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BAB XI 

BANTALAN DAN SISTEM PELUMASAN 
 

11.1. Pendahuluan 
 Pada suatu peralatan/mesin dapat dipastikan bahwa terdapat banyak komponen 

yang bergerak baik dalam bentuk gerakan angular maupun gerakan linear. Gerakan relatif 

antar komponen mesin akan menimbulkan gesekan, dimana gesekan ini dapat 

menurunkan efisiensi mesin, meningkatnya temperatur, keausan, dan berbagai efek 

negatif lainya. Gesekan antara komponen mesin tersebut dapat diminimalkan dengan 

menggunakan bantalan atau bearing. Terdapat dua jenis mekanisme yang digunakan 

bantalan dalam mengatasi gesekan yaitu  mekanisme sliding dan mekanisme rolling. 

Untuk mekanisme sliding, dimana terjadi gerakan relatif antar permukaan, maka 

penggunaan pelumas memegang peranan yang sangat penting. Sedangkan mekanisme 

rolling, dimana tidak boleh terjadi gerakan relatif antara pemukaan yang berkontak, peran 

pelumas lebih kecil. Bentuk pelumas dapat berupa gas, cair maupun padat.  

 Sejarah penggunaan bantalan untuk mengurangi efek gesekan dapat ditelusuri 

dari hasil penemuan kereta sederhana yang telah berumur 5000 tahun di Euphrates di 

dekat sungai tigris. Penggunaan bantalan yang lebih maju terlihat pada kereta Celtic 

sekitar 2000 tahun yang lalu seperti ditunjukkan pada gambar 11.1. Kereta ini 

menggunakan bantalan kayu dan pelumas dari lemak hewan. 

 

Gambar 11.1. Kereta Celtic dan bantalan kayu 

yang digunakan (2000 tahun) 
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 Dalam sejarah modern, desain dan penggunaan bantalan yang terdokumentasi 

dengan baik dimulai oleh Leonardo Davinci, pada tahun 1452. Dia menggunakan 

bantalan gelinding untuk kincir angin dan penggilingan gandum. Paten pertama tentang 

bantalan didaftarkan di Perancis 400 tahun kemudian. Selanjutnya katalog bantalan 

pertama di dunia diterbitkan di inggris pada tahun 1900. Saat ini, penggunaan bantalan 

sebagai komponen anti gesek telah digunakan secara luas dengan variasi ukuran, variasi 

beban, variasi putaran yang sangat lebar. Contoh penggunaan bantalan untuk peralatan 

berat dipertambangan ditunjukkan pada gambar 11.2. Bantalan untuk peralatan ini 

haruslah mampu menahan beban yang sangat besar serta umur teknis yang lama. 

 
 

11.2. Klasifikasi dan Kriteria Pemilihan Bantalan 
 Secara umum bantalan dapat diklasifikasikan berdasarkan arah beban dan 

berdasarkan konstruksi atau mekanismenya mengatasi gesekan. Berdasarkan arah 

beban yang bekerja pada bantalan, seperti ditunjukkan pada gambar 11.3, bantalan dapat 

diklasifikasikan menjadi : 

 Bantalan radial/radial bearing : menahan beban dalam arah radial   

 Bantalan aksial/thrust bearing : menahan beban dalam arak aksial 

 Bantalan yang mampu menahan kombinasi beban dalam arah radial dan arah 

aksial 

Gambar 11.2 Bucket 
wheel excavator dan 
jenis bantalan yang 
digunakan 
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Gambar 11.3 Arah beban pada bantalan 

 Berdasarkan konstruksi dan mekanisme mengatasi gesekan, bantalan dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu bantalan luncur (sliding bearing) dan bantalan gelinding 

(rolling bearing).  

 Bantalan luncur yang sering disebut sliding bearing atau plain bearing 

menggunakan mekanisme sliding, dimana dua permukaan komponen mesin 

saling bergerak relatif. Diantara kedua permukaan terdapat pelumas sebagai 

agen utama untuk mengurangi gesekan antara kedua permukaan. Bantalan 

luncur untuk beban arah radial disebut journal bearing dan untuk beban arah 

aksial disebut plain thrust bearing. Contoh konstruksi bantalan luncur 

ditunjukkan pada gambar 11.4 (a). Berdasarkan jenis pelumasan antara 

permukaan sliding, bantalan luncur juga diklasifikasikan menjadi rubbing plain 

bearing, plain bearing, hydrodynamic plain bearing, dan hydrostatic plain 

bearing.  

 Bantalan gelinding menggunakan elemen rolling untuk mengatasi gesekan 

antara dua komponen yang bergerak. Diantara kedua permukaan ditempatkan 

elemen gelinding seperti misalnya bola, rol, taper, dll. Kontak gelinding terjadi 

antara elemen ini dengan komponen lain yang berarti pada permukaan kontak 

tidak ada gerakan relatif. Contoh konstruksi bantalan gelinding ditunjukkan 

pada gambar 11.4 (b). Klasifikasi bantalan gelinding berdasarkan bentuk 

elemen gelinding akan dibahas pada sub-bab selanjutnya. 
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   (a)      (b) 

 
Gambar 11.4 Konstruksi bantalan luncur dan bantalan gelinding 

 

 Variasi bentuk geometri dan fungsi bantalan untuk masing-masing tipe sangat 

banyak jenisnya. Karena itu, untuk menjamin interchangeability dan simplifikasi, bantalan 

telah distandardkan dan berbagai data-datanya dipresentasikan dalam katalog. Para 

insinyur mesin, tidak diarahkan untuk mampu merancang bantalan (kecuali yang bekerja 

pada pabrik bantalan), tetapi lebih diarahkan untuk memiliki kemampuan  dalam 

pemilihan bantalan.  

 Parameter-parameter utama yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan 

bantalan antara lain adalah beban, putaran, tipe dan aliran pelumas, dimensi, jenis 

aplikasi, getaran, temperatur, dan kondisi lingkungan. Gambar 11.5 menunjukkan kriteria 

pemilihan bantalan yang ditampilkan dalam grafik, berdasarkan beban dan putaran 

komponen mesin. Sedangkan kriteria pemilihan bantalan untuk berbagai kondisi 

lingkungan ditampilkan pada tabel 11.1. Aspek parameter pelumas, geometri, dan aspek 

lainnya akan dibahas pada sub-sub bab selanjutnya.  

 Terlihat jelas dari gambar 11.5 bahwa masing-masing tipe bantalan memiliki 

kelebihan dan keterbatasan.  

 Rubbing plain bearing yang biasanya terbuat dari bahan non-metalic, hanya cocok 

untuk aplikasi pada putaran yang rendah. Disamping itu juga tidak sesuai untuk 

aplikasi beban yang tinggi. 

 Porous plain bearing yang menggunakan pelumasan dari pori-pori material, juga lebih 

cocok untuk aplikasi pada putaran rendah. Performansinya akan segera menurun 

pada putaran yang relatif tinggi 

 Rolling bearing atau bantalan gelinding memiliki jangkauan aplikasi yang paling luas, 

baik dari segi putaran maupun beban yang mampu ditahan. Bantalan ini 

performansinya sudah mulai menurun untuk putaran diatas 1000 rps. 
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 Hydrodynamic plain bearing sangat cocok digunakan pada putaran yang tinggi. 

Bantalan jenis ini mempunyai kemampuan menahan beban dengan jangkauan yang 

luas. Kelemahannya, bantalan ini tidak dapat digunakan pada putaran rendah untuk 

beban radial. Sedangkan untuk beban aksial, dapat dibuat kosntruksi khusus 

sehingga dapat digunakan dengan performansi yang baik pada putaran rendah. 

 

 

  

Gambar 11.5 (a) Kriteria pemilihan bantalan radial 
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Gambar 11.5 (b) Kriteria pemilihan bantalan aksial 

Tabel 11.1 Kriteria pemilihan bantalan untuk kondisi lingkungan tertentu 
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11.3. Sistem Pelumasan 
 Sistem pelumasan antara dua permukaan yang bergerak relatif melibatkan 

behavior partikel pelumas antara kedua permukaan, tipe pelumas, jenis pelumasan, dan 

metoda aplikasi pelumas. Pelumas memiliki beberapa fungsi utama yaitu menurunkan 

gesekan, mengurangi keausan, melindungi permukaan dari korosi atau oksidasi, 

meredam beban kejut, menghidari kontaminasi, dan mendinginkan permukaan kontak. 

Gambar 11.6 menunjukkan bagaimana pelumas bekerja diantara dua permukaan. Untuk 

mengetahui perilaku pelumas dalam menguragi efek gesekan diperlukan teori pelumasan 

yang melibatkan persamaan matematik yang sangat komplek. Sampai saat ini solusi 

persamaan differensial yang mengatur mekanisme pelumasan didasarkan oleh berbagai 

idealisasi dan penyederhanaan sehingga solusi yang ada adalah masih pendekatan. Tipe 

pelumas dapat berbentuk gas, cair, maupun padat. Sedangkan jenis pelumasan 

dibedakan menjadi boundary, mixed boundary, dan full film lubrication. Hal ini didasarkan 

pada karakteristik gesekan dan lapisan pelumas antara permukaan yang bergesekan. 

Aplikasi pelumas pada suatu peralatan dapat dilakukan secara manual maupun automatis 

dengan menggunakan pompa. 

 

Gambar 10.6 Lapisan pelumas diantara pemukaan yang berkontak 

11.3.1. Jenis Pelumas 

 Pelumas adalah substansi atau material yang dapat menurunkan gesekan dan 

keausan serta memberikan “smooth running” dan umur yang memuaskan untuk suatu 

elemen mesin. Pelumas dapat berwujud gas, cair maupun padat. Semua jenis pelumas ini 

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelumas alam dan pelumas buatan (sintetic).  

Dalam aplikasinya, pelumas cair adalah jenis pelumas yang paling banyak digunakan. 

Pelumas cair memiliki kelebihan yaitu kekuatan geser yang rendah dan kekuatan tekan 

yang tinggi. Pelumas padat biasanya digunakan pada kondisi dimana pelumas cair tidak 

dapat bertahan pada permukaan atau pada situasi khusus seperti pada temperatur yang 

sangat rendah atau sangat tinggi.  Sedangkan pelumas berwujud gas atau udara 
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digunakan pada kondisi yang sangat khusus dimana dibutuhkan koefisien gesekan yang 

sangat rendah. Tabel 11.2 menunjukkan tipe-tipe pelumas cair dan padat, termasuk sifat-

sifat dan penggunaannya. 

 Pelumas cair (liquid lubricants) umumnya adalah minyak oli mineral (alam), 

minyak oli dari tumbuhan atau binatang, dan oli sintetis. Kadang-kadang air juga 

digunakan pada peralatan dalam lingkungan air. Pelumas memerlukan “additive” untuk 

meningkatkan kualitas pelumasan untuk keperluan tertentu. Misalnya additive untuk 

“extreme pressure” diperlukan pada pelumas untuk roda gigi di mana pelumas akan 

mengalami beban tekanan yang tinggi. Aditif anti oksidasi dan tahan temperatur tinggi 

diperlukan untuk oli pelumas engine. Oli pelumas diklasifikasikan berdasarkan viskositas 

dan kandungan aditifnya. Tabel 11.2 menunjukkan beberapa tipe pelumas cair  termasuk 

sifat-sifat dan penggunaannya. 

Tabel 11.2 (a) Jenis-jenis pelumas cair 

 

 Pelumas lapisan padat (solid-film lubricants) ada dua jenis yaitu : material 

yang memiliki kekuatan geser yang sangat rendah seperti graphite dan molybdenum 

disulfida (MoS2) yang dapat ditambahkan pada permukaan, (2) coating seperti misalnya 

phosfat, oksida, atau sulfida yang dapat terbentuk pada suatu permukaan. Grafit dan 

MoS2 biasanya tersedia dalam bentuk bubuk dan dapat dibawa ke permukaan dengan 

“binder” seperti misalnya grease atau material lain. Pelumas padat ini memiliki kelebihan 

dalam hal koefisien gesek yang rendah dan tahan temperatur tinggi. Pelumas padat 
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dalam bentuk coating dapat dibentuk pada permukaan dengan reaksi kimia atau 

elektrokimia. Coating ini biasanya sangat tipis dan akan mengalami keausan dalam 

jangka waktu tertentu. Beberapa aditif pada oli dapat membentuk coating sulfida pada 

permukaan secara terus menerus melalui reaksi kimia. Tabel 11.3 menunjukkan 

beberapa tipe pelumas padat  termasuk sifat-sifat dan penggunaannya. 

Tabel 11.3 Jenis-jenis pelumas padat 

 

 

11.3.2. Viskositas  

 Viskositas didefinisikan sebagai ukuran ketahanan suatu fluida terhadap beban 

geser. Viskositas suatu material cair umumnya berbanding terbalik terhadap temperatur 

dan berbanding lurus terhadap tekanan. Ada dua jenis ekspresi viskositas yaitu 

viskositas absolut atau viskositas dinamik η dan viskositas kinematik ν yang 

dihubungkan oleh persamaan 

νρ=η  

dimana ρ adalah densitas fluida. Viskositas kinematik dinyatakan dengan satuan 

cm2/detik (Stoke) dalam SI atau dalam inchi2/detik dalam USCS. Viskositas kinematik 

suatu cairan dapat diukur dengan viskometer yang bisa menggunakan mekanisme kapiler 

atau rotasional. Viskometer kapiler mengukur laju aliran fluida melalui tabung kapiler pada 

suatu temperatur tertentu, biasanya antara 400 atau 1000 Celcius. Sedangkan viskometer 

rotasional mengukur nilai torsi dan putaran suatu poros vertikal atau konus vertikal pada 

anulus konsentris yang diisi dengan pelumas yang diuji. 
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 Viskositas absolut dinyatakan dalam satuan Pascal-detik, dyne-detik per cm2 

(centi Poise) atau dalam lb-detik/ inchi2 (reyn). Sebagai contoh viskositas absolut udara 

adalah 0,0179 centi-Poise (cP) atau 0,0026 μreyn pada temperatur 200 C. Sedangkan air 

memiliki viskositas absolut 1,0 cP atau 0,145 μreyn.  

 Minyak pelumas diklasifikasikan berdasarkan nilai viskositas dan juga kadang-

kadang berdasarkan kandungan aditifnya. Tabel 11.4-5 menujukkan klasifikasi oli 

pelumas SAE dan ISO. Perlu dicatat juga bahwa viskositas pelumas sangat dipengaruhi 

oleh temperatur. Gambar 11.7 menunjukkan variasi viskositas pelumas SAE terhadap 

temperatur. 

Tabel 11.4 Klasifikasi oli pelumas SAE untuk engine 

 

 

Tabel 11.5 Klasifikasi oli pelumas SAE untuk sistem transmisi 
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Tabel 11.6 Klasifikasi oli pelumas ISO untuk engine 

 

 

Gambar 11.7 Variasi viskositas oli pelumas terhadap teperatur 
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11.3.3. Tipe Pelumasan  

 Berdasarkan derajat pemisahan permukaan oleh pelumas, secara umum modus 

pelumasan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : full-film lubrication, mixed-film 

lubrication, dan boundary lubrication. Gambar 11.8 menunjukkan ketiga kasus 

pelumasan. 

 

Gambar 11.8 Jenis pelumasan berdasarkan tingkat pemisahan permukaan oleh pelumas 

 Pada Full-film lubrication, permukaan sliding sepenuhnya dipisahkan oleh lapisan 

pelumas (film) sehingga tidak ada kontak samasekali antara kedua permukaan. Beban 

yang cenderung membuat permukaan berkontak ditahan oleh pelumas bertekanan di 

antara kedua permukaan. Jadi secara ideal tidak akan terjadi keausan dan rugi 

gesekan hanya terjadi pada pelumas yang mengalami geseran. Koefisien gesekan 

pada full-film biasanya antara 0,002 sampai dengan 0,010. Sedangkan tebal film 

pelumas sekitar 0,008 sampai dengan 0,02 mm. 

 Pada mixed film lubrication beberapa puncak permukaan bersentuhan dan pada 

bagian lain terbentuk lapisan pelumas. Koefisien gesekan pada mode ini berkisar 

antara 0,004 s/d 0,10. 

 Pada boundary lubrication, terjadi kontak yang terus menerus antara kedua 

permukaan, tetapi pelumas juga terus menerus melumuri permukaan. Dengan 

demikian koefisien gesekan menjadi rendah. Koefisien gesekan untuk mode ini 

biasanya sekitar 0,05 s/d 0,20. 

11.4. Bantalan Luncur (Sliding Bearing)  

11.4.1. Jenis-jenis sliding bearing 

Sliding bearing memerlukan geseran langsung dari elemen yang membawa beban 

pada tumpuannya. Hal ini berbeda dengan rolling-element bearings, dimana bola atau 

roller dipasang diantara dua permukaan geser. 

Sliding bearing atau sering juga disebut plain bearing terdiri atas dua jenis yaitu:  
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(1) Journal atau sleeve bearing, yang bentuknya silindris dan menahan beban radial 

(yang tegak lurus terhadap sumbu poros.  

(2) Thrust bearing, yang bentuknya biasanya datar, dimana pada kasus poros yang 

berputar, dapat menahan beban yang searah dengan sumbu poros.  

Pada kasus poros yang berputar, bagian poros yang berkontak dengan bantalan disebut 

journal. Bagian yang datar pada bantalan yang melawan gaya aksial disebut thrust 

sufaces. Bantalan ini sendiri dapat disatukan dengan rumah atau crankcase.  Tetapi 

biasanya berupa shell tipis yang dapat diganti dengan mudah dan yang menyediakan 

permukaan bantalan yang terbuat dari material tertentu seperti babbit atau bronze. 

Ketika proses bongkar pasang tidak memerlukan pemisahan bantalan, bagian tertentu 

pada bantalan dapat dibuat sebagai sebuah dinding silindris yang ditekan pada lubang di 

rumah bantalan. Bagian bantalan ini disebut sebagai bushing. 

 
Gambar 11.9 Contoh konstruksi journal bearing dan thrust bearing 

11.4.2. Material bantalan luncur 

Beberapa sifat yang dicari pada material bantalan adalah relative softness (untuk 

menyerap partikel asing), kekuatan yang cukup, machinability (untuk mempertahankan 

toleransi), lubricity, ketahanan temperatur dan korosi, dan pada beberapa kasus, 

porositas (untuk menyerap pelumas). Kekerasan material bantalan tidak boleh melebihi 
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sepertiga kekerasan material yang bergesekan dengannya untuk mempertahankan 

embedability dari partikel abrasiv. Beberapa kelas material yang berbeda dapat 

digunakan sebagai bantalan, biasanya yang berbasis timbal, timah, dan tembaga. 

Aluminium sendiri bukan merupakan material yang baik untuk bantalan walaupun banyak 

digunakan sebagai bahan paduan untuk beberapa material bantalan. 

Babbit 
Semua famili logam berbasis timbal dan timah yang dikombinasikan dengan unsur lain 

sangat efektif terutama jika diproses dengan electroplatting dalam bentuk lapisan tipis 

pada substrat yang lebih kuat seperti baja. Babbit meupakan contoh yang sangat umu 

pada famili ini dan biasa digunakan pada bantalan crankshaft dan camshaft. Lapisan 

babbit yang tipis akan mempunyai ketahanan fatigue yang lebih baik daripada lapisan 

babbit yang tebal, tetapi tidak dapat melekatkan partikel asing dengan baik. Karena babbit 

ini mempunyai temperatur peleburan yang rendah dan akan cepat rusak dalam kondisi 

pelumasan batas (boundary lubrication), maka diperlukan pelumasan hidrodinamik atau 

hidrostatik yang baik. 

Bronzes 

Famili paduan tembaga, terutama bronze, merupakan pilihan yang sangat baik untuk 

melawan baja atau besi cor. Bronze lebih lunak dibanding material ferrous tetapi 

mempunyai kekuatan, machinability, dan ketahanan korosi yang baik serta bekerja 

dengan baik melawan paduan besi jika dilumasi.  Ada lima macam paduan tembaga yang 

biasa digunakan sebagai bantalan yaitu, copper-lead, leaded bronze, tin bronze, 

aluminium bronze, dan berrylium copper. Kekerasan paduan tembaga ini bervariasi mulai 

dari yang nilainya hampir sama dengan babbit sampai dengan yang hampir sama dengan 

baja. Bushing bronze ini dapat bertahan dalam kondisi pelumasan batas (boundary 

lubrication) dan dapat menahan beban tinggi dan temperatur tinggi.  

Besi Cor Kelabu dan Baja 
Besi cor kelabu dan baja merupakan material bantalan yang cukup baik untuk digunakan 

melawan sesamanya dalam kecepatan rendah. Grafit bebas pada besi cor menambah 

sifat lubricity tetpi pelumas cair tetap dibutuhkan. Baja juga dapat digunakan melawan 

baja jika keduanya dikeraskan dan diberi pelumasan. Ini merupakan pilihan yang biasa 

digunakan pada rolling contact di bantalan rolling-element. Bahakan baja dapat melawan 

semua material lain jika diberi pelumasan yang sesuai.  

Sintered Materials 

Material seperti ini dibuat dari serbuk dan secara mikroskopik tetap berpori setelah 

perlakuan panas. Porositas ini memungkinkan material ini untuk menyimpan pelumas 
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dengan aksi kapilaritas, dan kemudian melepaskannya ke bantalan jika panas. Sintered 

bronze digunakan secara luas untuk digunakan melawan baja atau besi cor. 

Material Non-Logam 
Beberapa jenis material non-logam memberikan kemungkinan untuk bekerja dalam 

kondisi kering jika meterial ini mempunyai sifat lubricity yang baik. Contohnya adalah 

grafit. Beberapa jenis material termoplastik seperti nilon, acetal, dan teflon memberikan 

koefisien gesek yang rendah terhadap logam manapun tetapi mempunyai kekeuatan dan 

temperatur leleh yang rendah, yang jika digabungkan dengan konduktivitas panasnya 

yang buruk akan membatasi beban dan kecepatan yang bisa ditahan. Teflon mempunyai 

koefisien gesek yang rendah tetapi harus diberi filler untuk meningkatkan kekuatannya. 

Adapun filler yang biasa digunakan pada teflon adalah inorganic fillers seperti talc atau 

serat kaca yang dapat meningkatkan kekuatan dan kekakuan, serbuk grafit dan MoS2 

yang dapat meningkatkan lubricity, kekuatan serta ketahanan temperaturnya. Kombinasi 

material poros dengan bantalan yang biasa digunakan pada prakteknya sangat terbatas. 

Tabel dibawah ini menunjukkan beberapa kombinasi material poros dengan bantalan.  
Tabel 11.7 Material bantalan yang direkomendasikan untuk sliding melawan baja atau besi cor 

 

11.4.3. Konsep dasar bantalan hidrodinamik  

Dari sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa modus pelumasan full-film akan 

memberikan koefisien gesek yang paling rendah sehingga sliding bearing yang paling 

bagus haruslah bekerja pada full-film. Untuk sliding bearing, kondisi full-film lubrication ini 

dapat dicapai dengan dua metoda yaitu (1) hydrodynamic lubrication, dan  (2) Hydrostatic 

lubrication.  

 Bantalan Luncur Hidrodinamik adalah jenis yang paling banyak digunakan saat 

ini karena konstruksinya yang sederhana dan performansi yang baik. Lapisan film 

pelumas tumbuh akibat dari gerakan relatif antara permukaan yang saling bergerak relatif. 

Ada beberapa parameter utama sliding bearing yang menentukan tumbuh tidaknya 
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lapisan film hydrodinamik yaitu kecepatan relatif permukaan, viscositas pelumas, laju 

aliran pelumas, dan beban. Hal ini berarti untuk mencapai kondisi full-film maka 

kecepatan putaran harus cukup tinggi, pelumas yang tepat serta suply pelumas yang 

cukup. Dalam operasinya, hydrodynamic bearing juga akan mengalami kondisi boundary 

lubrication pada saat start dan saat akan berhenti. Gambar 11.10 menunjukkan contoh 

posisi journal bearing pada saat diam, mulai diperasikan (start) dan pada saat mencapai 

full-film lubrication. Sedangkan gambar 11.11 menunjukkan karakteristik gesekan pada 

hydrodinamic bearing dari saat start sampai mencapai kondisi full film. 

  
Gambar 11.10 Posisi journal bearing pada saat diam, mulai diperasikan (start) dan pada saat 

mencapai full-film lubrication. 

 

Gambar 11.11 Karakteristik gesekan pada hydrodinamic bearing dari saat start sampai mencapai 

kondisi full film 
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11.4.4. Teori pelumasan hidrodinamik  

Concentric Journal Bearing 

 Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hidrodynamic bearing adalah jenis bantalan 

sliding bearing yang paling banyak digunakan saat ini. Disini kita akan membahas teori 

pelumasan hidrodinamik dan aplikasinya pada journal bearing. Pertama kita akan 

membahas journal bearing konsentris yang belum mendapat beban seperti ditunjukkan 

pada gambar 11.12. Clearance antara journal dan bearing  sangatlah kecil, biasanya 

sekitar 1/1000 kali diameter journal. Karena itu kita dapat memodelkannya sebagai dua 

buah permukaan datar sebab gap h sangat kecil sekali dibandingkan dengan radius 

lengkungan bearing. Model ini ditunjukkan pada gambar (b).  

     
Gambar 11.12 Tegangan geser pada journal bearing tanpa beban 

 

Jika permukaan bawah dijaga tetap diam dan permukaan atas digerakkan dengan 

kecepatan U, maka pelumas akan mengalami shear. Partikel pelumas pada permukaan 

atas akan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan permukaan atas dan partikel 

yang menempel pada permukaan bawah akan tetap diam. Elemen geser fluida pelumas 

ditunjukkan pada gambar (c). Gradien kecepatan  akan menyebabkan distorsi sebesar β = 

dx/dy. Tegangan geser yang terjadi pada elemen fluida pelumas adalah proporsional 

dengan laju geseran yaitu : 

dt
du

dx
dx

dy
d

dy
dx

dt
d

dt
d

x η=η=η=
β

η=τ  

dimana η adalah viskositas. Jika tebal film h konstan maka gradient kecepatan du/dy = 

U/h = konstan. Jadi gaya yang diperlukan untuk menggerakkan pelat adalah tegangan 

dikalikan luas permukaan yaitu : 

h
UAAF x η=τ=  
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Untuk journal bearing yang konsentris, gap h = cd/2 dan cd adalah diametral clearance. 

Kecepatan U = πDn; n = putaran journal per detik; dan luas geser A = πDL. Jadi torsi yang 

diperlukan untuk melawan gesekan film pelumas adalah  

d

32

0 c
LndF

2
dT ηπ

η==  

Persamaan ini dikenal dengan persamaan Petroff untuk torsi film pelumas tanpa beban. 

Eccentric Journal Bearing 
Untuk menumpu beban transversal, pelat pada gambar 11.12b harus nonparalel. Jika 

pelat bawah diputar berlawanan arah jarum jam dan pelat atas digerakkan dengan 

kecepatan U, fluida antara kedua pelat akan mengisi gap yang semakin kecil seperti 

ditunjukkan pada gambar 11.13a. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang akan melawan 

beban transversal P. Sudut antara kedua pelat dapat dianalogikan sebagai clearance 

yang bervariasi akibat eksentrisitas e dari jurnal dan bantalan seperti ditunjukkan pada 

gambar 11.13b. Eksentrisitas e diukur dari pusat bantalan Ob sampai ke pusat jurnal Oj. 

Sumbu 0-π untuk variabel independen θ dibuat sepanjang garis ObOj seperti pada gambar 

11.13b. nilai maksimum dari e adalah cr = cd/2, dimana cr adalah radius clearance. 

Eksentrisitas ini dapat dikonversikan ke rasio eksentrisitas dimensionless ε : 

r

e
c

ε =  

Rasio eksentrisotas ini nilainya bervarisi dari 0 sampai 1 ketika journal menyentuh 

bantalan. Persamaan pendekatan untuk ketebalan lapisan h sebagai fungsi dari θ sebagai 

berikut : 

( )1 cosrh c ε θ= +  

Tebal lapisan h maksimum terjadi pada θ = 0 dan minimum pada θ = π. 

( )max 1rh c ε= +     ( )min 1rh c ε= −  

Gambar 11.13. Lapisan pelumas antara pelat nonparalel yang dapat menahan beban tranversal 
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Pada gambar 11.14 ditunjukkan bantalan luncur dengan sistem koordinat yang pusatnya 

terletak pada tepi bantalan. Dalam analisis ini dianggap bahwa bantalan dalam keadaaan 

diam sedangkan journal bergerak. Dari gambar tersebut juga diketahui adanya kecepatan 

tangensial U1 untuk bantalan dan kecepatan tangensial T2 untuk journal. Perhatikan 

bahwa arahnya berbeda akibat adanya eksentrisitas. T2 kemudian diurai menjadi dua 

komponen yaitu U2 pada arah x dan V2 pada arah y. Karena sudut antara T2 dan U2 

sangat kecil sehingga nilai kosinusnya mendekati 1 maka dapat diasumsikan bahwa 

2 2U T≅ . Adapun adanya komponen V2 pada arah y diakibatkan oleh menutup atau 

membukanya celah h pada saat berrotasi sehingga 2 /V h x= ∂ ∂ . 

 
Gambar 11.14 Komponen kecepatan pada eccentric journal bearing 

 

Dengan menggunakan asumsi di atas, dapat dituliskan persamaan Reynolds yang 

menghubungkan perubahan tebal celah h, kecepatan relatif antara bantalan dan journal 

V2 dan U1 - U2, dan tekanan fluida p sebagai fungsi dua dimensi x dan z, serta dengan 

mengasumsikan bahwa journal dan bantalan adalah paralel pada arah z dan viskositas η 

adalah konstan.  

( )

( ) ( )

3 3
1 2 2

1 2 2 1 2

1 2
6

2

p p hh h U U V
x x z z x

h h h hU U U U U U
x x x x

η
⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ = − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

∂ ∂ ∂ ∂
= − + = + =

∂ ∂ ∂ ∂

 

Dimana U = U1 + U2. 

Solusi Long Bearing  

Persamaan di atas hanya bisa dipecahkan secara numerik. Raimondi dan Boyd 

menemukan metode pemecahannya yang menggunakan berbagai grafik. Namun 

Reynolds kemudian menemukan solusi pendek untuk permsaan tersebut dengan 
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mengasumsikan bahw bantalan mempunyai panjang tak hingga pada arah z. Asumsi ini 

mengakibatkan aliran menjadi nol dan distribusi tekanan sepanjang arah z konstan atau 

/ 0p z∂ ∂ = . Dengan penyederhanaan ini persamaan Reynolds menjadi : 

3 6p hh U
x x x

η∂ ∂ ∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 

Pada tahun 1904, Sommerfeld menemukan solusi pendek untuk persamaan long bearing 

di atas, yaitu : 

( )( )
( )( )22 2

6 sin 2 cos

2 1 cos
o

r

Urp p
c

ε θ ε θη
ε ε θ

⎡ ⎤+⎢ ⎥= +
⎢ ⎥+ +⎣ ⎦

 

Solusi tersebut memberikan tekanan p pada lapisan pelumas sebagai fungsi posisi 

angular θ sekeliling bantalan untuk dimensi tertentu dari radius journal r, radial clearance 

cr,  rasio eksentrisitas ε, kecepatan permukaan U, dan viskositas η. po  merupakan 

tekanan suplai pada posisi θ = 0.  

Jika p dihitung untuk rentang θ = 0 sampai 2π, persamaan tersebut akan memberikan nilai 

tekanan negatif dari θ = π sampai 2π. Karena fluida tidak dapat menahan tekanan negatif 

yang besar tampa kavitasi, persamaan tersebut biasanya dievaluasi hanya untuk rentang 

θ = 0 sampai π sementara tekanan pada belahan sisi yang lain diasumsikan sebagai po.  

Sommerfeld juga menentukan persamaan untuk beban total P pada long bearing sebagai 

berikut : 

( )( )
2

1/ 22 2 2

12

2 1r

UlrP
c

η πε

ε ε
=

+ +
 

Persamaan tersebut dapat disusun ulang dalam bentuk tak berdimensi untuk memberikan 

bilangan karakteristik bantalan yang disebut bilangan Sommerfled  S.   

( )( )1/ 22 2 22 1
12r

Ul r
P c

ε εη
πε

+ +⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Tekanan rata-rata pada bantalan pavg = P/A = P/ld. Sementara kecepatan U = πdn’ dimana 

n’ dalam putaran per detik, dan cr = cd/2.  Dengan mensubstitusikan persamaan-

persamaan tersebut, diperoleh bilangan Sommerfeld sebagai berikut : 

( )( ) ( )
1/ 2 2 22 22 1 ' '

12 avg d avg d

dn l d n d S
dlp c p c

ε ε η π πη
πε

+ + ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 

Solusi Short Bearing  

Dalam dunia modern, bantalan panjang (long bearing) sangat jarang digunakan karean 

beberapa alasan seperti batasan dimensi, pengangkutan, dan sebagainya. Rasio l/d  

pada bantalan modern biasanya adalah sekitar ¼ sampai 1. Solusi long bearing 
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mengasumsikan bahwa tidak ada kobocoran pelumas samping pada bantalan, namun 

pada rasio l/d  yang kecil ini, kebocoran samping dapat merupakan faktor yang sangat 

signifikan.  Ocvirk dan DuBois, memecahkan persamaan Reynolds yang melibatkan faktor 

kobocoran samping. 

3 6p hh U
z z x

η∂ ∂ ∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 

Persamaan ini juga dapat diintegrasikan untuk memberikan persamaan dalam bentuk 

tekanan pada lapisan pelumas sebagai fungsi θ dan z.  

( )

2
2

32
3 sin

4 1 cosr

U lp z
rc
η ε θ

ε θ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

+⎝ ⎠
 

Persamaan ini disebut sebagai solusi Ovrick atau solusi short bearing. Persamaan ini 

biasanya dievaluasi untuk θ = 0 sampai π, dengan mengasumsikan tekanan sama dengan 

nol pada belahan sisi yang lain.  

 
Gambar 11.15 Distribusi tekanan pada bantalan luncur pendek 

Distribusi tekanan p pada arah z adalah parabolik dan puncaknya pada tengah panjang 

bantalan l dan nol pada z = ± l/2. Tekanan p bervariasi secara nonlinear pada seluruh θ 

dan memuncak pada kuadran kedua. Nilai θmax pada pmax dapat dihitung dengan 

persamaan: 

2
1

max
1 1 24cos

4
εθ

ε
−
⎛ ⎞− +

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

dan nilai pmax dapat ditemukan dengan mensubstitusikan z = 0 dan θ = θmax pada solusi 

short bearing.  
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Sudut antara arah gaya P dengan sumbu θ = π digambarkan sebagai φ . Besar sudut 

φ dapat dicari dengan menggunakan persamaan : 

2
1 1tan

4
π εφ

ε
−
⎛ ⎞−

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Dan besarnya gaya resultan P sebagai fungsi parameter bantalan adalah sebagai berikut: 
3

2
r

UlP K
cε

η
=  

Dimana Kε adalah parameter tak berdimensi yang merupakan fungsi dari rasio 

eksentrisitas : 

( )
( )

1/ 22 2 2

22

1 16

4 1
Kε

ε π ε ε

ε

⎡ ⎤− +⎣ ⎦=
−

 

Kemudian dengan mensubstitusikan U = πdn’, dan cr = cd/2, dapat diperoleh : 
3 3

2 2
4 '

r d

Ul dn lP K K
c cε ε

η η π
= =  

 
Gambar 11.16 Perbandingan pendekatan short-bearing Ovrick untuk bebarapa variasi l/d dengan 

Pendekatan long-bearing Sommerfeld. 

Rugi-rugi daya dan torsi pada bantalan luncur 
Gambar 11.15 menunjukkan lapisan fluida yang mengalamiu geseran antara journal 

dengan bantalan. Gaya geser yang bekerja pada tiap elemen menimbulkan torsi yang 

saling berlawanan, Tr pada elemen yang berputar dan Ts pada elemen yang diam. Namun 

kedua torsi ini tidak sama besar karena adanya eksentrisitas. Pasangan gaya P, satu 

bekerja pada pusat journal Oj dan yang lainnya bekerja pada pusat bantalan Ob, 

membentuk kopel dengan besar sinP e φ , sehingga besarnya rotating torque menjadi : 

sinr sT T P e φ= +  
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Adapun stationary torque Ts dapat dicari dengan persamaan : 

( )
( )

2
2 1

1/ 221
s

d

d l U U
T

c
πη
ε

−
=

−
 

Dengan mensubtitusikan U =πdn’ diperoleh persamaan : 

( )
( )

3 2
2 1

1/ 22

' '

1
s

d

d l n n
T

c
πη
ε

−
=

−
 

Perhatikan bahwa persamaan di atas sama dengan persamaan Petroff untuk journal 

konsentrik, torsi tanpa beban T0. Dapat dibentuk rasio torsi stationery pada bantalan 

eksentrik terhadap torsi tanpa beban sebagai berikut : 

( )1/ 22
0

1

1
sT

T ε
=

−
 

Rugi-rugi daya Φ pada bantalan dapat dihitung dari rotating torque Tr dan kecepatan 

rotasi n’. 

( )2 12 ' 'r rT T n nω πΦ = = −    N m/s  atau in lb/s 

Adapun koefisien gesekan pada bantalan dapat ditentukan sebagai rasio antara gaya 

geser tangensial dan gaya normal yang bekerja P.  

/ 2r rT r Tf
P P Pd

μ = = =  

11.4.5. Perancangan bantalan hidrodinamik 

Perancangan bantalan dilakukan untuk menemukan kombinasi diameter bantalan dan 

atau panjang yang dapat beroperasi dengan viskositas fluida tertentu, mampunyai 

clearance yang masuk akal dan dapat dibuat, serta mempunyai rasio eksentrisitas yang 

akan mencegah metal to metal contact pada kondisi pembebanan yang ditentukan. 

Faktor beban desain – Bilangan Ocvirk  
Pendekatan yang baik untuk memecahkan persoalan perancangan ini dilakukan dengan 

menentukan faktor beban tak berdimensi yang digunakan untuk memplot dan menghitung 

parameter bantalan yang lain. Persamaan gaya resultan pada solusi short bearing dapat 

disusun ulang untuk menyediakan faktor beban ini, sebagai berikut : 
2

34 '
dPcK

dn lε ηπ
=  

Dengan mengganti faktor gaya resultan dengan tekanan rata-rata, pavg = P/A = P/ld, 

diperoleh : 
222

3

1 1
4 ' 4 ' 4

avg d avg d
N

p ldc p cd dK O
dn l d n l dε ηπ η π

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞= = =⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢⎝ ⎠ ⎥⎣ ⎦
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Suku yang berada dalam kurung adalah faktor beban tak berdimensi atau bilangan 
Ocvirk ON.  

( )
( )

1/ 22 2 222

22

1 16
4

' 1
avg d

N

p cdO K
n l d ε

πε π ε ε
π

η ε

⎡ ⎤− +⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎣ ⎦= = =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ −
 

Gambar di bawah ini menunjukkan grafik rasio eksentrisitas ε sebagai fungsi dari bilangan 

Ocvirk ON  dan juga menunjukkan data eksperimental. Kurva hubungan antara rasio 

eksentrisitas dengan bilangan Ocvirk dibuat dengan melakukan curve fitting pada data 

yang ada. Adapun kurva empirik dapat diaproksimasi dengan : 

( )0.21394 0.38517log 0.0008 60x N NO Oε ≅ + − −  

Adapun perhitungan parameter-parameter bantalan yang lain dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan-persamaan yang sudah diuraikan di atas.  

 
Gambar 11.17 Kurva hubungan rasio eksentrisitas dengan bilangan Ocvirk 

Prosedur Perancangan 
Beban dan kecepatan biasanya sudah diketahui. Jika poros sudah dirancang untuk beban 

dan defleksi tertentu, maka diameternya akan diketahui. Adapun panjang atau rasio l/d 

harus dipilih dengan pertimbangan pengemasannya. Semakin besar rasio l/d akan 

memberikan tekanan lapisan pelumas yang lebih rendah. Rasio clearance didefinisikan 

sebagai Cd/d. Biasanya rasio clearance ini berkisar antara 0.001 sampai 0.002 dan 

kadang-kadang sampai mencapai 0.003. Semakin besar rasio clearance akan 

meningkatkan faktor beban dengan cepat. Semakin besar bilangan Ocvirk akan 

memberikan eksentrisitas, tekanan, dan torsi yang lebih besar tetapi peningkatannya 

akan semakin kecil pada nilai bilangan Ocvirk yang semakin besar. 

Keuntungan rasio clearance adalah aliran pelumas yang semakin besar yang akan 

mengakibatkan pendinginan yang semakin cepat. Adapun rasio l/d yang semakin besar 

akan memerlukan rasi clearance yang lebih besar untuk mencegah metal to metal contact 
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akibat defleksi poros. Bilangan Ocvirk dapat dipilh sedangkan viskositas pelumas yang 

diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sesuai.  

Jika dimensi poros belum ditentukan, diameter dan panjang bantalan dapat diiterasi 

dengan menggunakan bilangan Ocvirk yang diasumsikan. Jenis pelumas dipilih dengan 

trial and error dan viskositasnya dicari dengan menggunakan temperatur operasi yang 

diasumsikan dengan menggunakan grafik pada gambar 11.7. Setelah bantalan dirancang, 

analisis aliran fluida dan perpindahan panas dapat dilakukan untuk menentukan laju aliran 

pelumas yang dibutuhkan. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode seperti pada machinery data handbook dan sebagainya. 

 
Gambar 11.18. Rasio tekanan dan rasio torsi vs bilangan Ocvirk untuk bantalan pendek 

Pemilihan bilangan Ocvirk mempunyai efek yang sangat signifikan terhadap peranca-

ngan. Untuk itu G.B DuBois telahg menawarkan beberapa panduan dengan menyarankan 

nilai bilangan Ocvirk ON = 30 (ε = 0,82) sebagai batas atas untuk pembebanan 

“moderate”, ON = 60 (ε = 0,90) sebagai batas atas untuk kondisi pembebanan “heavy”, 

dan ON = 90 (ε = 0,93) sebagai batas untuk kondisi pembebanan “severe”. Pada bilangan 

Ocvirk yang lebih besar dari 30, harus diberikan perhatian ekstra untuk mengontrol 

toleransi pembuatan, defleksi dan surface finishing. Untuk pembuatan bantalan secara 

umum akan lebih baik bila bilangan Ocvirk-nya dijaga tetap dibawah 30. 
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Gambar 11.19. Sudut θmax dan φ sebagai fungsi bilangan Ocvirk 

11.4.6. Studi Kasus 

Diketahui : 
Beban transversal maksimum poros pada bantalan adalah 16 lb pada R1 dan 54 lb pada 

R2. Karena beban pada R2 lebih besar 4 kali daripada R1, maka rancangan yang dibuat 

untuk R2 dapat digunakan untuk R1. Diameter poros pada R1 dan R2 adlah 0,591 in. 

Kecepatan poros adalah 1725 rpm. Bantalan dalam keadaan stasioner.  

Asumsi : 
Gunakan rasio clearance 0,0017 dan rasio l/d  0,75. Gunakan bilangan Ocvirk dibawah 

30, diusahakan sekitar 20. 

Dicari : 
Rasio eksentrisitas bantalan, tekanan maksimum dan lokasinya, ketebalan lapisan 

minimum, koefisien gesekan, torsi, dan rugi-rugi daya pada bantalan. 
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Gambar 11.20 Geometri untuk contoh perancangan bantalan 

Solusi : 
1. Konversikan kecepatan dari rpm ke rps kemudian cari kecepatan tangensial U. 

1min' 1725 28,75
min 60 sec
revn rps⎛ ⎞

= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( )( )' 0,591 27,75 53,38 / secU dn inπ π= = =  

2. Cari diametral clearance dan radius clearance dengan menggunakan diameter yang 

diberikan dan rasio clearance yang diasumsikan : 

( )0,0017 0,591 0,001dc in= =  

/ 2 0,0005r dc c in= =  

3. Panjang bantalan dicari dari rasio l/d yang diasumsikan sebesar 0,75.  

( )0,75 0,591 0,443l in= =  

4. Rasio eksentrisitas eksperimental dicari dengan menggunakan bilangan Ocvirk ON = 

20. 

( )

( )

0,21394 0,38517log 0,0008 60

0,21394 0,38517log20 0,0008 20 60 0,747

x N NO Oε ≅ + − −

≅ + − − =
 

5. Cari parameter tak berdimensi Kε   
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( )
( )

( )( ) ( )

( )( )

1/ 22 2 2

22

1/ 22 22

22

1 16

4 1

0,747 1 0,747 16 0,747
3,487

4 1 0,747

Kε

ε π ε ε

ε

π

⎡ ⎤− +⎣ ⎦=
−

⎡ ⎤− +⎢ ⎥⎣ ⎦= =
−

 

6. Cari viskositas pelumas η  

( )
( )( )

22

33

54 0,0005
0,833

3,487 53,38 0,443
rPc reyn

K Ulε

η μ= = =  

Dengan menggunakan gambar 11.7 diketahui bahwa pelumas jenis ISO VG 32 akan 

menyediakan nilai ini pada temperatur 190°F. Pelumas ini setara dengan pelumas 

jenis SAE 10W.  

7. Cari tekanan rata-rata tekanan pelumas 

( )
54 206

0,443 0,591avg
Pp psi
ld

= = =  

8. Dicari sudut θmax dimana tekanan maksimum dengan menggunakan nilai 

eksperimental ε = 0,747. 

( )
( )

22
1 1

max

1 1 24 0,7471 1 24cos cos 159,2
4 4 0,747

εθ
ε

− −
⎛ ⎞⎛ ⎞ − +− + ⎜ ⎟= = = °⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Nilai ini juga dapat dicari dengan menggunakan grafik pada gambar 11.19. 

9. Tekanan maksimum dapat dicari dengan mensubstitusikan θmax yang sudah diperoleh. 

Adapun nilai z = 0 karena tekanannya maksimum pada pertengahan panjang bantalan 

l. 

( )

( )( )
( )

( ) ( )
( ) ( )( )

2
2

32

7 2
2

2 3

3 sin
4 1 cos

8,33 10 53,38 3 0,747 sin 159,20,443 0 857
40,296 0,0005 1 0,747 cos 159,2

r

U lp z
rc

psi

η ε θ
ε θ

−

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

+⎝ ⎠

⋅ °⎛ ⎞
= − =⎜ ⎟

+ °⎝ ⎠

 

10. Cari sudut φ, yang menunjukkan posisi sumbu θ = 0 sampai π terhadap beban P. 

( )
2 2

1 11 1 0,747tan tan 34,95
4 4 0,747

π ε πφ
ε

− −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −

= = = °⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

11. Stationary torque dan rotating torque dapat dicari dengan menggunakan nilai φ. 
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( )
( )

( ) ( ) ( )( )
( )( )

3 2
2 1

1/ 22

3 2
7

1/ 22

' '

1

0,591 0,443 28,75 0
8,33 10 0,0325 .

0,001 1 0,747

s
d

d l n n
T

c

lb in

πη
ε

π−

−
=

−

−
= ⋅ =

−

 

( ) ( )sin 0,0325 54 0,00037 sin 34,95 0,0441 .r sT T P e lb inφ= + = + ° =  

12. Rugi-rugi daya dapat dihitung sebagai berikut : 

( ) ( )( )2 1
.2 ' ' 2 0,0441 28,75 0 7,963 0,001

secr
lb inT n n hpπ πΦ = − = − = =  

13. Koefisien gesekan pada bantalan dapat dicari dari rasio gaya geser terhadap gaya 

normal. 

( )
( )

2 0,04412 0,003
54 0,591

rT
Pd

μ = = =  

14. Tebal lapisan pelumas minimum dicari dengan menggunakan persamaan berikut : 

( ) ( )min 1 0,0005 1 0,747 0,000126rh c inε= − = − =  

 

11.5. Rolling-Element Bearing 
Roller  telah dikenal sejak zaman dahulu sebagai alat untuk memindahkan barang berat. 

Namun baru pada abad ke-20 teknologi pembuatan dan material yang baik 

memungkinkan pembuatan bantalan roll. Kebutuhan bantalan dengan gesekan rendah, 

kecepatan tinggi, tahan temperatur tinggi dipicu oleh berkembangnya turbin gas untuk 

pesawat terbang. Bantalan bola dan roll telah mulai didesain dan distandarkan pada 

tahun 1900-an dalam ukuran metrik. Adapun bantalan yang baru mempunyai dimensi 

eksternal yang sama tetapi lebih baik dari segi desain, kualitas, dan reliabilitasnya.  

Mayoritas bantalan bola modern dibuat dari baja jenis AISI 5210 dan dikeraskan baik 

secara keseluruhan maupun pada permukaannya saja. Paduan baja-Chromium ini dapat 

dikeraskan secara menyeluruh sampai HRC 61-65. Bantalan roller sering dibuat dengan 

menggunakan baja AISI 3310, 4620, dan 8620 yang dikeraskan. Kemajuan dalam proses 

pembuatan baja memungkinkan pembuatan bantalan dari baja yang “bersih” dari kotoran. 

Hal ini telah meningkatkan reliabilitas bantalan secara signifikan.  

Rolling-element bearing dibuat semua perusahaan pembuatnya dengan menggunakan 

dimensi standar yang dibuat oleh Anti-Friction Bearing Manufacturer Association 

(AFBMA) dan atau International Standards Organization (ISO) dan bersifat 

interchangeable. Standarisasi ini memungkinkan diberikannya jaminan bahwa bantalan 

buatan perusahaan manapun dapat digunakan untuk menggantikan bantalan yang rusak 

pada suatu assembly selama spesifikasi standarnya sama.  
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11.5.1. Jenis-jenis Rolling-Element Bearing  

Secara garis besar, rolling-element bearing terdiri atas dua jenis yaitu bantalan bola (ball 

bearing) dan bantalan rol (roller bearing). Kedua jenis ini sendiri terdiri atas bermacam-

macam varian.  

Bantalan Bola (Ball Bearing) 
Bantalan bola merupakan susunan bola-bola baja yang dikeraskan yang terpasang 

diantara dua buah cincin, dalam dan luar untuk bantalan radial, atau atas dan bawah 

untuk thrust bearing. Selain itu juga terdapat retainer atau separator yang menjaga jarak 

antarbola baja tetap disekitar cincin. Bantalan bola jenis deep groove dirancang untuk 

menahan beban radial dan beban aksial. Adapun jenis angular contact dirancang untuk 

menahan beban aksial yang lebih besar dan juga dapat menahan beban radial.  

 
Gambar 11.21 Nomenklatur bantalan bola radial jenis deep-groove atau Conrad 
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Gambar 11.22. Jenis-jenis bantalan bola 

Bantalan Rol (Roller Bearing) 
Bantalan rol menggunakan roller yang lurus, tirus, atau berkontur yang dipasang diantara 

dua buah cincin. Secara umum, bantalan rol dapat menahan beban statik dan dinamik 

yang lebih besar daripada bantalan bola disebabkan oleh kontaknya yang lebih besar. 

Selain itu bantalan rol ini juga lebih murah daripada bantalan bola untuk ukuran dan 

beban yang besar. Biasanya bantalan rol hanya dapat menahan beban dalam satu arah 

saja baik itu radial maupun aksial, kecuali bila roller-nya tirus atau berkontur. Secara garis 

besar, bantalan rol ini terbagi lagi menjadi empat jenis yaitu (1) bantalan rol silindris, (2) 

bantalan rol jarum, (3) bantalan rol tirus, (4) spherical roll bearing.  

 
Gambar 11.23 Bantalan rol silindris 
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Gambar 11.24 Bantalan roll jarum (needle roller bearing) 

 
Gambar 11.25 Bantalan roll tirus (Tapered roller bearing) 

 
Gambar 11.26 Bantalan roll sperik (Spherical roller bearing) 
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Bantalan bola dan bantalan roll juga mempunyai jenis yang khusus dibuat untuk menahan 

beban aksial murni. Namun cilindrycal roller thrust bearing akan mengalami gesekan yang 

lebih besar daripada ball thrust bearing akibat sliding  antara roller dengan cincin. Oleh 

karena itu biasanya roller thrust bearing ini tidak boleh digunakan untuk kecepatan tinggi. 

11.5.2. Pemilihan rolling-element bearing 

Pemilihan bantalan dilakukan dengan mempertimbangkan besar beban statik dan dinamik 

dan umur yang diinginkan.  

Basic Dynamic Load Rating C 
Pengujian yangtelah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pembuat bantalan, 

berdasarkan teori yang sudah dikembangkan, menunjukkan bahwa fatigue life atau umur 

bantalan L berbanding terbalik dengan pangkat tiga bebannya untuk bantalan bola, dan 

pangkat 10/3 untuk bantalan roll.  

Bantalan bola : 
3CL

P
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Bantalan roll : 
10 / 3CL

P
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

dimana L adalah umur bantalan dalam jutaan putaran, P adalah beban konstan yang 

bekerja (beban konstan pada elemen berputar akan menyebabkan beban dinamik), dan C 

adalah basic dynamic load rating C. Basic dynamic load rating C didefinisikan sebagai 

beban yang akan memberikan umur 1 juta putaran pada cincin dalam. Parameter ini 

biasanya sudah ditentukan dalam katalog yang dibuat oleh perusahaan pembuat 

bantalan.  

 
Gambar 11.27 Distribusi umur pada rolling element bearing 
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Basic Static Load Rating C0 

Deformasi permanen pada roller atau bola dapat terjadi bahkan pada beban yang kecil 

karena sangat tingginya luas kontak yang kecil. Batas beban statik pada bantalan 

didefinisikan sebagai beban yang akan menghasilkan deformasi permanen pada cincin 

dan elemen rolling pada titik kontak manapun sebesar 0,0001 kali dari diameter elemen 

rollingnya. Tegangan yang dibutuhkan untuk membuat deformasi statik sebesar 0,0001d 

pada bantalan baja adalah bervariasi mulai 4 Gpa (580 kpsi) untuk bantalan roll sampai 

4,6 Gpa (667 kpsi) untuk bantalan bola. Perusahaan-perusahaan pembuat benatalan 

telah membuat basic static loading rating C0 untuk setiap jenis bantalan, yang dibuat 

berdasarkan standar AFBMA. Biasanya dibutuhkan beban sebesar 8C0 atau lebih besar 

untuk mematahkan bantalan. 

 

Beban Kombinasi Radial dan Aksial (Thrust) 
Jika beban radial dan aksial terjadu pada bantalan, beban ekuivalen harus dihitung untuk 

digunakan dalam perhitungan umur bantalan. AFBMA merekomendasikan persamaan 

berikut : 

r aP XVF YF= +  

Dimana : P = Beban ekuivalen 

 Fr = Beban radial konstan yang bekerja 

 Fa = Beban aksial konstan yang bekerja 

 V = Faktor perputaran 

 X = Faktor radial 

 Y = Thrust factor 

Faktor V sama dengan 1 untuk bantalan yang cincin dalamnya berputar. Jika cincin 

luarnya juga berputar, faktor V ini naik sampai 1,2 untuk bantalan jenis tertentu. Faktor X 

dan Y bervariasi tergantung jenis bantalan dan biasanya ditentukan oleh perusahaan 

pembuat bantalan tersebut.  

Prosedur Perhitungan 
Langkah pertama dalam perhitungan umur bantalan adalah dengan mencari besar beban 

baik radial maupun aksial yang bekerja pada bantalan (biasanya diketahui dari analisis 

pembebanan). Dimensi aproksimasi poros juga biasanya dapat diketahui dari perhitungan 

tegangan dan defleksi. Kemudian digunakan katalog digunakan dengan terlebih dahulu 

menentukan bantalan tertentu secara coba-coba. Dengan demikian dapat diperoleh nilai 

C, C0, V, X, dan Y. Kemudian dihitung beban efektif P dan akhirnya dihitung umur L 

dengan menggunakan nilai C yang diperoleh dari katalog. 
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Gambar 11.28 Dimensi dan rating pembebanan untuk bantalan bola deep groove seri 6300 
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Gambar 11.29 Faktor V, X, dan Y untuk bantalan radial 

11.5.3. Studi kasus 

Diketahui: 
Beban radial Fr = 1686 lb (7500 N) dan beban aksial Fa = 1012 lb (4500 N). Kecepatan 

poros adalah 2000 rpm. 

Asumsi : 
Digunakan bantalan bola jenis deep groove tipe Conrad. Cincin dalam berputar. 

Dicari : 
Ukuran bantalan yang sesuai untuk memberikan umur L10 sebesar 500 juta putaran. 

Solusi : 
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1. Coba bantalan 6316 dari gambar 11.28 dan diperoleh data sebagai berikut : C = 

21200 lb (94300 N), C0 = 18000 lb (80000 N), dan rpm maksimum = 3800. 

2. Hitung rasio Fa/C0 

0

1012 0,056
18000

aF
C

= =  

Kemudian cari nilai e dari gambar 11.29 dan diperoleh e = 0,26 untuk radial-contact 

groove ball bearing. 

3. Bentuk rasio Fa/(VFr) dan bandingkan dengan nilai e.  

( )
1012 0,6 0,26

1 1686
a

r

F e
VF

= = > =  

Perhatikan V = 1 karena cincin dalamnya berputar. 

4. karena rasio pada langkah 3 adalah > e,  cari faktor X dan Y dari 11.29 sehingga 

diperoleh X = 0,56  dan Y = 1,71, dan kemudian gunakan faktor-faktor tersebut untuk 

menghitung beban ekuivalen.  

( )( ) ( )0,56 1 1686 1,71 1012 2675r aP XVF YF lb= + = + =  

5. Gunakan beban ekuivalen diatas untuk menghitung umur L10 bantalan. 
3 321200 500 juta putaran

2675
CL
P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Biasanya perhitungan ini memerlukan beberapa iterasi. 

11.5.4. Pemasangan rolling-element bearing 

Rolling-element bearing dibuat dengan toleransi yang sangat kecil pada diameter dalam 

dan luarnya untuk memunginkan suaian paksa pada poros dan rumah bantalan. Metode 

pemasangan bantalan ini sangat beragam dan tiap susunan dan pemaangan mempunyai 

fungsi yang berbeda-beda. Dari aspek pemasangan bantalan, ada beberapa metode yang 

biasa digunakan seperti yang diperlihatkan sebagai berikut : 

 
Gambar 11.30 Metode pemasangan rolling-element bearing 
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Gambar 11.30a menunjukkan susunan mur dan ring pengunci yang digunakan untuk 

menjepit cincin dalam bantalan pada poros untuk menghindarkan suaian paksa. Gambar 

11.30b menunjukkan snap ring yang digunakan untuk memposisikan ring dalam bantalan 

pada arah aksial. Adapun gambar 11.30c menunjukkan ring luar bantalan yang dijepit 

secara aksial pada rumah bantalan dan ring dalam diposisikan oleh sleeve spacer 

diantara cincin dalam dan flens luar pada poros yang sama. 

Dari aspek penyusunannya, ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk 

memasang bantalan. Adapun metode yang biasa digunakan adalah dengan memasang 

bantalan pada posos yang di-fix pada arah aksial  di satu sisi sedangkan pada sisi yang 

lain mengambang pada arah aksial. Metode ini ditunjukkan pada gambar 11.31a. 

Pemasangan seperti ini memerlukan adanya ulir dan mur untuk memasang bantaln pad 

poros. Alternatif pemasangan bantalan yang juga biasa digunakan yaitu dengan 

memasang kedua bantalan seperti ditunjukkan pada gambr 11.31b. Metode ini tidak 

memerlukan mur dan ulir pada poros namun jika jarak antarbantalan cukup jauh, 

kenaikan temperatur akan menyebabkan pemuaian pada poros sehingga memungkinkan 

bantalan mengalami kerusakan.  

 
(a) 

 
(b) 

   Gambar 11.31. (a) Pemasangan bantalan umum, (b) Pemasangan bantalan alternatif 

Pada beberapa kasus, sering diperlukan pemasangan dua bantalan atau lebih pada satu 

sisi poros. Penggunaan dua bantalan dapat meningkatkan kekakuan dan kapasitas 

beban. Pemasangan dua bantalan ini dapat dilakukan dengan bantalan roll maupun 

dengan bantalan bola. Pemasangan dua bantalan bola pada satu sisi juga dilakukan 

untuk memberikan beban awal.  
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Gambar 11.32 Pemasangan dua bantalan roll di satu sisi 

 
Gambar 11.33 Pemasangan dua bantalan bola di satu sisi 

11.6. Soal-soal Latihan 
1. Poros pada gambar di bawah ini dirancang dengan menggunakan data-data sebagai 

berikut : a = 16 in, l = 20 in, b = 18 in, P = 1000 lb, Tmin =0 lb-in, Tmax = 2000 lb-in, SF 

terhadap fatigue = 2, Sut = 108 kpsi, Sy= 62 kpsi. Rancanglah bantalan untuk diameter 

poros yang diperoleh dimana bantalan harus dapat menahan beban untuk 70 juta 

siklus pada 1500 rpm.  

(a) Gunakan bantalan luncur bronze yang mendapatkan pelumasan hidrodinamik 

dengan ON = 20, l/d = 1,25 dan rasio clearance = 0,0015.  

(b) Gunakan bantalan bola jenis deep-groove 

 
Gambar 11.34 Soal perancangan poros dan bantalan nomor 1 

2. Bila viskositas absolut pelumas yang digunakan adalah 2 μreyn, carilah viskositas 

kinematiknya dalam in2/sec. Asumsikan bahwa spesific gravity-nya = 0,87. 

3. Cari tebal lapisan minimum untuk bantalan dengan data-data berikut : diameter 30 

mm, panjang 25 mm, rasio clearance = 0,0015 , 1500 rpm, ON = 30, peslumas ISO 

VG 220 pada temperatur 220°F.  

4. Poros pada gambar di bawah ini dirancang dengan menggunakan data-data sebagai 

berikut : a = 16 in, l = 20 in, b = 18 in, P = 1000 lb, Tmin =0 lb-in, Tmax = 2000 lb-in, SF 

terhadap fatigue = 2, Sut = 108 kpsi, Sy= 62 kpsi. Rancanglah bantalan untuk diameter 
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poros yang diperoleh dimana bantalan harus dapat menahan beban untuk 500 juta 

siklus pada 1200 rpm.  

(a) Gunakan bantalan luncur bronze yang mendapatkan pelumasan hidrodinamik 

dengan ON = 40, l/d = 0,8 dan rasio clearance = 0,0025.  

(b) Gunakan bantalan bola jenis deep-groove 

 

 

 
Gambar 11.35 Soal perancangan poros dan bantalan nomor 4 

5. Sebuah mesin industri untuk satu shift operasi yang kontinyu (8 jam per hari) 

mempunyai kecepatan putar sebesar 1800 rpm. Diketahui beban radial sebesar 1,2 

kN dan beban thrust sebesar 1,5 kN (light-to-moderate impact). Pilih ball bearing yang 

cocok untuk mesin tersebut? 

6. Andaikan yang dipilih pada soal nomor 5 diatas adalah radial-contact bearing, maka 

tentukan: 

• Estimasi umur bantalan tersebut dengan reliability 90%. 

• Estimasi reliability bantalan dengan umur 30.000 jam 

7. Poros yang ditumpu pada dua rolling bearing mendapat beban seperti pada gambar: 

 
Bantalan NU205EC: 

• Hanya menerima beban radial 

• Dimensi:  

- diameter dalam d= 25 mm 

- diameter luat D= 50 mm 

- lebar bantalan B= 15 mm 

Pr= 1000 N 
Pa= 500 N 
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• Basic dynamic load rating C= 28 600 N 

Bantalan 6205: 

• Menerima baban radial dan beban aksial 

• Dimensi sama dengan bantalan NU205EC 

• Basic dynamic load rating C=14 000 N 

• Basic static load rating Co= 7 800 N 

Cari L10 untuk kedua bantalan tersebut? 

8. Poros dengan dua buah puli mentransmisikan daya seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut: 

 
Tegangan pada bagian kendur pada puli sebesar 30% dari bagian yang kencang. 

Poros berputar yang ditumpu dua bantalan di O dan B berputar dengan kecepatan 

900 rpm. Pilih pasangan radial ball bearing dengan reliability 99% dan umur 30 000 

jam? 

9. Poros dengan kecepatan putar sebesar 1100 rpm mentransmisikan daya dengan light 

shock dari puli dengan diameter 600 mm ke sprocket dengan diameter 300 mm 

seperti ditunjukkan pada gambar berikut:  

 

Dimensi dalam satuan mm

Dimensi dalam satuan mm
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Pilih radial ball bearing di A dan roller bearing di O?(bantalan mempunyai umur 24 000 

jam dengan reliability 95%) 

 

10. Sistem transmisi daya yang terdiri dari poros, helical gear, bevel gear berputar dengan 

kecepatan 600 rpm ditumpu dua roller bearing seperti pada gambar dibawah: 

 
Bantalan sebelah kiri mampu menahan beban aksial dan beban pada bevel gear 

sebesar: kPjPiP ˆ44,0ˆ41,0ˆ5,0 +−− . Pilih bantalan dengan umur 36 000 jam dan 

reliability 98%? 

 

Dimensi dalam satuan mm 


