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ANALISA KERUSAKAN VALVE ENGINE EXCAVATOR EXCAVA200 

PINDAD 

Abstrak 

Kepala silinder motor diesel 4 langkah dilengkapi dengan mekanisme katup. 

Katup yang dipasang terdiri dari katup masuk dan katup buang. Katup masuk 

adalah katup yang digunakan untuk membuka dan menutup saluran masuk 

kedalam silinder. Sedangkan katup buang adalah katup yang digunakan untuk 

membuka dan menutup saluran pembuangan sehingga gas buang dapat keluar dari 

dalam ruang bakar. Overlapping yaitu waktu keadaan dimana katup buang belum 

menutup penuh tetapi katup masuk sudah mulai membuka. Overlapping berfungsi 

untuk mendinginkan suhu diruang bakar, membantu pelepasan gas buang serta 

memaksimalkan proses pemasukan bahan bakar. Derajat overlapping sangar 

tergantung dari desain mesin dan seberapa cepat mesin ini bekerja. Hasil analisa 

menunjukan bahwa terdapat kerusakan pada komponen katup yang harus diganti 

seta terjadi persinggungan antara katup dengan dudukan sehingga dilakukan 

perbaikan dengan cara penyekuran. Tindakan pencegahan kerusakan yang lebih 

besar dengan melakukan maintenance secara berkala,  

Kata kunci: Katup, Overlapping, maintenance 

Abstract 

Cylinder head of a diesel motor equipped with a valve mechanism. The valve 

installed consists of the inlet valve and the exhaust valve. The inlet is a valve used 

to open and close the inlet into the cylinder. While the exhaust valve is used to 

open and close the drain so the exhaust gas can come out of the combustion 

chamber. Overlapping is the time when the exhaust valve has not closed fully but 

the inlet valve has begun to open. Overlapping function to cool the temperature in 

the combustion chamber, help release exhaust gas and maximize the fuel intake 

process. The degree of overlapping really depends on the design of the engine and 

how this machine works. The results of the analysis show that there is demage to 

the valve component so it must be replaced and there is a contact between the 

valve and the seat so that repairs are carried out by means of sealing. Greater 

demage prevention measures by carrying out maintenance regularly 

Keywords: Valve, Overlapping, Maintenance. 

1. PENDAHULUAN  

Mesin diesel, bahan bakar diinjeksikan oleh injector nozzel kedalam silinder yang 

didalamnya telah tersedia udara panas yang diakibatkan oleh langkah kompresi. 

Masuknya udara hanya berdasarkan isapan dari piston. Out put mesin diatur atau 

ditentukan oleh banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan sebelum piston 

mendekati akhir langkah kompresi (TMA). Tenaga pembakaran ini kemudian 
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dimanfaatkan untuk menggerakan piston dan kemudian diubah menjadi tenaga 

putaran pada poros engkol. 

Overlapping yaitu waktu keadaan dimana katup buang belum menutup 

penuh tetapi katup masuk sudah mulai membuka. Overlapping berfungsi untuk 

mendinginkan suhu diruang bakar, membantu pelepasan gas buang serta 

memaksimalkan proses pemasukan bahan bakar. Derajat overlapping sangar 

tergantung dari desain mesin dan seberapa cepat mesin ini bekerja. 

Kepala silinder motor diesel 4 langkah dilengkapi dengan mekanisme 

katup. Katup yang dipasang pada kepala silinder terdiri dari katup masuk dan 

katup buang. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil tema 

untuk tugas akhir tentang analisa kerusakan valve engine excavator excava200 

pindad. 

1.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulis tugas akhir yang ingin dicapai oleh penulis: 

a. Menganalisa mekanisme kerusakan valve engine excavator excava200 

pindad 

b. Untuk mengetahui kerusakan katup hisap dan katup buang pada mesin 

excavator excava200 pindad 
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2. METODE 

 

Gambar 1. Flow chart  prosedur pemeriksaan kerusakan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pemeriksaan Awal 

Setelah mengetahui gejala – gejala yang ditimbulkan pada mesin bahwa terjadi 

masalah (trouble) khususnya pada katup hisap dan katup buang pada unit 
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excavator pindad, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan 

pemeriksaan secara seksama sesuai dengan standar dari buku manualnya serta 

menanyakan gejala yang dirasakan oleh operator. 

3.2  Diagnosa kerusakan valve 

Pada langkah ini yaitu tindakan pertama yang dilakukan sebelum menuju tindakan 

yang lebih jauh lagi. Gejala yang timbul dari valve bocor, bengkok maupun aus 

diantaranya: 

a. Yang paling umum terjadi jika valve bocor adalah mesin susah dihidupkan 

b. Jika mesin hidup kondisinya sangat tidak langsam dan getaran mesin 

sangat terasa 

c. Kompresi silinder (daya mesin) terlalu rendah 

d. Terdengar suara ketukan pada mesin (knocking) 

e. Konsumsi bahan bakar lebih tinggi 

 Temperatur  mesin yang terlalu panas 

 Terjadinya gas buang yang berwarna 

f. Mesin tidak mau stasioner 

 

3.3 Penggantian dan Langkah Perbaikan 

Jika kondisi kerusakan tersebut seperti pada diagnosa diatas maka selanjutnya 

dapat melakukan penggantian valve dengan yang baru dan melakukan 

pemasangan secara jeli dan hati- hati.  

 

 

↓ 
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Gambar 2. Proses disassembly valve 

 

Kerusakan pada valve tidak dapat dihindarkan karena penggunaan yang terus 

menerus, terjadinya gesekan, temperatur yang tinggi, tumbukan atau melakukan 

kontak, dan kotoran pada sistem penyaringan pelumasan selama penggunaan. 

Kerusakan yang sering terjadi pada katup diantaranya: 

a. Permukaan batang valve telah aus dan mengecil 

b. Batang valve bengkok 

c. Seal valve rusak 

d. Valve aus dan mengecil pada bagian permukaan payung 

e. Persinggungaan permukaan valve yang tidak rata 

 

3.4 Permasalahan yang dihadapi Saat OJT di PT.Pindad  

Hasil analisa kerusakan yang dilakukan di PT.Pindad yaitu persinggungan valve 

dan sitting yang tidak rata, sehingga dilakukan proses perbaikan dengan cara 

melakukan penyekuran. 
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3.5 Penyekuran valve 

Gambar 3. {enyekuran Valve 

a. Siapkan bor listrik kecil  

b.  Pasang mata bor atau batang besi sebesar batang valve  

c. Gunakan selang yang masuk dan agak rapat ke batang valve, selang ini 

yang nantinya menghubungkan valve dan bor 

d. Oleskan amril ginding paste pada payung valve bagian yang menyentuh 

siting agak banyak. Ada dua bagian pada amril giding paste,coarse(pasta 

kasar) dan fine(pasta untuk menghaluskan). Pakailah dulu pasta kasar 

untuk meratakan dan terakhir dihaluskan dengan pasta fine(halus) 

e.  Beri pelumas pada batang katup supaya tidak berat ketika diputar 

f. Masukkan selang pada batang valve dan bor 

g. Hidupkan bor untuk memutar valve sambil sesekali diangkat dan ditarik 

untuk merapatkan valve dan siting. Untuk lama proses relatif, jika masih 

belum rata oleskan amril giding kembali (Posisi bor dan katup diusahakan 

lurus). 
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Spesifikasi lebar persinggungan katup hisap 1,7 mm dengan batas servis 2,2 

mm, sedangakan untuk katup buang 2,0 mm dengan batas servis 2,5 mm.  

 

Gambar 4. Persinggungan valve 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Terjadinya kerusakan pada valve engine disebabkan beberapa 

kemungkinan seperti kualitas bahan bakar yang digunakan kurang baik 

maupun bahan bakar terkontaminasi dengan air dan lain-lain. Untuk 

langkah perbaikan yaitu harus mengganti katup yang sudah rusak seperti 

payung katup retak, batang katup bengkok, serta ukuran ketebalan batang 

dan payung katup yang sudah aus atau tidak standar lagi. 

b. Pada kasus persinggungan valve bocor oleh carbon sisa hasil pembakan 

masih bisa diperbaiki dengan cara penyekuran payung katup selama 

bidang lebar sentuh valve sesuai ketentuan pabrik yaitu valve hisap 

(standar 1.7mm dan batas 2.2mm) sedangkan valve buang (standar 2.0mm 

dan batas 2.5mm). 

 

4.2 Saran 

Dengan terlaksananya Tugas Akhir tentang Analisa mekanisme kerusakan katup  

mesin excavator pindad excava200 diatas 20.000jam , adapun beberapa saran 

yang dapat disampaikan : 

1) Untuk mendapatkan hasil analisa yang baik dan akurat diperlukan pemahaman 

sistem kerja katup, pengumpulan data dari shop manual serta meninjau unitnya 

secara langsung. 
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2) Lakukan pemahaman terhadap perawatan berkala unit agar komponen -

komponen tidak mudah rusak dan usia unit lebih awet.    
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