–

α

h T

Salah satu dari tiga rumus berikut digunakan untuk  
menghitung FU, tergantung pada desain conveyor.

FU = µT · g · (m + mB) [N]

  (–)
FU = µT · g · (m + mB) + g · m · sin α [N]

 (+) menanjak 

 (–) menurun

 FU = µT · g · (m + mB) + µST · g · m [N]
Massa bagian-bagian berputar di sisi kembali diabaikan.

AContoh pemuatan untuk 
menentukan tarikan FU yang 
efektif
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Koefisien gesekan µT antara belt dan wearstrip 
Angka-angka yang tertera dibentuk di bawah kondisi yang ideal. Ketika beroperasi di bawah kondisi lain kami sarankan untuk  
menggunakan koefisien gesekan yang lebih tinggi. (“-” = kombinasi yang tidak dianjurkan)

 Bahan Belt  PE & PE-MD   PP, PXX & PXX-HC   POM termasuk CR, HC & MD  PA-HT

   Produk yang Kondisi
   dihantarkan pengoperasian 

bersih biasa  kotor bersih biasa  kotor bersih biasa kotor bersih biasa kotor

   
Kardus

 kering 0.15 0.19 0.34 0.22 0.31 0.55 0.20 0.30 0.50 0.20 0.30 0.50
 basah – – – – – – – – – – – –
   

Kaca
 kering 0.10 0.15 0.25 0.16 0.24 0.41 0.13 0.20 0.35 0.13 0.20 0.33

  basah 0.09 0.13 0.22 0.17 0.21 0.37 0.13 0.18 0.33 – – –
   

Logam
 kering 0.13 0.20 0.33 0.32 0.48 0.60 0.17 0.27 0.45 0.20 0.30 0.50

 basah 0.11 0.17 0.28 0.29 0.45 0.58 0.16 0.25 0.42 – – –
   

Plastik
 kering 0.10 0.13 0.25 0.15 0.21 0.37 0.15 0.25 0.41 0.13 0.20 0.33

 basah 0.08 0.11 0.22 0.14 0.19 0.34 0.14 0.21 0.36 – – –

Koefisien gesekan µST antara belt dan produk yang dihantarkan (“-” = tidak kombinasi yang tidak dianjurkan)

 Bahan Belt  PE & PE-MD   PP, PXX & PXX-HC   POM termasuk CR, HC & MD  PA-HT

   Bahan Kondisi
   Wearstrip pengoperasian 

bersih biasa  kotor bersih biasa  kotor bersih biasa kotor bersih biasa kotor

   
Kayu keras

 kering 0.16 0.16 0.24 0.22 0.39 0.59 0.16 0.22 0.32 0.18 0.19 0.29
 basah – – – – – – – – – – – –
   

HDPE
 kering – – – 0.14 0.19 0.29 0.08 0.19 0.29 0.15 0.23 0.34

  basah – – – 0.12 0.17 0.26 0.08 0.12 0.25 – – –
   

Lubric. PA
 kering 0.18 0.28 0.45 0.13 0.24 0.35 0.12 0.20 0.30 0.16 0.24 0.36

 basah – – – – – – – – – – – –
   

Besi
 kering 0.14 0.23 0.38 0.25 0.31 0.47 0.18 0.23 0.35 0.20 0.31 0.45

 basah 0.13 0.21 0.33 0.24 0.29 0.44 0.14 0.17 0.26 – – –
   

UHMW PE
 kering 0.30 0.31 0.47 0.13 0.22 0.35 0.13 0.17 0.32 0.18 0.24 0.38

 basah 0.27 0.28 0.45 0.11 0.20 0.32 0.11 0.15 0.28 – – –
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B
Gaya untuk menentukan  
pemilihan belt FB

       C1

 Kondisi operasi mulus (awal mulus) + 1.0
 Operasi Mulai-berhenti (mulai ketika dimuat) + 0.2
 Tail drive (konfigurasi dorong) + 0.2
 Kecepatan belt lebih besar dari 30 m/min + 0.2
 Conveyor menaik atau swan-neck + 0.4
 
  Jumlah C1 _ _ _ _

Faktor operasional C1

Faktor suhu C2

Kekuatan tarikan dari bahan yang berbeda 
meningkat pada suhu di bawah 20 °C, 
tetapi pada saat yang sama sifat mekanis 
lainnya berkurang pada suhu rendah. 

Oleh karena itu faktor C2 diatur menjadi 
1.0 pada suhu di bawah 20 °C. Suhu ber-
hubungan dengan suhu belt yang sebe-
narnya. Bergantung pada aplikasi dan tata 
letak conveyor, suhu produk yang dihan-
tarkan mungkin berbeda.

  
FB = FU ·  —– [N]
  

C1

C2

   Bahan Belt
 Temperatur [°C] PE PP POM PA PA HT

 – 60  1.0 – – – –
 – 40 1.0 – 1.0 – –
 – 20 1.0 – 1.0 1.0 1.0
 0 1.0   –* 1.0 1.0 1.0
 + 20 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 + 40 0.90 1.0 1.0 1.0 1.0
 + 60 0.62 0.85 0.96 0.95 1.0
 + 80 – 0.65 0.75 0.72 1.0 
 + 100 – 0.45 – 0.50 1.0
 + 120 – – – 0.40 1.0
 + 140 – – – – 1.0 
 + 155 – – – – 1.0

* di bawah + 7 °C menghindari dampak dan memastikan permulaan yang mulus 
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C    FB
   —– = C3 ≤ C3 max
   b0 

FW ≈ FU · C1 + mw · g [N]D

E

Counter-pemeriksaan jenis 
pilihan Siegling Prolink

Tarikan belt C3 maksimal  
yang dianjurkan

Jumlah sprocket pada drive 
drum (pedoman)

Dimana jarak pusat yang substansial,  
jumlah drive sprocket masih bergantung 
pada rasio keterlibatan antara gigi/modul 
(yaitu pada panjang belt).

Beban shaft FW

Kebutuhan daya  
drum penyearah PA

v dalam m/min  [kW]
FU · v

1000 · 60
PA =

C3 ≤ 40 %

C3 ≤ 20 %

dari C3 max, jarak antara sprocket harus sekitar  
100 mm (3.9 in).

dari C3 max, jarak antara sprocket harus sekitar  
160 mm (6.3 in).

dari C3 max, jarak antara sprocket harus sekitar  
80 mm (3.1 in).

C3 ≤ 60 %

dari C3 max, jarak antara sprocket harus sekitar  
60 mm (2.4 in).

C3 ≤ 80 %

dari C3 max, silahkan bertanya pada kami.C3 > 80 %

  Bahan PE PP POM PA
 Jenis  [N/mm (lb/ft)] [N/mm (lb/ft)] [N/mm (lb/ft)] [N/mm (lb/ft)]
 
 S1  18 (1233) 30 (2055) 40 (2740) –
 S2  3 (206) 5 (343) 7 (480) –
 S3  6 (411) 12 (822) 16 (1096) –
 S4.1  3 (206) 5 (343) 10 (685) –
 S5 lurus  10 (685) 18 (1233) 25 (1713) –
 S5 berbentuk kurva  – 1000 N/225 lb 1800 N/405 lb 
 S5 ST lurus  10 (685) 18 (1233) 25 (1713) –
 S5 ST berbentuk kurva – 1200 N/270 lb 2100 N/473 lb –
 S6.1  13 (891) 18 (1233) 30 (2055) 30 (2055)
 S7  18 (1233) 30 (2055) 50 (3425)/60 (4110)* –
 S8  15 (1028) 20 (1370) 40 (2740) –
 S9 lurus  12 (822) 22 (1507) 30 (2055) 24 (1644)
 S9 berbentuk kurva  – 1600 N/360 lb 2800 N/630 lb 2240 N/504 lb
 S10  6 (411)/3 (206)* 8 (548)/5 (343)* 20 (1370)/11 (754)* 20 (1370)/11 (754)*
 S11 lurus  – 9 (887) 15 (1028) 15 (1028)
 S11 berbentuk kurva  – 600/135 lb 1000/225 lb 1000/225 lb
 S13  – – 4 (274) –

* Bergantung pada konfigurasi belt



Siegling – total belting solutions

Karena produk kami digunakan dalam berbagai aplikasi dan banyak faktor
individu yang terlibat, instruksi pengoperasian kami, rincian dan informasi
mengenai kesesuaian dan penggunaan produk hanyalah berupa pedoman
umum dan tidak membebaskan pihak pemesan untuk melakukan pemerik-
saan dan tes sendiri.
Jika kami telah memberikan bantuan teknis pada aplikasi, pihak pemesan
harus menjaga agar mesin tetap berfungsi dengan baik.
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Forbo Movement Systems is part of the Forbo Group, 
a global leader in flooring and movement systems.
www.forbo.com
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Layanan Forbo Siegling –  
kapan saja, di mana saja 

Pada group Forbo Siegling mempekerjakan lebih 
dari 2.000 orang diseluruh dunia. Fasilitas produksi 
kami berlokasi di delapan negara, anda dapat 
menemukan perusahaan dan agen dengan 
gudang dan workshops di lebih dari 80 negara. 
Pusat layanan service Forbo Siegling memberikan 
dukungan yang berkwalitas yang terletak di lebih 
dari 300 tempat di seluruh dunia.

PT. Forbo Siegling Indonesia
Jl. Soekarno Hatta No. 172  
Bandung 40223, Jawa Barat, Indonesia
No. Tel: +62 22 6120 670, No. Fax: +62 22 6120671
www.forbo-siegling.co.id, siegling.id@forbo.com


