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ABSTRAKSI 

Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang 

mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas 

buang engine. Biasanya digunakan dalam pembakaran mesin untuk 

meningkatkan tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan 

udara yang memasuki mesin. Keuntungan dari turbocharger adalah 

memberi udara yang lebih sehingga menghasilkan peningkatan yang 

lumayan banyak dalam power atau tenaga mesin. Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisa Sistem Turbocharger, pengaruh nilai end play yang 

besar, dan mengidentifikasi terjadinya trouble sebelum masa waranty 

pada unit Motor Grader GR 135. 

Prosedur pemeriksaan pada turbocharger yaitu pemeriksaan 

secara visual pada turbocharger sistem, dust indikator, dan engine. Selain 

itu, juga dilakukan pengukuran nilai end play pada turbin shaft untuk 

mengetahui standart besar nilai end play pada turbocharger yang 

mengalami trouble, dan pengukuran tekanan oli lubrication untuk 

mengetahui besar tekanan oli yang masuk ke sistem pelumasan 

turbocharger. 

Hasil dari analisa menunjukkan bahwa penyebab trouble pada 

turbocharger adalah tersumbatnya saluran oli pada sistem lubrication 

karena banyak kotoran yang masuk pada sistem pelumasan dan operator 

sering mengabaikan prosedur yang ada dalam unit. 

Kata kunci: Turbocharger,Aftercooler,  Bearing 

iii 
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1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Seiring waktu ke waktu teknologi semakin berkembang dan 

perkembangan tersebut diterapkan pada sebuah bidang alat berat, 

penulis melakukan analisa  pada alat berat Motor Grader (XCMG GR 

135). Motor grader yaitu alat berat yang berfungsi untuk alat perata dan 

memperlebar pada pekerjaan proyek, sehingga pada unit ini 

membutuhkan power yang besar agar pekerjaan dapat selesai seperti 

yang diinginkan. 

Pada alat berat tersebut memakai sistem pemasukan udara 

dengan menggunakan turbocharger aftercooler. Dalam sistem 

turbocharger aftercoller dibedakan menjadi tiga yaitu: 

1. AATAC (Air To Air Aftercooler) 

2. WJAC (Water Jacket  Aftercooler ) 

3. SCAC (Separate Circuit  Aftercooler) 

Dalam sistem turbocarger aftercooler jadi udara sebelum 

memasuki intake manifold didinginkan terlebih dahulu agar density 

(kerapatan udara) lebih padat sehingga dapat meningkatkan power dan 

efisiensi bahan bakar hingga 7% pada beberapa rating engine . Pada 

motor grader ini memakai turbocharger aftercooler dengan jenis WJAC 

(Water Jacket  Aftercooler ) 

1.2 Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir  ini adalah : 

a. Menjelaskan sistem Turbocharger Motor G rader (XCMG GR 135). 

b. Menjelaskan cara kerja turbocharger tersebut dan jenis sistem 

pemasukan udara. 

c. Identifikasi trouble yang sering terjadi pada turbocharger dan mengurangi 

trouble terjadi kembali. 
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d. Maintenance  yang harus dilakukan pada turbocharger tersebut. 

2. DASAR TEORI 

2.1 LANDASAN TEORI 

Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang 

mendapat daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas 

buang engine. Biasanya digunakan dalam pembakaran mesin untuk 

meningkatkan tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan 

udara yang memasuki mesin. Keuntungan dari turbocharger adalah 

memberi udara yang lebih  sehingga menghasilkan peningkatan yang 

lumayan banyak dalam power atau tenaga mesin. 

Turbocharger ditemukan oleh seorang insinyur Swiss Alfred Buchi. 

Patennya untuk turbocharger diaplikasikan untuk dipakai tahun 1905. 

Lokomotif dan kapal bermesin diesel dengan turbocharger mulai terlihat 

tahun 1920. 

Sebuah kerugian dalam mesin bensin adalah rasio kompresi 

harus direndahkan (agar tidak melewat tekanan kompresi maksimum dan 

untuk mencegah knocking mesin) yang menurunkan efisiensi mesin 

ketika beroperasi pada tenaga rendah. Kerugian ini tidak ada dalam 

mesin diesel diturbocharge yang dirancang khusus. Namun, untuk 

operasi pada ketinggian, pendapatan tenaga dari sebuah turbocharger 

membuat perbedaan yang jauh dengan keluaran tenaga total dari kedua 

jenis mesin. Faktor terakhir ini membuat mesin pesawat dengan 

turbocharger sangat menguntungkan; dan merupakan awal pemikiran 

untuk pengembangan alat ini. 

2.1.1 SISTEM DALAM TURBOCHARGER 

Sistem saluran pemasukan udara dan pembuangan gas 

sisa pembakaran  ( Intake& Exhaust system) merupakan salah 

satu sistem pada diesel engine yang bekerja untuk menyalurkan 
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udara  ke dalam ruang bakar engine dan mengeluarkan gas sisa 

pembakaran ke atmosfir. Sistem ini mempunyai komponen utama, 

seperti: Precleaner, Air cleaner, Intake, Exhaust manifold dan 

Mufller. Selain itu juga mempunya i komponen lainya diantaranya: 

turbocharger, aftercooler, dust indicator dan lain -lain. Komponen 

yang terkait dalam alat bantu untuk pemasukan udara ada 

beberapa macam yaitu : 

a) Pre Cleaner 

b) Air Cleaner 

c) Dust Indikator 

d) Intake Manifold 

e) Exhaust Manifold 

f) Muffler 

 

2.1.2 SISTEM PEMBAKARAN MESIN DIESEL 

 Mesin diesel adalah sebuah mesin pembakaran internal 

yang menggunakan panas kompresi untuk memulai pengapian 

dan membakar bahan bakar yang telah dipompa atau disuntikan 

ke dalam ruang pembakaran. Ini berbeda dengan mesin busi 

seperti mesin bensin  atau mesin gas, yang menggunakan busi 

untuk menyalakan campuran udara bahan bakar. Pembakaran 

membutuhkan syarat tiga unsur, unsur tersebut sering disebut 

segitiga api artinya dalam pembakaaran harus terdapat 

panas,udara dan bahan bakar tanpa salah satu unsur tersebut 

pembakaran tidak akan bisa terjadi atau berlangsung. 
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Gambar 1 Proses pembakaran mesin diesel 

Pada motor diesel tidak diperlukan sistem pengapian 

seperti halnya pada motor bensin, namun dalam motor diesel 

diperlukan sistem injeksi bahan bakar yang be rupa pompa injeksi 

(injection pump) dan pengabut (injector) serta perlengkapan bantu 

lain. Bahan bakar yang disemprotkan harus mempunyai sifat dapat 

terbakar sendiri  (self ignition).  

2.2 TURBOCHARGER 

Turbocharger merupakan alat bantu pemasukan udara yang 

berfungsi untuk memaksa udara yang akan masuk ke ruang pembakaran 

dan udara tersebut di mampatkan oleh sebuah impeller yang satu shaft 

dengan turbin yang memanfaatkan dari sisa gas pembakaran. 
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Gambar 2Sirkulasi udara pada turbocharger 

Dengan adanya alat bantu dalam pemasukan udara dapat 

memberikan beberapa keuntungan untuk unit yang kerjanya 

membutuhkan power atau tenaga yang besar, adapun manfaat atau 

keuntungan dari turbocharger yaitu : 

a. Dapat menghemat emisi bahan bakar 7% dengan rating 

engine standart. 

b. Membantu kerja piuston sehingga dapat menambah power 

pada enggine. 

c. Udara yang masuk lebih padat atau bertambah hingga 

mencapai 30% sehingga dapat memaksimalkan kinerja 

engine. 

Pada unit yang menggunakan Turbocharger dapat menambah 

power engine sehingga kinerja unit lebih bertenaga sehingga cocok 

diterapkan pada unit yang kinerjanya membutuhkan rating engine yang 

besar. Dan lebih maksimalnya lagi kinerja pada Turbocharger dilengkapi 

dengan aftercooler artinya sebelum udara masuk ke intake manifo ld di 

dinginkan terlebih dahulu agar density udara lebih rapat dan padat. 

2.2.1 PRINSIP KERJA TURBOCHARGER 
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Pembakaran dalam mesin diesel membutuhkan udara 

yang lebih untuk menambah tenaga dalam spesifikasi engine yang 

telah didesain untuk melakukan pekerjaan yang berat maupun 

ringan. Seiring perkembangan di era yang modern ini memsin 

diesel dilengkapi dengan sistem turbocharger dan turbocharger 

aftercooler, dimana alat bantu tersebut dapat menambah asupan 

udara dalam proses pembakaran 

Turbocharger merupakan alat bantu pada masukan udara 

yang dipaksa masuk ke intake manifold  atau ruang pembakaran, 

turbocharger berputar ketika engine runing, dapat berputar 50.000 

sampai 150.000 rpm sehinga udara yang masuk cukup banyak, 

untuk mengantisipasi terjadi trouble didala m turbocharger 

dilengkapi dengan wastegate. 

 Wastegate berfungsi untuk membatasi tekanan udara 

pada intake manifold, bekerja disaat udara didalam intake manifold 

penuh atau tekananya sudah maksimal dan wastegate  menarik 

tuas katub pada mufler sehingga gas sisa pembakaran sebagian 

keluar by pass  sehingga mengurangi gerak turbin 

2.2.2 ISTILAH DALAM TURBOCHARGER 

Dengan teknologi yang berkembang alat bantu pemasukan 

udara agar lebih maksimal dan padat menerapkan sistem 

aftercooler. Sebenarya turbocharger aftercooler tidak beda jauh 

dengan turbocharger tanpa aftercooler, ada komponen tambahan 

pada sistem turbocharger aftercooler yaitu berupa core atau 

pendingin artinya udara yang akan masuk ke intake manifold di 

dinginkan terlebih dahulu agar density udara lebih tambah rapat 

dan padat. Biasanya alat- alat berat yang kerjanya    
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membutuhkan power yang tinggi menggunakan sistem pendingin 

ini, karena bisa lebih maksimal kinerjanya. Turbocharger 

Aftercooler sendiri juga terbagi menjadi tiga macam jenis 

diantaranya yaitu : 

 

- AATAC (Air to Air Aftercooler) 

- JWAC (Jacket Water Aftercooler) 

- SCAC (Saparate Circuit Aftercooler) 

Turbocharger dengan sistem aftercoller  dapat menambah 

power engine karena udara yang akan masuk didinginkan terlebih 

dahulu melalui komponen pendingin sehingga udara lebih rapat 

dan padat yang masuk pada intake manifold 

2.3 JENIS  DASAR TURBOCHARGER 

Turbocharger merupakan alat bantu untuk pemasukan udara yang 

dapat membantu memaksa udara ke dalam intake manifold dengan 

mengandalkan sisa gas pembakaran untuk mengeraklan turbin shaft. 

Dengan adanya tekhnologi berkembang turbocharger di maksimalkan 

lagi dengan cara mendinginkan udara sebelum masuk ke intake 

manifold karena lebih dingin udara yang masuk sehingga udara lebih 

rapat dan dapat maksimal, sehingga power engine dapat  bertambah.  

Turbocharger yang dilengkapi dengan sistem pendingin udara 

sebelum masuk ke intake manifold   disebut dengan turbocharger 

aftercoller, perbedaan dengan turbocharger biasa yaitu terdapat 

komponen pendingin berfungsi untuk mendinginkan udara sebelum 

masuk ke intake manifold, melewati core pendingin terlebih dahulu untuk 

diturunkan suhu udaranya tetapi cara kerja turbocharger tidak ada 

perbedaan tetap digerakan dengan sisa gas pembakaran pada engine, 
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untuk memutar turbin shaft dan impeller ikut berputar sehingga 

memaksa udara untuk masuk ke dalam intake manifold. 

2.3.1 SISTEM  AFTERCOOLER PADA TURBOCHARGER 

Proses pembakaran memerlukan syarat segitiga api untuk 

dapat berlangsungnya langkah kompresi dalam engine. syarat 

proses segitiga api disini meliputi bahan bakar,udara (O2) dan 

panas ( Api) apabila dalam proses pembakaran tanpa salah satu 

segita api tersebut tidak akan bisa terjadi langkah kompresi 

sehingga tidak akan terjadi langkah usaha. 

2.3.2 SISTEM PELUMASAN TURBOCHARGER 

Turbocharger dapat berputar hingga 150.000 rpm sehingga 

dalam sisitem ini pelumasan sangat penting, agar tidak terjadi 

gesekan yang berlebih antara shaft dengan bushing yang dapat 

mengakibatkan trouble atau kerusakan pada komponen 

turbocharger. 

Dalam pelumasan diatas turbocharger dialiri oli paling akhir 

sehingga pada saat awal warming up  sebaiknya tidak terlalu lama 

low idle karena oli bisa saja mengalir tidak maksimal sehingga 

dapat mengakibatkan umur turbocharger menjadi pendek. 

2.3.3 Faktor Penyebab Kerusakan  Pada Turbocharger 

Turbocharger bekerja dengan memanfaatkan gas sisa 

pembakaran sehingga saat engine running turbocharger sudah 

mulai be rputar yang putaranya 50.000 sampai 150.000 rpm. Jadi 

tidak memungkinkan komponen ini dalam keadaan selalu normal, 

troubel pun banyak kemungkinan akan terjadi. 
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Kerusakan yang sering terjadi pada turbocharger akan 

berdampak besar pada kinerja turbocharger sehingga membuat 

kinerja engine akan menurun drastis. Maka dari itu untuk 

mencegah kerusakan pada turbocharger maka harus memahami 

penyebab kerusakan yang sering terjadi pada turbocharger 

sehingga penanganan yang effektif dapat di lakukan sedini 

mungkin guna mengurangi angka down time pekerjaan karena 

rusaknya turbocharger. Berikut troubel yang sering dialami pada 

turbocharger diantaranya disebabkan oleh : 

- Kurangnya pelumasan yang masuk dalam turbocharger 

- Oli pelumas terkontaminasi 

- Temperature yang tinggi yang disebabkan dari gas buang 

- Masuknya material asing ke dalam turbocharger 

Turbocharger berperan sangat penting terutama dalam 

proses pembakaran, harus memerlukan segitiga api untuk bisa 

melakukan pembakaran engine. Segitiga api tersebut meliputi 

bahan bakar,udara  (O2) dan panas. Ketiga unsur tersebut 

merupakan syarat proses pembakaran tanpa salah satu unsur 

segitiga api pembakaran tidak akan terjadi, disini turbocharger 

berperan untuk menyuplai udara yaitu dengan cara memaksa 

udara atau memampatkan udara untuk masuk ke intake manifold. 

Dalam turbocharger pada unit motor grader gr 135 sudah 

dilengkapi dengan sistem aftercooler yaitu komponen tambahan 

untuk menurunkan suhu sebelum masuk ke intake manifold, agar 

density udara lebih rapat dan padat sehingga dapat menambah 

power pada rating engine standart. 

 

 



10 
 

3. PROSEDUR PEMERIKSAAN 

3.1 PEMERIKSAAN DAN MAINTENANCE TURBOCHARGER 

Turbocharger merupakan alat bantu pemasukan udara yang 

berfungsi untuk memaksa udara yang akan masuk ke ruang pembakaran 

dan udara tersebut di mampatkan oleh sebuah impeller yang satu shaft 

dengan turbin yang berputar memanfaatkan dari sisa gas pembakaran. 

Sistem pemasukan udara dibagi menjaadi dua yaitu : 

- Naturally Aspirated : Sistem pemasukan udara dengan 

mengandalkan hisapan piston untuk masuk ke intake. 

- Turbocharger : Sebuah perangkat yang berfungsi untuk 

memaksa udara yang akan masuk ke ruang pembakaran dan 

udara tersebut di mampatkan oleh sebuah impeller yang satu 

shaft dengan turbin yang memanfaatkan  sisa gas 

pembakaran. 

Turbocharger dapat berputar hingga 150.000 rpm sehingga tidak dapat 

kemungkinan untuk terjadi trouble pada turbocharger tersebut. Untuk 

memeriksa turbocharger pada kelayakan pakai dapat dilakukan dengan 

beberapa tahapan, diantaranya dengan pengecekan secara visual 

3.2 TAHAPAN PEMERIKSAAN 

Dalam setiap pembelian unit baru pasti dapat buku pedoman 

maintenace dan cara pengoperasian unit tersebut, tidak sedikit 

kemungkinan para pengguna atau operator mengabaikan prosedur- 

prosedur yang diterapkan oleh perusahaan. Apabila dalam unit 

mengalami kerusakan sehingga  unit  tidak bisa bekerja dengan efektif 

dan tentunya mengurangi angka down time sehingga perusahaan akan 

dapat mengalami kerugian yang besar. 
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3.2.1 PEMERIKSAAN SECARA VISUAL 

Dalam pengecekan ini sudah dijelaskan diatas, untuk mekanik 

yang sudah berpengalaman pasti tahu ciri- ciri kerusakan dalam engine 

dengan melihat ataupun mendengar suara sistem engine tersebut. Dan 

mekanik mendapatkan kesimpulan yaitu : 

a) Gas buang berwarna kebiru- biruan hal ini menandakan ada oli yang 

ikut terbakar, pengecekian ini harus dilakukan pada siang yang cerah 

agr dapat terlihat asapnya dan oli yang terbakar tersebut ada 

beberapa kemungkinan penyebabnya yaitu bisa dari valve intake atau 

exhaust, ring piston atau liner dan bisa dari turbocharger. 

b) Terdengar suara yang bising yang berasal dari turbocharger, itu dapat 

disimpulkan bahwa nilai end play turbocharger tersebut sudah dalam 

batas limit atau melebihi batas standart pabrikan. 

Pada waktu unit dijalankan engine tidak bertenaga dan disaat putaran 

tinggi suara engine tersendat- sendat, memungkinkan udara yang masuk 

ke intake tidak maksimal dapat diasumsikan turbocharger bekerja tidak 

maksimal 

3.2.2 PROSES PENGUKURAN NILAI END PLAY 

Sebelum tahap dissembly pada turbocharger, jangan abaikan 

safety first dengan memakai APD (Alat Pelindung Diri) agar terhindar atau 

meminimalisir terjadinya incident yang banyak kemungkinan terjadi. Untuk 

memudahkan pengukuran turbocharger harus dilepas dari unit dan 

dilakukan pengukuran di lab, karena butuh ketelitian yang tepat agar tidak 

terjadi kesalahan dalam order spareparts. Sehingga tidak menghabiskan 

waktu yang lama untuk memperbaiki unit tersebut. 
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Gambar 3 Pengukuran Nilai End Play 

 

Pada saat pengukuran saya ketahui nilai end play terlalu tinggi, 

melebihi batas limit yang ditentukan dari buku pedoman perawatan pada 

unit. Nilai end play yang saya ketahui pada saat pengukuran : 

?  Nilai End Play Axial    : 0.13 mm 

?  Nilai End Play Radial : 0.95 mm 

 

Nilai end play tersebut melebihi batas limit standart yang telah 

ditentukan sehingga mengakibatkan kinerja pada turbocharger kurang 

maksimal dan menyebabkan peforma turun dalam engine. 

3.2.3 VISUAL INSPECTION TURBOCHARGER 

Visual Inspection adalah suatu prosedur yang dilakukan setelah 

melakukan disassembly pada suatu komponen yang bertujuan untuk 

mengetahui kerusakan pada komponen tersebut dan menganalisa 

kerusakan yang ada pada komponen agar dapat diketahui penyebab 



kerusakan serta memungkinkan untuk menanggulangi penyebab 

kerusakan agar kerusakan dapat di minimalisir. 

Sebenarnya pemeriksaan ini tidak dianjurkan dalam unit XCMG 

Motor Grader GR 135 pada turbocharger, karena dengan cara ini bisa 

dapat menganalisa komponen apa saja yang rusak didalam turbocharger. 

Karena pada turbocharger, tidak dapat diganti per komponen yang a rtinya 

harus diganti dengan assy atau order dari pabrikan  tidak dapat diganti per 

komponen. Karena setingan didalamnya harus detail atau akurat karena 

sangat berpengaruh dengan kinerja pada engine  kalau tidak 

memperhatikan anjuran yang berlaku.Terutama dalam pemasukan udara 

sehingga engine tidak bertenaga kalau penyuplaian udara terhambat atau 

tidak maksima l untuk masuk ke intake manifold . Banyak penyebab yang 

sering terjadi pada turbocharger yang diakibatkan  oleh beberapa hal, 

baik yang disadari maupun tidak disadari. 

 

Gambar 4 Lubricating Engine 
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Terutama adalah kurangnya pelumasan pada turbocharger, karena 

letaknya pling atas sehingga jalan paling akhir pelumasanya setelah 

komponen- komponen lainya. Sehingga saat warming up harus 

diperhatikan agar tidak dalam low idle terlalu lama karena dapat 

mengakibatkan tidak maksimalnya aliran oli yang melumasi pada 

turbocharger. Pada turbocharger dalam unit Motor Grader GR 135 

pelumaanya terletak paling atas. 

4. ANALISA TURBOCHARGER 

4.1 ANALISA KERUSAKAN TURBOCHARGER 

Dari hasil pemeriksaan visual dan melakukan disassembly untuk 

memastikan kerusakan komponen pada  turbocharger tersebut, karena 

pada unit ini turbocharger tidak bisa diganti per komponen yang artinya 

kalau terjadi trouble , turbocharger tersebut harus diganti assy. Karena 

saya dari PT. Gaya Makmur Tractors mendapat tugas dari para mekanik 

dan manager untuk disassembly turbocharger tersebut untuk memastikan 

kerusakan komponen dalam turbocharger,karena sebelumnya sudah 

diketahui nilai end play tinggi dengan mengukur dengan dial indikator. 

Tetapi belum diketahui komponen apa yang rusak didalamnya, sehingga 

penulis dapat tugas untuk disassembly turbocharger tersebut agar dapat 

mengetahui komponen yang rusak didalamnya. 

Motor Grader merupakan alat berat untuk meratakan permukaan 

lahan dan membentuk badan jalan (levelling dan grading ).dengan 

kemampuan Motor Grader yang sangat besar. Motor Grader XCMG 

GR135 mempunyai spesifikasi engine : 

Engine model  : CUMMINS 6BT 5.9-C135 

Rated power/speed : 100 kW/2200 rpm 

Dimension(LxWxH) : 8015×2380×3050 mm 

 

 

 



Operating weight  : 11000kg 

Spesifikasi diatas memiliki arti engine dengan jenis Cummins 

mempunyai 6 cylinder dan displacement 5900 cc 135 hp. Engine ini 

sudah dilengkapi dengan turbocharger aftercoller. 

 

             

Gambar 5 Mengukur Diameter Bearing 

Diketahui Diameter bearing : 

- Diameter Luar (D)  : 15.8 mm 

- Diameter Dalam (d) : 11.3 mm 

Sedangkan dalam nilai standart diketahui nilai bearing: 

- Diameter Luar (D)  : 15.8 mm 

- Diameter Dalam (d) : 11 mm 

nilai end play  standart pabrikan dan batas repair limit. 

? End play (Play in axial direction) standar 0,06 mm to 0,11mm 

repair limit 0,18 mm. 

? End play (Play in radial direction) standar 0,20 mm to 0,40 mm 

repair limit 0,60 mm. 
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Sedangkan yang penulis ketahui pada saat pengukuran salah satu nilai 

end play sudah melebihi batas limit yaitu : 

? End Play (Play in axial direction)  : 0.13 mm 

? End Play (Play in radial direction) : 0.95 mm 

 

Turbocharger  pada (Hour Meter : 2168,6 hour) sudah mengalami 

kerusakan. Berdasarkan informasi yang didapat unit Motor Grader GR 

135 ini perhari bekerja 2 shift, satu shiftnya melakukan 8 jam kerja, jadi 

perhari unit Motor Grader GR 135 melakukan 16 jam kerja. ? ? ? �????? �? ? ? ?�???????�? ? ? ? ? ?? �?? ???? ?? ?�??? �????? �???? ???? ? ???? ?? ???? ? ? ? ?? �? ??? 
 

4.2 ANALISA BEARING PADA TURBOCHARGER 

Sedangkan standar umur dari bearing atau bantalan dapat dihitung 

secara teoritis pada saat perencanaannya seperti berikut (data dari 

katalog  produk Motor Grader XCMG GR135): 

Data bearing yang penulis dapat : 

Kapasitas nominal bantalan dinamis (C)  = 4320 kgf 

Kapasitas nominal statis (C o)    = 3850 kgf 

Diameter dalam (d)     = 11 mm 

Diameter luar (D)     = 15.8 mm 

Kecepatan putar kerja rata -rata (n)   =100000 rpm 

Kecepatan putar maksimal kerja (n max)   =150000 rpm 

Untuk menumpu dua beban antara turbin shaft  
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gas dengan compressor (impeller) sangat sulit  

dihitung pembebananya, sehingga diasumsikan  

dengan Beban ekivalen dinamis(P)    = 100 kgf 

 

a) Faktor kecepatan (fn): 

fn = (33.3 / n)1/3    (Sularso, hal:136) 

fn = (33.3 / 100000)1/3 

fn = 0.069 

jika digunakan pada putaran maksimal kerja: 

fn(max) = (33.3 / nmax)1/3 

fn(max) = (33.3 / 150000)1/3 

fn(max) = 0.06 

b) Faktor umur (fh): 

fh = fn · C/P     (Sularso, hal:136) 

fh = (0.069) · 4320/100 

fh = 2.98 

jika digunakan pada putaran maksimal kerja: 

fh(max) = fn(max) · C/P 

fh(max) = (0.06) · (4320/100) 

fh(max) = 2.59 

c) Umur nominal bearing  (bantalan luncur) (Lh): 

Lh = 500 · (fh)3    (Sularso, hal:136) 

Lh = 500 · (2.98)3 

Lh = 13231.79 jam 

Jika digunakan pada putaran maksimal kerja: 

Lh(max) = 500 · (fh(max))3 

Lh(max) = 500 · (2.59)3 

Lh(max) =8686.98 jam 
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d) Dengan putaran rata -rata kerja engine 1850 rpm turbocharger 

dapat berputar hingga mencapai 100000 rpm dan dalam satu 

hari unit digunakan selama 16 jam kerja dalam 2 shift, maka 

umur bearing tersebut seharusnya: ? ? ? ?�? ? ? ?? ? ?�???????? ? ? �????? �??? �? ???�? ??? ??? �? ???�????? �? �?? ?? ?� ? ? ? ? ? G? ? ����?? ?? ? ?? ? ?????�? ??? �? ???�? ? ?? ? �???? �??? ? ? ? ? G? ? �??? ? ? 

Jadi usia pakai bearing  seharusnya 2.2 tahun pada kecepatan 

rata- rata. 

e) Sedangkan jika digunakan pada putaran kerja maksimal engine 

2200 rpm turbocharger dapat berputar hingga mencapai 150000 

rpm dan dalam satu hari 16 jam kerja, maka secara teoritis usia 

bearing: ? ? ? ?�? ? ? ?? ? ?�?????????? �????? �???? ???�? ??? ?? ?�????�????? �???? �?? ? ??  ? ? ? ? G?? ���???? ? �??? ?? ???�? ? ? ? �????�? ? ?? ? �???? �?? ?? ? ? ? G? ?�?? ? ??  

Jadi usia pakai bearing  seharusnya 1.4 tahun pada kecepatan 

maksimal. 

4.3 LANGKAH PERBAIKAN 

Setelah dilakukan proses analisa diatas penulis dapat 

menyimpulkan penyebab utama kerusakan pada turbocharger adalah 

gerak lubricating  yang tidak sempurna dan oli yang kotor dapat 

mempersumbat jalanya oli yang masuk dalam sistem pelumasan 

turbocharger karena kurangnya memperhatikan maintenance yang 

ditentukan , sehingga dapat menimbulkan gesekan shaft pada bearing  dan 

mengakibatkan cepat ausnya bearing tersebut sehingga menimbulkan 

nilai end play tinggi. Karena bearing  atau bantalan luncur tersebut 

sebagai bantalan saat turbin shaft berputar 50.000 rpm – 150.000 rpm. 

Jadi lubricating atau pelumasan sangat penting dalam waktu unit.  
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