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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. DISKRIPSI JUDUL  
 

Modul ini dibuat untuk menambah wawasan bagi para pembaca serta 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang Otomotif. 

Kendaraan keluarga dan niaga yang menjadi alat transportasi yang paling 

banyak digunakan di Indonesia juga mendorong tumbuhnya industri jasa 

perbengkelan di Indonesia, apalagi kendaraan yang berbahan bakar solar 

selain hemat dalam pemakaian bahan bakarnya juga harga perliternya 

relatif murah. Oleh sebab itu kendaraan bermesin diesel menjadi pilihan 

utama. 

Sejalan dengan itu maka kebutuhan tenaga mekanik otomotif semakin 

bertambah pula baik dari segia kuantitas maupun kualitas supaya didapat 

mekanik yang berkualitas tentu dituntut pengetahuan dan ketrampilan 

yang handal. 

Modul ini dibuat untuk menambah wawasan pengetahuan serta 

ketrampilan bagi para pembaca khususnya yang berhubungan dengan 

overhaul engine dan komponennya . 

Modul ini berisi mengenai informasi umum komponen mesim , petunjuk 

pemeriksaan , pengukuran serta perbaikannya sehingga dengan 

mempelajari modul ini diharapkan dapat mengoverhaul mesin dengan 

benar. 

Namun demikian isi modul ini jauh dari sempurna sehingga, kritik atau 

saran untuk perbaikan modul ini akan selalu diterima dengan senang hati. 
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B. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

Modul overhaul engine dan komponennya ini terdiri kegiatan  belajar, 

yang meliputi pengetahuan , cara memeriksa dan melakukan pengukuran 

komponen enginen pada saat melaksanakan overhaul engine  

Modul ini khususnya untuk mengkonsumsi SMK, mengingat modul – 

modul tentang pengetahuan dan ketrampilan pada SMK relatif belum 

memadai. 

Diharapkan dengan banyaknya modul-modul tentang pengetahuan dan 

ketrampilan yang mengacu pada kompetensi berdasarkan kurikulum edisi 

2004 dapat mempersiapkan anak didik memiliki ketrampilan dasar sedini 

mungkin. 

Jika ditemui kesulitan kesulitan atau salah dalam menafsirkan suatu 

kegiatan belajar, pembaca dipersilahkan juga untuk membuka buku 

pedoman perbaikan (manual) suatu kendaraan sehingga muncul satu 

kesamaan. 

C. TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN 

 

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat: 

- Mengerti fungsi dan cara kerja komponen mesin 

- Mengerti  bermacam-macam bentuk / konstruksi dari komponen 

mesin 

- Mengerti  cara memeriksa dan mengukur komponen mesin  

- Mengerti cara menilai komponen dan cara memperbaiki nya 

- Mengerti cara membongkar dan memasang kembali komponen 

mesin  

- Mengerti pengetesan / penyetelan mesin  
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BAB II 

BAGIAN-BAGIAN ENGINE DAN PEMERIKSAANNYA 

 

A. BLOK SILINDER  

1. Pengertian : 

Blok silinder dab ruang engkol adalah merupakan bagian dari 

sebuah motor yang berfungsi  sebagai dudukan komponen / 

kelengkapan  mesin  seperti : silinder liner , kepala silinder , 

alternator , distributor , motor stater rumah mekanisme engkol  

serta system-sitem  / komponene lainnya . 
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         Gambar Blok Silinder Mesin Sebaris 4 Silinder 

 

Keterangan gambar : 

1. Lubang silinder 

2. Poros nok/ cam shaft 

3. Dudukan poros engkol 

4. Lubang dudukan distributor 

5. Lubang dudukan pompa oli 
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6. Lubang dudukan saringan oli  

 

Blok silinder harus mempunyai persyaratan –persyaratan  : 

1. Dibuat seringan dan sekuat mungkin 

2. Konstruksi harus kaku , pemebebanan tekan tidak 

boleh mengakibatkan perubahan elastisitas pada 

bentuknya. 

3. Konstruksi blok harus memperoleh pendinginan yang 

merata. 

4. Pemuaian antara blok silinder dengan bagian-bagian  

yang  menempel / berdekatan harus sesuai . 

Dengan persyaratan diatas maka blok silinder banyak yang 

terbuat dari cast iron ( model lama ) dan paduan alumunium 

yang sekarang banyak digunakan karena konstruksinya lebih 

ringan namun tetap kuat 

 

2.  Pemeriksaan Dan Pengukuran Blok Silinder : 

Dalam pemeriksaan blok silinder yang pertama diperiksa 

setelah dibersihkan adalah keutuhannya secara fisik ( secara 

visual) dari kemungkinana pecah , retak atau perubahan 

bentuk dasarnya.  

Sedangkan yang perlu dilakukan penukuran setelah mesin 

dioverhaul / dibongkar adalah : 

a. Pengukuran / Pemeriksaan Keretakkan Blok 

Silinder : 

Dalam pemeriksaan ini perlatan yang dibutuhkan 

adalah :  

 Magnetic Crask Detektor dan kelengkapannya 
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Cara Pengukuran Keretakan : 

1. Permukaan blok silinder yang telah dibersihkan 

ditaburi dengan bedak yang mengandung serbuk 

besi secara tipis dan merata . 

2. Rakit Magnetic Crack Detector , kemudian pole 

magnet remanennya diletakkan ditasa 

permukaan blok silinder yang telah ditaburi bedak  

3. Hidupkan sumber listrik magnetic crack 

detectornya  sehingga pole magnet remanen 

menjadi magnet , lihat serbuk bedak disekitar 

magnet remanen  apakah bedak mengumpul 

membentuk sebuah garis atau tidak ( tetap 

seperti semula). Bila ternyata bedak  membentuk 

garis  berarti garis tersebut adalah garis  

retaknya  dari blok silinder  karena sifat serbuk 

besi adalah akan selalu terbawa ketepi  suatu 

besi saat ada garis gaya magnet , sedangkan 

kalau bedak tidak membentuk garis berarti masih 

baik . 

4. Lakukan pemeriksaan seperti diatas pada posisi  

pada posisi permukaan silinder  lainnya sampai 

seluruh permukaan silindernya terperiksa .   

5. Bila ternyata blok silinder sudah retak berate blok 

silinder harus diganti  karena dapat menyebabkan 

kebocoran terutama saat langkah  atau langkah 

usaha . 

b. Pemeriksaan / Pengukuran Kerataan 

Permukaan Blok Silinder : 



OPKR 20-003B                                    - 6 -                                                    2007 

Dalam pemeriksaan ini perlatan yang dibutuhkan 

adalah : 

 Straigt Edge 

 Feeler Gauge 

 Mikrometer ( bila diperlukan untuk mengukur 

bilah ) 

 

                                       Cara Pengukuran : 

1. Letakkan Staright Edge pada permukaan blok 

silinder ( posisi berdiri dan pada bagian yang 

kecil  diletakkan dibawah ) 

2. Lihat celah anata blok dengan straight edge  

kemudian masukkan bilah feeler gauge yang 

dapat masuk . 

 

 

 

                                                    Straight edge 

 

                                                     Feeler gauge 

 

 

 

  

 

  Gambar Pengukuran Kerataan Blok Silinder  
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3. Lihat / ukur bilah tersebut  dengan mikroneter 

, Besarnya penyimpangan kerataan blok 

silinder adalah sebesar tebal bilah tersebut. 

4. Lakukan pengukuran seperti diatas pada enam  

posisi  yaitu : Membujur ( kiri dan kanan ) dan 

melintang ( depan , tengah dan belakang). 

 

 

  1               2             3                   4 
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                                                                     6 

 

 

         Gambar  pengkuran kerataan  

 

5. Dari beberapa pengukuran ambilah nilai 

penyimpangan kerataan yang tertinggi , dan 

bila penyimpangan  kerataannya sudah 

melebihi batas maksimum maka blok silinder 

harus diperbaiki dengan jalan di gerinda 

sampai kerataannya nol. 
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c. Kelurusan dudukan poros engkol : 

 

Untuk mendukung puritan poros engkol menjadi 

stabil ( getarannya kecil ) maka dudukan poros 

engkol harus lurus antara satu dengan lainnya , oleh 

karena itu saat membongkar mesin kelurusan 

dudukan harus diukur . 

Adapaun peralatan yang dibutuhhkan untuk 

pengukuran kelurusan adalah : 

 Straight Edge 

 Feeler gauge 

 Mikrometer ( bila diperlukan ) 

 

Cara Pengukuran : 

1. Letak blok silinder dengan posisi ruang engkol 

diatas / dudukan poros engkol diatas 

2. Letakkan straight edge membujur dari depan 

kebelakang dengan posisi berdidi dan sisi yang 

kecil di bawah 

3. Masukkan bilah feeler gauge ( yang dapat 

masuk) pada tiap-tiap dudukan 

4. Besarnya penyimpangan kelurusannya adalah 

sebesar tebal bilah yang dapat masuk . 

5. Bila penyimpangan kelurusan sudah melebihi 

batas maksimum maka harus diperbaiki dengan 

jalan digerinda  
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B. TABUNG SILINDER  

1. Pengetian : 

 

Tabung silnder adalah bagian yang menindahkan tenaga panas ke 

tenaga mekanis serta sebagai lintasan / bergerak naik dan 

turunnya torak dalam melakukan proses kerja mesin .  

Agar diperoleh tenaga yang maksimum maka silinder harus 

memenuhi persyaratan : 

1. Mempunyai sifat luncur yang baik ( gesekan kecil) 

2. Tahan terhadap keausan 

3. Tahan dan kuat terhadap temperature dan tekanan yang tinggi 

4. Konstruksi harus memperoleh pendinginan yang merata 

5. Tidak mengalami  perubahan bentuk akibat pemakaian yang 

lama 

6.  Dapat diperbaiaki / diganti  

Untuk memenuhi  persyaratan diatas maka tabung silinder diberi 

lapisan yang disebut silinder liner ( pelapis silinder ) yang biasanya 

terbuat dari : krom  , nikel , silisium atau campuran nikel dengan 

silisium .  

 

                                                                      Tabung silinder 

 

                                                                       Silinder liner /                        

                                                                       pelapis silinder 

                     

                                                                   Mantel air pendingin 

 

                                                                       Blok silinder 

        Gambar Tabung Silinder 



OPKR 20-003B                                    - 10 -                                                    2007 

Konstruksi Tabung Silinder  

Secara umum konstruksi  tabung silinder dapat dibagi menjadi tiga  

macam , yaitu : 

1. Blok Tunggal : 

Jenis ini lubang silinder dan blok silindernya dibuat dengan 

bahan yang sma dan membentuk kesatuan . Jenis ini hanya 

digunakan pada mesin-mesin model lama . 

2. Tabung silinder model kering : 

Konstruksi antara tabung dengan blok berbeda bahannya  

dimana blok terbuat dari bahan yang lebih ringan dan 

silindernya terbuat dari bahan yang tahan aus dan mempunyai 

sifat luncur yang baik . 

3. Tabung silinder model basah : 

Konstruksi ini dinamakan model basah karena tabung 

dimasukkan dalam mantel pendingin  sehingga selalu basah .  

Jenis ini tabung silindernya dapat dilepas / diangkat  dan 

dipasang dengan mudah tanpa harus dengan alat yang kusus,  

             

              Pemeriksaan dan Pengukuran Tabug Silinder : 

Untuk memperoleh tenaga mesin yang maksimal maka kebocoran 

antara torak ?ring torak dengan silinder harus dibuat sekecil 

mungkin , oleh karena itu tabung silinder tidak boleh terdapat 

goresan , keovalan, ketirusan maupun keausan yang terlalu besar. 

Pemeriksaan tabung slilinder ; 

Pemeriksaan ini dilihat secara visual dari kemungkinan tergures, 

cembung yang telalu besar atau dengan diraba barang kali silinder 

sudah berubah bentuknya . 
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2.  Pengukuran Tabung Silinder : 

Alat yang digunakan adalah : 

 Jangka sorong  

 Mokrometer luar ( sesuai ukuran) 

 Silinder boore gauge ( sesuai ukuran) 

 Ragum micrometer ( bila diperlukan) 

Cara Pengukuran : 

1. Ukur diameter silinder bagian atas yang tidak terkena gesekan  

ring torak 

2. Ambil micrometer yang sesuai dengan hasil pengukuran 

tersebut 

3. Kalibarasi micrometer  dan setting / posisikan micrometer  

sesuai dengan hasi pengukuran dengan jangka sorong ( untuk 

memudahkan penghitungan dapat dibulatkan  ketasa atau 

kebawah)  

4. Rakit silinder boore gauge yang sesuai dengan ukuran ( dapat 

dicoba masukkan dalam silinder )  kemudian kalibrasi silinder 

bore dengan micrometer tersebut ( pada saat silinder bore 

diukur dengan micrometer dibuat posisi jarum dial pada angka 

nol dan jangan merubah posisi micrometer) 

5. Ukur diameter silinder dengan silinder bore gauge pada enam 

posisi  yaitu bagian yang terkena gesekan ring torak  bagian  

atas ( melintang dan membujur / X dan Y ),  bagian tengan ( X 

dan Y ), dan Bagian bawah ( X dan Y ) . 
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             Melintang                                       Memanjang 

                                           

                          Gambar posisi pengukuran                

 

6. Hitung besarnya diameter silinder tiap pengukuran dan catat 

hasilnya  , dimana besarnya diameter silinder adalah besarnya 

ukuran settingan micrometer  ditambah atau dikurangi 

besarnya penyimpangan jarum dial pada silinder  bore gauge ( 

bila jarum dial bergerak berlawanan jarum jam berate ditambah  

dan bila dial bergerak searah jaru jam berarti dikurangi.). 

7. Hitung ketirusan tiap-tiap silinder  ( selisih pengukuran  antara 

X1 dengan X3 atau Y1 dengan Y3) 

8. Hitung keovalan tiaptiap silinder ( selisih pengukuran antara X1 

dengan Y 1 , atau X2 dengan Y2  , atau  X3 dengan Y3 ) 

9. Hitung Keausan silinder  ( selisih pengukuran terbesar dengan 

ukuran standar tabungs silinder ) 
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10. Bila ketirusan dan keovalan sudah melibihi batas maksimum ( 

lihat buku manual)  dan keausan masih dibawah  batas / limit 

maka silinder dapat diperbaiki dengan digerinda / dihinning). 

11. Bila keusan sudah melebihi batas maksimum maka silinder 

harus  dipernbaiki dengan jalan di over size / diperbesar ukuran 

sesuai dengan petunjuk pabrik . 

 

 

C. POROS ENGKOL  

1. Pengertian : 

 

Fungsi dari poros engkol adalah untuk merubah arah gerakan 

bolak-balik torak dalam silinder ( gerak lurus) menjdi gerakan putar 

dengan perantaraan batang torak. 

Persyaratan yang harus dipenuhi dari poros engkol ini  adalah harus 

tahan terhadap puntiran dan kebengkokkan serta mempunyai sifat 

luncur yang baik . 

 

 

 

 

                                                                          Rada gaya / Fly wheel 

 

                                                      Torak 

                                                                                               

                                                      Poros engkol 

 

 

                                  Gambar poros engkol 
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Bahan dan cara pembuatan poros engkol  antara lain : 

a. Poros engkol dengan tuntutan tinggi  

Poros engkol ini banyak digunakan pada mesin disel  ( 

mesin dengan perbandingan kompresi yang tinggi) . 

Poros engkol  jenis ini terbuat dari baja khusus yang 

diikuti dengan pelakuan panas  untuk meningkatkan 

kekuatannya  

b. Posos engkol dengan tuntutan sedang 

Poros engkol ini banyak digunakan pada mesin bensin / 

mesin disel ringan . Poros engkol ini terbuat dari besi 

tuang khusus dengan proses perlakuan panas 

c. Pengerasan permukaan jurnal dan pena engkol 

Jurnal dan pena engkol diperkeras dengan lapisan yang 

tahan terhadap keausan dan mempunyai sifat luncur 

yang baik dengan perlakuan panas atau kimia,  

kemudian digerinda dengan / dibubut tekanan kecil  

 

Macam-macam posos engkol : 

 

1. Poros engkol dengan bantalan gelinding  

Posos engkol, jenis ini adalah  poros engkol yang dapat dibelah 

/ terbagi, sehingga dalam memasang bantalan dapat dengan 

mudah. Jenis ini banyak digunakan pada motor 2 tak  yang 

menggunakan pelumasan campur  sehingga pelumasan 

bantalan akan lebih baik 
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   Keterangan  

1. Poros engkol 

2. Jurnal engkol 

3. Bantalan  gelinding 

4. Batang torak 

5. Bantalan jarum 

 

 

               Gambar poros engkol terbagi  

 

2. Poros engkol dengan jumlah jurnal  n + 1 

Jenis ini menggunakan jumlah jurnal utamanya sebanyak 

jumlah silinder ditambah satu ( n + 1)  , karena mempunyai 

keseimbangan yang baik dan menghasilkan getaran yang 

relative kecil banyakmaka jenis ini banyak  digunakan pada 

mobil model sekarang 

 

                                         

Keterangan  

1. Pena engkol 

2. Jurnal engkol 

3. Bobot 

penyeimbang 

4. Lubang oli 

pelumas  

 

 

             Gambar poros engkol konstruksi   n + 1 
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3. Poros engkol dengan jumlah jurnal utamanya   ½  n + 1 

Jenis ini akan mempunyai gesekan jurnalnya lebih kecil karena 

kontak poros yang bergesekan juga lebih sedikit  dan   getaran 

yang dihasilkan  pun tidak terlalu besar . Jenis  ini digunakan 

pada mesin  seperti colt T 120 , 

 

 

Keterangan  

1. Pena engkol 

2. Jurnal engkol 

3. Bobot penyeimbang 

4. Lubang oli pelumas 

 

 

         Gambar poros engkol konstruksi   ½ n + 1 

 

     2. Pemeriksaan Dan Pengukuran Poros Engkol  

 

Pemeriksaan secara fisik terutama dapat dilihat pada pena engkol  

dan jurnal engkol dari kemungkinan tergores , retak / pecah   atau 

berubah bentuk seperti tirus atau lonjong  

Pengukuran poros engkol  

1. Pengukuran Ketirusan dan keovalan jurnal dan pena engkol  

Alat yang digunakan :  

 Jangka sorong 

 Mikrometer sesuai ukuran 

 Blok V  

Cara pengukuran  
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a. Letakkan poros engkol dengan ditumpu blok v pada kedua 

ujungnya 

b. Ukur diameter jurnal engkol secara kasar pada bagian yang 

terkena gesekan bantalan dengan jangka sorong  

c. Ambil micrometer yang sesuai dengan diameter poros 

tersebut, ke,udian dikalibrasi dengan hati-hati 

d. Lakukan pengukuran diameter jurnal satu persatu dimanan 

setiap jurnal diukur diameternya  sebanyak 4 posisi  yaitu  

bsgian depan melintang dan menyilang ( X1 dan Y1) serta 

bagian belakang ( X2 dan Y2). 

 

 

 

                         Y 

 

 

                                               X 

 

                 Posisi  X  dan Y                         Posisi depan dan belakang 

 

       Gambar pengukuran keausan poros engkol 

 

e. Lakukan juga pengukuran pada semua  pena engkol  seperti 

diatas ( nomor b ,c dan d ) 

f. Hitung ketirusan poros dengan jalan menghitung selisih 

pengukuran X1 dengan X2 atau Y1 dengan Y2 kemudian 

diambil ketirusan yang terbesar. 
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g. Hitung Keovalan semua pors dengan jalan mengitung selisih 

pengukuran antara X1 dengan Y1 atau X2 dengan Y2 

kemudian diambil ketirusan yang terbesar 

h. Hitung Keausan poros dengan jalan menghitung selisih 

pengukuran terkecil dengan diamneter standar . 

i. Apabila keausan masih dalam batas  sedang keovalan dan 

ketirusan sugah melebihi batas maka perbaikannya dengan 

jalan digerinda dengan tekanan tipis sehingga didapat 

ketirusan dan keovcalannya nol. 

j. Bila keausan sudah melebihi batas maka perbaikan poros 

dilakukan dengan jalan diperkecil ukuranya ( under size) 

sesuai dengan petunjuk pabrik . 

2. Pengukuran kebengkokka poros engkol 

Peralatan yang dibutuhkan : Blok v dan Dial Tester Indicator ( 

DTI ) 

Cara Pengukuran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar pengukuran kebengkokkan poros engkol 
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a. Letakkan poros engkol dengan kedua ujungnya ditumpu  

dengan blok V  

b. Pasang Dial indicator pada poros jurnal paling tengah 

c. Posisikan dial pada angka nol agar pembacaan lebih mudah 

d. Putar poros engkol pelan-pelan 360 derajat  sambil melihat 

gerakan jarum dial 

e. Besarnya kebengkokkan adalah sebesar jumlah 

penyimpangan jarum  dial indicator. 

  

 

D. BANTALAN POROS ENGKOL 

1. Pengertian : 

 

Bantalan poros  engkol adalah berfungsi melindungi dan 

menghantarkan putaran poros engkol . Untuk hal tersebut maka 

bantalan harus mempunyai persyartan  : 

 Tahan aus 

 Mempunyai sifat lincur yang baik  

 Mendapat pelumasan yang merata disekeliling poros  

 Tahan terhadap tekanan gaya aksil maupun horizontal 

Bantlan pada poros engkol ada dau jenis yaitu bantalan utama ( main 

jurnal bearing ) yaitu bantalan pada poros utama dan bantalan jalan ( 

connecting rod bearing) yaitu bantalan antara  batang torak dengan 

poros pena engkol (crank pin) 

 

Prinsip Kerja Bantalan : 

Apabila ada dua bual logam yang bersinggungan satu dengan lainnya 

saling bergeseran  maka akan timbul gesekan  , panas dan keausan .  

Untuk itu pada kedua benda diberi suatu lapisan yang dapat 
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mengurangi gesekan , panas dan keausan  serta untuk memperbaiki 

kinerjanya ditambahkan pelumasan sehingga kontak langsung antara 

dua benda tersebut dapat dihindarai . 

 

Jenis-Jenis Bantalan Luncur 

1. Berdasar konstruksinya bantalan luncur dibagi : 

a. Bantalan luncur radial  

Bantalan ini untuk mendukung gaya radial dari batang torak 

saat berputar. 

Konstruksinya terbagi / terbelah menjadi dua agar dapat 

dipasang pada poros engkol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                Bantalan  luncur radial            Bantalan luncur radial dan aksial    

 

b. Bantalan luncur aksial  

Bantalan ini menghantarkan poros engkol menerima gaya 

aksial  yaitu terutama pada saat terjadi melepas / 

menghubungkan plat kopling saat mobil berjalan . 
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Konstruksi bantalan ini juga terbelah / terbagi menjadi dua 

dan dipasang pada poros jurnal bagian paling tengah  

 

c. Bantalan gelinding / roll 

Bantalan poros engkol ini digunakan pada poros engkol 

yanmg terpisah / terbagi , sehingga pemasangan / 

pelepasannya dengan jalan membagi poros engkol 

terlebihdahulu.Bantalan roll ini banyak digunakan pada 

motor-motor 2 tak . 

Konstruksi bantalan ini disesuaikan dengan beban yang 

diterimanya yaitu : 

 Bantala gelinding aksial ( mengatasi gaya aksial ) 

 Bantalan gelinding Radial ( mengatasi gaya radial ) 

 Bantalan gelinding kontak sudut ( mengatasi gaya aksila  

       dan radial ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bantalan dengan beban  radial    Bantalan  beban radial dan aksial  

             Gambar bantalan  gelinding / roll 

 

2.  Berdasar bahannya batalan dibedakan menjadi : 

a. Bantalan satu bahan  
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Yaitu bantalan yang terbuat dari satu jenis bahan saja 

seperti besi tuang kelabu atau perunggu .  

Jenis ini hanya digunakan pada motor dengan beban ringan 

b. Bantalan dua bahan  

Bantalan ini mempunyai dua bahan untuk pendukung dan 

untuk bagian luncurnya  

Untuk bagian pendukungnya terbuatdari Cuprum  ( Cu) , 

Plumbum ( Pb) ,  Sn atau paduan alumunium  , sedanng 

bagian luncurnya biasanya terbuat dari : Pb atau Sn. 

Jenis ini mempunyai sifat luncur yang baik serta daya 

dukungnya lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bantalan luncur satu bahan        Bantalan luncur dua bahan  

c. Bantalan tiga bahan : 

Bantalan ini biasanya pelindungya terbuat dari baja 

,pendukungnya terbuat dari Pb , Cu atau Sn dan permukaan 

luncurnya terbuat dari Pb atau SN dengan proses galvanis. 
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                   Bantalan luncur dengan 3 bahan  

 

 

2.  Pemeriksaan dan pengukuran bantalan  poros engkol  

 

Hal yang perlu diukur dalam bantalan adalah celah oli antara 

bantalan dengan porosnya, sedang alat yang digunakan adalah 

plastic gauge , kunci momen dan kedi 

Cara mengkur celah oli: 

 Lepaskan tutup bantalan  

 Pasang plastic gauge sekitar  satu centimeter pada poros 

yang akan diukur 

 Pasang kembali tutup bantalan dan keraskan dengan 

kunci momen sesuai dengan spesifikasinya 

 Buka kembali tutup bantalan ( jangan memutar poros 

engkol) 
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 Lihar plastic gauge yang menjadi pipih dan ukur lebarnya 

dengan masternya yang ada pada ttutup / bungkus 

plastic gauge. 

 

 

 

 

 

 

                

                                          Melepas tutup  bantalan        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                    Mengkur dengan plastic gauge 

                      Gambar pengukuiran celah oli poros engkol 

                                            

Pemeriksaan dan pengukuran bantalan aksial  poros engkol  

 

Alat yang di[pelukan untuk mengukur  celah antara poros 

dengan bantalam aksial adalah Dial indicator  dan kedi 

Cara pengukuran : 

 Pasang DTI pada ujung poros 
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 Kalibrasi dial ( pada posisi nol untuk memudahkan 

pembacaan) 

 Gerakkan poros maju dengan mengungkit poros 

menggunakan obeng minus 

 Hitung penyimpangan jarum dialnya 

 Grakaknan kembali poros mundur sampai berhenti  

 Hitung penyimpangan jaru dialnya 

 Besarnya penyimpangan jarum ( saat diungkit maju 

maupun mundur)  adalah sama dengan celah oli antara 

bantalan aksial dengan porosnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                     Gambar pemeriksaan celah aksial poros engkol 

 

 

E. RODA GAYA / FLY WHEELL 

1. Pengertian : 

 

 Roda gaya mempunyai dua fungsi yaitu : 

a. Fungsi utama : 

 Menyimpan energi hasil pembaakaran sehingga dapat 

mengatasi hambatan dalam melakukan langkah-
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langkah proses kerja mesin  terutama pada motor 

dengan silinder tunggal  

 Menyeimbangkan ketidak stabilan putaran / 

memperhalus varisi  putaran  mesin  ( terutama pada 

silinder banyak ) 

b. Fungsi sekunder : 

 Sebagai penempatan roda gigi untuk menggerakkan 

saat start 

 Sebagai permukaan gesek dan tempat dudukan plat 

koplin ( jenis gesek tunggal) 

 

 

                                                                          Rada gaya / Fly wheel 

 

                                                       Torak 

                                                                                               

                                                       Poros engkol 

 

 

 

  Gambar roda gaya dan poros engkol 

 

Apbila roda gaya terlau berat maka akan berakibat dalam 

melakukan akselersi / percepatan mmenjadi lemah karena 

momen kelembamannya sangat besar , sedang bila terlalu ringan 

berakibat  pada putaran rendah / stationer akan tidak stabil / 

sering mati  tetapi untuk akselerasi sangat bagus  
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       2. Pemenriksaan dan Pengukuran Roda Gaya 

             a. Pemeriksaan gigi stater : 

                 Dengan melihat langsung setiap gigi untuk stater pada roda 

gaya  , apakah suadah aus , retak atau bahkan sudah 

copot. Bila banyak gigi yang rusak maka kaitan gigi  motor 

stater dengan gigi roda gaya saat start akan sulit sambung 

ataupun lepas  

b. Pemeriksaan keausan roda gaya  

    Dengan menggunakan starigh edge dan feeler gauge ukur 

keausan roda gaya yang terkena gesekan plat kopling . Bila 

keausan sudah terlalu besar maka akan menyebabkan 

kopling selip dan untuk perbaikannya  diratakan  dikurangi 

tebal pada dudukan  plat penekan sesuai dengan spesifikasi  

c. Keolaengan roda gaya  

    Dengan menggunakan Dial indicatri ukur keolengan dari 

roda gaya . Bila rada gaya keolengannya / run outnya 

terlalu besar maka saat melepas dan atau menyambungnya 

plat kopling terasa kasar/ bergetar.  

 

F. TORAK DAN KELENGKAPANNYA  

1. Pengetrtian  

 

Torak dan kelengkapnnya ini meliputi : Torak , batang torak dan 

ring torak serta pena torak . 

 

a. Torak  

      Fungsi Dari torak adalah mengisap , mengkompresi dan 

memikuk  tekanan hasil pembakaran serta menyalurkannya ke 

poros engkol melalui batang torak dan sebagi pendorong gas sisa 
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 pembakaran keluar dari silinder serta sebagai penyekat antara 

ruang engkol dengan silinder . Torak pada motor 2 tak juga 

berfungsi sebagai katup / pengatur dalam proses pembilasan. 

 

 

Ketreangan  

1. Puncak torak 

2. Celah api 

3. Daerah cicin 

api 

4. Pinggang 

torak 

5. Mata pena 

torak 

D  =   Diameter        

          torak 

TK = Tinggi  

         kompresi 

PT =  Panjang  

         torak 

 

                            Gambar Konstruksi Torak  

 

Torak terbuat dari paduan alumunium atau besio tuang atau dari 

keramik. 

Pada sisi luat bagian atas dibuat dua  sampai empat alur untuk 

penempatan ring torak dan ring oli. 
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Bila dilihat dari jenisnya torak dibagi menjadi empat macam , 

yaitu : 

 Split piston  

Pada jenis ini untuk mengimbangi pemuaian pada bagian 

badan  torak  dibuat alur yang berbentu T atau U , 

sehingga pada saat torak memuai arah pemuaian akan 

mengisi celah tersebut dan torak tidak akan bertambah 

diameternya. 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar torak split piston            Gambar torak Slipper piston 

 

 Slipper piston 

Torak jenis ini pada bagian badan sebelah bawah 

dipotong / dikurangiu untuk mengurangi berat torak itu 

sendiri ( agar torak lebih ringan ) 

 

 Autothermik piston 

Jenis ini untuk mengatsi pemuaian saatpanas bagian 

dalamnya dipasang suatu ring baja yang nilai muainya 

sangakt kecil sehingga pemuaian dapat ditekan  oleh ring 

baja tersebut. 
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Gambar torak Autothermic piston         Gambar torak Oval Piston 

 

 Oval piston . 

Jenis ini untuk mengatasi pemuaian torak dibuat 

kontsuksinya yang oval , yaitu diameter piston sisi pena 

piston dibuat lebih kecil karena dapat memuai lebih besar 

. 

1. Ring Torak  

Fungsi ring torak adalah : 

a. Menghindari kebocoran gas (terutama saat kompresi dan 

ekpansi) 

b.   Mengikis kelebihan oli pada dinding silinder agar tidak 

masuk dalam ruang bakar / silinder. ( ring penghapus oli) 

                c. Memindahkan panas dari torak ke dinding silinder. 

 

Persyaratan yang harus dimiliki ring torak adalah : 

1. Tahan terhadap keausan 

2. Mempunyai sifat luncur yang baik 

3. Sifat pemegasan / defleksi baik 

4. Pemegasan tidak berubah meskipun terkena temperatur 

tinggi. 
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Ring  kompresi biasanya ada dua buah ( paling atas dan 

bawahnya ) sedang paling bawah 

adalah ring penghapus oli.  

 

Cara kerja ring torak  

a. Ring kompresi  

     1. Saat torak melakukan langkah isap  

Torak bergerak ke bawah ( TMB ) , ring berada pada 

bagian atas alur karena adanya gesekan dengan 

sinder sehingga tekanan diatas torak menjadi turun  

dan gas baru akan teisap masuk dalam silinder 

2.  Saat torak melakukan langkah kompresi  

Torak bergerak keatas , ring berada bagian bawah 

alur karena adanya gesekan dengan silinder  dan 

tekanan gas makin besar karena adanya penyempitan 

ruangan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar saat langkah isap        Gambar saat langkah kompresi 

 

3. Saat torak melakukan langkah usaha  

Torak didorong oleh tekanan pembakaran yang 

sangat tinggi , sedang ring bergesekan dengan 
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dinding silinder akibatnya ring berada pada bagian 

tengah alurnya . Pada saat ini kebocoran gas yang 

masuk ke ruang engkol sangat besar  

4. Saat torak melakukan langkah buang  

Torak bergerak ke TMA ring kompresi berada pada 

bagian bawah alur karena adanya gesekan  sehingga 

gas terdorong keluar silinder melalui katub buang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar saat langkah usaha              Gambar saat langkah buang 

 

b. ring penghapus oli  

Fungsnya adalah untuk mengikis oli yang berlebihan pada 

dinding silinder dan hanya menyisakan lapisan tipis saja 

untuk pelumasan agar tidak mudah aus dan gesekan kecil. 

 

 

 

 

 

 

             Gambar ring penghapus oli                         
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Cara kerja ring penghapus oli  

Saat torak bergerak dari TMB ke TMa , maka pada dinding 

silinder akan di penuhi dengan oli yang sangat banya dari 

percikan maupun semprotan poros engkol , maka saat 

torak bergerak dari TMA ke TMB ring oli ini akan mengikis 

dan menyisakan oli tipis saja pada dinding silindernya 

untuk pelumasan ring kompresi . Sedang kelebihan oli 

akan kembali ke karter dan sebagian akan masuk ke 

bagian dalam torak melalui lubang pada alur ring oli untuk 

melumasi pena torak dan batang torak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar kerja ring penghapus oli 

 

b.  Pena torak 

 

Fungsi dari pena torak adalah sebagai pemindah gaya dalam 

hubungan antara torak dengan batang torak . Bahan dari  

pena torak biasanya terbuat dari baja nikel. 

Diameter pena tyorak dibuat lebih besar dengan tujuan agar 

bidang geseknya lebih besar dan tahan terhadap keausan , 

serta bagian dalamnya dibuat lubang agar bobot dari pena  
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torak menjadi lebih kecil sehingga memudahkan untuk 

bergerakknya torak. 

Pengikatan pena torak : 

Agar pena torak tidak keluar dari ptorak maka harus ada yang 

menjamin  / mengikat sehingga pena torak dapat berfungsi 

dengan baik dan tidak merusak komponen lainnya. 

Jenis pengikatan antara torak dengan prna torak ada beberapa 

macam  : 

1. Pengikatan mati / dengan baut ( Fixed type) 

Pena torak diikat dengan baut yang ada pada bushing torak  

, gesekan yang terjadi hanya antara pena torak bagian 

tengah dengan ujung batang torak. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                   Gambar fixed type 

 

2. Pengikatan dengan klem ( semi floating type) 

Jenis ini pena torak di klem terhadap batang toraknya , 

gesekan yang terjadi hanya  pada ujung pena torak dengan 

bushing torak 
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          Gambar semi floating type 

 

3. Jenis mengambang ( full floating type) 

Jenis ini untuk menjamin pena torak menggunakan cictin 

penjamin di ujung pena torak dan cincin tersebut  

diletakkan pada bushing torak. Gesekan yang terjadi antara 

pena torak ada pada keseluruhan , yaitu pada ujung pena 

torak dan bushing serta pada batang torak dengan pena 

toraknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar full floating type 
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c. Batang Torak  

 

Fungsi batang torak adal untuk memindahkan gaya dari torak 

keporos engkol atau sebaliknya serta merubah arak gerakan lurus 

bolak-balik torak menjadi gerakan putar poros engkol . 

Beban yang diterima batang torak adalah : beban tarik , bbeban 

tekan dan beban tekukkan serta beban puntiran . Oleh karena itu 

batang torak harus dibuat seringan mungkin agar massa 

kelembamannya kecil , dan tahan terhadap tekukkan , tekanan 

maupun puntiran dengan demikian biasanya konstruksi batang 

torak dibuat dengan profik “ I “ , karena bentuk ini mempunyai 

kekuatan yang tinggi dan stabil serta bobotnya relative kecil.  

 

 

 

 

 

 

                     Gambar profil  I batang torak  

 

 

d. Tutup Bantalan Batang Torak  

 

Ada dua jenis tutup bantalan yaitu : 

1. Bentuk lurus  

Dimana bentuk ini konstruksi penutup bantalan  dean 

pangkal batang torak  dibuat simetris dan diaut sebelah 

kiri dan kanan . 
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                     Gambartutup bantalan  batang torak bentuk lurus 

2. Bentuk miring  

Posisi penutup bantalan dengan ujung batang torak 

dibuat miring dengan tujuan agar pada saat melepas / 

memasang bantalan tidak perlu menurunkan mesin 

ataupun melepas poros engkol dan cukup melewati 

lubang silinder saja ( didorong keatas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar tutup bantalan bentuk miring 
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2.   Pemeriksaan Dan Pengukuran Torak Dan   

       Kelengkapannya 

 

1. Pemeriksaan Dan Pengukuran Torak , Ring Torak dan Pena 

torak  

Pemeriksaan  secara visual dapat dilihat antara lain : torak 

terbakar , retak atau pecah , kekocakan batang torak dengan 

penanya  serta keausan / bekas gesekan torak,  . 

 

Pengukuran yang perlu dilakukan  

a. Celah alur ring torak  

Untuk mengukur celah ini gunakan feeler gauge 

dengan cara : 

 Lepas ring torak dari alurnya 

 Bersihkan alur dan ring toraknya 

 Masukkan ring pada alurnya dengan posisi 

lingkaran diluar piston 

 Ukur celah dengan feelergauge yang dapat 

masuk 

 Besarnya tebal feeler gauge adalah sama 

dengan celah ring torak  

 Lakukan pengukuran pada semua ring torak 

 

 

 

 

 

 

      Gambar pengukuran celah ring torak 
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b. Pengukuran celah torak dengan lubang silinder . 

Alat yang digunakan adalah micrometer dan silinder 

bore gauge denganj kelengkapannya. 

Cara melakukan pengukuran adalah : 

 Ukur diameter torak dengan micrometer yang 

sudah dikalibrasi 

 Ukur lubang silinder dengan silinder bore 

gauge  sesuai dengan urutan pengukuran 

yang benar 

 Bandingkan kedua pengukuran ( selisih) 

adalah merupan celah antara dinding silinder 

dengan toraknya 

Celah ini bila terlau besar  akan berakibat kebocoran 

gas yang masuk ke ruang engkol banyak  dan untuk 

perbaikannya torak dan silinder harus disesuaikan  ( 

diganti toraknya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar pengukuran lubang silinder   
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c. Pemeriksaan Celah  Bushing Torak dengan Pena 

torak  

Dengan menggunakan micrometer luar dan dalam 

maka ukur dimeter bagian dalam bushing dan ukur 

diameter luar pena torak pada bagian yang 

bergesekan dengan bushing. Besarnya selisih 

pengukuran adalah sama dengan besarnya celah 

antara bushing torak dengan pena torak. Bila celah 

terlalu longgar maka akan terjadi suara yang kasar 

saat mesin bekerja..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar pemeriksaan kekocakan pena torak  

 

2. Pemeriksaan Dan Pengukuran Batang Torak  

a. Pengukuran Kepuntiran dan Kebengkokkan Batang 

Torak  

Alat yang digunakan adalah Conecting Rod Aligner dan 

feeler gauge 



OPKR 20-003B                                    - 41 -                                                    2007 

Cara pengukuran  

 Pasang batang torak pada connecting rod 

aligner ( diameter pena engkol disesuaiakan) 

 Letakkan pelurus pada pena torak  dengan 

posisi  yang benar  

 Tempelkan sensor pada dinding alat 

 Lihat sensor lainnya yang masih ada celahnya 

dan ukur dengan menggunakan feeler gauge 

 Bila celah itu pada sensor bagian atas berarti 

adalah kebengkokkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Gambar pengukuran kebengkokkan  

 

 

 Dan bila celah tersebut pada sensor bagian kiri 

atau kanan berarti celah tersaebut adalah 

kepuntirannya 
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Gambar pengukuran kepuntiran  

 

b. Pengukuran celah  bantalan batang torak  

Untuk mengukur celah bantalan gunakan plastic gauge 

dan cara pengukurannya sama persis dengan saat 

mengukur celah  bantalan poros engkol  

c. Pengukuran celah samping batang torak  

Alat yang digunakan adalah Dial Indicator  , dan cara 

pengukurannya sama persisi saat mengukur celah 

samping poros engkol  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

1. PT Toyota astra motor Jakarta – Nem Step 1 Training 

Manual  

2. PT Toyota astra motor Jakarta –  Step 2  

Engine   

3. PT Toyota astra motor Jakarta – Manual book 5K   

4. Hand Out VEDC malang  


