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BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Produktifitas yang tinggi dari suatu proses produksi salah satunya sangat
tergantung dari kondisi peralatan, ketepatan prosedur penggunaannya dan pemahaman
terhadap keselamatan kerja. Kondisi peralatan yang terawat dengan baik & pemahaman

S

dari para pekerja baik tentang prosedur penggunaan maupun keselamatan dapat

IG
A

mengurangi resiko kecelakaan di tempat kerja. Mengingat bahwa penggunaaan pesawat
angkat di lingkungan kerja, cukup tinggi maka perlu dilakukan langkah‐langkah yang
lebih terarah dalam pengawasan atas penggunaannnya. Ketentuan‐ketentuan yang

M

menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya untuk pemakaian

A

pesawat angkat menuntut penanganan khusus dan penerapannya yang konsisten

IP

karena memiliki resiko yang tinggi dalam pengoperasiannya, untuk itu maka perlu
pemberlakuan standar pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat. Mengingat saat ini

L

masih minimnya pedoman teknis yang pemeriksaan pesawat angkat maka diperlukan

U

pedoman baku yang nantinya digunakan sebagai acuan oleh para inspektor, petugas

O

D

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

M

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran pedoman teknis sebagai
acuan bagi Inspektur baik pusat maupun daerah dalam melakukan pemeriksaan
pesawat angkat. Diharapkan inspektur dapat memahami dan sekaligus menerapkan
pedoman teknis ini dengan baik dan benar. Tujuannya adalah untuk mengetahui teknis
pemeriksaan pesawat angkat sesuai dengan tatacara pemeriksaan yang baik
berdasarkan standar nasional dan internasional serta berdasarkan manual book dari
setiap jenis pesawat angkat yang pada akhirnya keselamatan dalam pengoperasian
pesawat angkat tersebut terjamin.
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Gambar1.1. Jenis - Jenis Crane

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
HAL: 3 / 60

BAB II
JENIS PESAWAT ANGKAT
1. DEFINISI
Mesin pemindah bahan atau barang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang
industri yang digunakan untuk memindahkan muatan dari lokasi pabrik, lokasi
konstruksi, lokasi industri, tempat penyimpanan, pembongkaran muatan, dan
sebagainya. Mesin pemindah bahan dalam operasinya dapat diklasifikasikan atas 2 jenis

S

yaitu pesawat pengangkat dan pesawat pengangkut. Pesawat pengangkat dimaksudkan

IG
A

untuk keperluan mengangkat dan memindahkan muatan dari suatu tempat ke tempat
lain dengan jangkauan yang relatif terbatas contohnya seperti Crane, elevator, excalator.
Pesawat pengangkut dapat memindahkan muatan secara berkesinambungan tanpa

M

berhenti dan dapat mengangkut muatan dalam jarak yang relatif jauh contohnya seperti

A

pada conveyor. Secara umum definisi pesawat angkat adalah mesin untuk mengangkat

IP

atau memindahkan beban dan membawanya secara horizontal yang dilengkapi dengan

Crane

M

O

D

U

L

unit pengangkat yang merupakan satu kesatuan dengan mesin tersebut.

STATIONARY

MOBILE

‐ Overhead

‐ Swamp

‐ Gantry

‐ Truck

‐ Tower

‐ Forklift

‐ Pedestal

‐ Crowler

‐ Shaft Sinking
‐ Drum Hoist
Gambar 2.1. Penggolongan Crane
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Pedoman pemeriksaan pesawat angkat ini mengatur tentang tata cara
pelaksanaan inspeksi teknis meliputi penelaahan dokumen, pemeriksaan dan pengujian
di lokasi pengoperasian. Pelaksanaan tersebut dilakukan harus sesuai dengan prosedur
baik dari pemilik (owner) pesawat angkat maupun dari standar atau code yang telah
ada baik nasional maupun inetrnasional. Berikut ini adalah standar atau code
internasional yang umum digunakan dalam pemeriksaan pesawat angkat ;
-

ASME B30.1

Jacks

- ASME B30.2

Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single or
Multiple Girder, Top Running Trolley Hoist)
Construction Tower Cranes

- ASME B30.4

Portal, Tower and Pedestal Cranes

- ASME B30.5

Mobile and Locomotive Cranes

- ASME B30.6

Derricks

- ASME B30.7

Base Mounted Drum Hoist

- ASME B30.8

Floating Cranes and Floating Derricks

- ASME B30.9

Slings

- ASME B30.10

Hooks

- ASME B30.11

Monorails and Underhung Cranes

IG
A

M

A

IP

L

Storage/Retrieval

O

D

- ASME B30.13

Handling Loads Suspended From Rotorcraft

U

- ASME B30.12

S

- ASME B30.3

(S/R)

Machines

and

Associated

Equipment
Side Boom Tractors

- ASME B30.15

Mobile Hydraulic Cranes

- ASME B30.16

Overhead Hoists (Underhung)

- ASME B30.17

Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single

M

- ASME B30.14

Girder, Underhung Hoist)
Pemeriksaan pesawat angkat dilakukan untuk meminimalkan kerusakan yang
terjadi dimana hal ini dapat berdampak serius pada kecelakaan di tempat kerja. Secara
umum kerusakan pada pesawat angkat dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu ;
1. Kerusakan pada peralatan mekanis
2. Kerusakan pada peralatan elektrik
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Kerusakan pada peralatan mekanis meliputi :
-

Girder berjalan tidak seimbang atau miring dimana roda penggerak pada roda
penyangga ujung girder (end truck girder) tidak berjalan bersamaan antara
truck kiri dan truck kanan sehingga menimbulkan bunyi pada girder dan terjadi
keretakan, patah pada as roda dan motor.

-

Beban yang tergantung atau terangkat dapat turun sendiri, disebabkan oleh alat
pengereman (Hoist Brake) aus.

-

Girder tetap berjalan ketika posisi off karena alat pengereman/sepatu rem
(brake) pada alat penggerak sudah aus atau renggang.
Trolley sukar digerakkan karena setelan sepatu rem terlalu rapat, berakibat

S

-

IG
A

panas pada motor penggerak atau sepatu rem bisa terbakar.

M

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi kerusakan pada peralatan mekanis,
antara lain ;

Mengatur kembali dudukan girder agar jalannya sejajar dan mengatur

A

-

-

IP

kedudukan atau setelan sepatu rem yang seimbang antara kiri dan kanan.
Mengganti komponen yang rusak atau aus jika sepatu rem/kanvas sudah tidak

O

mengerem.

U

Menyetel kembali alat rem (brake) jika trolley sukar digerakkan/selalu

D

-

L

berfungsi lagi.

-

M

Sedangkan cara untuk mengatasi kerusakan pada peralatan elektrik yaitu :
Jika motor listrik tidak dapat berjalan karena kabel ada yang putus maka kabel
yang putus tadi disambung kembali.
-

Jika motor penggerak atau alat pengangkatnya terbakar sebaiknya diganti
dengan yang baru (gulungan rotor maupun statornya).

-

Jika kabel penghubung (contact point) lepas sebaiknya kedudukan kabel diatur
seperti semula sehingga kabel penghubung bekerja normal kembali.
Pemeriksaan pada pesawat angkat juga dapat digolongkan berdasarkan waktu

pelaksanaan pemeriksaannya. Tabel dibawah ini merupakan komponen penting yang
sebaiknya dilakukan pemeriksaan.
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Tabel 1.1 Jenis Pemeriksaan Pesawat Angkat
No.
1.

Jenis Pemeriksaan

Komponen

Pemeriksaan Harian

Kelainan – kelainan suara
Semua gerakan lamban
Fungsi semua sakelar pembatas gerak / limit
switch
Kondisi semua rem
Pelumasan terhadap block beban dan gerakan

kebocoran

pada

IG
A

Adanya

S

bebas dari pully

perlengkapan

pengangkut utama

Pelumasan pada tali kawat baja, kerusakan tali

M

bila ada dan gulungan tali pada tombol

Pemeriksaan Berkala

Pemeriksaan rem

IP

2.

A

Kondisi semua peralatan

M

O

D

U

L

Limit switch dan melumasi tuas
Tali baja dan alat pengatur agar tali baja tergulung
dengan baik dan memeriksa pengatur tali (rope
guide) agar tidak pecah sehingga tidak terjadi
kerusakan total pada alat pengangkat (hoist)
Pelumasan dengan grease, minyak gemuk pada
tali baja, drum dan rope guide agar tali baja tidak
kering dan tidak mudah putus
Pemeriksaan minyak pelumas pada gear box agar
kekentalannya dapat diketahui sesuai dengan
ukurannya
Pemeriksaan

baut‐baut

dan

sambungan

pengelasan terutama pada baut pengikat antara
girder

dan

end

carriage

(end

truck),

mengencangkan baut yang kendor dan memeriksa
keretakan sambungan pengelasan
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Pemeriksaan alat‐alat kelistrikan seperti pada alat
control, pendant switch dan kabel‐kabel lainnya
3.

Pemeriksaan Tahunan
(12 bulan)

Pemeriksaan

rem

:

penyetelan

jarak

kerenggangan kampas rem
Pemeriksaan jarak rotor : memperhatikan jarak
kerenggangan rotor dan stator
Pemeriksaan tali kawat baja :
‐ Memperhatikan komposisi tali kawat baja
‐ Kawat (wire string) = memiliki kekuatan / daya

S

renggang 180 – 200 Kg/mm2

IG
A

‐ Untaian (Strand), biasanya memiliki untaian
(strand) 6 atau 8 buah

‐ Inti (Core), adalah bagian yg berada ditengah &

M

berbentuk lurus sebagai dudukan dari masing‐
masing Strand & menjaga tali tidak mudah

D

Pemeriksaan khusus

1. Inti tali serat (Fibre Core)
2. Inti Baja (Steel Core)

kekuatannya berbeda sekitar 7% – 10% pada
diameter yg sama
Pemeriksaan setelah Kecelakaan
Pemeriksaan dan Pengujian yang berkaitan
dengan Modifikasi, Alterasi dan atau Reparasi.

M

O

4

U

L

IP

A

gepeng. Jenis inti ada 2:

2. FLOWCHART PEMERIKSAAN
Pemeriksaan pada pesawat angkat dilakukan untuk memperoleh kepastian atau
jaminan layak operasi pesawat angkat dan angkut, untuk mengetahui kekuatan dari
kontruksi dan bagian – bagiannya dan apakah pesawat angkat tersebut memenuhi
syarat perundang‐ undangan dan peraturan kerja yang berlaku. Flowchart di bawah ini
merupakan gambaran umum mengenai proses pemeriksaan pesawat angkat baik untuk
jenis stationary maupun yang mobile.
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Gambar 2.1. Pemeriksaan Pesawat Angkat

a. Review Dokumen
Tahap pemeriksaan data (review dokumen) meliputi :
-

Spesifikasi perencanaan (untuk pembangunan crane baru)

-

Spesifikasi bahan material

-

Spesifikasi metoda sambungan
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-

Prosedur NDT dan kualifikasi personel

-

Data sumber tenaga

-

Piranti pengaman dan peralatan control

-

Data wire rope

-

Petunjuk kerja (operasi)

-

Petunjuk Perawatan

-

Tabel beban (load chart/load table)
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b. Pemeriksaan Awal

S

Tahap pemeriksaan awal umumnya disebut preliminary inspection meliputi

IG
A

pemeriksaan visual dan dilakukan bersama‐sama dengan pemeriksaan ukuran
(dimensi). Pemeriksaan awal dilakukan pada komponen‐komponen berikut ini :

M

‐ Panjang boom
‐ Panjang span

A

‐ Hook block

IP

‐ Lifting hoist
‐ Lifting limit

L

‐ Pendant

O

‐ Switch

D

‐ Winch

U

‐ Pulley

M

‐ Turn Table

‐ Sistem hidrolik
‐ Sistem pneumatic
‐ Diameter wire rope
c. Pengujian
Pada tahap pengujian umumnya dipakai NDT (Non Destructive Test) yaitu
-

Magnetic Particle test (MPI)

-

Dye Penetrant

Bagian‐bagian yang perlu untuk di lakukan NDT di hook‐block, boom, out rigger ,dll.
Sedangkan untuk load test dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok antara lain :
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1. Pengujian fungsi, untuk pengujian ini dimana tidak ditambahkan beban jadi
hanya mengetahui fungsi dari masing‐masing komponen masih dapat beroperasi
dengan baik seperti swing, boom up/boom down dan break system.
2. Pengujian pada wire rope atau tali kawat baja dapat dilakukan sebelum dan
sesudah pengujian dengan beban.
3. Pengujian dengan menggunakan beban. Beban yang digunakan ada dua jenis
yaitu beban penuh dan beban lebih. Persyaratan dilakukan beban lebih yaitu :
- Untuk gantry, semi gantry dan overhead crane (ANSI B.30.2) dimana berat
beban uji adalah 1.25 * SWL

S

- Untuk mobile crane (ANSI B.30.5 & ANSI B.30.15) dimana berat beban uji

IG
A

adalah 1.10 * SWL

M

d. Pelaporan dan Dokumentasi

Untuk pelaporan dan dokumentasi berisi checklist komponen, foto‐foto dilapangan

A

untuk bagian pesawat angkat yang diperiksa, hasil inspeksi, NCR jika ada temuan‐

IP

temuan selama melakukan pemeriksaan dan lampiran‐lampiran. NCR ini harus
didiskusikan dengan stakeholder yang berkaitan. Jika dalam pemeriksaan pesawat

L

angkat terdapat NCR maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan ke tahap selanjutnya.

Gambar Kontruksi



O



D

lainnya yaitu :

U

Selama melakukan pemeriksaan pesawat angkat, dokumen‐dokumen pendukung



Copy Sertifikat Bahan dan Komponen



Copy Sertifikat Juru Las



Copy Sertifikat Pabrik Pembuat



Prosedur Pengelasan



NDT Prosedur



Operation and Maintenance manual book



Spesifikasi Teknis.

M

Perhitungan Teknis
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3. STATIONARY
Overhead dan Gantry Crane
a. Overhead Crane
Over head traveling crane bisa disebut juga bridge type crane karena bentuknya
sama seperti jembatan. Menurut ASME B30.2, overhead crane adalah crane dengan
single atau multiple jembatan gelagar bergerak yang membawa sebuah mekanisme
pengangkatan (hoisting) yang bisa bergerak atau tetap dan berjalan (traveling) pada
struktur landasan overhead yang tetap (fixed). Sedangkan pada Permen No.:

S

05/MEN/1985, crane jenis ini dimasukan ke dalam peralatan angkat listrik, karena

Gambar 3.1. Overhead Crane

M

O

D

U

L

IP

A

M

IG
A

memang overhead traveling ini digerakan oleh tenaga listrik.

Overhead dan Gantry Crane terdiri atas:
a.

Top‐running single atau multiple girder bridge dengan top running trolly
hoist

b.

Top‐running single‐girder bridge dengan underhung trolly hoist

c.

Monorails dan underhung crane
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Crane jenis ini mempunyai tiga jenis gerak kerja, yaitu:
•

Gerakan naik turun (hoisting); gerakan ini dilakukan pada saat beban telah
tergantung pada hook, dan dengan penggerak motor beban ini diangkat atau
diturunkan dengan perantara tali kawat baja.

•

Gerakan melintang (transversing); pada gerakan ini troli bergerak sepanjang
jembatan gelagar. Gerakan ini digerakan perantara sistem transmisi roda gigi
yang berjalan diatas rel yang dipasang pada gelagar.

•

Gerakan memanjang (traveling); gerakan ini adalah gerakan gelagar dengan

S

sistem pengankatannya secara memanjang searah gelagar utamanya.

M

IG
A

Di bawah ini adalah gambar bagian‐bagian dari overhead traveling crane.

5

2
3
A

B
1

M

O

D

U

L

4

IP

A

C

Gambar 3.2. BagianBagian Overhead Travelling Crane

Keterangan:
1. Hook Block
2. Troli
3. lifting hoist
4. gelagar jembatan (bridge girder)
5. gelagar utama (main girder)
A. Gerakan mengangkat (hoisting)
B. Gerakan melintang (transversing)
C. Gerakan memanjang (traveling)
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b. Hoist
Hoist adalah bagian crane yang berfungsi sebagai alat angkut arah vertical. Sedangkan
sling merupakan bagian hoist crane yanb berupa kabel baja. Pemakaian sling bisa
berubaha‐ ubah diameternya atau dapat ditambahkan tergantung kebutuhan

M

O

D

U

L

IP

A

M

IG
A

S

dilapangan

Gambar 3.3. Gambar Hoist

Menurut jumlah gelagarnya, overhead traveling crane ini dapat dibagi menjadi
dua yaitu:
• Single girder (gelagar tunggal); jenis ini hanya mempunyai satu gelagar
sebagai penumpu dari troli penggerak. (gambar 4).
• Double girder (gelagar ganda); jenis ini mempunyai dua gelagar sebagai
penumpu dari troli penggerak. (gambar 5)
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S

Gambar 3.4. Overhead traveling crane jenis double girder

IG
A

Crane jenis ini mempunyai alat keselamatan (safety device) diantaranya:
• Holding Brake, adalah sistem pengereman pada hoist yang bekerja secara

M

otomatis ketika power pada rem tiba‐tiba hilang.

• Hoisting limit switch, adalah tuas otomatis untuk menghentikan pengangkatan

A

beban agar tidak menghantam troli.

IP

• Traveling limit switch, adalah tuas otomatis untuk menghentikan gerakan
memanjang agar gelagar jembatan tidak keluar dari rel gelagar penumpu.

L

• Transversing limit switch, adalah tuas otomatis untuk menghentikan gerakan

U

melintang agar troli tidak keluar dari rel gelagar jembatan.

D

• Bumper (buffer), alat untuk mengurangi tumbukan ketika gelagar atau troli yang

O

bergerak sampai pada akhir jalur yang diijinkan.

M

• Emergency stop switch, tuas manual untuk memutus tenaga secara independent
dari kontrol operasi.
• Safety limit switch.
• Anti two block.
c. Gantry
a. Semi Gantry Crane
Bentuk/konstruksinya yaitu salah satu ujung bingkainya (jembatannya) menggunakan
kaki penyangga, sedangkan ujung yang lainnya sama seperti overhead crane.
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L

IP

A

M

IG
A

S

Gambar 3.5. Semi Gantry Crane 1

U

Gambar 3.6. Semi Gantry Crane 2

D

d. Cantilever Gantry Crane

O

Jembatan (bingkai/rel) tempat bergeraknya alat pengangkat (hoist) panjangnya

M

melebihi salah satu penyangganya (kuda‐kuda) sehingga mampu untuk mengangkat
dan memindahkan benda atau barang yang berada diluar kaki penyangga.
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U

L
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Gambar 3.7. Cantilever Gantry Crane
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e. Gantry Crane
Menggunakan kaki penyangga (kuda‐kuda) pada kedua ujung dari pada bingkainya
(girder). Biasanya digunakan pada daerah yang terbuka (mis: pelabuhan laut
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(dermaga))

Gambar 3.7. Gantry Crane

4. Tower, Pedestal dan Portal Crane
a. Tower crane
Menurut ASME B30.3, yang disebut tower crane adalah, peralatan mekanis yang terdiri
dari menara (tower) atau mast dengan bangunan atas yang dapat berputar dan
termasuk boom beban (jib) dan, pada beberapa crane, sebuah counterjib tambahan
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terpasang pada arah yag berlawanan dengan boom beban. Di bawah ini adalah gambar

Gambar 3.8. Bagian Tower Crane
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Tower crane jenis fixed‐base free standing beserta bagian‐bagiannya.

O

Jenis‐jenis tower crane yang biasa digunakan pada dunia industri antara lain:

M

1. Free standing crane ( Tower Crane yang berdiri bebas )
2. Rail mounted crane ( Tower Crane diatas rel )
3. Tie‐in tower crane ( Tower Crane yang ditambat pada bangunan )
4. Climbing crane ( Tower Crane panjat )

b. Free standing tower crane (Tower Crane yang berdiri bebas)
Berdiri diatas fondasi yang khusus dipersiapkan untuk alat tersebut . Jika crane harus
mencapai ketinggian yang besar, maka kadang ‐ kadang digunakan fondasi seperti tiang
pancang.
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− Tiang utama (mast) diletakkan diatas fondasi dengan diberi ballast
sebagai penyeimbang (counterweight). Syarat dari fondasi tower crane
adalah fondasi tersebut harus mampu menahan momen, berat tower
crane dan berat material yang diangkat.
− Jib atau lengan pada tower crane ini ada dua :
•

Saddle jib adalah lengan yang mendatar dengan sudut 90º terhadap Mast
atau tiang tower crane Jib ini bergerak 360 º

•

Luffing jib mempunyai kelebihan yaitu antara Mast dan Jib dapat diatur

Gambar 3.9. Free Standing Tower Crane
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lebih dari 90º . Sehingga jika ada hambatan saat berputar dapat dihindari

c. Rail mounted crane ( Tower Crane diatas rel)

Penggunaan rel dari crane jenis ini akan mempermudah alat untuk bergerak sepanjang
rel tersebut. Supaya tetap seimbang, gerakan crane tidak boleh terlalu cepat. Rel harus
diletakkan pada permukaan datar sehingga tiang tidak menjadi miring.
Kelemahan dari tower crane jenis ini adalah segi ekonomisnya ( harga sangat
mahal).
•

Tower Crane ini digerakkan oleh motor penggerak, jika kemiringan mast
melebihi 1/200 maka motor penggerak tidak mampu menggerakkan crane.
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Design rel pada tikungan yang terlalu tajam akan mempersulit motor penggerak
untuk menggerakkan alat.

•

Ketinggian tower crane jenis ini adalah 20 meter dengan berat beban tidak
melebihi 4 ton. Batasan ini perlu diperhatikan untuk menghindari jungkir,
mengingat seluruh badan tower crane bergerak pada saat pengangkatan
material.

•

Walau kapasitas angkut dan ketinggian terbatas, namun keuntungan tower
crane jenis ini adalah jangkauannya yang lebih besar sesuai dengan panjang rel
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yang tersedia .

Gambar 3.10. Rail Mounted Crane

d. Tiein tower crane ( Tower Crane yang ditambat pada bangunan )
•

Crane mampu berdiri bebas pada ketinggian dari 100 meter atau lebih .

•

Crane jenis ini harus dijangkar atau ditambat pada struktur bangunan .

•

Fungsi dari jangkar untuk menahan gaya horizontal.
mencapai ketinggian 200 meter .
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Gambar 3.11. TieIn Tower Crane
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e. Climbing crane ( Tower Crane panjat )

Dengan lahan terbatas maka alternatif penggunaan crane adalah dengan crane panjat

A

atau climbing crane . Crane tipe ini diletakkan di dalam struktur bangunan yaitu core
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bangunan. Pengangkatan crane dimungkinkan dengan adanya dongkrak hidrolis atau
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hydraulic jackis.

Gambar 3.12. Climbing Crane
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Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan tower crane adalah, radius operasi,
kapasitas pengangkatan, dan kecepatan pengangkatan. Selain itu yang harus
diperhatikan lagi adalah faktor lingkungan, dalam hal ini adalah angin. Tower crane
sangat sensitif terhadap angin, karena bentuknya yang sangat tinggi. Pengoperasian
harus segera dihentikan jika kecepatan angin melebihi yang diijinkan oleh pabrik
pembuat.
Stabilitas merupakan hal yang harus diperhatikan juga. Stabilitas pada tower crane
sangat dipengaruhi oleh panjang boom beban, pengaturan conterweight, dan ketinggian
tower. Pabrik pembuat harus memperhatikan kondisi‐kondisi tersebut untuk

S

menentukan load rating. Pada kondisi statis, load rating tidak boleh melebihi 63 % dari
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beban tipping.

M

5. Pedestal crane
Menurut ASME B 30.4 Pedestal crane adalah crane yang terdiri bangunan atas yang
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berotasi dengan mesin operasi dan boomnya yang menempel pada pedestal

Gambar 3.13. Pedestal Crane 1
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Gambar 3.14. Pedestal Crane 2
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6. Portal Crane
Portal Crane adalah crane yang terdiri dari bangunan atas yang berotasi dengan mesin

O

operasi dan boom, yang menempel pada struktur gantry, biasanya dengan bukaan

M

portal antara kolom gantry atau lalu lintas kaki dibawah crane. Crane dapat berupa
dasar yang tetap atau berjalan
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Gambar 3.15. Portal dengan Luffing Boom

7. SHAFT SINKING
Shaft Singking adalah salah satu jenis pesawat angkut yang biasa digunakan untuk
mengangkut orang, barang, peralatan dan lain‐lain di lingkungan pertambangan.
Shaft Singking ini pada umumnya terdiri dari beberapa bagian :
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Hoist

•

Drum Hoist

•

Wire Rope

•

Pullly

•

Winch

•

Basket (Cage)

•

dll
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yang dikontrol oleh sebuah kontrol panel yang biasa dikendalikan oleh seorang
operator crane. Shaft Sinking ini dilengkapi juga safety device seperti limit switch,
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hidrolic brake dll. Shaft Sinking di topang oleh struktur head frame (stell structure)

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
HAL: 26 / 60

Pully

U

L

IP

A

M

IG
A

S

Drum Hoist

Basket
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D

Control Panel

Head Frame (PT. Nusa Halmahera Mineral)
Gambar 3.16. Gambar Drum Hoist, Pulley, Control Panel, Basket, Head Frame
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A. MOBILE
a. Crawler Crane
Jenis crane ini bisa bergerak bebas karena dipasang pada kendaraan seperti truk
atau roda crawler. Truk dapat bergerak cepat, sedangkan pada roda crawler bergerak
lambat sesuai medan yang ditempuh. Crawler Crane adalah merupakan crane dengan
roda penggeraknya terbuat dari sepatu‐sepatu baja (track‐shoe) yang digerakan oleh
sprocket dan rantai. Sehingga track‐shoe dapat bergerak. Track‐shoe dan roda
penggerak pada crawler crane terbuat dari bahan baja‐cor, sedangkan untuk crawler

S

crane banyak digunakan pada medan kerja yang tidak rata. Crane ini bersifat dinamis,
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A

dalam arti mesin ini tidak hanya bekerja pada satu tempat, tetapi dapat pula melakukan
perpindahan tempat saat pengangkatan beban. Akhir‐akhir ini penggunaan mobil crane

M

semakin banyak digunakan, karena mesin jenis ini dapat melayani 4 macam gerakan
untuk melakukan gerak pengangkatan beban, dan juga kelebihan lainnya dari mesin ini

A

dapat beroperasi pada medan kerja yang tidak rata.

IP

Kelebihan dari roda crawler adalah dapat bergerak pada tanah yang mempunyai
permukaan bergelombang dan memang biasa dipakai pada proyek yang memiliki

L

keadaan tanah yang jelek. Mobile crane biasanya menggunakan outrigger untuk

U

menambah kestabilan selama pengoperasian. Pengoperasian mobile crane biasanya

D

menggunakan mesin diesel tapi umumnya lebih disukai menggunakan motor listrik

O

karena lebih halus dan cepat. Secara keseluruhan mekanisme pengaturan gerakan pada

M

mesin ini mempunyai konstruksi yang tidak sederhana , karena semua peralatan
hamper terletak pada suatu konstruksi yang tidak terlalu luas tempatnya
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Gambar 4.1. Crawler Crane

Gambar 4.2. BagianBagian Crawler Crane
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b. Swamp (Floating) Crane
Crane jenis ini dipasang pada pontoon‐ponton dimana crane ini banyak
dipergunakan untuk pekerjaan pengangkatan, pengerukan di pelabuhan‐pelabuhan dan
sungai maupun untuk di laut. Beberapa floating crane mempunyai daya angkat yang
cukup ekstrem dimana bisa mengangkat berat jembatan sekitar 10.000 ton. Crane ini
biasanya di pasang pada kapal besar. Untuk beberapa floating crane bisa membawa
beban yang berat dan meletakkan di lokasi lain dengan posisi yang telah ditentukan
dengan menggunakan sensitive thrust control sehingga membuatnya akurat.

S

Penggunaan floating crane sendiri tergantung pada kedalaman laut atau sungai
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yang memadai yang berkaitan dengan ketenangan permukaan air dimana floating
cranes dapat bekerja dengan baik. Kesetimbangan floating cranes bertumpu pada badan

M

kapal. Mobilisasi floating cranes tidak memerlukan bantuan alat lain karena mempunyai
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mesin sendiri.

Gambar 4.3. Floating Crane
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c. Truck Crane
Truck crane (keran truk) biasanya dilengkapi dengan kendaraan pengangkut
keran yang terpisah, meja putar dan outriggers. Peralatan angkat pada crane ini
(struktur atas putar) terpasang pada meja putar. Kabin sopir kendaraan dan kabin
operator keran terpasang secara terpisah atau menjadi satu. Penggerak mula sebagai
sumber tenaga keran untuk mengendalikan gerakan hoisting, lowering, derrecking,
telescoping dan slewing. Untuk mobil crane yang besar dilengkapi dengan transmisi
tenaga mekanik yang dapat dihubungkan dan diputuskan melalui power take off

S

(P.T.O). Definisi dari PTO adalah alat yang meneruskan tenaga dari penggerak mula ke
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peralatan crane. Apabila kendaraan pengangkut akan di jalankan maka PTO harus
diputuskan apabila crane akan di operasikan maka PTO harus dihubungkan sehingga
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sistem pengendalian hidrolik dapat bekerja.

Gambar 4.4. Truck Crane

Pada proses kerja crane truck memiliki dua mekanisme yang dapat bekerja yaitu
mekanisme kerja naik turun hooke secara vertikal dan mekanisme kerja naik turun
penyangga .Pada mekanisme kerja naik turun Kait (hooke) secara vertikal adalah dari
engine dihubungkan ke drum suspensi ( penggulung tali ) dan diteruskan ke Kait
(hooke) untuk mengangkat dan mengangkut naik turunnya beban yang di tarik pada tali
baja dengan kapasitas 6 ton. Kemudian pada mekanisme kerja naik turun penyangga
adalah drum menggulung tali dengan memutar tuas penggulung secara normal dengan
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bantuan Gigi penahan (arrresting gear) untuk menahan beban yang diangkat supaya
beban tidak lepas. Komponen utama crane truck yaitu :
•

Tali ( rope ) yang berfungsi sebagai alat pengikat beban dan digunakan untuk
memindahkan gerakan serta gaya. Pada umumnya tali dapat dibagi dalam dua
jenis , yaitu non metal seperti tali rami ( hem rope ) dan steel wire rope yang
terbuat dari serat ( steel wire ).

•

Cakra ( pulley ) yang berupa kepingan bulat yang biasa di sebut dengan disk dan
terbuat dari logam maupun non logam , misalnya besi tuang, kayu atau plastik.
Pinggiran cakra terserbut dibuat beralur yang berguna untuk laluan tali.
Drum ( tromol ) dimana pada crane truck digunakan untuk menggulung tali.

•

Kait ( hook ) yang digunakan untuk menggantung beban yang akan diangkat.
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•

Hook ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu: kait tempa standar dengan kapasitas

M

angkat sampai dengan 6 ( enam ) ton dan kait tanduk ganda , kait mata segitiga.
padat dengan kapasitas angkat 10 ( sepuluh ) , kait tanduk ganda , kait segitiga
Penyangga ( boom ) yang berfungsi sebagai crane untuk mengkaitkan dan

IP

•

A

bersendi.

menekan atau menurunkan beban . Dengan kata lain, boom berfungsi sebagai

Roda gigi yang merupakan alat transmisi yang digunakan untuk memindahkan

D

•

U

hoisting system ).

L

gantungan suspensi serta menaikkan dan menurunkan suatu pengangkat (

O

daya dan putaran dari suatu poros ke poros yang lain dengan jalan
•

M

menghubungkan gigi‐gigi dari roda gigi yang satu ke roda gigi yang lainnya .
Rantai engsel ( roller chain ) , berfungsi untuk mentransmisikan daya dan
putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan . dimana rantai engsel
ini terdiri dari bilah‐bilah plat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya.
•

Roda gigi penahan ( arresting gear ) yang digunakan untuk menahan beban yang
diangkat . Salah satu contoh yang sering digunakan pada pesawat angkat adalah
roda gigi palang.
d. Forklift

Menurut Permen No.:05/MEN/1985, forklift termasuk jenis pesawat angkat angkut
yang beroperasi di atas landasan. Pesawat ini mempunyai dua buah garpu (fork). Fungsi
ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
HAL: 32 / 60

kerjanya adalah mengangkut dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat
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yang lain. Sebagai penggerak utama adalah mesin diesel.

U

L

Gambar 4.5. Forklift

D

Konstruksi dari pesawat angkat dan angkut ini dilengkapi dengan dua sistem

O

hidrolis yang menunjang fleksibilitas pergerakan konstruksi fork ketas kebawah, ke

M

depan ke belakang. Fork atau garpu ini fungsi utamanya adalah untuk mengangkut
barang‐barang tersebut. Untuk pergerakan keatas dan kebawah Forklift dibantu
dengan silinder angkat yang mampu mengangkat posisi fork keatas secara terbatas.
Sistem kerjanya adalah dengan menggunakan rantai yang menghubungkan antara fork
dengan tiang mast sebagai penumpu utama dan digerakkan dengan bantuan sistem
hidrolis dari silinder angkat. Sementara untuk pergerakan fork kedepan,Forklift ini juga
dilengkapi dengan silinder ungkit yang mengatur pergerakan fork kedepan dan
pergerakan sudut fork secara terbatas.
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gian Forklift
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BAB III
PENGUJIAN
I. NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
NDT termasuk salah satu pendukung VT yang cukup membantu, sebab melalui uji ini
banya sekali informasi yang diperoleh tentang keadaan dalam suatu material yang tidak

S

dapat terbaca oleh VT

IG
A

Uji ini di sebut NDT karena pelaksanaannya tidak mengakibatkan atau meninggalkan
kerusakan pada benda yang diperiksa.

Hingga saat ini, telah banyak sekali berkembang berbagai macam dan tingkat

A

M

keakuratan NDT, namun yang umum dilakukan pada crane adalah:

IP

1) Penetrant Testing (PT).
2) Megnetic Particle Testing (MT).

U

L

3) Ultrasonic Testing (UT).

O

D

A. Penetrant Testing (PT)

M

Secara umum, term PT adalah NDT untuk mencari cacat permukaan yang diperoleh
melalui tertariknya zat penetrant yang kemudian tampak penunjukannya melalui
background warna yang kontras
Cara PT ini dapat diperoleh melalui mengapllkasikan zat penetrant ke permukaan
benda yang diuji yang telah dibersihkan sebelumnya, Kemudian, cairan ini dibiarkan
sesaat sehingga dapat meresap ke dalam celah atau rongga cacat. Waktu yang diberikan
untuk peresapan ini sering disebut sebagai "Dwell Time",
Ada dua jenis indikasi yang biasa ditemui pada PT, yakni visible dan fluorescent, Visible
penerant biasanya berwarna merah yang akan tampak indikasinya pada developer yang
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berwarna putih. Sedangkan fluorescent, akan menunjukkan indikasi berwarna
kehijauan jika menerima pengaruh sinar
ultraviolet
Sedang menurut pembersihannya, ada 3 macam cara pembersihan, yaitu water
washable,

solvent

removable

dan

post‐emulsifable.

Water

washable

berarti

pembersihannya dapat dilakukan dengan spray air bertekanan rendah. Solvent
removable berarti pembersihanrrnya harus dilakukan dengan pemberian solvent,
sedang posl‐emulsifier pembersihannya harus dilakukan dengan penambahan

IG
A

S

emulsifier.

Dengan kombinasi cara baca dan pembersihannya, maka kita mendapat 6 kategori

M

pelaksanaan PT,

3. Visible/post‐emulsifier
4. Fluorescent/washable.

IP

2. Visible/solvent removable.

A

1. Visible/water washable.

L

5. Flourescent/solvent removanle, dan

U

6. Flourescent/post‐emulsifier.

O

D

kecuali pada post‐emulsifier yang agak berbeda, tahap‐tahap PT adalah sobagai berikut:

M

a. Cleaning. Langkah pertama adalah cleaning, yaitu membersihkan permukaan
hingga kepermukain paling luar dari benda uji. Jika ada penghalang semacam cat,
maka penghalang ini
juga harus dihilangkan hingga akhirnya zat penetrant mampu mengenai seluruh
permukaan benda uji.
Permukaan yang dibersihkan harus benar‐benar kering dan tidak terdapat
kotoran ataupun rninyak yang menempel pada permukaan benda uji. Jika
diperlukan, pengeringan dapat saja dilakukan dengan pemanasan asalkan suhu
pemanasannya tidak melebihi dari 52° celcius.
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b. Aplikasi Penetrant. Sesaat setelah permukaan benar‐bsnar bersih dan kering,
maka barulah zat penetrant diaplikasikan. Pada permukaan yang luas, aplikasi
dapat dilakukan dengan cara dipping, brushing, flooding ataupun spraying. Zat
penetrant kemudian diberikan dwell time atau dibiarkan sekitar 5 hingga 30
menit sesuai rekomendasi pabrik penetrant, untuk memberikan bagi terjadinya
proses "capillary action", yaitu terserapnya zat penetrant ke dalam celah cacat.
c.

Penetrant Cleaning. Setelah cukup dwell timenya, maka langkah berikutnya
adalah pembersihan ekses penetran. Pada langkah ini kehati‐atian harus

IG
A

dapat mengakibatkan ikut terangkatrrya

S

dilakukan, yaitu untuk mencegah tejadinya pembersihan yang berlebih yang
zat penetrant dari lokasi gacat. Demikian pula sebaliknya, permukaan tidak

M

boleh dibiarkan masih terdapat sisa penetrant yang tampak, sebab hal ini akan
mengganggu pembacaan hasil

IP

A

pemeriksaan.

d. Aplikasi Developer. Sesaat setelah ekses zat penetrant dibersihkan, barulah zat

L

developer diaplikasikan. Zat developer dapat berupa bubuk yang kering ataupun

U

bubuk yang telah dicampurkan dengan liquid yang mudah rnenguap dan

D

meninggalkan serbuk kering. Aplikasi zat

O

developer harus dilakukan tidak terlalu tebal dapat menghalangi adanya indikasi

M

yang tipis dan

kecil. Besarnya ukuran partikel zat developer sangat mempengaruhi sensitivitas
dari bacaan
cacat. Ukuran yang lebih kecil akan lebih sensitif dari yang lebih besar.
e. lnspeksi. Pembacaan ada tidaknya dan berapa ukuran indikasi dapat dilakukan
sesat setelah pemberian zat develop ini. Pelaporannya dapat dengan sketch,
photograph ataupun transparent plastic tape
f. Post cleaning. Setelah pemeriksaan selesai, maka harus dilakukan pembersihan
zat penetrant
guna mencegih timbulnya pengaruh negatip zat penetrant pada benda uji
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Kelebihan PT:
Dapat untuk semua jenis material, metalik dan non metalik, feromagnetic ataupun noin
feromagnticl
Portable.
Kekurangan PT:
Tidak dapat menembus cacat bawah permukaan

•

Waktu yang diperlukan lama

•

Keadaan permukaan sangat menentukan hasil testing.

•

Benda uii harus kering.

•

Proses Pembersihannya sulit.

•

Adanya popetnsi explosion fire ataupun toxic

B. Magnetic Particle Testing (MT)

M

IG
A

S

•

A

MT sangat banyak dilakukan pada benda uji yang terbuat dari ferromagnetic steel. NDT

IP

jenis ini mampu mendeteksi cacat pada permukaan dan cacat sedikit di bawah
permukaan.Adanya cacat pada permukaan akan mengakibatkan pengkutuban magnet

L

pada lokasi tersebut, sehingga denga diberikannya serbuk besi pada daerah tersebut,

U

serbuk segera membentuk dan berakumulasi secara kontras dan menunjukkan ada

O

D

cacat yang berhasil terdeteksi.

M

Medan magnetnya sendiri dapat dihasilkan dari permanent magnet ataupun dengan
pembuatan

medan magnet melalui pemberian arus listrik. Dari bentuk medan magnetnya, ada 2
jenis bentuk magnetisasi yaitu longitudinal dan circular. Magnetisasi longitudinal akan
diperoleh jika sebuah kumparan yang berarus listrik di lilitkan pada benda uji,
sedangkan magnetisasi circular di dapat jika benda uji dialiri arus listrik.
Dari sisi pembacaan, sebagaimana pada PT,pada MT juga ada dua jenis indikasi yang
biasa ditemui pada PT, yakni visible dan fluorescent. Visible penerant biasanya
berwarna hitam yang akan indikasinya pada zat kontras yang berwarna

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

putih.

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
HAL: 38 / 60

Sedangkan fluorescent, akan menunjukkan indikasi berwarna kehijauan iika menerima

M

O

D

U

L

IP

A

M

IG
A

S

pengaruh sinar ultraviolet.
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Tahap‐tahap pokok pelaksanaan MT adalah sebagai berikut:
a. Cleaning
Langkah pertama adalah cleaning, yaitu membersihkan permukaan hingga ke
permukaan paling luar dari benda uji. Jika ada penghalang semacam cat, maka
penghalang ini juga harus
dihilangkan hingga akhirnya kekuatan magnet untuk penguiian dapat cukup
termenuhi.
b. Aplikasi Kontras.

S

Sesaat setelah permukaan benar‐benar bersih dan kering, maka barulah zat

IG
A

kontratl
diaplikasikan.
Pemagnetan.

M

c.

Setelah zat kontras cukup rata diberjkan pada permukaan uji, maka barulah
maka pemagnetan harus dilakukan dengan "horse‐shoe"

IP

orientasi cacat,

A

langkah pemagnetan dilakukan. Untuk dapat meliputi seluruh kemungkinan
method, yakni bergerak sepanjang benda uji

U

L

dengan melakukan gerakan saling silang pada masing‐masins tempat vang diuji

D

d. Aplikasi Magnetig Powder

O

Sesaat setelah pemagnetan, magnetic powder disemprotan pada daerah yang

M

akan diuji yang

sudah termagnetisasi. Cukup tidaknya sensitifitas uji MT yang akan dilakukan,
dapat diukur pada langkah ini, yaitu dengan memakai alat magnetic particle
field detector yarig bernama Burmah Castrol Strip.
e. lnspeksi
Pembacaan ada tidaknya dan berapa ukuran indikasi dapat dilakukan sesaat
setelah aplikasi
magnetic powder. Pelaporannya dapat dengan sketch, photograph ataupun
pemberian adhesive cellophane tape dan kemudian mentransfernya pada kertas
putih yang masih bersih.
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f. Post Cleaning.
Setelah pemeriksaan selesai, maka harus dilakukan pembersihan material MT
guna mencegah
timbulnya pengaruh negatip material MT pada benda uji.
Kelebihan utama MT:
Dapat mendeteksi beberapa mili di bawah permukaan

•

Dapat dilakukan untuk 6enda uji kering ataupun basah cepat.

S

•

IG
A

Kekurangan MT.

Tidak dapat menguji benda uji non logam ataupun non ferro magnetis.

•

Adanya zta cleaner, contrast ataupun serbuk besi yang dapat berakibat negatip

M

•

pada benda.

A

uji ataupun safety hazard, baik fire, explosion ataupun toxic.
Adanya sifat magnet yang mungkin tertinggal pada benda uji.

•

Kurang Portable untuk jenis coil.

L

IP

•

U

C. Ultrasonic Testing (UT)

D

UT adalah NDT yang mempergunakan prinsip transmisi gelombang suara frekuensi

O

tinggi, yaitu memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Kecepatan rambat gelombang

M

suara ini tidak sama untuk setiap rnaterial, namun memiliki nilai yang sama untuk
setiap jenis material. Kalau kecepatannya pada baja adalah 19.000 ft/s, maka
gelombang tersebut akan memiliki kecepatan 20.000 ft/s pada aluminium.
UT mempergunakan transducer (probe) yang mempergunakan gejala "piezoelectric
effect'
untuk rnengkonversikan tenaga listrik menjadi gerombang suara atau mekanik.
Saat disentuhkan pada benda uji dan ada zat perantara berupa couplant, maka
gelombang suara yang dihasilkan akan terus merambat dan memantul. Jika
rambatannya mengenai sebuah cacat, maka gelombang akan memantul balik,
memantul dan seterusnya sampai ke probe kembali. Saat mengenai probe, maka

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
HAL: 41 / 60

getaran mekanis yang diterima akan dikonversikan kembali menjadi energy listrik
yang akhirnya dapat kita deteksi jarak tempuh dan intesitasny Chatodic Ray Tube
(CRT)
Dari segi sudut pancaran gelombangnya ada jenis probe yaitu:
•

Bergelombang longitudinal atau straight beam probe. Jenis ini sering
untuk mencari ketebalan material, dalamnya cacat dari permukaan atau
ada tidaknya laminasi dalam satu material.
Bergelombang transversal atau shear atau angle beam probe. Probe jenis

S

•

IG
A

ini banyak dipergunakan untuk inspeksi hasil lasan. Probe sudut yang

M

tersedia, ada beberapa pilihan sudut 30°, 45°,60°,70° dan 80°.
Dari segi aplikasinya, UT mengenal 2 jenis aplikasi, yaitu cara contact dan immersion.

A

Pada jenis contact, probe diletakkan di permukaan benda uji dan untuk merambatkan

IP

gelombang diperlukan perantara yang disebut sebagai couplant. Untuk jenis immersion,
benda uji dilaksanakan dalam keadaan terendam, sehingga rambatan gelombangnya

U

D

sifatnya yang portable.

L

memakai media air. Dalam pelaksanaannya, jenis contact lebih banyak dipakai karena

O

Alat utama yang dipergunakan untuk UT adalah probe berikut CRT dan calibration

M

block. Dengan memakai calibration block, gelombang suara yang dihasilkan sebuah
probe dapat dikalibrasi, sehingga waktu tempuh perjalanan gelombang dapat
dikalibrasikan untuk menunjukkan jarak tempuh dengan akurat. Informasi yang muncul
pada CRT dapat memberi dua buah informasi penting yaitu lokasi dan tinggi pulsa.
Lokasi pulsa menunjukkan jarak cacat, sedangkan tinggi menunjukkan besar kecilnya
cacat.

Kelebihan utama UT.
•

Dapat mendeteksi hampir keseluruhan subsurface defect.

•

Dapat menunjukkan panjang lokasi lateral dan kedalaman cacat.
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•

Hanya memerlukan pemeriksaan dari satu sisi.

•

Sangat peka untuk cacat yang planar semacam retak atau incomplete
fusion.

•

Memiliki kemampuan pemeriksaan hingga 200 inch tebah material.

Kekurangan Utama UT
Mahal

•

Memerlukan tenaga yang ahli untuk pemeriksaannya

•

Kurang efektif untuk material yang lebih tipis dari ¼ inch

S

•

IG
A

Pemilihan NDT

Alat NDT harus dipilih sedemikian rupa sehingga pemeriksaan dapat ilakukan sesuai

M

tujuan peraksanaannya mudah dan aman serta tidak akan meninggalkan sifat yang
tidak baik pada crane.

A

a. Faktor Lokasi. Crane harus diperiksa dari ujung ke ujung. Dan untuk itu

IP

seringkali inspector harus bekerja di tempat yang tinggi, menggantung, atau
bahkan harus memeriksa bagian‐bagian yang menjorok ke arah laut. Dengn

L

demikian harus dipilih alat yang praktis kerjanya, ringan dan tidak berbahaya.

U

b. Faktor Lingkungan. Di lingkungan MIGAS pada umumnya seluruh area kerja

D

dilarang terjadinya spark, kecuali jika ada ijin kerja panas. Untuk itu setiap alat

O

yang dipilih harus memberikan jaminan untuk terjadinya spark ini. Alat‐alat

M

yang memakai batteray semacam UT dan MT misalnya harus dipilih yang
explosion proof
Lokasi NDT
Bagian‐bagian crane yang memerlukan NDT dalam pemeriksaannya antara lain adalah:
1. Struktur. Struktur adalah rangkaian konstruksi baja yang disambung dengan
menggunakan keeling, baut, las atau lainnya yang diperlukan untuk menyusun
atau menyangga sebuah crane.
Beberapa bagian structure diantaranya adalah:
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Alas crane. Diantaranya adalah pipa pedestal, konstruksi alas, konstruksi
untuk berpindah seksi‐seksi tower, dll.

•

Badan crane. Diantaranya adalah plate dasar, crane chasis, pelat‐pelat
penguat, gatrry, boom chord dan brace, pin‐pin, dll.

•

Pulley‐pulley berikut shaftnya.

•

Bautbaut utama. Diantaranya baut utama pedestal dan slewing bearing,
slewing bearing ke pelat alas, winch‐winch ke bangunan atas crane,
sambungan antar seksi‐seki tower dari boom, dll.

•

Khusus pada overhead crane adalah badan trolley, bridge, supporting

S

column, runway rails, dll.

IG
A

2. Hook Block. Hook block adalah bagian ujung crane dimana beban yang akan
diangkat digantungkan. Ada 2 hook block yang umumnya terpasang pada sebuah

M

crane, yaitu main dan auxiliary hook block

3. Wire Rope. Wire rope adalah jalinan kawat‐kawat baja yang dipintai menjadi
Ada beberapa wire rope yang diperlukan

IP

sempurna.

A

sebuah strand dan strand ini dipintal lagi hingga membentuk sebuah tali yang
diantaranya adalah

pendant, boom, main, auxiliary dan rope untuk troley travelling

L

4. Load Chain. Load chain adalah jalinan mata‐mata rantai yang disusun menjadi

U

sebuah tali dan berfungsi untuk menggantikan main dan auxiliar line. Load chain

O

D

jarang‐jarang dipakai, dan hanya ditemui di beberapa jenis overhead crane.

M

NDT Procedur

Setiap NDT harus dilakukan sesuai dengan NDT prosedur yang telah disetujui.
NDT procedure harus berisikan antara lain tentang:
•

Code dan standard untuk pedoman kerja ataupun criteria pemeriksaan

•

Alat dan peralatan yang akan akan dipergunakan.

•

Safety precaution.

•

Personnel.

•

Persiapan benda uji.

•

Kalibrasi.

•

Tahap‐tahap pemeriksaan.
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Pelaporan dan dokumentasi

Procedure harus dibuat oleh tenaga ahli yang berkualifikasi pada jenis NDT yang akan
dipergunakan. disyaratkan, maka prosedur harus terlebih dulu direview dan disetujui
oleh seseorang yang kualiflkasi lebih tinggi, misalnya yaitu NDT lnspector Level lll.
NDT prosedur harus selalu direview dan diperbaiki mengikuti perubahan pada code
dan standard serta pengalaman aplikasi yang telah dilaksanakan.
Alat NDT

S

Selain adanya prosedur dan kualifikasi personnel yang baik, NDT harus pula didukung

IG
A

oleh alat‐alat NDT yang baik dan aman.

M

Alat‐alat NDT yang baik dan aman harus memenuhi bebarapa syarat kondisi sebagai
berikut :

Kalibrasi alat NDT harus telah dikalibrasi melalui satu pengujian ataupun

A

•
•

IP

pemeriksaan oleh badai yang memiliki sertifikasi.
Spesifikasi. Alat NDT harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan tempat

L

kerja. Secara khusus, hal ini hampir berlaku pada seluruh tempat keria
Kondisi. Alat NDT harus dalam keadaan baik dari telah dilakukan program

D

•

U

dilingkungan MIGAS adalah adanya spesifikasi alat yang explosion proof.

O

pemeriksaan harian dan berkala. Pemeriksaan berkala sebaiknya harus

M

dilakukan check list yang telah dipersiapkan. Check list harus diperbaiki sesuai
keperluan yang berkembang.
•

ljin operasi. Alat NDT harus dipastikan aman bagi umum dan juga operasi
sebuah plant. Untuk itu maka pada pemakaian suatu alat NDT tertentu harui ada
review dan ijin operasi harus dikeluarkan oleh pimpinan tempat kerja. Untuk
alat‐alat tertentu bahkan harus ada ijin operasi yang yang dikeluarkan oleh suatu
badan tertentu.

•

MSDS. Untuk setiap peralatan yang berbahaya harus ada dokumen pendukung
yang disebut MSDS yang berguna sebagai pedoman penanganan alat‐alat NDT.
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Prosedur Transportasi. Untuk alat NDT yang menggunakan radioisotop harus ada

M

O

D

U

L

IP

A

M

IG
A

S

prosedur transportasi sesuai yang disyaratkan oleh pemerintah\
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II. LOAD TEST
Pengujian beban ada 2 jenis :
1. Pengujian beban penuh ( load test )
2. Pengujian beban lebih ( over load test )
Langkah‐langkah load test :
a. Tets operasi pada crane dilakukan jika crane itu baru selesai dipasang oleh
perusahaan kontraktor pada salah satu platform baru atau jika crane lama yang
baru dimodifikasi atau diganti part‐part utama pendukung seperti: boom,

IG
A

nrover) dan berbagai komponen pendukung lainnya.

S

pedestal mounting bearing (rotating assembly) , mesin penggerak utama (prime
b. Sesudah periksa tinggi permukaan oil dalam crank case, tinggi permukaan air
pada radiator, pressure hydraulik accumulator kira‐kira 2700‐3000 psi ‐ tinggi

M

permukaan fuel dalam tangki, tinggi. permukaan hydraulik oleh dalam tangki

A

dan semua control valve handle dalam keadaan normal posisi/netral.

IP

c. Semua bagian‐bagian lain tidak ada halangan
d. Mesin penggerak utama dihidupkan tunggu beberapa menit sampai pressure,

L

temperatur naik hingga mencapai temperature operasi

U

e. Winch beban ringan diturunkan/dinaikkan

D

f. Winch beban berat diturunkan/dinaikan

O

g. Swing putar crane kearah kiri sampai 360°
i.

M

h. Swing/putar crane kearah kanan sampai 360°
Check semua safety devices untuk anti two‐block dari aux. hoist line dan main
hoist line
j.

check keadaan dari hydraulik boom stop

k. Check kondisi klakson (horm) bunyi atau tidak
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Persyaratn Beban Lebih


Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permen No. 05/Men/1985 Tentang
Pesawat Angkat
dan Angkut = 1,25 * SWL



Gantry, Semi Gantry dan over head crane ( ANSI B.30.2 ). Berat beban uji
= 1,25 * SWL.
Mobile crane ( ANSI B. 30. 5 & 15 ). Berat beban uji = 1, 10 * SWL.

M

O

D

U

L

IP

A

M

IG
A

S
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III. WIRE ROPE TESTING
Pemeriksaan atau inspeksi tali kawat baja pada pesawat angkat sangat besar dan
penting artinya demi menjaga agar tali kawat baja dalam keadaan aman bila digunakan.
Tali kawat baja yang dimaksud adalah yang terpasang pada boom line, fast line dan load

IP

A

M

IG
A

S

line ataupun untuk keperluan tali‐temali (rigging).

U

L

Gambar 3.1. Wire Rope testing

D

Semua tali kawat baja yang pemakaiannya tiap hari (secara rutin) harus diperiksa

M

O

secara tetap setiap minggu.

Pemeriksaan yang menyeluruh dari setiap tali kawat baja harus dilakukan sekurang‐
kurangnya sekali dalam sebulan dan semua tali kawat baja yang jarang pemakaiannya
dalam 1 bulan atau lebih, harus diperiksa kondisinya sebelum dipakai kembali.
Semua pemeriksaan harus bias dipertanggung jawabkan dan harus dilakukan oleh
orang‐orang yang berwenang yang ditunjuk oleh perusahaan dan dibuatkan lapora‐
laporan mengenai kondisi dari tali kawat baja.
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Catatan jumlah jam per hari, minggu, bulan atau tahun selama tali kawat baja terpasang
dan dipakai adalah sangat penting. Catatan dari masing‐masing crane dan tali kawat
baja harus disimpan termasuk tanggal pergantian, ukuran, konstruksi, panjang dan
kerusakan yang ditemukan pada waktu pemeriksaan.
Halhal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tali kawat baja antara lain :
1. Terdapat kawat yang putus
Putusnya suatu kawat dapat saja diketemukan pada saat inspeksi pertama kali pada
tambang yang baru. Kondisi ini tidak langsung menentukan diapkirnya tambang

S

asalkan jarak antara kawat yang putus tersebut cukup jauh. Beri tanda pada bagian

IG
A

yang terdapat kawat putus tadi dan selanjutnya dimonitor terus‐menerus selama
pengoperasian tambang guna mendeteksi sedini mungkin perkembangan kerusakan

M

tersebut di atas.

A

Kawat yang putus harus segera dibuang dengan memotong bagian yang menonjol

IP

keluar dengan menggunakan tang atau tangan jika memungkinkan. Dengan cara ini
bagian kawat putus yang masih berada dalam kondisi terpilin tidak akan tertarik

L

keluar oleh ujung kawat yang mencuat, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan

D

U

pada jari tangan rigger atau inspektor.

mencuat

M

tertinggal

O

Karenanya upayakan sewaktu memotong kawat jangan sampai ujung yang
keluar

(pemotongan

sebaiknya

dilaksanakan

dengan

membengkokkan ujung kawat yang putus bolak‐balik sehingga terlepas dari
tambang).
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Tambang harus diapkir apabila:

Secara random (acak) terdapat 6 buah atau lebih kawat yang putus dalam satu

IP

•

A

M

Gambar 3.2. Wire Rope Rusak

belitan (lay), atau 3 buah kawat putus dalam satu pilinan dalam satu lay. Satu

U

L

lay adalah satu belitan penuh (complete revolution) dari satu pilinan dalam

Pada pendant (tambang yang langsung terlibat pengangkatan/standing rope)

O

•

D

tambang

M

terdapat 3 atau lebih kawat yang putus dalam 1 lay
•

Dalam suatu tambang terdapat satu atau lebih kawat putus dekat dengan posisi
fitting yang terpasang. Putusnya kawat di dekat lokasi soket biasanya
merupakan gejala kelelahan tambang (terdapat konsentrasi regangan fatigue
di lokasi tersebut). Kondisi ini dapat diatasi dengan memotong bagian dekat
soket dan menggantinya dengan soket baru. Untuk itu tambang sepanjang 6
hingga 8 kaki di bawah soket harus dibuang.
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Terdapat satu atau lebih gejala tambang putus pada lembah di antara pilinan
(valley). Kawat putus di puncak kawat lapis luar merupakan hal yang wajar,
namun jika putusnya kawat terjadi pada valley menunjukkan telah terjadi
sesuatu yang tidak wajar misalnya fatigue atau putusnya kawat yang tidak
terdeteksi sebelumnya. Jika terdapat tanda‐tanda ini lebih dari satu dalam satu
lay, maka tambang harus diapkir.

2. Terdapat keausan pada kawat
Penampang kawat wire rope sebelah luar akan berubah bentuk dari bundar menjadi

S

datar. Keausan tersebut terjadi akibat friksi di dalam sheave, roller, drum, dan lain‐

IG
A

lain. Bagian yang datar ini akan terlihat jelas sebagai bagian yang mengkilat karena
tidak terkena lubrikasi/pelumasan. Jika tingkat keausannya mencapai lebih dari 1/3

M

diameter kawat, maka wire rope harus diganti.

Pengurangan diameter wire rope merupakan faktor kerusakan yang kritis.

IP

•

A

3. Terdapat pengurangan diameter wire rope

Pengurangan diameter disebabkan oleh abrasi yang berlebihan pada kawat lapis

L

luar, kehilangan dukungan inti wire rope, serangan karat di sebelah luar maupun

U

di sebelah dalam wire rope, kegagalan kawat sebelah dalam atau melongarnya

D

belitan kawat. Semua wire rope baru akan sedikit memanjang dan diameternya
Jika pengurangan diameter wire rope melebihi parameter di bawah ini, maka

M

•

O

sedikit tereduksi setelah digunakan beberapa saat lamanya.
wire rope harus diganti yaitu:
§ 3/64 “ untuk kawat wire rope berdiameter £ ¾”
§ 1/16 “ untuk kawat wire rope berdiamater 7/8” hingga 1 1/8 “
§ 3/32 untuk kawat wire rope berdiameter 1 ¼ hingga 1 ½ “
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A

4. Terdapat perpanjangan rope (rope stretch)

S

Gambar 3.3. Pengurangan Diameter Wire Rope

Wire rope yang baru apabila digunakan akan memanjang sedikit, dan
perpanjangannya dapat mencapai 6 “ per 100 kaki pada rope 6 pilinan dan 9 “

M

hingga 10” per 100 kaki untuk rope dengan 8 pilinan. Jika perpanjangan wire rope

M

O

D

U

L

IP

A

melebihi angka tersebut di atas, maka wire rope harus diganti.

Gambar 3.4. Perpanjangan Wire Rope

5. Terdapat serangan karat
•

Serangan karat jauh lebih berbahaya dari pada kerusakan akibat keausan
karena seringkali kerusakannya tidak tampak.

•

Tanda‐tanda kerusakan pada wire rope akibat serangan karat adalah:
§ Terdapat perubahan warna
§ Produk karat timbul dari dalam rope
§ Terdapat tanda‐tanda cacat berupa pitting (takik‐takik)
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Apabila tanda ini ditemukan pada wire rope, maka wire rope harus diganti. Jika

IG
A

S

serangan karat terjadi di dasar soket, maka soket harus diganti.

M

Gambar 3.5. Wire Rope Karat

6. Kurangnya lubrikasi

A

Wire rope pada awalnya (saat wire rope baru) telah dilumasi sebelah dalamnya

IP

melalui inti rope yang kenyang dengan bahan lubrikan. Namun sering mengering
karena terkena panas atau terperas oleh himpitan. Oleh karena itu, periksa lembah

L

antara pilinan. Kurangnya lubrikasi terlihat pada lembah yang terisi dengan gemuk
Terdapat kerusakan pada splice

D

•

U

yang telah mengering dan keras atau kotoran yang memadat.

O

Inspeksi yang dilakukan terhadap splice adalah: adanya kawat aus atau putus,

M

pilinan yang terjepit, pilinan yang kendor, fitting yang retak, serangan karat. Jika
salah satu dari cacat tersebut di atas ditemukan, maka bagian itu harus dipotong
dan dibuat splice baru.
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8. Terdapat kerusakan pada penghubung akhir (end connection)
Apabila dalam melakukan inspeksi ditemukan kondisi berkarat, retak, bengkok, aus

M

atau digunakan secara kurang tepat maka end connection harus diganti. Hal lain

A

yang harus diperiksa adalah keausan thimble pada crown‐nya, tanda‐tanda throat‐

IP

nya menggigit ke rope dan distorsi atau closure (kincup) akibat beban berlebihan.
9. Terdapat pilinan yang terjepit, pipih atau terhimpit
Jika hal tersebut terjadi pada wire rope, maka wire rope harus diganti, karena

L

•

Rope besar dengan jumlah kawat yang banyak, misalnya tipe 6 x 37, tidak boleh

D

•

U

cacat tersebut sangat berbahaya akibat kawat yang terderformasi hebat.

O

digulung lebih dari satu lapis, sebab kawat terlalu kecil untuk fleksibilitasny

M

10. Terdapat pilinan tinggi (high strand) dan belitan terurai (unlaying)
Jika terjadi high strand pada rope, rope harus diganti atau ganti end connection‐nya
untuk mengatur kembali belitan (lay).

Gambar 3.7. High Strand Wire Rope
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11. Terdapat sarang burung (bird cages)
Jika terjadi, wire rope harus ganti dengan yang baru atau potong bagian yang cacat.

IG
A

S

Gambar 3.8. Sarang Burung Pada Wire Rope

12. Terdapat tekukan tetap (kink)

Jika ini terjadi tekuk tetap, wire rope harus diganti atau dipotong bagian yang cacat.

M

Kink biasanya disebabkan oleh penanganan tambang yang salah (lalai) atau reeving

A

yang salah. Pilihan menjadi tertekuk tetap (dog leg/kaki anjing), dan apabila

M

O

D

U

L

IP

memalui sheave bagian kink akan mengalami keausan hebat.

Gambar 3.9. Kink Wire Rope

13. Wire rope mengembang (bulged)
Jika cacat ini ditemukan, maka wire rope harus diganti (sering terjadi pada tambang
konstruksi tak berotasi).
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Gambar 3.10. Wire Rope Mengembang

14. Celah antar pilinan terlalu besar
Jika ditemukan cacat ini, wire rope harus diganti.
Jika ditemukan cacat ini, wire rope harus diganti.

IG
A

16. Terdapat ketidakseimbangan bagian yang aus hebat

S

15. Inti menyembul keluar

Jika terdapat bagian wire rope yang mengalami keausan hebat secara tidak

M

seimbang, potong bagian tersebut.

17. Terdapat cacat akibat panas, terkena obor las atau singgung nyala busur las

A

listrik

M

O

D

U

L

IP

Jika ditemukan cacat ini, maka bagian yang cacat dipotong atau ganti keseluruhan.
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Rantai (Chain)
1.

Jika tersedia, periksa kesesuaian serial number dan kapasitas aman (SWL) tiap
rantai. Periksa pula buku log pemeriksaan rantai. Pastikan hasil pemeriksaan
menunjukkan rantai layak dioperasikan.

2.

Periksa kemungkinan mulurnya rantai. Ketika mata rantai telah mengalami
perpanjangan berlebih maka akan cenderung menguncup sehingga mata rantai
saling mengunci satu dengan lainnya atau menggantung tidak sempurna. Jika
kondisi rantai telah memanjang melebihi 3%, maka rantai harus diganti.

S

3. Perhatikan cacat pada rantai seperi rusak, bengkok, terpuntir, dan lainnya. Hal ini

IG
A

sering terjadi pada rantai yang digunakan untuk mengangkat barang yang bersudut‐
sudut tajam. Jika terjadi cacat tersebut, maka rantai harus diganti.

M

4. Periksa kemungkinan keretakan pada rantai. Jika ditemukan keretakan, walaupun
sangat kecil, seluruh rantai harus diganti dan dihancurkan.
Periksa kemungkinan cacat berupa parit (gouge), sisik (chip) atau goresan (cut)

A

5.

maka rantai harus diganti.

IP

yang cukup lebar dan dalam pada setiap mata rantai. Jika cacat tersebut ditemukan,

L

6. Periksa tingkat keausan. Jika pengausan rantai satu sama lainnya melebihi ¼ dari

U

diameter rantai semula, maka rantai harus diganti.

D

7. Periksa kemungkinan adanya takik tajam (sharp nick). Jika ada, maka takik tersebut
Periksa kemungkinan adanya dekukan kecil (small dent), tanda pukulan (peen

M

8.

O

harus dihilangkan karena takik selalu merupakan penyebab keretakan.
marks), permukaan mengkilat, yang merupakan tanda‐tanda bahwa rantai telah
digunakan secara berlebihan (workhardened), atau telah lelah (fatigued). Jika
ditemukan, maka rantai harus diganti.
9. Periksa kemungkinan adanya sirip yang terangkat (lifted fin) pada sambungan las.
Jika ada, ini merupakan tanda‐tanda bahwa rantai telah mengalami pembebanan
yang sangat berlebih, sehingga rantai harus diganti.
10. Perhatikan kemungkinan serangan karat. Serangan karat yang berlebihan dapat
mengurangi diameter rantai. Jika pengurangan diameter rantai melebihi ¼ dari
diameter rantai semula, maka rantai harus diganti.
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Synthetic Sling
Pastikan synthetic sling dalam kondisi baik, tidak tergores, terpotong, cacat atau adanya
perubahan warna.
Tabel 1.1. Penyebab Kerusakan

Jenis Kerusakan

Penyebab

Keausan/gesekan yang berlebihan

a. Pemasangan tali pulli yang salah
b. Alur pulli yang terlalu kecil (tidak sesuai)
c. Penyetelan pulli yang salah

IG
A

menggesek

S

d. Adanya bahan‐bahan yang dapat
e. Kesalahan pemasangan pada pulli‐pulli
(pemasangan bersilang) yang

M

mengakibatkan tali saling bergesekan atau
tali kawat baja saling bergesekan dengan

a. Tali kawat baja tidak cukup kelenturannya

IP

Kawatkawat yang cepat putus

A

komponen lainnya

M

O

D

U

L

b. Kelelahan karena tekukan yang berlebihan
atau tekukan yang berbalik

c. Pulli, roller, drum, terlalu kecil
d. Kelebihan beban atau beban mendadak
e. Terbatasnya gerakan untaian karena
jepitan alur

f. Gesekan yang diakibatkan oleh rusaknya
bantalan pulli

Untaian (strand) putus

a. Kelebihan beban mendadak
b. Keausan pada untaian
c. Satu untaian atau lebih yang kendor

Berkarat

a. Kurang pelumasan
b. Pelumasan yang tidak cocok
c. Penyimpanan yang tidak baik
d. Terbuka kena asam (acid)

Terpelintir, bentuk kaki anjing,
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hati‐hati

b. Menarik atau menyeret tali kawat melalui
tempat‐tempat yang tidak teratur

c. Cara yang salah waktu melepas dari coil
atau reel

a. Kelebihan beban, beban mendadak

Tergencet, gepeng

b. Gulungan bersilangan
c. Gulungan di drum yang berlebihan
d. Tali kawat terseret (menggaruk) diatas

S

rintangan

a. Kelebihan beban

IG
A

Pemanjangan (dari ukuran awal)

b. Terurainya untaian dan kawat‐kawat
untaian dari tali baja

a. Alur pulli terlalu kecil

M

Karena panas & terbakar

b. Pulli terlalu berat

A

c. Bantalan pulli macet

IP

d. Tali kawat terseret rintangan

M

O

D

U

L

Kerusakan mekanis
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b. Penempatan yang kurang tepat pada alur
cakra

c. Penggulungan pada drum bersilangan
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d. Sudut tarikan yang tidak tepat
e. Tidak tepatnya ukuran pulli dan drum
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a. Akibat konduksi, radiasi.

Panas yang berlebihan

b. Terkena bara
c. Terkena arus listrik
a. Penjajaran arah pulli dan drum yang tidak

Kawat putus atau keausan yang tidak
semestinya

tepat

b. Kerusakan pada pulli‐pulli dan drum
Untaian meninggi (Penonjolan

a. Pemasangan fitting yang tidak benar

untaian)

b. Putus untaian

IG
A

S

c. Terpelintir dan membentuk kaki anjing
a. Intinya putus

Mengecilnya ukuran tali kawat baja

b. Kelebihan beban

M

c. Berkarat

A

d. Keausan pada beberapa bagian
a. Menurunkan atau melepaskan muatan

M

O

D

U

L

IP

Sarang burung
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PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
{ OVERHEAD CRANE }
Langkah – langkah Pemerikasaan Pesawat Angkat Baru
1.1 Menelaan Dokumen { Review Dokumen }.
a. Gambar pesawat angka.
b. Sertifikasi bahan { ukuran, kwantitas, kualitas }.

S

c. Perhitungan perencanaan.

IG
A

d. Laporan dan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pabrik { sertifikat dari
pabrik pembuat }.
f. Kwalifkasi juru las/opoerator las.

M

e. Kwalifikasi prosedur penjalasan.

IP

h. Data – data tenaga penggerak.

A

g. Buku petunjuk perawatan dan pengoperasian.
Data – data piranti pengaman { safeti device }.

j.

Data – data wire rope { ukuran, konstruksi, kekuatan putus }

U

L

i.

D

1.2 Pemerikasaan Fisik { visual inspection }

O

a. Pemeriksaan konstruksi dan sambungan – sambungan

M

1. Girder, pemeriksaan meliputi :
‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan.

‐ Kondisi baut – baut pengikat dan lasan.
‐ Kondisi Girder pemerikasaan retakan, bengkok dan karat.
‐ Defleksi maksimum yang diijinkan 1/800 x panjang Girder { span }.
2. Gantry, Runway, Trolley dan Rel, pemeriksaan meliputi :
‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan.
‐ Kondisi baut – baut pengikat dan lasan.
‐ Kondisi Gantry, Ruway, Trolley dan Rel, pemeriksaan retakan,
bengkok dan karat.
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‐ Kondisi rel harus bebas dan bersih dari oli, gemuk dan cat, kaena
anak menyebabkan slip pada roda.
‐ Elveasi antara rel kelonggaran yang diijinkan adalah + ‐ 1/8.
‐ Kulurusan dari rel, kelonggaran yang diijinkan adalah + ‐ 1/8.
b. Identifikasi komponoen – komponen { peralatan } listrik.
1. Motor listrik.
‐ Kondisi ikatan pada kabel – kabel dan terminalnya.
‐ Hp, frekwensi, daya.
‐ Kondisi contactor / sakelar.

M

‐ Kondisi kontol panel.

IG
A

2. Kontrol panel, pemerikasaan meliputi :

S

‐ Kondisi brushes { singkat arang } apakah sudah tipis.

‐ Kondisi sekering / pemutus arus.

A

‐ Kondisi kabel dan sambungannya.

IP

3. Alat pengontrol dari lantai { pendant push button } pemeriksaannya

L

meliputi :

U

‐ Apakah alat pengontrol ini dapat bekerja sesuai dengan tanda

D

{ marking } yang ada.

O

4. Test tahanan isolasi kabel :

M

‐ Phase netral { bumi } kephase R.S.T pada motor, hasilnya harus
lebih besar dari 1 M.

‐ Phase netra { bumi } kephase R.S.T pada kontrol sirkuit, hasilnya
harus lebih besar dari 1 M.
c. Identitas piranti pengaman, peralatan kontrol mekanis dan listrik.
‐ Long travelling limit switch.
‐ Kunci pengaman kait.
‐ Pengaman lebur.
‐ Taji pengunci
‐ Pembatas gerak keatas untuk kait.
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‐ Transversal limit switch.
‐ Anemometer.
‐ Indikator beban dan radius.
‐ Lampu alarm.
d. Pemeriksaan blok kait dan kait.
‐ Blok kait { retakan, devormasi, karat }.
‐ Kait { retakan, devormasi }.
devormasi : * Bukaan kait /thorat opening tidak boleh lebih besar

S

dari 15% dari ukuran normal.

IG
A

* Puntingan / twist tidak boleh lebih 7 dari 10 derajat
dari ukuran normal.

M

* Kunci pengaman kait harus berfungsi.
e. Pemeriksaan tali kaeat baja / wire rope dan perlengkapan lainnya.

A

1. Tali kawat baja / wire rope

IP

‐ Ukuran yang digunakan harus sesuai de4ngan beban yang diangkat.

L

‐ Ukuran yang erpasang pada saat pemeriksaan

U

‐ Kondisi perlumasan

D

‐ Keuasan melebihi 1/3 diameter wire rope tidak dapat digunakan

O

‐ Untuk wire rope dengan kontruksi 8 strand apabila mengalami

M

perpanjangan lebih dari 6” per 100 feet dan untuk konstruksi 8 strand

apabila mengalami perpanjangan 9 s/d 10” par 100 feet tidak dapat

digunakan.
‐ Terdapat korosi sumuran { pitting }, korosi didaerah fitting {socket }
maka harus digunting dan dipasang kembali socket tersebut.
‐ Cacat lain pada wire rope seprti sangkar burung { bird caging }, kink,
core protrusion, cact akibat pemanasan, jarak yang berlebihan antara
starnd harus dipotong / diganti.
‐ Pengurang diameter lebih besar dari 1/64” untuk diameter 0 – 5/16” ,
1/32” untuk diameter 3/8” – 1/2” , 3/64” untuk diameter 7/8” – 1 1/8”,
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3/32” untuk diameter 1 1/4” – 1 1/2”.
2. Shackle tidak bleh terdapat retakan dan bengkok.
3. Socket tidak bo;eh terdapat retakan dan bengkok.
f. Pemeriksaan pully / sheave, winch, poros, dan rankaian lainnya.
1. Pully / sheav.
‐ Retakan dan kuasan { wear }, bengkok { bending }
‐ Pelumasan.
‐ Ukuran diameter dalam pully untuk mengangkat beban tidak boleh

S

kurang dari 18 x diameter wire rope yang digunakan

IG
A

‐ Ukuran diameter dalam pully uantuk laod blok tidak boleh kurang
dari 16 x diameter wire rope yang digunakan.

M

2. Winch.
‐ Drum

A

* Diameter minimum drum punggulan wire rope pengangkat /

L

yang digunakan.

IP

penurunan beban yang diperbolehkan adalah 18 x diameter wire rope

U

* Selisih tinggio minimum yang diijinkan antara gulungan maksimum

D

wire rope dengan flange drum ialah 13 mm.

O

‐ Rem pada drum.

M

* Unjuk kerja rem pada drum.
* Kondisi sambungan pipa / selang sistim pengereman.

* Kondisi baut – baut pengikat.
* Kondisi dari brake dand.
g. Pemeriksaan umum { dapat dilihat pada lembaran check list }.
1.3 Tahap Pengujian.
Pada pelaksanaan tahap pengijian ini harus disaksikan oleh “ Inspektor Tambang”.
a. Pengujian Fungsi { uji tanpa beban }.
Pengujian ini dimaksud untuk mengetahia fungsi dari masing – masing
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komponen tersebut. Komponen – komponen yang perlu diperiksa :
‐ Semua tuas dan tombol kontrol.
‐ Mekanisme pengangkatan dan penurunan beban.
‐ Peralatan keselamatan { Safety device }
b. Pengujian Beban.
‐ Pengujian beban penuh { load test }/uji dinamis. Pengujian ini
mengetahui fungsi dan kemapuan bagian – bagian pesawat angkat
antara lain : sistim mekanis, piranti, penyetop dan piranti control,

S

sistim traveling { 25 %, 50% dan 100% dari SWL }.

IG
A

‐ Pengujian beban lebih { over load test }/uji statis. Pengujian ini
dimaksud untuk mengetahui fungsi kerja dari konstruksi pesawat

M

angkat dengan tergantung. Persyaratan beban berlebih sebagai
berikut : Overhead crane { ANSI. B.30.2 }, Berat badan uni = 1,25 x

A

SWL.

IP

c. Pengujian Tidak Merusak { NDT }.

L

Pemeriksaan prosedur NDT mengacu kepada standard/code digunakan. Jenis

U

pengujian NDT antara lain :

D

‐ Pengujian partikel magnit { manetic particle test }.

O

‐ Pengujian ultrasonic { ultrasonic test }.

M

‐ Pengujian radiography { radiography test }.
‐ Pengujian dye penetran { dye penertrant test }.

Bagian – bagian yang dilakukan pengujian NDT antara lain : girder,
runway, rel, hook, gantry, drum.
d. Pengujian wire rope dengan menggunakan wire rope tester.
Pengujian ini dilakukan sebelum dan sesudahdilaksanakan pengujian beban,
apabila terdapat cacat seperti dibawah ini maka wire rope tersebut harus diganti
‐ Untuk wire rope yang bergerak, apabila terdapat 6 kawat atau lebih
yang putus secara acak dalam sati lay atau 3 kaeat atau lebih dalam 1
strand perlay.
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‐ Unuk wire rope pendats atau wire rope yang statis, 3 atau lebih yang
putus dalam satu lay.
1.4 Tahap Pemeriksaan Ulang
Setelah pengujian beban lebih/uji statis dinyatakan selesai maka dilakukan
pemeraiksaan menyeluruh untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kerusakan
misalnya : keretrakan, perubahan bentuk, komponen – komponen penyambung
yangbengkok atau lepas, yang mana akan mempengaruhi fungsi dan keselamatan

S

kerja dari pesawat angkat { crane } tersebut.

IG
A

Bagian – bagian yang dilakukan pemeriksaan ulang seperti berkut :
‐ Girder.

M

‐ Gantry.
‐ Runway dan rel.

A

‐ Wire rope.

IP

‐ Drum.

U

D

‐ Kait.

L

‐ Rem

O

1.5 Tahap Pelaporan

M

Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian selesai dilaksanakan maka secepatnya harus
disusun laporan. Laporan pemeriksaan dan ujian tersebut harus disampaikan pada
kesempatan pertama kepada Inspektur Tambang dan dilampirkan dengan :
a. Sertifikasi Pemeriksaan oleh PJIT yang bersangkutan.
b. Leporan pemeriksaan { berupa check list } dan dilampirkan dengan :
‐ Leporan uji tanpa merusak.
‐ Laporan wire rope.
‐ Laporan uji beban.
c. Laporan Pengujian Pesawat Angkat Bentuk Form yang telah ditentukan.
d. Dokumen ‐ dokumen Pendukung.
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‐ Gambar pesawat angkat.
‐ Perhitungan perencaan.
‐ Sertifikat bahan.
‐ Laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pabrik.
‐ Kwalifikasi prosedur pengelasan.
‐ Kwalifikasi juru las/operator las.
‐ Data – data tenaga penggerak.
‐ Data – data piranti pengaman.

IG
A

S

‐ Buku petunjuk perawatan dan pengoperasian.
Langkah – langkah Pemeriksaan Pesawat Angkat Lama.
a. Data – data dari pabrik pembuat.

M

2.1 Menelahan Dokumen { Review Document }.

A

‐ Gambar pesawat angkat.

IP

‐ Sertifikasi bahan { ukuran, kwantitas, kwalitas }.

L

‐ Perhitungan perencanaan.

U

‐ Nomor seri.

D

‐ Data – data wire rope { ukuran, konstruksi, kekuatan putus }.

O

‐ Data – data tenaga penggerak.

M

‐ Data – data piranti pengaman { SKP }yang lama.
‐ Buku petunjuk perawatan dan pengoperasian.

b. Surat kelayakan penggunaan { SKP } yang lama.
‐ Tanggal pemeriksaan sebelumnya.
‐ Nomor seri.
‐ Perusahaan jasa inspeksi yang melakukan pemeriksaan.
c. Buku catatan { record }/log book.
‐ Penggatian bagian – bagian dari pesawat angkat.
‐ Perawatan bagian – bagian dari pesawat angkat.
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2.2 Pemeriksaan Fisik { Visual Inspection }.
a. Pemeriksaan konstruksi dan sambungan – sambungan.
1. Girder, pemeriksaan meliputi :
‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan.
‐ Kondisi baut – baut pengikat dan lasan.
‐ Kondisi Girder pemeriksaan retakan, bengkok dan karat.
‐ Deflekasi msksimum yang diijinkan 1/800 x panjang girder
{ span }.

S

2. Gantry, Runway, Trolley dan rel, pemeriksaan meliputi :

IG
A

‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan
‐ Kondisi baut – baut pengikat dan lasan.
bengkok dan karat.

M

‐ Kondisi gantry, runway, trolley dan rel, pemeriksaan retakan,

A

‐ Kondisi rel harus bebas dan bersih dari oli, gemuk dan cat, karena

IP

akan menyebabkan slip pada roda.

L

‐ Evaluasi antara rel, kelonggaran yang diijinkan adalah + ‐ 1/8”

U

‐ Kelurusan dari rel, kelonggaran yang diijinkan adalah + ‐ 1/8”

D

b. Identifikasi komponen – komponen { peralatan } listrik.

O

1. Motor listrik.

M

‐ Kondisi ikatan pada kabel – kabel dan terminalnya.
‐ Kondisi brushes { sikat arang } apakah sudah tipis.
‐ HP, fekuensi, daya.

2. Kontrol panel, pemeriksaannya meliputi :
‐ Kondisi contactor / sakelar.
‐ Kondisi kontrol panel.
‐ Kondisi sekering / pemutus arus.
3. Alat pengontrol dari lantai { pendant psuh button } pemeriksaannya
meliputi :
‐ Apakah alat pengontrol ini dapat bekerja sesuai dengan tanda
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{ marking }.
4. Test tahanan isolasi kabel :
‐ Phase netral { bumi } kephase R.S.T pada motor, hasilnya harus
Lebih besar dari 1 M.
‐ Phase netral { bumi } kephase R.S.T pada kontrol sirkuit,
hasilnya harus lebih besar dari 1 M.
c. Identitas piranti pengaman, peralatan kontrol mekanis dan listrik.
‐ Long travelling limit switch.
‐ Taji pengunci.

IG
A

S

‐ Kunci pengaman kait.
‐ Pembatas gerak ke atas untuk kait.

M

‐ Transversal limit switch.
‐ Anemometer.

A

‐ Pembatasan beban lebih.

IP

‐ Indikator beban dan radius.

L

‐ Lampu alarm.

U

d. Pemeriksaan blok kait dan kait.

D

‐ Blok kait { retakan, deformasi, karat }

M

O

‐ Kait { retakan, deformasi }
defofmasi : * Bukaan kait / thorat opening tidak doleh lebil
dari ukuran normal.
* Putiran / twits tidak bolehy lebih dari 10 derajat
dari ukuran normal.
* Kunci pengaman kait harus berfungsi.

e. Pemeriksaan tali kaeat baja / wire rope dan perlengkapan lainnya.
1. Tali baja / wire rope.
‐ Ukuran yang digunakan harus sesuai dengan beban yang
diangkat.
‐ Ukuran yang terpasang pada sat pemeriksaan.
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‐ Kondisi pelumasan.
‐ Keausan melebihi 1/3 diameter wire rope tidak dapat
digunakan.
‐ Untuk wire rope dengan konstruksi 6 strand, apabila
mengalami perpanjangan lebih dari 6’’ per 100 feet dan untuk
konstruksi 8 strand apabila mengalami perpanjangan 9 s/d 10’’
per 100 feet tidak dapat digunakan.
‐ Terdapat korosi sumuran { pitting }, korosi didaerah fitting

S

{ socket } maka harus digunting dan dipasang kembali socket

IG
A

tersebut.

‐ Cacat lain pada wire rope seperti sangkar burung {bird caging},

M

kink, core protrusion, cacat akibat pemanasan, jarak berlebihan
antara strand harus dipotong / diganti.

A

‐ Pengurangan diameter lebih bersardari :

IP

1/64” untuk diameter 0 – 5/16

L

1/32” untuk diameter 3/8” – 1/2”

U

3/64” untuk diameter 9/16” – 3/4 ”

D

1/16” untuk diameter 7/8” – 1 1/8”

O

3/32” untuk diameter 1 1/4” – 1 1/2”

M

2. Shackle tidak boleh terdapat retakan dan bengkok.
3. Socket tidak boleh terdapat retakan dan benkok.

f. Pemeriksaan pully / sheave, winch, poros dan rangkaian lainnya.
1. Pully / sheave.
‐ Retakan dan keausan { wear }, bengkok { bending }.
‐ Pelumasan.
‐ Ukuran diameter dalam pully untuk mengangkat beban tidak
boleh kurang dari 16 x diameter wire rope yang digunakan .
2. Winch
‐ Drum
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* Diameter minimum drum penggulan wire rope pengangkat/
penurunan beban yang diperbolehkan adalah 18 x diameter
wire rope yang digunakan.
* Selisih tinggi minimum yang diijinkan antara gulungan
maksimum wire rope dengan flenge drum ialah 13 mm.
‐ Rem pada drum.
* Unjuk kerja rem pada drum.
* Kondisi sambungan pipa / selang sisitim pengereman.

IG
A

3. Poros

S

* Kondisi dari brake band.
‐ Kondisi pelumasan.

M

‐ Kondisi keretakan, bengkok, karat.
‐ Kondisi dari keausan { wear }.

IP

A

g. Pemeriksaan umum { dapat dilihat pada lembaran check list }

L

2.3 Tahap Pengujian.

U

Pada pelaksanaan tahap pengujian ini harus disaksikan oleh “ Inspektur Tambang” :

D

a. Pengujian Fungsi { uji tanpa beban }.

O

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi dari masing – masing

M

komponen – komponen tersebut.
Komponen – komponen yang perlu diperiksa :
‐ Semua tuas dan tombol kontrol
‐ Mekanisme pengangkatan dan penurunan beban.
‐ Peralatan keselamatan { safety device }
b. Pengujian Beban.
‐ Pengujian beban penuh { load test }/uji dinamis. Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui fungsi dan kemampuan bagian ‐
bagian pesawat angkat antara lain : sistim mekanis, piranti
penyetop dan piranti kontrol, sistim traveling { 25%, 50%, dan
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100% dari SWL }.
‐ Pengujian beban lebih { over load test }/uji statis.
pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi kerja dari
sistim mekanis, sistim rem dan kekuatan terpadu dari konstruksi
pesawat angkat dengan beban tergantung. Persyaratan beban
berlebih sebagai berikut : Overhead crane { ANSI. B30.2 }
c. Pengujian Tidak Merusak { NDT }
Pemeriksaan prosedur NDT mengacu kepada standard / code yang digunakan.

S

Jenis pengujian NDT antara lain :

IG
A

‐ Pengujian pertikel magnit { magnetic particle test }
‐ Pengujian ultrasonic { ultrasonic test }

M

‐ Pengujian radiography { radiography test }

‐ Pengujian dye penetran { dye penetran test }

A

Bagian – bagain yang dilakukan pengujian NDT antara lain : girder, runway, rel,

IP

hook, gantry, drum.

L

d. Pengujian wire rope denagn menggunakan wire rope tester. Pengujian ini

U

dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakan pengujian beban, apabila terdapat

D

cacat seperti harus diganti.

O

‐ Untuk wire rope yang bergerak, apabila terdapat 6 kawat atau

M

lebih yang putus secara acak dalam satu lay atau 3 kawat atau

lebih dalam 1 strand perlay.

‐ Untuk wire rope pendants atau wire rope yang statis, 3 atau
lebih yang putus dalam satu lay.
2.4 Tahap Pemeriksaan Ulang
Setelah pengujian beban lebih / uji statis dinyatakan selesai maka dilakukan pemeriksaan
menyeluruh untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kerusakan misalnya : keretakan,
perubahan bentuk, komponen – komponen penyambung yang bengkok atau lepas, yang
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mana akan mempengaruhi fungsi dan keselamatan kerja dari pesawat angkat { crane }
tersebut. Bagian – bagian yang dilakukan pemeriksaan ulang seperti berikut :
‐ Gider
‐ Gantry
‐ Runway dan rel
‐ Wire rope
‐ Drum
‐ Rem

IG
A

S

‐ Kait
2.5 Tahap Pelaporan

M

Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian selesai dilaksanakan maka secepatnya harus
disusun laporan. Laporan pemeriksaan dan pengujian tersebut harus

disampaikan

A

kesempatan pertama kepada Inspektur Tambang dan dilampirkan dengan :

IP

a.Sertifikat pemeriksaan oleh PJIT yang bersangkutan.

L

b. Laporan pemerikasaan { berupa check list } dan dilampirkan dengan :

U

‐ Laporan uji tanpa merusak.

D

‐ Laporan wire rope.

O

‐ Laporan uji beban.

M

c. Laporan Pengujian Pesawat Angkat Bentuk Form yang telah ditentukan.
d. Dokumen – dokumen pendukung
‐ Gambar pesawat angkat
‐ Perhitungan perencanaan.
‐ Sertifikat bahan.
‐ Laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pabrik.
‐ Kwalifikasi prosedur pengelasan.
‐ Kwalifikasi juru las / operator las.
‐ Data – data tenaga penggerak.
‐ Data – data piranti pengaman.
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‐ Buku petunjuk perawataban dan pengoperasian
Langkah – langkah Pemeriksaan Pesawat Angkat yang telah mengalami Repair /
Modifikasi.
3.1 Menelaan Dokumen { Review Document }
Data – data dari pabrik pembuat.
‐ Gambar pesawat angkat.
‐ Sertifikat bahan { ukuran, kwantitas, kwalitas }.

IG
A

‐ Nomor seri

S

‐ Perhitungan perencanaan.

‐ Data – data wire rope { ukuran, konstruksi, kekuatan putus }.

M

‐ Data – data tenaga penggerak.

‐ Data – data piranti pengaman { Safety device }.

A

‐ Buku petunjuk perawatan dan pengoperasian . Buku pedoman ini

IP

digunakan untuk petinjuk dalam melaksanakan repair/modifikasi

L

agar tidak menyimpang dari aturan pabrik pembuat.

U

b. Surat Kelayakan Pengguna { SKP } yang lama.

D

‐ Tanggal pemeriksaan sebelumnya.

O

‐ Nomor seri

M

‐ Perusahaan jasa inspeksi yang melakukan pemeriksaan.

c. Prosedur repair / modifikasi.
Menelaan prosedur yang digunakan, sudahkah sesuai dengan standard atau
spesifikasi yang digunakan.
d. Buku catatan { record }/ log book.
‐ Penggatian bagian – bagian dari pesawat angkat.
‐ Perawatan bagian – bagian dari pesawat angkat.
3.2 Pemeriksaan Fisik { Visual Inspection }
Langkah – langkah pemeriksaan pada dasarnya sama dengan langkah – langkah
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pemeriksaan pesawat angkat baru maupun lama, ditambah lagi dengan mengawasi
bagian – bagian yang direpair/modifikasi apakah sesuai dengan prosedur yang sudah
disetujui dan pemeriksaan visual pada bagian – bagian yang direpair/modifikasi.
Untuk bagian‐ bagian struktur harus dilakukan pengujian NDT seperti :
‐ Partikel magnit
‐ Dye penetrant
‐ Ultrasonic
‐ Radiogpahy

IG
A

S

Metode uji ini tergantung pada lokasi dan type kerusakan.
3.3 Tahap Pengujian.
a. Pengujian Fungsi { uji tanpa beban }.

M

Pada pelaksnaan tahap pengujian ini harus disaksikan oleh ” Inspektor Tambang”.

A

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi dari masing – masing

IP

komponen tersebut. Komponen – komponen yang perlu diperiksa :

L

‐ Semua tuas dan tombol kontrol

U

‐ Mekanisme pengangkat dan penurunan beban.

D

‐ Peralatan keselamatan { safety device }

O

b. Pengujian beban.

M

‐ Pengujian beban penuh { load test }/ uji dinamis. Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui fungsi dan kemampuan bagian –

bagian pesawat angkat antara lain : sistim mekanis, piranti
penyetop dan piranti control, sistim traveling. { 25%, 50%, dan
100% dari SWL }.
‐ Pengujain beban lebih { over load test }/ uji statis. Pengujian ini
dimaksudkan untuk mengetahui fungsi sistim makanias, sistim
rem dan kekuatan terpadu dari konstruksi pesawat angkat
dengan beban tergantung. Persyaratan beban berlebih sebagai
berikut : Overhead crane { ANSI. B.30.2 }.
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c Pengujian Tidak Merusak { NDT }.
Pemeriksaan prosedur NDT mengacu kepada standard/ code yang digunakan.
Jenis pengujian NDT antara lain :
-

Pengujian partikle megnit { magnetic particle test }

‐ Pengujian ultrasonic { ultrasonic test }
‐ Pengujian radiogpahy { radiograph test }.
‐ Pengujian dye penerant { dye penerat test }.
Bagian – bagian yang dilakukan pengujian NDT antara lain : girder, gantry,

S

runway, rel, hook,drum.

IG
A

d. Pengujian wire rope dengan menggunakan wire rope tester.

Pengujian ini dilaksanakan sebelum dan sesudah dilaksanakan pengujian beban

M

apabila terdapat cacat seperti dibawah ini maka wire rope tersebut harus diganti
‐ Untuk wire rope yang bergerak, apabila terdapat 6 kawat atau l

A

lebih yang putus secara acak dalam satu lay atau 3 kawat atau

IP

lebih dalam satu strand perlay.

L

‐ Untuk wire rope pendant atau wire rope yang statis, 3 atau lebih

D

U

yang putus dalam satu lay.

O

3.4 Tahap Pemeriksaan Ulang.

M

Setelah pengujian beban lebih / uji statis dinyatakan selesai meka dilakukan
pemeriksaan menyeluruh untuk mayakinkan bahwaterjadi kerusakan misalnya :
keretakan, perubahan bentuk, komponen – komponen penyambung yang
bengkok atau lepas, yang mana akan mempengaruhi fungsi dan keselamatan
kerja dari Pesawat angkat { crane } tersubut. Bagian – bagian yang dilakukan
pemeriksaan ulang seperti berikut :
‐ Girder.
‐ Gantry.
‐ Runway dan rel.
‐ Wire rope.
ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT
LAMPIRAN. 1

REF:
TRAINING
LAMPIRAN
HAL: 17 / 17

‐ Drum.
‐ Rem.
‐ Kait.
3.5 Tahap Pelaporan.
Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian selesai dilaksanakan maka secepatnya harus
disusun laporan. Laporan pemeriksaan dan pengujian tersebut Harus disampaikan pada
kesempatan pertama kepada Inspektur Tambang dan dilampirkan:

S

a. Sertifikat Pemeriksaan oleh PJIT yang bersangkutan.

‐ Laporan wire rope.
‐ Laporan uji beban.

M

‐ Laporan uji tanpa merusak.

IG
A

b. Laporan Pemeriksaan { berupa check list } dan dilampirkan dengan :

IP

ditentukan.

A

‐ Laporan Pengujian Pesawat Angkat Bentuk Form yang telah

L

d. Dokumen – dokumen pendukung.

U

‐ Gambar pesawat angkat.

D

‐ Perhitungan perencanaan.

O

‐ Sertifikat beban.

M

‐ Laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pabrik.
‐ Kwalifikasi prosedur pengelasan.
‐ Kwalifikasi juru las / operator las.
‐ Data – data tenaga penggerak.
‐ Data – data piranti pengaman.
‐ Buku petunjuk parawatan dan pengoperasian.
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PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
{ PEDESTAL CRANE }
Langkah – langkah Pemeriksaan Pesawat Angkat Baru.
1.1 Menelaan Dokumen { Review Dokument }.
a. Gambar pesawat angkat.
b. Sertifikar bahan { ukuran, kwantitas, kwalitas }

S

c. Perhitungan perencanaan.

IG
A

d. Laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pabrik { sertifikasi dari
pabrik pembuat }.
f. Kwalifikasi juru las / operator las.

M

e. Kwalifikasi prosedur pengelasan.

IP

h. Data – data tenaga penggerak

A

g. Buku petunjuk parawatan dan pengoperasian yang dikeluarkan pabrik pembuat.

L

i. Data – data piranti pengaman { Savety davice }.

U

j. Daftar beban { load chart }.

O

D

k. Data – data wire rope { ukuran, konstruksi, kekuatan putus }.

M

1.2 Pemeriksaan Fisik { Visual Inspection }.
a. Pemeriksaan konstruksi dan sambungan – sambungan :
1. Letice boom, pemeriksaan meliputi :
‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan.
‐ Kondisi baut – baut pengingkat dan lasan.
‐ Kondisi boom, pemeriksaan retakan, bengkok dan karat.
2. Teleskpik boom, pemeriksaan meliputi :
‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan.
‐ Kondisi baut – baut pengikat dan lasan.
‐ Kondisi boom, pemeriksaan retakan, bengkok dan karat.
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3. Tower / pedestal, pemeriksaan meliputi :
‐ kondisi ukuran yang ada pada saast pemeriksaan.
‐ Kondisi baut – baut pengikat dal lasan.
‐ Kondisi tower / pedestal, pemeriksaan retakan, bengkok dan karat.
b. Identifikasi komponen – komponen { peralatan } listrik. Hydraulik, pneumatik
dan motor bakar.
1. Listrik.

S

‐ Kondisi accu.

IG
A

‐ Sikring / pemutus arus.
‐ Kondisi kabel.

M

‐ HP, frekuensi, daya.
2. Hydraulik.

IP

volume, spesifikasi}.

A

‐ Kondisi pompa hydraulik {baut, selang/pipa, tekanan, valve/ketup,

L

‐ Kondisi tangki oli hydrraulik retakan, kebocoran, level oli, keketalan oli.

U

‐ Kondisi saringan oli.

D

3. Pneumatik.

O

‐ Kondisi pompa pnewmatik {baut – baut, selang/pipa, tekanan, valve/

M

katup, volume, spesifikasi}.
‐ Kondisi saringan udara.
‐ Kondisi tangki udara.

4. Motor bakar/engine.
‐ Level oli mesin.
‐ Kondisi baut – baut pengikat.
‐ Kondisi accu.
‐ Kondisi tali kipas/fan belt.
‐ Kondisi tangki bahan bakar, selang/pipa.
‐ Kondisi radiator {level air, salang/pipa, penutup radiator}.

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT
LAMPIRAN. 2

REF:
TRAINING
LAMPIRAN
HAL: 3 / 18

‐ Kondisi saringan bahan bakar.
‐ Kondisi saringan udara dan saringan oli.
c. Identifikasi piranti pengaman, peralatan kontrol mekanis dan listrik.
‐ Pembatas gerak boom.
‐ Kunci pengaman kait.
‐ Pengaman lebur.
‐ Tabel beban.

‐ Lampu alarm.

M

‐ Kontrol tekanan oli.

IG
A

‐ Pembatas gerak keatas untuk kait.

S

‐ Taji pengunci.

‐ Kontrol temperatur.

A

‐ Indikator beban dan radius.

IP

‐ Anemometer.

L

‐ Indikator sudut kerja.

U

‐ Pembatas gerak berputar.

D

‐ Indikator beban lebih.

O

d. Pemeriksaan blok kait dan kait.

M

‐ Blok kait {retakan, deformasi, karat}.
‐ Kait { retakan, deformasi} deformasi : * Bukaan kait/thoroat opening
tidak besar dari 15% dari ukuran
normal.
* Puntiran/twits tidak lebih dari
10 derajat dari ukuran normal.
* Kunci pengaman kait harus
berfungsi.
e. Pemeriksaan tali kawat baja / wire rope dan perlengkapan lainnya.
1. Tali kawat baja / wire rope.
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‐ Ukuran yang digunakan harus sesuai dengan beban yang diangkat.
‐ Ukuran yang dipasang pada saat pemeriksaan.
‐ Kondisi melebihi 1/3 diemeter wire rope tidak dapat digunakan.
‐ Untuk wire rope dengan konstruksi 6 strand, apabila mengalami
perpanjangan lebih dari 6” per 100 feet dan untuk konstruksi 8 strand
apabila mengalami perpanjangan 9 s/d 10” per 100 feet tidak dapat
digunakan.

S

‐ Terdapat korosi sumuran {pitting}, korosi didaerah fitting {socket} maka

IG
A

harus digunting dan dipasang kembali socet tersebut.

M

‐ Cacat lain pad wire rope seperti sangkar burung {bidr caging}, kink, core
harus dipotong / diganti.

A

protrusion, cacat akibat pemanasan, jarak yang berlebihan antara strand

IP

‐ Pengurangan diameter lebih besar dari :

L

1/64” untuk diameter 0 – 5/16”

U

1/32” untuk diameter 3/8” – 1/2”

D

3/64” untuk diameter 9/16” – 3/4 ”

O

1/16” untuk diameter 7/8” – 1 1/8”

M

3/32” untuk dimeter 1 1/4” – 1 1/2”
2. Shackle tidak boleh terdapt retakan dan bengkok.
3. Socket tidak boleh terdapat retakan dan rangkaian lainny.
f. Pemeriksaan pilly / sheave, winch, poroe, dan rangkaian lainnya.
1. Pully / sheave.
‐ Retakan dan keansan {weae}, bengkok {bending}.
‐ Pelumasan.
‐ Ukuran diameter dalam pully untuk boom hoist tidak boleh kurang dari
dari 15 x diameter wie rope yang digunakan.
‐ Ukuran diameter dalam pully untuk mengangkat beban tidak boleh
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kurang dari 18 x diameter wire rope yang digunakan.
‐ Ukuran diameter pully untuk load blok tidak boleh kurang dari 16 x
diameter wire rope yang digunakan.
2. Winch.
‐ Drum.
* Diameter minimum drum penggulan wire rope pengangkat/penurunan
beban yang diperbolehkan adalah 18 x diemeter wire rope yang

S

digunakan.

IG
A

* Diameter minimum drum penggulan wire rope pengangkatan/penurunan
boom yang diperbolehkan adalah 15 x diameter wire rope yang

M

digunakan.

* Selisih tinggi minimum yang diijinkan antara gulungan maksimum wire

A

rope dengan flange drum ialah 13 mm.

IP

‐ Rem

L

* Unjuk kerja rem pada drum.

U

* Kondisi sambungan pipa/selang sistim pengereman.

D

* Kondisi baut – baut pengikat.

O

* Kondisi dari brake band.

M

g. Pemeriksaan umum {dapat dilihat pada lembaran check list}.
1.3 Tahap Pengujian.

Tahap pelaksnaan tahap pengujian ini harus disaksikan oleh “Inspektor Tambang”.
a. Pengujian Fungsi {uji tanpa beban}.
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi dari masing – masing
komponen tersebut. komponen – komonen yang perlu diperiksa :
‐ Semua tuas kontrol
‐ Rem dan kopling.
‐ Mekanisme pengangkatan dan penurunan beban.
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‐ Mekanisme boom neik dan turun.
‐ Peralatan keselamatan {safety device}.
b. Pengujian Beban.
‐ Pengujian beban penuh {load test}/ uji dinamis. pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui fungsi dam kemampuan bagian – bagian
pesawat angkat antara lain : sistim mekanis, sistim rem, piranti penyetop
dan piranti kontrol, sistim swing {25%, 50%, dan 100% dari SWL,

S

180% derajat memutar}.

IG
A

‐ Pengujian deban lebih {over load test}/ uji statis. pengujian ini
dimaksudkan untuk mengatahui fungsi kerja dari sistim mekanis. sistim

M

rem dan kekuatan terpadu dari konstruksi pesawat angkat dengan beban
{ API RP‐ 2D},

IP

Kapasitas maka {SWL}

A

tergantung. persyaratan beban berlebih sebagai berikut : Pedestal crane

L

s/d 20 ton

1.,25 x SWL

SWL + 10.000 LBS {4.5 ton}

U

> 20 ton s/d 50 ton

Berat badan uji

1,10 x SWL

D

> 50 ton

O

c. Pengujian Tidak Merusak NDT.

M

Pemeriksaan prosedur NDT mengacu kepada Standard/code yang digunakan.
Jenis pengujian NDT antara lain :
‐ Pengujian ultrasonic {ultrasinic test}
‐ Pengujian partikel magnit {magnetic particle}
‐ Pengujian radiography {radiograpy test}
‐ Pengujian dye penetran { dye penetrate test}
Bgian – bagian yang dilakukan pengujian NDT antara lain : bomm, hook,
gantry, drum, tower/pedestal.
d. Pengujian ini dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakan beban, dan apabila
terdapat cacat seperti dibawah ini maka wire rope tersebut harus diganti.
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‐ Untuk wire rope yang bergerak, apabila terdapat 6 kawat atau lebih yang
putus secara acak dalam satu lay atau 3 kawat atau lebih dalam satu
strand perlay.
‐ Untuk wire rope pendant atau wire rope yang statis, 3 atau lebih yang
dalam satu lay.
1.4 Tahap Pemeriksaan Ulang
Setelah pengujian beban lebih.uji statis dinyatakan selesai maka dilakukan

S

pemeriksan menyeluruh untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kerusakan

IG
A

misalnya : keretakan, perubahan bentuk, komponen – komponen penyambung
yang tidak bengkok atau lepas, yang mana akan mempengaruhi fingis dan

M

keselamatan kerja dari pesawat angkat {crane tersebut}.

Bagian – bagian yang dilakukan pemeriksaan ulang seperti berikut :
‐ Gantry.

L

‐ Pedestal/Tower.

U

‐ Wire rope

O

D

‐ Drum
‐ Ren

IP

A

‐ Boom.

M

‐ Kait.

1.5 Tahap Pelaporan.

Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian selesai dilaksanakan makan
harus disusun laporan. laporan pemeriksaan dan pengujian tersebut harus
pada kesempatan pertama kepada Inspektur Tambang , dimana

sebagai

secepatnya
disampaikan
dasar

untuk

penerbitan Sertifikasi. Laporan yang disampaikan ke Inspektur Tambang dan dilampirkan
dengan :
a. Sertifikat Pemeriksaan oleh PJIT yang bersangkutan.
b. Laporan Pemeriksaan {berupa check list} dan dilampirkan dengan :
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‐ Laporan uji tanpa merusak.
‐ Laporan wire rope.
‐ Laporan uji beban.
c. Laporan Pengujian Pesawat Angkat Bentuk Form yang telah ditentukan.
d. Dokumen – dokumen pendukung.
‐ Gambar pesawat angkat
‐ Perhitungan perencanaan.

S

‐ Sertifikat bahan.
‐ Kwalifikasi prosedur pengelasan.
‐ Data – data tenaga penggerak.

M

‐ kwalifikasi juru las/operator las.

IG
A

‐ Laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pabrik.

A

‐ Data – data piranti pengaman.

IP

‐ Buku petunjuk perawatan dan pengoperasian.

L

‐ Dftar beban {load chart}.

U

Langkah – langkah Pemeriksaan Pesawat Angkat Lama.

D

2.1 Menelaan domumen {Review Dokument}

O

a. Data – data pabrik pembuat.

M

‐ Gambar pesawat angkat.
‐ Sertifikat bahan {ukuran, kwantitas, kwalitas}.

‐ Perhitungan perencanaan.
‐ Nomor seri.
‐ Daftar beban.
‐ Data – data wire rope {ukuran, konstruksi, kekuatan putus}.
‐ Data – data tenaga penggerak.
‐ Data – data piranti pengaman.
‐ Buku petunjuk perawatan dan pengoperasian.

b. Surat kelayakan penggunaan {SKP} yang lama.
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‐ Tanggal pemeriksaan sebelumnya.
‐ Nomor seri.
‐ Perusahaan jasa inspeksi yang melakukan pemeriksaan.
2.2 Pemeriksaan Fisik {Visual Inpection}
a. Pemeriksaan konstruksi dan sambungan – sambungan.
‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan.

IG
A

‐ Kondisi baut – baut pengikat dan lasan.

S

1. Latice boom, pemeriksaan meliputi :

‐ Kondisi boom : pemeriksaan retakan, bengkok dan karat.

M

2. Teleskopik boom, pemeriksaan meliputi :

‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan.

A

‐ Kondisi baut – baut pengikat retakan, bengkok dan karat.

IP

‐ Kondisi boom : pemeriksaan retakan, bengkok dan karat.

L

3. Tower/pedestal, pemeriksan meliputi :

U

‐ Ukuran yang ada pada saat pemeriksaan.

D

‐ Kondisi baut – baut pengikat dan lasan

O

‐ Kondisi tower/pedestal : pemeriksaan retakan, bengkok dan karat.

M

b. Identifikasi komponen – komponen {peralatan} listrik, hydraulik, pneumatik,
dan motor bakar/engine.
1. Listrik.

‐ Kondisi accu.
‐ Sikring/pemutus arus.
‐ Kondisi kabel.
‐ HP, frekwensi, daya.
2. Hydraulik
‐ Kondisi pompa hydraulik {baut – baut, selang/pipsa, tekanan, valve/
katup, volume, spesifikas}.
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‐ Kondisi tangki oli hydraulik {retakan, kebocoran, level ilo, keketalan
oli}.
‐ Kondisi saringan oli.
3. Pneumatik.
‐ Kondisi pompa pneumatik {baut – baut, selang,/pipa, tekanan, valve,
spesifikasi}.
‐ Level tangki oli hydraulik {retakan}.

IG
A

‐ Kondisi baut – baut pengikat.

S

4. Motor bakar/engine.

‐ Kondisi tali kipas {fan belt}.

M

‐ Kondisi accu.

‐ Kondisi tangki bahan bakar dan selang/pipa.

A

‐ Kondisi radiator {level air, selang/pipa, penutup radiator}

IP

‐ Kondisi saringan oli mesin, saringan udara, saringan bahan bakar.

L

c. Identifikasi piranti pengaman, perlatan kontrol mekanis dan listrik.

U

‐ Pembatas gerak boom.

D

‐ Kunci pengaman kait.

M

O

‐ Kontrol temperatur.
‐ Pengaman lebur.
‐ Tabel beban.

‐ Taji pengunci.
‐ Pembatas gerak keatas untuk kait.
‐ Lampu alarm.
‐ Kontrol tekanan hydraulik.
‐ Indikator sudut kerja
‐ Anomometer.
‐ Indikator beban dan radius.
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‐ Pembatas gerak berputar
‐ Indikator beban lebih.
d. Pemeriksaan blok kait dan kait.
‐ Blok kait {retakan, deformasi, karat}
‐ Kait {retakan, deformasi}
deformasi : * Bukaan kait {throat opening} tidak boleh lebih dari 15%
dari ukuran normal.
ukuran normal.

IG
A

S

* Puntiran {twits} tidak boleh lebih dari 10 derajat dari
* Kunci pengaman {safety latch} kait harus berfungsi.

M

e. Pemeriksaan tali kawat baja/wire rope.
1. Tali kawat baja/wire rope.

A

‐ Ukuran yang digunakan harus sesusi dengan beban yang diangkat.

L

‐ Kondisi pelumasan.

IP

‐ Ukuran yang terpasang pada saat pemeriksaan.

U

‐ Keausan melebihi 1/3 diameter wire rope dengan knstruksi 6 strand,

D

apabila mengalami perpanjangan lebih dari 6” per 100 feet dan

O

konstruksi 8 strand apabila mengalami perpanjangan 9 s/d 10” per 100

M

feet tidak dapat digunakan.
‐ Terdapat korosi sumuran {pitting}, korosi didaerah fitting {socket} maka
harus digunting dan dipasang kembali socket tersebut.

‐ Cacat lain pada wire rope seperti sangkar burung {bird caging},kink,
core protrusion, cacat akibat pemanasan, jarak yang berlebihan strand
harus dipotong/diganti.
‐ Pengurangan diameter lebih besar dari :
1/64” untuk diameter 0 – 5/16”
1/32” untuk diameter 3/8” – 1/2”
3/64” untuk diameter 9/16” – 3/4”
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1/16” untuk diameter 7/8” – 1 1/8”
3/32” untuk diameter 1 1/4” – 1 1/2”
2. Shackle tidak boleh terdapat retakan dan bengkok.
3. Socket tidak boleh terdapat retakan dan bengkok.
f. Pemeriksaan pully/sheave, winch, poros dan rangkaian lainnya.
1. Pully/sheave.
‐ Retakan dan keausan {wear}, bengkok {bending}

S

‐ Pelumasan.

IG
A

‐ Ukuran diameter dalam pully untuk boom hoist tidak boleh kurang dari
dari 15 x diameter wire rope yang digunakan.

M

‐ Ukuran diameter dalam pully untuk mengangkat beban tidak boleh
kurang dari 18 x diameter wire rope yang digunakan.

IP

A

g. Pemeriksaan umum {dapat dilihat pada lembaran ckeck list}.

L

2.3 Tahap Pengujian.

U

Pada pelaksanaan pengujian ini harus disaksikan oleh ”Inspektor Tambang”.

D

a. Pengujian Fungsi {uji tanpa beban}.

O

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahiu fungsi dari masing – masing

M

komponen tersebut. Komponen – komponen yang perlu diperiksa :
‐ Semua tuas kontrol.
‐ Rem dan kopling
‐ Mekanisme pengangkatan dan penurunan beban.
‐ Mekanisme boom naik dan turun.
‐ Peralatan keselamatan.
b. Pengujian Beban
‐ Pengujian beban penuh {load test}/uji dinamis. Pengujian ini dilakukan
untuk mengetahiu fungsi dan kemapuan bagian – bagian pesawat angkat
antara lain : system mekanis, sistim rem, piranti penyetop dan piranti
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kontrol, sistim swing {25%, 50%, dan 100% dari SWL, 180 derajat
memutar}.
‐ Pengujian beban lebih {overload test}/uji statis. Pengujian ini dimaksud‐
kan untuk mengetahui fungsi kerja dari sistim mekanis, sitim rem dan
kekuatan terpadu dari konstruksi.
‐ Untuk wire rope yang bergerak, apabila terdapat 6 kawat atu lebih yang
putus secara acak dalam satu lay atau 3 kawat atau lebig 1 strand perlay.

S

‐ Untuk wire rope pendants atau wire rope yang statis, 3 atau lebih yang

IG
A

putus dalam satu lay.

M

2.4 Tahap Pemeriksaan Ulang.

Setelah pengujian beban lebih/uji statis dinyatakan selesai maka dilakukan pemer‐

A

iksaan menyeluruh untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kerusakan misalnya :

IP

keretakan, perubahan bentuk, komponen –komponen penyambung yang bengkok

L

atau lepas, yang mana akan mempengaruhi fungsi dan keselamatan kerja dari

U

pesawat angkat {crane} tersebut. Bagian – bagian yang dilakukan pemeriksaan

O

‐ Boom.

D

ulang seperti berikut :

M

‐ Gantry.

‐ Tower/pedestal.
‐ Wire rope
‐ Drum.
‐ Rem.
‐ Kait.
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2.5 Tahap pelaporan.
Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian selesai dilaksanakan maka secepatnya harus
disusun laporan. Laporan pemeriksaan dan pengujian tersebut harus disampaikan pada
kesempatan pertama kepada Inspektur Tambang dan dilampirkan dengan :
a. Sertifikasi Pemeriksaan oleh PJIT yang bersangkutan.
b. Laporan Pemeriksaan {berupa check list} dan dilampirkan dengan :
‐ Laporan uji tanpa merusak.

S

‐ Laporan wire rope.

IG
A

‐ Laporan uji beban.

c. Laporan Pengujian Pesawat Angkat Bentuk Form yang telah ditentukan.

M

d. Dokument – dokumen Pendukung
‐ Gambar pasawat angkat

IP

‐ Sertifikasi bahan.

A

‐ Perhitungan perencanaan.

L

‐ Laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pabrik.

U

‐ Kwalifikasi prosedur pengelasan.

D

‐ Kwalifikasi juru las/oprator las.

O

‐ Data – data tenaga penggerak.

M

‐ Data – data piranti pangaman.
‐ Buku petunjuk dan pengoperasian.
‐ Daftar beban {load chart}.
‐ Buku catatan {record}/log book yang berisi :
* Penggantian bagian / komponen dari pesawat angkat.
* Perawatan bagian – bagian dari pesawat angkat.
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Langkah

telah

–

langkah

Pemeriksaan

Pesawat

Angkat

yang

mengalami

Repair/Modifiksai.
3.1 Menelaan dokumen {Review Dokument}
a. Data – data dari pabrik pembuat.
‐ Gambar pesawat angkat.
‐ Sertifikasi bahan {ukuran, kwantitas, kwalitas}.

S

‐ Perhitungan perencanaan.

IG
A

‐ Nomor seri.
‐ Daftar beban.
‐ Data – data piranti pengaman.

M

‐ Data – data wire rope { ukuran, konstruksi, kekuatan putus}.

A

‐ Buku petunjuk perawatan dan pengoperasian. Buku pedoman ini

IP

digunakan untuk petunjuk dalam melaksanakan repair/modifikasi agar

L

tidak menyimpang dari aturan pabrik pembuat.

U

b. Surat kelayakan penggunaan {SKP} yang lama

D

‐ Tanggal pemeriksaan sebelumnya.

O

‐ Nomor seri.

M

‐ Perusahaan jasa inspeksi yang melakukan pemeriksaan.
c. Prosedur repair/modifikasi.
Menelaan prosedur yang digunakan, sudahkah sesuai dengan standard atau

spesifikasi yang digunakan.
d. Buku catatan {record}log book.
‐ Penggantian bagian –bagian dari pesawat angkat
‐ Perawatan bagian – bagian dari pesawat angkat.
3.2 Pemeriksaan Fisik {Visual Inspection}.
Langkah pemeriksaan pada dasarnya sama dengan langkah pemeriksaan pesawat
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angkat baru maupun lama, ditambah lagi dengan mengawasi bagian – bagian yang
direpair atu dimodifikasi apakah sesuai dengan prosedur yang sudah disetujui dan
pemeriksaan visual pada bagian – bagian yang direpair/modifikasi. Untuk pada
bagian – bagian struktur harus dilakukan pengujian NDT seperti :
‐ Partikel magnit
‐ Dye penetrant.
‐ Ultrasonic

S

‐ Radiography

IG
A

Metode uji ini tergantung pada lokasi dan type kerusakan.

M

3.3 Tahap Pengujian

Pada pelaksnaan tahap pengujian ini darus disaksikan oleh ”Inspektor Tambang”.

A

a. Pengujian Fungsi {uji tanpa beban}.

IP

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi dan kemapuan bagian –

L

bagian pesawat angkat antara lain : sistim mekanis, sistim rem, piranti

U

penyetop dan piranti kontrol, sistim swing {25%, 50%, dan 100% dari SWL,

D

180% derajat memutar}.

O

‐ Pengujian beban lebih {over load test}/uji statis. Pengujian ini

M

dimaksudkan untuk mengetahui fungsi kerja dari sistim mekanis, sistim
rem dan terpadu konstruksi pesawat angkat, dengan beban tergantung.
Persyaratan beban berlebih sebagai berikut :

Pedestal crane { API RP – 2D }:
Kapasitas maks {SWL}
s/d 20 ton
> 20 ton s/d 50 ton
> 50 ton

Berat beban uji
1,25 x SWL
SWL + 10.000 lbs {4,5 ton}
1,10 x SWL

c Pengujian Tidak Merusak {NDT}
Pemeriksaan prosedur NDT mengacu kepada Standard/code yang digunakan.
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Jenis pengujian yang digunakan.
‐ Pengujian partikel magnit {magnetic particle test}
‐ Pengujian ultrasonic {ultrasonic test}
‐ Pengujian radiography {radiography test}
‐ Pengujian dye penertran { dye penertran test}
Bagian – bagian yang dilakukan pengujian NDT antara lain : boom, hook,
gantry, drum, tower/pedestal.

S

d. Pengujian wire rope dengan menggunakan wire rope tester.

IG
A

Pengujian ini dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakan pengujian beban,
apabila terdapatcacat seperti dibawah ini maka wire rope tersebut harus diganti.

M

‐ Untuk wire rope yang bergerak, apabila terdapat 6 kawat atau lebih yang
putus secara acak dalam satu lay atau 3 kawat atau lebih dalam 1 strand

A

perlay.

IP

‐ Untuk wire rope pendats atau wire rope yang statis, 3 atau lebih yang

U

L

putus dalam satu lay.

D

3.4 Tahap Pemeriksaan Ulang .

O

Setelah pengijian beban lebih/uji statis dinyatakan selesai maka dilakukan pemer‐

M

iksaan menyeluruh untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kerusakan misalnya :
keretakan, perubahan bentuk, komponen – komponen penyambung yang bengkok
atau lepas, yang mana akan mempengaruhi fungsi dan keselamatan kerja dari
pesawat angkat {crane} tersebut. Bagian – bagian yang dilakukan pemeriksaan
ulang sebagian berikut :
‐ Boom.
‐ Gantry.
‐ Tower/pedestal.
‐ Wire rope.
‐ Drum.
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‐ Rem.
‐ Kait.
3.5 Tahap Pelaporan
Setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian selesai dilaksanakan maka secepanya harus
disusun laporan. Laporan pemeriksaan dan pengujian tersebut disampaikan pada
kesempatan pertama kepada Inspektur Tambang dan dilampirkan dengan :

S

a. Sertifikat Pemeriksaan oleh PJIT yang bersangkutan.

IG
A

b. Laporan Pemeriksaan {berupa chekc list} dan dilampirkan dengan :
‐ Prosedur repair/modifikasi.

M

‐ Laporan uji tanpa merusak.
‐ Laporan wire rope.

A

‐ Laporan uji beban.

IP

c. Laporan Pengujian Pesawat Angkat Bentuk Form yang telah ditentukan.

L

d. Dokemen – dokumen Pendukung.

U

‐ Gambar pesawat angkat.

D

‐ Perhitungan pesawat angkat.

O

‐ Sertifikasi perencanaan.

M

‐ Laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pabrik.
‐ Kwalifikasi prosedur pengelasan.
‐ Kwalifikasi juru las/opertaor las.
‐ Data – data tenaga penggerak
‐ Data – data piranti pengaman.
‐ Buku petunjuk perawatan dan pengoperaisan.
‐ Daftar baban {load chart}.
‐ Buku catatan {record}/ log book, yang berisi :
* Penggantian bagian {komponen} dari pasawat angkat.
* Perawatan bagian – bagian dari pesawat angkat.
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KRITERIA PENERIMAAN CRANE MOBILE
Deskripsi

Tindakan yang dilakukan

1.1

Sistem Manajemen Kualitas
Quality Management System forInspection

Referensi dan Bukti

S

No.

Buku Panduan Operasi & Perawatan
Operation and Maintenance Manual Book

1.3

Name Plate

Telaah apakah data teknis sama dengan name plate

1.4

Riwayat Data (catatan perawatan)
Maintenance Record (history data)
 Initial Inspection
 Regular Inspection:
 Frequent inspection
Daily to monthly intervals
 Periodic inspection
One to twelve month intervals

Telaah apakah mempunyai maintenance record:
‐ Initial Inspection
‐ Regular Inspection:
‐ Frequent inspection
Daily to monthly intervals
‐ Periodic inspection
One to twelve month intervals

Quality Manual: Ref……………..
Revision No : No……………
Based Upon: ISO 900…. / Other Standard……..

M

O

D

U

L

IP
A

M

IG

A

1.2

Telaah apakah sudah mempunyai Quality Management
System yang mencakup:
‐ Organization
‐ Authority / Responsibility
‐ Job Descriptions for key persons
‐ Internal Quality Audit
‐ Documentation Change Control
‐ Job Instruction Procedures
‐ Non‐Conformance / Corrective Action
Telaah apakah Quality Management System telah diakreditasi
oleh Certification Body
Periksa apakah crane mempunyai manufacturer operation
and maintenance manual book

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
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Name of Body……….
Certificate No………..
Valid to date…………
Manufacturer Operation and Maintenance Manual Book:
‐ Crane Type
:………..
‐ Model
:………..
Manufacturer Data
ANSI B30.5. Sec. 5‐2.1.5
Dated records for periodic inspection shall be made on critical
items such as brakes, crane hooks, rope, hydraulic and
pneumatic cylinders, and hydraulic and pneumatic relief
pressure valve. Records should be kept where available to
appointed personnel.
‐ Initial Inspection
‐ Regular Inspection:
‐ Frequent inspection
Daily to monthly intervals
‐ Periodic inspection
One to twelve month intervals
Initial Inspection Record No. :……..
Frequent Inspection Record No :……..
Periodic Inspection Record No :……..
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2.1.1

S
A

M

IG

‐ Telaah apakah operator crane telah mempunyai kualifikasi
yang disyaratkan INSPEKTUR TAMBANG

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan boom, baut, mur, pin

ANSI B30.5. Sec. 5‐3.1.2
Qualification for Operators. Operators shall be required to
successfully meet the qualifications for the specific type crane
that they are operating
Crane Operator Certificate No. :…….

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for deformation, bent, dent, cracked & corroded.
Inspection for loose bolts, rivets, pin

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan boom, baut, mur, pin

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for deformation, bent, dent, cracked & corroded.
Inspection for loose bolts, rivets, pin

M

2.1.2

NDT Procedure shall be qualified in accordance with the
procedure of the ASNT ‐TC‐1A at level II proficiency.
ITP shall be prepared by owner and shall be approved by
Inspektur Tambang
NDT Procedure No. :………….
Personnel Certificate No.:………..
ITP No. :………..

IP
A

2.1

Pemeriksaan Fisik
Physical Inspection
Pemeriksaan Visual & Uji Fungsi
Visual Inspection & Functional Test
Boom Bagian Atas
Upper Boom Section
Batang utama
Main boom
Rangka penguat
Bracing
Sambungan boom, baut, mur , pin
Interconnection Boom bolt, rivet, pin
Boom Insert
Insert Boom Section
Batang utama
Main boom
Rangka penguat
Bracing
Sambungan boom, baut, mur , pin
Interconnection Boom bolt, rivet, pin
Boom Bagian Bawah
Lower Boom Section
Batang utama
Main boom
Rangka penguat
Bracing
Sambungan boom, baut, mur , pin
Interconnection Boom bolt, rivet, pin

Telaah apakah mempunyai Prosedur, personel, kalibrasi alat
dan ITP yang disyaratkan

L

2.

‐ Prosedur NDT, personal, kalibrasi alat,
ITP
 NDT procedure, personnal, equipment
calibration and ITP
 Prosedur Pemeriksaan:
Inspection Procedure
‐ Visual dan fungsi
Visual & function
‐ Uji Beban
Load Test
Sertifikat operator crane
Operator crane certificate

Referensi dan Bukti

U

1.6

Tindakan yang dilakukan

D

1.5

Deskripsi

O

No.

2.1.3
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Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan boom, baut, mur, pin

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for deformation, bent, dent, cracked & corroded.
Inspection for loose bolts, rivets, pin
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2.1.8

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
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A

S

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for deformation, bent, dent, cracked & corroded.
Inspection for loose bolts, rivets, pin

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for deformation, bent, dent, cracked & corroded.
Inspection for loose bolts, rivets, pin

M

IG

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan baut, mur, pin

IP
A

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan baut, mur, pin

L

2.1.7

Referensi dan Bukti

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan boom, baut, mur, pin

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan baut, mur, pin

U

2.1.6

Sambungan Fly Jib
Fly Jib Extension
Batang utama
Main boom
Rangka penguat
Bracing
Sambungan boom, baut, mur , pin
Interconnection Boom bolt, rivet, pin
Pengikat Beban Pengimbang
Counterweight Mounted
Penyangga
Support
Rangka penguat
Bracing
Beban penyeimbang
Counterweight
Gantry, AFrame
Gantry, AFrame
Batang utama
Main boom
Sambungan
Splices
Pengarah tali
Rope guide
Bail Dalam / Luar
Inner / Outer Bail
Kerangka
Frame
Telinga
Lifting eye
Puli
Sheaves
Drum Boom , Main & Aux. Hoist
Boom, Main & Aux. Hoist Drum
Kerangka
Frame
Drum
Drum
Kunci
Pawl rachet
Rem
Brake
Kopling
Clutch

D

2.1.5

Tindakan yang dilakukan

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for deformation, bent, dent, cracked & corroded.
Inspection for loose bolts, rivets, pin

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for deformation, bent, dent, cracked & corroded.
Inspection for loose bolts, rivets, pin

O

2.1.4

Deskripsi

M

No.

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for pin, bearing, shafts, gear, roller and locking
devices for wear, crack & distortion. Brake & clutch system
part, lining, pawl and pawl for excessive wear.
Manual Book Specification

REF:
TRAINING
LAMPIRAN
HAL: 4 / 9

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT
LAMPIRAN. 3

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for crack, deformation, excessive wear
(Refer to ANSI B30.10 Hooks)

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

M

IG

A

S

Manual Book Specification

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for crack, deformation, excessive wear
(Refer to ANSI B30.10 Hooks)
Manual Book Specification

L

IP
A

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

U

2.1.11

Referensi dan Bukti

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus

D

2.1.10

Kait Utama
Main Hook
Kait Utama
Main Hook
Kunci Kait
Safety Latch
Kili‐kili
Swivel
Trunion
Trunion
Puli & Pelindungnya
Sheaves & Guard
Kait Bantu
Auxiliary Hook
Kait bantu
Aux. hook
Kunci Kait
Safety Latch
Kili‐kili
Swivel
Trunion
Trunion
Puli
Sheaves
Pulley
Sheave
Pulley
Sheaves
Pin
Pin
Pelindung
Sheaves guard

Tindakan yang dilakukan

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

O

2.1.9

Deskripsi

M

No.

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for sheave for crack or worn surface.
If any pin, bearing, shafts, gear, roller and locking devices for
wear, crack & distortion.
Manual Book Specification
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Deskripsi
Tali Kawat Baja Utama / Bantu
Main / Auxiliary Hoist
Tali kawat
Wire rope
Samb. Pengikat
Splices
Ujung tali
Dead end point

2.1.13

Meja Putar
Slewing Mechanism
Ring atas / bawah
Upper/lower ring
Sambungan pengikat
Bolts & nuts
Gigi Swing
Swing gear
Pengunci
Lock
Rem
Brake
Konstruksi Bagian Bawah
Lower Construction
Roda
Tire
Rantai Kelabang
Crawler Track
Outrigger / Jack Up
Outrigger / Jack Up

Referensi dan Bukti

Periksa kondisinya apakah ada putus, kinking, pengurangan
diameter, crushing, birdcaging dan cacat lainnya

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.4.3
In running Rope 6 randomly broken in 1 lay or 3 broken in
1strand.
Standing rope more than 2 broken wires in 1 lay in section
beyond end connection or more than 1 broken wire at an end
connection
Kinking, crushing, bird caging or other damage.
Reduction from nominal diameter more than:
1/64” for diameter up to 5/16” including
1/32” for diameter 3/8” up to ½ “ including
3/64” for diameter 9/16” up to ¾” including
1/16” for diameter 7/8” up to 1 1/8” including
3/32” for diameter 1 ¼” up to 1 ½” including
3/32” for diameter 1 1/4” up to 1 ½” including
Wear of one‐third the original diameter of outside individual
wires

2.1.15

IP
A

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for pin, bearing, shafts, gear, roller and locking
devices for wear, crack & distortion.Brake & clutch system part,
lining, pawl and pawl for excessive wear.
Manual Book Specification

D

U

L

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

O

Periksa kondisinya apakah kebocoran, crack, aus, deformasi
Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

M

2.1.14

M

IG

A

2.1.12

Tindakan yang dilakukan

S

No.

Penggerak Utama
Main Engine
Pendingin
Cooling System
Tali Kipas
Fan Belt

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

Periksa kondisinya apakah ada kebocoran, crack, deformasi,
aus
Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for excessively worn or damage tire, damage
crawler track, leakage of hydraulic outrigger
Manual Book Specification

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for Gasoline, diesel, electric or other power plants
for proper performance with applicable safety requirement.
Manual Book Specification
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M

IG

A

S

Referensi dan Bukti

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.2
Inspection for Electrical apparatus for malfunctioning, signs of
excessive deterioration, dirt and moisture accumulation.
Manual Book Specification

U

L

IP
A

Periksa kondisinya apakah berfungsi dengan baik dan aman
sesuai dengan yang disyaratkan Manual Book Specification

Periksa kondisi apakah terdapat crack, kebocoran,
kontaminasi
Periksa apakah set pressure valve telah sesuai dengan
pressure capacity
Periksa kondisinya apakah berfungsi dengan baik dan aman
sesuai dengan yang disyaratkan Manual Book Specification

D

2.1.17

Pelumas
Lubrication
Dudukan Mesin
Engine Mountin
Pelindung
Safety Guard
Knalpot
Muffler, Spark arrestor
Penghispan udara
Air Inlet
Kunci Darurat
Emergency lock
Sistem Kelistrikan
Electrical System
Kabel Panel
Cable & Panel
Sistem pengontrol
Control System
Sistem pengaman
Main Brake
Saklar/ kontaktor
Switch/ Contactor
Sistem pembumian
Grounding System
Pelindung Kabel
Insulation
Sistem Hidraulic
Hydraulic System
Selang tek. Tinggi
High Pressure Hose
Pengumpul
Hydraulic Accumulator
Pompa
Hydraulic Pump
Katup Kendali
Control Valve
Katup Pembagi
Three Way Valve / Relief Valve
Tanki Penimbun
Reservoir Tank

O

2.1.16

Tindakan yang dilakukan

Deskripsi

M

No.

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for Hydraulic & Pneumatic System for:
Crack in valve housing
Improper return of spool to neutral position
Leak at spool or joint
Sticking spool
Failure of relief valve to attain correct pressure setting
Relief valve pressure shall be checked as specified by the
manufacturer
Manual Book Specification
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ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for Hydraulic & Pneumatic System for:
Crack in valve housing
Improper return of spool to neutral position
Leak at spool or joint
Sticking spool
Failure of relief valve to attain correct pressure setting
Relief valve pressure shall be checked as specified by the
manufacturer

A

S

Periksa kondisi apakah terdapat kebocoran
Periksa apakah segel PSV terpasang dengan baik sesuai
dengan set pressure capacity
Periksa kondisinya apakah berfungsi dengan baik dan aman
sesuai dengan yang disyaratkan Manual Book Specification

IP
A

M

IG

Manual Book specification

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus dan
berfungsi dengan baik

U

L

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

D

2.1.19

Sistem Pneumatik
Pneumatic System
Kompressor
Compressor
Selang
Hose/tubing
Pengumpul
Accumulator
Pompa
Pump
Katub kendali
Control valve
Katub pengaman
PSV
Tanki penimbun
Air receiver tank
Ruang Kontrol Cabin
Conrol Room / Cabin
Rangka / dinding
Cabin Frame Wall
Jendela, Pintu
Window, door
Lantai, Tangga
Platform, ladder
Pegangan tangan
Handrail
Kaca spion
Mirror
Kalkson, Alarm
Horn, alarm
Kaca, Pembersih
Wind Shield, wiper
Tuas, Pedal, Tombol
Pedal, Push Button
Petunjuk Operasi
Operation signal
Alat Pengontrol
Control Devices
Rangka / dinding
Cabin Frame Wall
Tekanan Pelumas
Lubrication Gauge

Tindakan yang dilakukan

O

2.1.18

Deskripsi

M

No.

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.3
Inspection for the control system in the operator cabin or on
control board shall good and normal functioned
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Tindakan yang dilakukan

Referensi dan Bukti

A
IG
M
IP
A

O

D

U

L

Periksa apakah peralatan berfungsi dengan baik sesuai
dengan yang dipersyaratkan Manual Book Specification

M

2.1.20

Arus, Tegangan
Ampere, Voltage
Suhu Mesin
Eng. Temp. Gauge
Tanda Kecepatan
Speedometer
APAR
Fire Extinguisher
Alat Komunikasi
Radio Comm.
Kunci Kontak
Master Switch
P3K
First Aid Kit
Kotak Kunci
Tool Box
Perlengkapan Safety
Safety Devices
Tali Utama
Main Hoist Limit Switch
Tali bantu
Aux. Hoist Limit Switch
Gerak boom
Boom Hoist Limit switch
Telescopic
Telescopic Limit Swith
Indicator Level
Level Gauge
Indikator Beban
Load Indicator
Indikator Sudut
Angle Indicator
Tekanan Hyd.
Hyd. Pressure Gauge
Tabel Beban
Load Chart
Kecepatan Angin
Anemometer
Lampu Menara
Tower Light

S

Tekanan Udara
Air Pressure Gauge

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

ANSI B30.5, Sect. 5‐2.1.2
Inspection for all safety devices for malfunction
Inspection for Load indicator, boom angle indicator, boom shall
be functioned and calibrated
Boom limit switch & anti two block switch shall be functioned
The control system shall good and normal functioned
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Tindakan yang dilakukan

Deskripsi

Referensi dan Bukti

Lampu Kerja
Flood Light
Pengujian Tidak Merusak
Non Destructive Test

Periksa apakah laporan telah ditandatangani oleh orang yang
berwenang
Periksa apakah pemeriksaan NDT telah dilaksanakan
seluruhnya sesuai dengan persyaratan / rencana

ANSI B30.5. Sec. 5‐2.1.2
Any deficiencies, such as those listed, shall be examined and
determination made as to whether they constitute a hazard

S

2.2

Pengujian Beban
Load Test

Periksa apakah Uji Beban telah dilaksanakan sesuai dengan
table beban (load chart) dari pemanufaktur

D

Pelaporan
Reporting

Yakinkan apakah berdasarkan hasil audit dan inspeksi telah
disertakan juga close out dari NCR bila ada
Buat Executive Summary tentang pemeriksaan yang telah
dilakukan serta rekomendasinya bila ada

M

O

3

ANSI B30.5. Sec. 5‐2.2
Crane shall be tested to ensure load capacity compliance with
the operational requirement
1. Test load shall not exceed 110% of the manufacturer load
rating.
2. Written reports shall be furnished by an appointed or
authorized person, showing test procedures and confirming
the adequacy of repairs or alterations
3. The re‐rating test report shall be made available
Manufacturer Load Chart
Load Test Report No. :………….

U

L

IP
A

M

2.3

IG

A

NDT Report No. :……….
NDT Report No. :……….
NDT Report No. :……….
NDT Report No. :……….

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

NCR No. :…………
Executive Summary
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KRITERIA PENERIMAAN CRANE
(STATIONARY)
No.

Deskripsi

1.1

Sistem Manajemen Kualitas
Quality Management System forInspection

Referensi dan Bukti

S

Tindakan yang dilakukan

Buku Panduan Operasi & Perawatan
Operation and Maintenance Manual Book

1.3

Name Plate

Telaah apakah data teknis sama dengan name plate

1.4

Riwayat Data (catatan perawatan)
Maintenance Record (history data)
 Preuse inspection
 Monthly inspection
 Quarterly inspection
 Annual inspection

Telaah apakah mempunyai maintenance record:
‐ Pre‐use inspection
‐ Monthly inspection
‐ Quarterly inspection
‐ Annual inspection

IG

M

IP
A

L

U

D
O

M
ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

Quality Manual: Ref……………..
Revision No : No……………
Based Upon: ISO 900…. / Other Standard……..

A

1.2

Telaah apakah sudah mempunyai Quality Management
System yang mencakup:
‐ Organization
‐ Authority / Responsibility
‐ Job Descriptions for key persons
‐ Internal Quality Audit
‐ Documentation Change Control
‐ Job Instruction Procedures
‐ Non‐Conformance / Corrective Action
Telaah apakah Quality Management System telah diakreditasi
oleh Certification Body
Periksa apakah crane mempunyai manufacturer operation
and maintenance manual book

Name of Body……….
Certificate No………..
Valid to date…………
Manufacturer Operation and Maintenance Manual Book:
‐ Crane Type
:………..
‐ Model
:………..
Manufacturer Data
API RP 2D Sec. 4.2.2
Written, dated and initialed initial, monthly and annual
inspection report, as well as record of repair and modification
carried out on crane in accordance with this recommended
practice, will be kept readily available for a period of two years
at an appropriate location. The person performing the
inspection must be identified on the inspection record
‐ Pre‐use inspection
‐ Monthly inspection
‐ Quarterly inspection
‐ Annual inspection
Initial Inspection Record No. :……..
‐ Pre‐use inspection record no :
‐ Monthly inspection record no :
‐ Quarterly inspection record no :
‐ Annual inspection record no :
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1.5

Sertifikat operator crane
Operator crane certificate

Tindakan yang dilakukan

Referensi dan Bukti

‐ Telaah apakah operator crane telah mempunyai kualifikasi
yang disyaratkan INSPEKTUR TAMBANG

API RP 2D Sec 3.1.1
Qualification for Operators. Operators shall be required to
successfully meet the qualifications for the specific type crane
that they are operating

A
IG
M

IP
A

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan boom, baut, mur, pin

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan boom, baut, mur, pin

M

2.1.3

Periksa kondisi sambungan boom, baut, mur, pin.

L

2.1.2

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi.

U

2.1.1

2.1.4

Batang utama
Main boom
Rangka penguat
Bracing

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

API RP 2D App.C. 4.1.2
Inspection for bent chord members, missing and broken lacing
and cracked weld on critical members.
Boom section end connection should be inspected for cracked
weld, deformation and corrosion.

API RP 2D App.C. 4.1.2
Inspection for bent chord members, missing and broken lacing
and cracked weld on critical members.
Boom section end connection should be inspected for cracked
weld, deformation and corrosion.

D

2.1

Pemeriksaan Fisik
Physical Inspection
Pemeriksaan Visual & Uji Fungsi
Visual Inspection & Functional Test
Boom Bagian Atas
Upper Boom Section
Batang utama
Main boom
Rangka penguat
Bracing
Sambungan boom, baut, mur , pin
Interconnection Boom bolt, rivet, pin
Boom Insert
Insert Boom Section
Batang utama
Main boom
Rangka penguat
Bracing
Sambungan boom, baut, mur , pin
Interconnection Boom bolt, rivet, pin
Boom Bagian Bawah
Lower Boom Section
Batang utama
Main boom
Rangka penguat
Bracing
Sambungan boom, baut, mur , pin
Interconnection Boom bolt, rivet, pin
Sambungan Fly Jib
Fly Jib Extension

O

2.

S

Crane Operator Certificate No. :…….

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan boom, baut, mur, pin

API RP 2D App.C. 4.1.2
Inspection for bent chord members, missing and broken lacing
and cracked weld on critical members.
Boom section end connection should be inspected for cracked
weld, deformation and corrosion.

API RP 2D App.C. 4.1.2
Inspection for bent chord members, missing and broken lacing
and cracked weld on critical members.
Boom section end connection should be inspected for cracked
weld, deformation and corrosion.
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2.1.9

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

S

API RP 2D App.C. 4.1.2
Inspection for bent chord members, missing and broken lacing
and cracked weld on critical members.
Boom section end connection should be inspected for cracked
weld, deformation and corrosion.

A
IG

IP
A

M

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan baut, mur, pin

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan baut, mur, pin

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

M

2.1.8

Periksa struktur dan sambungan las apakah ada deformasi,
bent, dent, crack dan korosi
Periksa kondisi sambungan baut, mur, pin

L

2.1.7

Sambungan boom, baut, mur , pin
Interconnection Boom bolt, rivet, pin
Pengikat Beban Pengimbang
Counterweight Mounted
Penyangga
Support
Rangka penguat
Bracing
Beban penyeimbang
Counterweight
Gantry, AFrame
Gantry, AFrame
Batang utama
Main boom
Sambungan
Splices
Pengarah tali
Rope guide
Bail Dalam / Luar
Inner / Outer Bail
Kerangka
Frame
Telinga
Lifting eye
Puli
Sheaves
Drum Boom , Main & Aux. Hoist
Boom, Main & Aux. Hoist Drum
Kerangka
Frame
Drum
Drum
Kunci
Pawl rachet
Rem
Brake
Kopling
Coupling
Kait Utama
Main Hook
Kait Utama
Main Hook

Referensi dan Bukti

U

2.1.6

Tindakan yang dilakukan

D

2.1.5

Deskripsi

O

No.

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus
Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

API RP 2D App.C. 4.1.2
Inspection for bent chord members, missing and broken lacing
and cracked weld on critical members.
Boom section end connection should be inspected for cracked
weld, deformation and corrosion.

API RP 2D App.C. 4.1.2
Inspection for bent chord members, missing and broken lacing
and cracked weld on critical members.
Boom section end connection should be inspected for cracked
weld, deformation and corrosion.

API RP 2D APP. C. 4.1.2
Inspection for control mechanism for proper adjustment,
excessive wear of component and contamination by foreign
matter including brake and clutch for proper operation.
Manual Book Specification

API RP 2D APP. C. 4.1.2
Inspection for crack, deformation, excessive wear
Manual Book Specification
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2.1.12

IG

A

S

Referensi dan Bukti

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus

API RP 2D APP. C. 4.1.2
Inspection for crack, deformation, excessive wear
Manual Book Specification

L

IP
A

M

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

U

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus
Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

D

2.1.11

Kunci Kait
Safety Latch
Kili‐kili
Swivel
Trunion
Trunion
Puli & Pelindungnya
Sheaves & Guard
Kait Bantu
Auxiliary Hook
Kait bantu
Aux. hook
Kunci Kait
Safety Latch
Kili‐kili
Swivel
Trunion
Trunion
Puli
Sheaves
Pulley
Sheave
Pulley
Sheaves
Pin
Pin
Pelindung
Sheaves guard
Tali Kawat Baja Utama / Bantu
Main / Auxiliary Hoist
Tali kawat
Wire rope
Samb. Pengikat
Splices
Ujung tali
Dead end point

Tindakan yang dilakukan

Periksa kondisinya apakah ada putus, kinking, pengurangan
diameter, crushing, birdcaging dan cacat lainnya

O

2.1.10

Deskripsi

M

No.

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

API RP 2D APP. C. 4.1.2
Inspection for excessive wear ,crack , rope path alignment and
bearing condition
Manual Book Specification
API RP 2D. App. C.5.1.3
In running Rope 6 randomly broken in 1 lay or 3 broken in
1strand.
Standing rope more than 2 broken wires in 1 lay in section
beyond end connection or more than 1 broken wire at an end
connection
Kinking, crushing, bird caging or other damage.
Reduction from nominal diameter more than:
3/64” for diameter up to 3/4” including
1/16” for diameter 7/8” up to 1 1/8 “ including
3/32” for diameter 1 1/8” up to 1 1/2” including
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2.1.15

Referensi dan Bukti
API RP 2D. App. C. 4.1.2
Inspection for determine and monitor wear, fatique, corrosion
and the overall operational condition

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus
Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

M

IG

A

S

Manual Book Specification

API RP 2D. App. C. 4.1.2
Inspection for weldment in the crane pedestal and supporting
dack structure for fracture, deformation and corrosion.
Special attention should be path to areas of rust and spilled
paint.

U

L

IP
A

Periksa kondisinya apakah kebocoran, crack, aus, deformasi
Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

D

2.1.14

Meja Putar
Slewing Mechanism
Ring atas / bawah
Upper/lower ring
Sambungan pengikat
Bolts & nuts
Gigi Swing
Swing gear
Pengunci
Lock
Rem
Brake
Pedestal
Pedestal
Rangka & sambungan las
Frame & weld joint
Lobang pemeriksaan
Inspection hole
Tangga
Ladder
Pagar
Railing
Jembatan
Bridge/trestles
Baut & mur
Bolt & nut
Lain‐lain
Other
Rangka & sambungan las
Frame & weld joint
Lobang pemeriksaan
Inspection hole
Platform
Platform
Penggerak Utama
Main Engine
Pendingin
Cooling System
Tali Kipas
Fan Belt
Pelumas
Lubrication

Tindakan yang dilakukan

O

2.1.13

Deskripsi

M

No.

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

Periksa kondisinya apakah ada kebocoran, crack, deformasi,
aus
Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

API RP 2D. App. C. 4.1.2
Inspection for Gasoline, diesel, electric or other power plants
for proper performance with applicable safety requirement.
Manual Book Specification
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2.1.18

M

IG

A

S

Referensi dan Bukti

API RP 2D. App. C. 4.1.2
Inspection for Electrical apparatus for malfunctioning, signs of
excessive deterioration, dirt and moisture accumulation.
Manual Book Specification

U

L

IP
A

Periksa kondisinya apakah berfungsi dengan baik dan aman
sesuai dengan yang disyaratkan Manual Book Specification

Periksa kondisi apakah terdapat crack, kebocoran,
kontaminasi
Periksa apakah set pressure valve telah sesuai dengan
pressure capacity
Periksa kondisinya apakah berfungsi dengan baik dan aman
sesuai dengan yang disyaratkan Manual Book Specification

D

2.1.17

Dudukan Mesin
Engine Mountin
Pelindung
Safety Guard
Knalpot
Muffler, Spark arrestor
Penghispan udara
Air Inlet
Kunci Darurat
Emergency lock
Sistem Kelistrikan
Electrical System
Kabel Panel
Cable & Panel
Sistem pengontrol
Control System
Sistem pengaman
Main Brake
Saklar/ kontaktor
Switch/ Contactor
Sistem pembumian
Grounding System
Pelindung Kabel
Insulation
Sistem Hidraulic
Hydraulic System
Selang tek. Tinggi
High Pressure Hose
Pengumpul
Hydraulic Accumulator
Pompa
Hydraulic Pump
Katup Kendali
Control Valve
Katup Pembagi
Three Way Valve / Relief Valve
Tanki Penimbun
Reservoir Tank
Sistem Pneumatik
Pneumatic System
Kompressor
Compressor

Tindakan yang dilakukan

O

2.1.16

Deskripsi

M

No.

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

API RP 2D. App. C. 4.1.2
Inspection for Hydraulic & Pneumatic System for:
Crack in valve housing
Improper return of spool to neutral position
Leak at spool or joint
Sticking spool
Failure of relief valve to attain correct pressure setting
Relief valve pressure shall be checked as specified by the
manufacturer
Manual Book Specification

Periksa apakah segel PSV terpasang dengan baik sesuai
dengan set pressure capacity

API RP 2D. App. C. 4.1.2
Inspection for Hydraulic & Pneumatic System for:
Crack in valve housing
Improper return of spool to neutral position
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Referensi dan Bukti
Leak at spool or joint
Sticking spool
Failure of relief valve to attain correct pressure setting
Relief valve pressure shall be checked as specified by the
manufacturer

S

Periksa kondisinya apakah berfungsi dengan baik dan aman
sesuai dengan yang disyaratkan Manual Book Specification

M

IG

A

Manual Book Specification

IP
A

Periksa kondisinya apakah ada crack, deformasi, aus dan
berfungsi dengan baik

U

L

Periksa kondisinya apakah sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh Manual Book Specification

D

Selang
Hose/tubing
Pengumpul
Accumulator
Pompa
Pump
Katub kendali
Control valve
Katub pengaman
PSV
Tanki penimbun
Air receiver tank
Ruang Kontrol Cabin
Conrol Room / Cabin
Rangka / dinding
Cabin Frame Wall
Jendela, Pintu
Window, door
Lantai, Tangga
Platform, ladder
Pegangan tangan
Handrail
Kaca spion
Mirror
Kalkson, Alarm
Horn, alarm
Kaca, Pembersih
Wind Shield, wiper
Tuas, Pedal, Tombol
Pedal, Push Button
Petunjuk Operasi
Operation signal
Alat Pengontrol
Control Devices
Rangka / dinding
Cabin Frame Wall
‐ Tekanan Pelumas
Lubrication Gauge
‐ Tekanan Udara
Air Pressure Gauge
‐ Arus, Tegangan
Ampere, Voltage

Tindakan yang dilakukan
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API RP 2D. App. C. 4.1.2
Inspection for the control system in the operator cabin or on
control board shall good and normal functioned
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Referensi dan Bukti

U
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Periksa apakah peralatan berfungsi dengan baik sesuai
dengan yang dipersyaratkan Manual Book Specification

D

‐ Suhu Mesin
Eng. Temp. Gauge
‐ Tanda Kecepatan
Speedometer
APAR
Fire Extinguisher
Alat Komunikasi
Radio Comm.
Kunci Kontak
Master Switch
P3K
First Aid Kit
Kotak Kunci
Tool Box
Perlengkapan Safety
Safety Devices
Tali Utama
Main Hoist Limit Switch
Tali bantu
Aux. Hoist Limit Switch
Gerak boom
Boom Hoist Limit switch
Telescopic
Telescopic Limit Swith
Indicator Level
Level Gauge
Indikator Beban
Load Indicator
Indikator Sudut
Angle Indicator
Tekanan Hyd.
Hyd. Pressure Gauge
Tabel Beban
Load Chart
Kecepatan Angin
Anemometer
Lampu Menara
Tower Light
Lampu Kerja
Flood Light

Tindakan yang dilakukan
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API RP 2D. App. C. 4.1.2
Inspection for all safety devices for malfunction
Inspection for Load indicator, boom angle indicator, boom shall
be functioned and calibrated
Boom limit switch & anti two block switch shall be functioned
The control system shall good and normal functioned
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2.2

Pengujian Tidak Merusak
Non Destructive Test

Tindakan yang dilakukan

Referensi dan Bukti

Periksa apakah laporan telah ditandatangani oleh orang yang
berwenang
Periksa apakah pemeriksaan NDT telah dilaksanakan
seluruhnya sesuai dengan persyaratan / rencana

API Spec. 2C Sec. 15.2
Any deficiencies, such as those listed, shall be examined and
determination made as to whether they constitute a hazard

Pengujian Beban
Load Test

M

Periksa apakah Uji Beban telah dilaksanakan sesuai dengan
table beban (load chart) dari pemanufaktur

M

O

D
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NDT Report No. :……….
NDT Report No. :……….
NDT Report No. :……….
NDT Report No. :……….
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API RP 2D. App. E
‐. Shall be based on the approved load test procedure
‐. The test loads for all lifts shall be based on crane rating chart,
wire rope strength, available hoist line pull and number of
part line. The static test load and the test radius should be
calculated to load the crane as follows:
Static Rated Load (lbs.)
Specific Radius
Up to 40.000
40.000 to 100.000
Over 100.000

Test load in Excess of
Static Rated Load
25%
10.000
10%

at a

‐. The load test should be at 50% SWL & 100% SWL (dynamic
load test) with swing & Overload (static load test without
swing).
‐. Re rated of load shall not more than original load and re
rating shall be readily available.
‐. Crane load indicator shall not be used to test cranes, but the
readings should be recorded on each lift where load
indicators are installed on the crane.
ASME B30.8 8‐2.2.2
Test loads shall not be less than 100% or more than 110% of
the rated load
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Tindakan yang dilakukan

Pelaporan
Reporting

Referensi dan Bukti

Yakinkan apakah berdasarkan hasil audit dan inspeksi telah
disertakan juga close out dari NCR bila ada
Buat Executive Summary tentang pemeriksaan yang telah
dilakukan serta rekomendasinya bila ada

NCR No. :…………
Executive Summary
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Boom Crane
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Splice Wire

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

Splice Wire

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
LAMPIRAN
HAL: 4 / 7

LAMPIRAN. 5
Rejected

A

M

IG
A

S

Accepted

Splice Wire

M

O

D

U

L

IP

Splice Wire

Splice Wire

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

Splice Wire

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
LAMPIRAN
HAL: 5 / 7

LAMPIRAN. 5
Rejected

M

IG
A

S

Accepted

Sling

M

O

D

U

L

IP

A

Sling

Sling

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

Sling

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
LAMPIRAN
HAL: 6 / 7

LAMPIRAN. 5
Rejected

M

IG
A

S

Accepted

Sling

M

O

D

U

L

IP

A

Sling

Sling

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

Sling

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT

REF:
TRAINING
LAMPIRAN
HAL: 7 / 7

LAMPIRAN. 5
Rejected

M

IG
A

S

Accepted

M

O

D

U

L

IP

A

Sling

ALIM SAADI, AHLI K3 PA&A
alimsaadi@centrin.net.id; APRIL 2011

Sling

BUKU PANDUAN
PEMERIKSAAN ALAT ANGKAT DAN ANGKUT
UNTUK CALON AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN
ANGKUT
LAMPIRAN. 6

REF:
TRAINING
LAMPIRAN
HAL: 1 / 8

Pengujian Dinamis dan Statis
Pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat atau crane secara berkala
diperlukan agar pesawat angkat atau crane yang dioperasikan tersebut dapat bekerja
secara

efektif,

efisien

dan

produktif

sehingga

keselamatan

kerja

didalam

pengoperasiannya lebih terjamin. Salah satu jenis pemeriksaan yang harus dilakukan
terhadap pesawat angkat atau crane tersebut adalah pengujian statis dan pengujian
dinamis. Pengujian statis dilakukan untuk mengetahui batas beban maksimum yang

S

diijinkan saat crane berada pada posisi tidak bergerak. Pengujian statis dilakukan

IG
A

dengan beban 110‐125% SWL (Safe Working Load). Pengujian dinamis dilakukan untuk
mengetahui batas beban maksimum yang diijinkan ketika crane tersebut bergerak, baik
itu pergerakan crane (crane movement), atau perpindahan muatan (equipment

M

movement). Pengujian dinamis dilakukan dengan beban 100% SWL (Safe Working
Load).

A

Pengujian, baik statis maupun dinamis harus dilakukan pada setiap hook.

IP

Outriggers atau stabilizer diperpanjang sebagaimana yang telah ditentukan oleh pabrik

L

pembuat. Sedangkan tingkat pembebanan crane diambil sebagaimana yang telah

U

ditentukan oleh load grafik produsen. Setelah kedua jenis pengujian tersebut dilakukan,

D

crane tidak dapat diberi beban lebih, kecuali telah mendapat persetujuan dari lembaga

O

inspeksi atau produsennya (manufacturer). Penetapan batas pembebanan harus

I.

M

dilakukan sesuai dengan instruksi dari pabriknya (manufacturer’s instruction).

Pengujian Statis

Pengujian untuk boom & hoist utama dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
(1) Naikkan beban uji dari permukaan tanah dan tahan selama 10 menit dengan
booming pada radius maksimum;
(2) Putar beban untuk memeriksa operasi bantalan;
(3) Jangan melakukan beban hoist pawl atau boom;
(4) Amati penurunan yang mungkin terjadi yang menunjukkan kerusakan atau
perubahan komponen boom, rem tangan atau outriggers;
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(5) Untuk crane yang lain, pengujian diulang (kecuali untuk step (2)) pada radius
minimum, beban maksimum, dan boom sepenuhnya diperpanjang. minimal
radius dan beban maksimum radius untuk tiap jenis crane dapat dilihat pada
manufacturer’s instruction.
II.

Pengujian Dinamis

Pengujian untuk hoist dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
(1) Angkat dan turunkan beban uji pada setiap titik controller hoist dan visual amati
kontrol halus antara titik;

IG
A

S

(2) Turunkan beban uji untuk membongkar komponen hoist, tunggu 5 menit, dan
melanjutkan pengujian.

Pengujian untuk boom dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

M

(1) Visual amati untuk kelancaran rotasi antara titik controller boom:
(2) Mulai dari radius maksimum, meningkatkan boom untuk minimal radius

A

menggunakan point boom controller;

IP

(3) Turunkan boom melalui semua titik controller.
Pengujian untuk rem hidrolik dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

U

L

(1) Mulai dengan boom dekat radius maksimum dan dengan beban uji sekitar 2 ft
(0,6 m) dari permukaan tanah;

D

(2) Turunkan tes viral menggunakan titik kontrol pertama boom kerekan;

M

beban.

O

(3) Menerapkan rem kaki ‐ ini harus menghentikan menurunkan gerakan boom dan
Pengujian pengereman dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
Putar kiri dan kanan dengan kecepatan lambat dan menerapkan pengereman secara
periodik selama rotasi: masing‐masing rem harus menunjukkan kemampuannya untuk
menghentikan gerakan berputar secara halus (tidak kasar).
Pengujian gerak dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
Tes ini harus dilakukan dengan booming pada radius maksimum yang diperbolehkan
diposisikan 90o dan pergerakan crane dengan kecepatan yang lambat. Yang perlu
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diperhatikan area lintasan crane selama pengujian ini bebas dari hambatan (uji ini tidak
berlaku untuk jenis floating crane)
Pengujian test swing dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: (bila diperlukan)
Ayunkan beban uji (di mana ruang yang tersedia) melalui jangkauan kerja radius
maksimum, menghentikan beban pada beberapa point (titik). seharusnya tidak ada
simpangan yang berlebihan di salah satu titik‐titik ini (simpangan yang signifikansi
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harus dievaluasi).
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