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ANALISA BEBAN DAN UMUR BEARING SHAFT PINION SWING 

DEVICE TIPE SPHERICAL ROLLER PADA EXCAVATOR KOMATSU 

PC200-8 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari analisa ini adalah ntuk mengetahui beban dan umur bearing yang 

terletak pada pinion shaft swing device yang berjenis spherical roller fabrikasi 

dari NTN bearings. Serta meminimaisir terjadinya kerusakan kompoen lainnya 

akibat efek dari kerusakan bearing, dengan demikian dapat mengetahui perkiraan 

waktu pergantian bearing lama dengan yang baru untuk menjaga peforma unit 

Excavator serta perawatan komponen secara berkala. Hasil dari analisa 

menunjukan beban yang diterima bearing serta gaya – gaya yang dialami bearing 

saat proses unit bekerja bila semakin besar besar nilai beban yang diterima pada 

bearing serta besarnya nilai gaya yang bekerja pada bearing maka umur bearing 

semakin singkat dan sebaliknya, umur bearing juga dipengaruhi oleh pemasangan 

yang benar, pemilihan bearing yang tepat serta sistim pelumasan yang tepat. 

 

Kata kunci : bearing, sphericial roller, gaya, pelumasan 

 

Abstract 

 

The purpose of this analysis is to find out the load and age of the bearings placed 

on the pinion shaft a spherical type swing fabric fabrication device from NTN 

bearings. As well as minimizing damage due to bearings, thus it can consider the 

length of change of old bearings with new ones to handle Excavator performance 

units and maintenance of components regularly. The results of the analysis show 

the load received by the forces bearing the bearing when the unit is working 

greater the value of the load received on the bearing as well as the value of the 

working force on the bearing traffic bearing faster installation, proper selection of 

bearings and proper lubrication  

 

Keywords : bearing, spherical roller, force, lubrication 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi sekarang ini, Alat berat merupakan salah satu hal yang sangat 

dibutuhkan untuk mempercepat suatu kerja. Alat berat biasanya digunakan pada 

pertambangan, pembangunan kota (bangunan), kehutanan dan lain-lain. Untuk itu 

penulis melakukan analisa pada alat berat yaitu Excavator KOMATSU PC 200-8 

yang merupakan excavator buatan PT. KOMATSU INDONESIA. Excavator 

merupakan salah satu alat berat yang paling sering digunakan dikarenakan 

memiliki fleksibilitas yang tinggi. Excavator digunakan untuk mengangkat dan 



2 
 

memindahkan material, menggali, mengeruk, dan lain-lain. Dilihat dari 

strukturnya, excavator terdiri dari tiga bagian, yaitu : Upperstructure, attachment, 

dan undercarriage. Upperstructure merupakan tempat dudukan bagi attachment 

sehingga kinerja dari attachment dipengaruhi oleh kondisi dan gerakan dari 

Upperstructure dimana Upperstructure dapat melakukan gerak putar (swing) 

sebesar  dimana aliaran fluida dari hydraulic pump menggerakan motor pada  

swing device, putaran tersebut ditransmisikan menuju output shaft pada motor, 

output shaft terhubung secara mekanikal dengan swing drive. 

Pergerakan dari swing sangat berpengauh terhadap produktivitas kerja 

excavator di lapangan, apabila ada beberapa komponen dalam swing device dalam 

kondisi tidak baik tentu akan mengurangi produktivitas kerja excavator tersebut. 

Maka dari itu penulis mengambil judul untuk tugas akhir  “ Analisa Beban dan 

Umur Bearing Shaft Pinion Swing Device tipe Spherical Roller pada Excavator 

PC200-8 “. Guna untuk meminimalisir kerusakan part swing device akibat efek 

kerusakan bearing dan perhitungan waku dalam penggantian bearing pada swing 

device serta untuk mengetahui beban dan besarnya gaya yang terjadi pada bearing. 

Rumusan Masalah, Bagaimana system kerja pada komponen swing device 

excavator PC200-8, Komponen-komponen apakah yang berdampak akibat 

kerusakan pada bearing shaft pinion swing device , Berapakah besar gaya-gaya 

dan beban yang terjadi pada bearing swing device tipe spherical roller  excavator 

PC200-8 ? 

Tujuan Penulisan, Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini 

adalah : Mengetahui beban dan umur bearing shaft pinion swing device, 

Meminimalisir terjadinya kerusakan komponen lainya pada swing device, dengan 

mengetahui umur bearing, Mengetahui dampak yang terjadi akibat kerusakan 

bearing shaft pinion swing device pada unit excavator PC200-8 pada komponen 

lainya. 

Batasan Masalah, Komponen-komponen dan mekanisme pada swing device 

excavator, PC200-8. Bearing yang dibahas pada laporan ini adalah bearing shaft 

swing device  tipe spherical roller pada excavator PC200-8.  
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2. METODE 

Excavator adalah alat berat yang biasa digunakan dalam industri kontruksi, 

pertanian atau perhutanan. Mempunyai belalai yang terdiri dari dua piston yang 

terdekat dengan body disebut boom dan mempunyai Bucket disebut dipper. Ruang 

pengemudi disebut House, terletak diatas Roda (trackshoe), dan bisa berputar arah 

360 derajat. 

Excavator ada yang mempunyai roda dari ban biasa digunakan untuk 

jalanan padat dan rata disebut “Wheel Excavator” dan ada yang mempunyai roda 

dari rantai besi yang akan memudahkannya untuk berjalan di jalanan yang tidak 

padat atau mendaki. Excavator beroda rantai besi ini disebut juga “Crawler 

Excavator”  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam analisa didapatkan data pada bearing tipe Spherical Roller, sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Dimensi Sphericial Roller. 

 

Table 1. Dimensi Sphericial Roller Bearing. 

NO Simbol Dimensi 

1 B 55   

2 R 5     

3 D 160  

4 D 75   

5 B 10   

6 K 5    
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Dalam menganalisa sebuah kerusakan dini sebuah bearing, tentu kita harus 

tahu berapa umur komponen bearing (life time) sebenarnya. Perhitungan umur 

komponen tersebut didasarkan pada beberapa aspek. Pada rumus yang dibuat oleh 

para analis pembuat bantalan berkesimpulan bahwa umur yang didapat dari 

analisa dibawah adalah umur dimana bearing masih dalam kondisi diatas 90 %. 

Jadi yang dimaksudkan adalah bearing pada kondisi beban normal atau tidak pada 

beban kerja yang berlebih (over loading) 

Analisa Perhitungan Kecepatan Swing Drive / Shaft Pinion, Untuk mencari 

nilai kecepatan swing drive, pertama denganmenghitung jumlah gigi yang berada 

pada pinion yang bekerja sebagai output putaran pada shaft yang berjumlah 13 

gigi.. Kemududian yang kedua menghitung gigi yang terdapat pada swing gear 

yang berjumlah 120 gigi. 

Untuk mencari kecepatan putaran, menggunakan persamaan : 

          (1) 

Dimana : 

 : Kecepatan putaran yang menggerakan 

 : Kecepatan putaran yang digerakan / swing gear   

                

 : Jumlah gigi pinion yang digerakan shaft  

 : jumlah gigi swing gear   

Maka : 

 

 

 

    

   

 

Analisa Perhitungan Nilai Torsi Maksimum Pada Bearing, Torsi yang 

mampu dihasilkan oleh motor swing menuju shaft pinion adalah . 

Namun torsi yang dirasakan oleh bearing yang terpasang pada shaft berbeda. Nilai 
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torsi yang dirasakan oleh bearing di sebut sebagai torsi maksimum. Cara untuk 

menemukan nilai torsi maksimum pada bearing sebagai berikut : 

                                                   (2) 

           Dimana : 

  =  Torsi motor swing  

 n          =  Putaran per menit  

   =  Konstanta korelasi satuan. 

 Maka : 

  

  

 

Gaya tangensial adalah gaya yang terjadi akibat adanya gaya radial dan 

arahnya tegak lurus dengan gaya radial.  

                                              (3) 

Dimana : 

         = Gaya tangensial 

      = Torsi maksimum pada bearing  

        = Radius shaft  

Maka : 

 

  

Menentukan Umur Bearing Untuk mendapatkan umur pada bearing, 

penulis mendapatkan data melalui analisa jumlah putaran bearing atau dari jumlah 

waktu pakai bearing tersebut. Itu adalah harga taksiran bearing yang mampu 

beroperasi dengan beban normal. Kemungkinan bearing tersebut untuk mampu 

bertahan lebih dari umur bearing yang ditentukan ataupun lebih singkat umurnya 

sah-sah saja. Hal itu merupakan factor yang mempengaruhi di luar faktor normal, 

seperti beban dinamis, kecepatan poros yang terhubung ke bearing. 
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Perkiraan Umur Bearing Dalam Jumlah  Putaran, Untuk mengetahui umur 

bearing dalam jumlah putaran dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

                                   (4)  

Dimana :  

      = Basic static load rating  

      = Equivalent dynamic bearing load  

       = Konstanta untuk roller bearing   

Catatan : Nilai C (Basic static load rating) dapat dilihat di table katalog 

NTN bearings. 

Maka : 

 

 3/10  

  

 

Perkiraan Umur Bearing Dalam Satuan Waktu Untuk mencari besarnya 

satuan masa pakai bearing dalam hitungan waktu dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

    (5) 

Keterangan : 

N adalah jumlah putaran  

Maka : 

  

                  

                

 

Kemungkinan Rusaknya Komponen Swing Device, Jika kerusakan tidak 

segera ditangani dengan cepat. Komponen swing device yang lainya kemungkinan 

besar akan mendapatkan efek dari kerusakan bearing tersebut, serta kinerja pada 

unit excavator akan terganggu, antara lain komponen-komponen yang 

kemungkinan besar akan mendapatkan dampak dari kerusakan bearing adalah : 
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Seal merupakan komponen penting dalam poros yang memiliki sistim 

pelumasan minyak, jika seal rusak akan mengakibatkan keringnya pelumasan 

pada komponen-komponen di dalam yang memerlukan pelumasan untuk 

mengurangi gesekan serta menjaga temperature agar tidak berlebihan saat 

komponen-komponen bekerja. Kerusakan seal biasanya terjadi karena mendapat 

tekanan lebih dari oli pelumasan serta poros yang berputar tidak balance atau 

terjadinya misalignmnet yaitu shaft berputar tidak sejajar dengan sumbu. 

Swing pinion pada swing device berfungsi sebagai final drive yang akan 

melakukan gerakan swing, pinion akan bersinggungan dengan gear swing untuk 

melakukan gerak putar, apabila putaran poros tidak stabil atau tidak balace atau 

terjadinya misalignment dimana shaft tidak berputar sejajar dengan sumbu yang 

diakibatkan oleh bearing yang rusak, pinion akan tersendat saat bersinggungan 

antar gigi dikarenakan pinion tidak dapat berputar sempurna di swing gear, bila 

tidak segera diperbaiki memliki kemungkinan besar, gigi pinion akan retak 

bahkan patah. 

Gear reduction merupakan komponen penting pada swing device, sebagai 

pereduksi putaran yang didapat sumber tenaga dari motor swig yang di mana 

kemudian putaran direduksi oleh gear reduction untuk menghasilkan torsi yang 

besar, seterusnya ditransmisikan ke final drive ( shaft pinion) untuk melakukan 

gerak swing. Rusaknya gear reduction bisa diakibatkan oleh rusaknya seal yang 

diakibatkan oleh rusaknya bearing, sehingga oli pelumas bocor dan bagian-bagian 

dari swing reduction mengalami kekeurangan pelumas serta perlakuan panas 

sehingga gaya gesek yang besar terjadi pada sun gear dan ring gear karena 

komponen tersebut saling bersinggungan untuk melakukan gerak putar serta poros 

yang berputar terjadi misalignment dimana poros berputar tidak sejajar dengan 

sumbu. 

Shaft pinion merupakan penghubung grak putar dari gear reduction ke 

swing pinion, pada kasus ini, kerusakan bearing juga berpengaruh terhadap 

kondisi shaft di mana shaft kekurangan pelumasan akibat dari rusaknya seal yang 

merupakan akibat dari rusaknya bearing. Shaft akan mengalami kenaikan suhu 

panas yang tinggi karena kurangnya pelumasan, bisa berakibat retak atau patah 
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karena perubahan strukturnya, serta akan terjadi putaran kritis. Bila putaran 

dinaikan maka pada suatu harga tertentu dapat terjadi getaran yang besar. 

housing berfungsi sebagai rumah dudukan bearing, apabila bearing terjadi 

kerusakan dan tidak segera diatasi, maka memungkinkan terjadi kerusakan pada 

housing, karena terjadinya gesekan permukaan bearing dengan housing. Karena 

besarnya gaya gesek yang terjadi antara bearing dan housing maka 

mengakibatkan permukaanya akan tergores atau bahkan permukaannya terkikis 

dan pada pemasangan bearing pada kemudian harinya, bearing dan housing akan 

mengalami kelonggaran yang tidak wajar.  

excavator tentunya akan mengalami down kinerja pada saat terjadinya 

kerusakan bearing swing device, dimana gerak swing merupakan gerak yang 

penting dalam unit excavator. Apabila terjadi kerusakan pada bearing shaft pinion 

swing device akan timbul beberapa efek pada saat pengoprasian excavator, antara 

lain gerak swing tersendat-sendat dan saat gerak swing putaran terasa tidak stabil, 

tentu hal semacam itu akan mempengaruhi saat proses kerja excavator bahkan 

memiliki kemungkinan besar komponen lainnya juga akan mengalami kerusakan. 

Bearing tipe spherical roller yang digunakan pada excavator kontruksinya 

dirancang untuk menahan beban aksial yang tinggi. Maka dari hasil perhitungan 

diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai berat yang dimiliki upper 

structure excavator maka semakin besar pula nilai gaya yang diterima oleh 

bearing yaitu gaya aksial, gaya tangensial serta tegangan geser permukaan. Beban 

dinamis aksial yang diterima oleh bearing dipengaruhi oleh besarnya nilai gaya 

aksial yaitu berupa beratnya upper structure. Untuk kecepatan swing pinion 

dipengaruhi oleh jumlah gigi swing gear dan jumlah gigi pinion. Torsi maksimum 

yang dirasakan oleh bearing dipengaruhi oleh besarnya torsi yang dihasilkan oleh 

swing motor serta kecepatan swing  pinion, bila semakin besar torsi yang 

dihasilkan swing motor maka torsi maksimum yang dirasakan oleh bearing 

semakin besar pula dan sebaliknya. 

Maka dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar beban 

yang diterima bearing maka semakin pendek umur bearing,dan besarnya nilai 

gaya-gaya yang terjadi juga berpengaruh terhadap umur bearing, semakin besar 
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nilai gaya maka semakin pendek umur bearing. Bearing yang dijadikan bahan 

analisa merupakan bearing dengan nilai keandalan 90 %. Serta umur bearing 

dapat juga dipengaruhi oleh kesalahan pemilihan pelumasan, pemilihan bearing 

yang tidak sesuai kegunaanya dan saat pemasangan tidak sesuai dengan prosedur 

operasional. 

Faktor Yang Mempengaruhi Umur Bearing Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi umur bearing, antara lain adalah : Terjadinya kesalahan dalam 

pemilihan pelumasan, Pemasangan bearing tidak sesuai dengan standar 

operasional, Pelumasan terkontiminasi oleh benda asing, akibat rusaknya seal, 

Tidak melakukan alignment pada shaft, saat melakukan pemasangan bearing, 

Pemasangan terlalu longgar, mengakibatkan cincin dalam atau cincin luar yang 

berputar menimbulakn gesekan dengan housing atau poros, Pemasangan terlalu 

rapat, mengakibatkan celah yang yang sempit akan tarjadinya kenaikan suhu yang 

pesat pada permukaan bearing, dan terjadi kosentrasi tegangan yang lebih, 

Pemilihan bearing tidak sesuai kegunaanya, Bearing mendapat beban yang 

berlebihan atau tidak sesuai dengan kapasitasnya. 

4. PENUTUP 

Dari hasil analisa beban dan umur bearing shaft pinion swing device tipe spherical 

roller bearing pada excavator PC200-8 dapat disimpulkan bahwa : Bearing tipe 

spherical roller cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan beban aksial 

yang tinggi, Umur bearing yang diperkirakan, baik dalam segi waktu dan putaran 

adalah umur bearing dengan keandalan 90 %. Umur bearing di perkirakan 

bertahan selama  dalam satuan waktu, serta  dalam 

satuan putaran, Besarnya nilai kontak permukaan mempengaruhi gaya geser yang 

diterima oleh bearing, semakin besar kontak permukaanya maka semakin besar 

pula gaya geser yang diterima bearing, dan sebalinya, Semakin besar nilai gaya-

gaya dan beban yang diterima oleh bearing maka semakin memperpendek umur 

bearing, Kerusakan pada bearing yang tidak segera diatasi akan memiliki dampak 

kerusakan terhadap komponen-komponen yang sistim kerjanya memliki kontak 

langsung dengan bearing atau yang memerlukan kinerja dari bearing seperti 

housing, seal, shaft pinion, pinion dan swing gear, Dalam menganalisa beban dan 
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umur bearing, dapat mengetahui waktu pergantian bearing dan meminimalisir 

terjadinya kerusakan komponen lainya yang memiliki resiko kerusakan, akibat 

rusaknya bearing. 

Spesifikasi bearing yang dianalisa harus memiliki jenis, dimensi, bahan 

dan tipe data yang sama dengan spesifikasi untuk bearing shaft pinion swing 

device, Melakukan perhitungan lebih teliti, Mencari data sesuai dengan merek 

bearing yang dianalisa, Membaca table pada katalog bearing secara teliti, agar 

data yang didapat akurat. 
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