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ABSTRAKSI

Whonica, 2012, MODIFIKASI SISTEM KEMUDI MANUAL MENJADI
SISTEM KEMUDI POWER STEERING PADA TOYOTA KIJANG 5K,
Proyek Akhir, Program Studi Diploma III Mesin Otomotif, Fakultas Teknik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sistem kemudi pada Toyota Kijang 5K adalah sistem kemudi manual.
Pada sistem kemudi manual usaha pengemudian masih berat sehingga pengemudi
akan lebih cepat lelah karena tenaga yang dibutuhkan untuk memutar roda
kemudi besar. Sehingga pada proyek akhir ini dilakukan modifikasi sistem
kemudi manual menjadi power steering. Power steering yang digunakan adalah
rack and pinion karena konstruksi sederhana dan perawatan lebih mudah.
Modifikasi ini dilakukan untuk meringankan usaha pengemudian pengendara.
Vane pump berfungsi menghasilkan tekanan tinggi dan debit yang besar.
Vane pump juga berfungsi untuk mengatur jumlah aliran fluida yang diperlukan
sesuai dengan putaran mesin. Sehingga dengan pompa, tenaga pengemudian
menjadi lebih ringan karena tenaga pengemudian berasal dari tekanan fluida.
Sedangkan pengemudi hanya memutar katup yang terdapat pada gear housing
untuk menentukan arah aliran fluida. Adapun gangguan yang sering terjadi pada
vane pump adalah pegas pada flow control valve sudah lemah, kebocoran pada
reservoir tank dan kebocoran pada rumah pompa akibat rusaknya oil sel maupun
o-ring.
Kesimpulan yang didapat adalah sistem kemudi manual recirculating ball
pada mobil toyota kijang super 5K dapat diubah menjadi sistem kemudi power
steering tipe rack and pinion. Gangguan yang sering terjadi pada pompa adalah
kerusakan oil seal poros kerusakan o-ring pada reservoir tank, volute dan tutup
belakang dikarenakan rusak atau sobek. Cara mengatasi gangguan pada pompa
adalah dengan mengganti seal - seal yang rusak . Perawatan yang perlu dilakukan
pompa adalah selalu mengontrol oli dan melakukan pergantian oli secara berkala.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Sistem kemudi sebagai salah satu komponen dalam chasis-transmisi
yang berfungsi sebagai pengendali arah gerak mobil dengan cara
membelokkan roda melalui roda kemudi. Sistem kemudi memiliki peran yang
penting dalam menghasilkan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara.
Pada sistem kemudi manual usaha pengemudian masih berat sehingga
pengemudi akan lebih cepat lelah karena tenaga yang dibutuhkan untuk
memutar roda kemudi besar. Apalagi apabila kondisi jalan macet dan apabila
kendaraan akan parkir karena pada kondisi ini mobil dituntut kelincahannya
dalam berbelok. Demikian juga pada saat melakukan perjalanan jauh
pengemudi akan lebih cepat lelah.
Oleh karena itu, agar usaha dalam pengemudian kecil, diperlukan
suatu sistem bantuan kemudi yang disebut power steering. Power steering
adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk memperingan tenaga yang
dibutuhkan untuk memutarkan kemudi terutama pada kecepatan rendah..
Menyadari akan pentingnya peranan sistem kemudi dengan power
steering maka diambil rumusan masalah

“Memodifikasi Sistem Kemudi

Manual menjadi Sistem Kemudi Power Steering tipe Rack and Pinion pada
Toyota Kijang 5K.”
Agar permasalahan yang dibahas tidak melebar , maka perlu adanya
batasan batasan masalah. Adapun batasan masalah Proyek Akhir ini adalah
membahas tentang sistem kemudi power steering tipe rack and pinion,
perencanaan kerja dan proses pembuatan serta pembahasan tentang pompa.

1
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1.2. Tujuan Proyek Akhir
1. Memodifikasi sistem kemudi manual menjadi power steering tipe
rack and pinion.
2. Untuk mengetahui cara kerja pompa dan komponen-komponennya.
3. Untuk mengetahui gangguan dan cara mengatasi gangguan yang
terjadi pada pompa.

1.3. Manfaat Proyek Akhir
1. Mengetahui komponen sistem kemudi secara umum dan sistem
kemudi power steering tipe rack and pinion.secara khusus.
2. Mengetahui mekanisme kerja sistem kemudi power steering tipe rack
and pinion.
3. Mengetahui langkah-langkah merubah sistem kemudi manual menjadi
sistem kemudi dengan power steering.
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BAB II
DASAR TEORI

2.1. Sistem Kemudi
Sistem kemudi suatau kendaraan dimaksudkan untuk mengendalikan
arah kendaraan. Suatu sistem kemudi dikatakan ideal untuk suatu kendaraan jika
mempunyai fungsi :
a. Dapat digunakan sebagai pengendali arah berbelok.
b. Dapat menjamin serta menjaga stabilitas arah kendaraan pada belokan.
c. Tidak membutuhkan tenaga yang besar dari pengemudi untuk menggerakkan
roda kemudi.
d. Tidak membahayakan pengemudi jika terjadi kecelakaan pada kendaraan.
Sistem kemudi yang dipakai pada kendaraan jika ditinjau dari tenaga yang
dipakai untuk membelokkan roda kemudi, dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu sistem kemudi manual dan sistem kemudi power steering.

2.1.1. Sistem Kemudi Manual
Pada sistem kemudi manual, gaya yang diperlukan untuk memutar roda
depan sepenuhnya berasal dari putaran roda kemudi yang diputar oleh pengemudi.

Gambar 2.1 Sistem Kemudi
(Team Toyota, 1995)
commit to user
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1. Sistem Kemudi Recirculating Ball
a. Keuntungan
1. Komponen gigi kemudi yang relatif lebih besar, bisa digunakan pada mobil
yang berukuran sedang dan mobil penumpang besar.
2. Rangkaian antara gigi menggunakan bantalan peluru yang bergulung,
menyebabkan keausan relatif kecil dan pemutaran roda kemudi relatif
ringan
b. Kerugian
1. Hubungan antar gigi sektor dan gigi cacing tidak langsung, melainakan
dengan bantuan mur dan peluru, menyebabkan konstruksi menjadi rumit
2. Konstruksi yang rumit menyebabkan servis pada kemudi memerlukan
perhatian khusus

Gambar 2.2. Sistem Kemudi Recirculating Ball
(http://m-edukasi.net)
Komponen komponen sistem kemudi recirculating ball
1. Roda kemudi berfungsi untuk mengendalikan arah roda depan melalui lengan
penghubung.
2. Poros utama kemudi berfungsi untuk mengirim gaya putar roda kemudi ke bak
roda gigi kemudi.
3. Batang kemudi, merupakan tempat poros utama.
4. Bak roda gigi kemudi, merubah gerak putar dari roda kemudi menjadi gerak
commit dengan
to user memberikan tambahan gaya.
maju mundurnya lengan penghubung,
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5. Lengan pitman, meneruskan gerakan gigi kemudi ke batang penghubung.
6. Batang penghubung menghubungkan tie rod sebalah kanan dan kiri.
7. Tie rod berfungsi menghubungkan lengan nakel kemudi dengan batang
penghubung.
8. Lengan idler menunjang batang penghubung dan tie rod dalam gerakan maju
mundur.
9. Lengan knuckle berfungsi untuk mengendalikan roda – roda depan sesuai
dengan gerakan lengan penghubung.
Prinsip kerjanya Ketika roda kemudi diputar maka worm shaft akan
berputar. Hal ini menyebabkan sector bergerak bergeser pada worm shaft.
Bergesernya sector membuat sector gear berputar menggerakkan pitman arm.
Gerak ayunan pitman arm diubah menjadi gerak lurus, belok kanan atau belok kiri
pada tie rod.
2. Sistem Kemudi Rack and Pinion
Kemudi jenis ini mempunyai konstruksi sederhana dimana gerakan putar
pinion di rubah langsung oleh rack menjadi gerakan mendatar . Tipe rack and
pinion memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan tipe kemudi yang lain
yaitu:
1. Konstruksi sederhana dan lebih ringan.
Dengan sifat diatas tipe ini relatif efisien tempat karena gear box yang
diperlukan tidak terlalu besar. Rack yang digunakan juga digunakan sebagai
sambungan langsung terhadap kemudi sehingga relay rod tidak dibutuhkan.
2. Kontak gigi terjadi secara langsung.
Sifat diatas menjadikan tipe rak and pinion lebih responsif.
3. Hambatan geser kecil
Kemudi tipe ini mampu memindahkan momen lebih baik, sehingga putaran
kemudi lebih kecil.
4. Perawatan lebih mudah.
Hal ini dikarenakan karena konstruksi dan roda gigi yang tertutup sehingga
memudahkan dalam perawatan.
Kerugiannya:
commit to user
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1

Bentuk roda gigi relatif kecil, sehingga kemudi jenis ini hanya dapat
digunakan pada mobil penumpang ukuran kecil sampai sedang.

2

Persinggungan antara gigi-gigi terjadi secara langsung sehingga keausan
relatif lebih cepat terjadi.

3

Bentuk gigi rak adalah lurus (spur gear), sehingga dapat menyebabakan
cepatnya keausan pada rak.

Gambar 2.3. Sistem Kemudi Rack and Pinion
(http://m-edukasi.net)
Komponen sistem kemudi rack and pinion adalah sebagai berikut:
1. Roda kemudi berfungsi untuk mengendalikan arah roda depan melalui lengan
penghubung.
2. Poros utama kemudi berfungsi untuk mengirim gaya putar roda kemudi ke
steering gear.
3. Batang kemudi, merupakan tempat poros utama.
4. Poros intermediate berfungsi menghubungkan poros utama dan poros pinion.
5. Rack and pinion berfungsi menambah gaya yang dikirim dari roda kemudi dan
merubah gerakan putar menjadi gerakan translasi.
6. Tie rod berfungsi menghubungkan lengan nakel kemudi dengan batang
penghubung.

commit to user
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7. Rack boot berfungsi mencegah masuknya kotoran atau debu masuk ke dalam
mekanisme rack.
8. Steering knuckle berfungsi untuk mengendalikan roda – roda depan sesuai
dengan gerakan lengan penghubung.
Prinsip kerjanya pinion yang dihubungkan dengan poros utama
kemudi melalui poros penghantar , berkaitan dengan rack. Pada waktu
roda kemudi diputar pinion juga ikut berputar. Gerakan ini akan
menggerakkan rack dari samping ke samping, lalu gerakan ini dilanjutkan
melalui tie rod ke steering

knuckle pada roda - roda depan. Ini

menyebabkan satu roda terdorong dan satu roda tertarik. perubahan gerak
putar menjadi gerak translasi terjadi di rumah gigi kemudi.
Sistem kemudi yang baik harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Mampu mengendalikan arah kendaraan dari berbagai situasi jalan dan
jenis belokan.
2. Menjamin stabilitas gerak dan arah gerakan dalam berbagai kondisi
jalan dan kecepatan.
3. Tidak banyak menguras tenaga pengemudi dalam memutar roda
kemudi.
4. Tidak membahayakan pengemudi saat terjadi kecelakaan.
2.2. Komponen Umum Sistem Kemudi
Sistem kemudi secara umum terdiri dari tiga bagian utama yaitu:
1. Batang Kemudi (steering colomn)
2. Gigi Kemudi (steering gear)
3. Sambungan Kemudi (steering linkage)
2.2.1 Batang Kemudi
Batang Kemudi terdiri dari steering main shaft (poros utama kemudi)
yang memindahkan putaran roda kemudi ke gigi kemudi, dan columb tube (tabung
batang kemudi) yang terpasang pada poros utama kemudi. Bagian atas poros
kemudi berbentuk tirus dan bergigi, tempat roda kemudi dipasangkan dengan
sebuah mur.
commit to user
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Batang kemudi juga berperan sebagai mekanisme peredam benturan yang
menyerap beban kejut yang terjadi dan dirasakan oleh pengemudi pada saat terjadi
benturan.

Gambar 2.4. Steering Column
(Team Toyota, 1995)
Bagian ujung bawah dari poros utama kemudi dihubungkan
dengan gigi kemudi, biasanya dengan flexible joint atau universal joint
untuk mengurangi pemindahan kejutan jalan dari gigi kemudi ke roda
kemudi.
2.2.2. Gigi Kemudi
Steering gear tidak hanya berfungsi untuk mengarahkan roda
depan, tetapi dalam waktu bersamaan juga berfungsi sebagai gigi reduksi
untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi lebih ringan. Untuk itu
diperlukan perbandingan reduksi yang disebut dengan perbandingan
steering gear antara 18 sampai 20 : 1. perbandingan yang semakin besar
akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan akan tetapi jumlah
putarannya akan bertambah banyak, untuk sudut belok yang sama.
Ada beberapa tipe steering gear , tetapi yang paling banyak
digunakan pada kendaraan sekarang adalah tipe rack and pinion dan tipe
recirculating ball. Tipe rack and pinion pada umumnya digunakan pada
mobil yang berukuran kecil sampai sedang. Sedangkan tipe recirculating
to user besar.
ball digunakan pada mobilcommit
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1. Model Recirculating Ball
Mekanisme yang terjadi pada model ini merupakan mekanisme tidak
langsung. Sistem kerja mengubah gerakan putar sector menjadi gerak putar
pada poros output kemudian dengan adanya mekanisme ball didalam nut
dengan gigi cacing maka dapat merubah gerak putar menjadi gerak lurus.
Sehingga gerakan sector dengan pinion terjadi secara tidak langsung. Model
ini lebih banyak dipakai pada kendaraan besar karena mempunyai sifat yang
baik dalam menahan goncangan dan tahan aus.

Gambar 2.5. Model Recirculating Ball
(http://m-edukasi.net)
2. Model Rack and Pinion
Model ini merupakan model baru yang menggunakan mekanisme
langsung.. Gerakan putar pinion diubah secara langsung oleh rack
menjadi gerakan lurus. Model ini memiliki konstuksi sederhana, sudut
belok besar dan ringan, tetapi buruk dalam menahan goncangan, dan
tidak tahan terhadap aus.

Gambar 2.6. Model Rack and Pinion
commit to user
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2.2.3. Sambungan Kemudi
Sambungan kemudi merupakan kombinasi dari batang dengan lengan
kemudi yang bekerja meneruskan gerak gigi kemudi ke roda. Sambungan
kemudi harus dapat bekerja dengan tepat meneruskan gerakan roda kemudi
ke roda pada saat kendaraan bergerak naik turun ketika kendaraan berjalan.
Ada 2 macam sambungan kemudi, yaitu
1. Sambungan Kemudi Suspensi Rigid.
Untuk suspensi rigid terdiri dari pitman arm, drag link, knuckle arm
(lengan knukel), steering knuckle, terot (tie rod) dan tie rod end (ujung
terot)

Gambar. 2.7. Sambungan Kemudi untuk Suspensi Rigid
(http://m-edukasi.net)
2. Sambungan Kemudi Suspensi Independen (Rack and Pinion)
Sedangkan untuk suspensi independen terdapat sepasang terot (rack
end) yang disambungkan dengan relay rod (pada tipe rack and pinion,
rack berfungsi sebagai relay rod).
Komponen penyusun sambungan kemudi untuk suspensi independen
yaitu:
a. Rack dan Pinion
Rack berfungsi sebagai relay rod yang menghubungkan kemudi secara
langsung. Perakitan rack dan pinion dapat diatur oleh rack guide dengan
commit to user
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b. Terot (Rack End)
Dengan ujung berbentuk ulir terot dimungkinkan dapat distel dengan
memutar sambungan bola. Sehingga toe in dapat diperoleh dengan ukuran
yang diinginkan. Gambar 2.8
c. Ujung Terot (Tie Rod End)
Tie rod end berfungsi sebagai penghubung terot dengan lengan knukle. Pada
ujung tie rod end

dilengkapi sambungan bola yang dilumasi oleh vet.

Sambungan bola dilindungi oleh karet sebagai penutup agar debu dan kotoran
tidak masuk. Gambar 2.9

Gambar 2.8. Rack End
(Team Toyota, 1995)

Gambar 2.9.Tie Rod End
(http://m-edukasi.net)
d. Lengan Knukel (Knuckle Arm)
Berfungsi sebagai penerus gerakan tie rod end ke roda depan melalui steering
knuckle. Gambar 2.10
e. Steering Knuckle
Berfungsi sebagai penahan beban yang terjadi pada roda depan dan sekaligus
sebagai poros putaran roda. Gambar 2.11
commit to user

12
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Lengan
knukle

Gambar 2.10. Lengan Knukel
(Team Toyota, 1995)
Tie rod end

steering knuckle

Gambar 2.11. Steering Knuckle
(http://m-edukasi.net)
2.3. Power Steering
Power steering adalah sebuah sistem hidrolik

yang berfungsi untuk

memperingan tenaga yang dibutuhkan untuk memutarkan kemudi terutama pada
kecepatan rendah dan menyesuaikannya pada kecepatan menengah serta tinggi.
Power steering menggunakan putaran mesin untuk menggerakkan pompa
sehingga membangkitkan tekanan fluida. Tekanan fluida ini bekerja menekan
torak yang berada didalam power cylinder dan memberikan tambahan atau
bantuan pada pinion dan rack. Besarnya bantuan ini tergantung pada besarnya
tekanan hidrolis yang bekerja pada torak. Oleh karena itu bila diperlukan tenaga
pengemudi yang besar, maka tekanan harus ditingkatkan. Variasi tekanan fluida
diatur oleh control valve yang dihubungkan dengan steering main shaft.
commit to user
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2.4. Kontruksi Sistem Power Steering Tipe Rack and Pinion.
Sistem power steering konstruksinya tidak jauh beda dengan sistem
kemudi manual dengan komponen steering wheel (roda kemudi), Steering column
(batang kemudi) dan steering linkage, hanya ditambah mekanisme hidrolis yang
bertujuan membantu mendorong piston pada power silinder. Untuk tipe rack and
pinion ini mempunyai komponen-komponen yang penting yaitu gear housing,
power cylinder, control valve dan vane pump.

Gambar 2.12. Power Steering Tipe Rack and Pinion.
(Team Toyota, 1995)
Komponen-komponen power steering tipe rack and pinion sebagai berikut:
1. Gear Housing
Gear housing pada power steering menggunakan roda gigi tipe rack
and pinion. Dimana pinion bagian ujung pada poros utama kemudi
bersinggungan dengan rack, sehingga pada saat steering wheel diputar dan
diikuti shaft pinion akan menggerakkan rak kekiri atau kekanan. Gerakan rak
commit
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Roda gigi rack and pinion mempunyai keuntungan sebagai berikut :
1. Konstruksinya sederhana, ringan karena gear box kecil, rack end sebagai
steering linkage.
2. Gigi reduksinya lebih besar maka momen untuk menggerakkan roda lebih
ringan.
3. Persinggungan giginya langsung sehingga respon pengemudian sangat tajam.
4. Rakitan steering tertutup sehingga tidak memerlukan perawatan.
2. Power Silinder
Power silinder adalah tempat piston bekerja dan ditempatkan pada
rack, rack bergerak karena tekanan minyak yang dihasilkan oleh tekanan
vane pump yang bekerja pada power piston. Kebocoraan minyak dicegah oil
seal pada kedua ruangan silinder dan bagian ujung power cylinder juga
dicegah oil seal untuk mencegah kebocoran fluida. Minyak yang digunakan
dextron dengan SAE 10. Steering wheel dihubungkan dengan steering main
shaft untuk menggerakkan control valve.
Pada saat steering wheel dalam posisi lurus control valve pada posisi
netral sehingga minyak dari vane pump tidak bekerja dikedua ruangan tetapi
dialirkan ke reservoir tank. Jika steering wheel diputar kesalah satu arah,
maka control valve merubah saluran fluida sehingga vane pump bekerja
kesalah satu ruangan dan minyak pada salah satu ruangan akan kembali ke
reservoir tank.
Tipe rack and pinion yang mengatur perubahan saluran ada dua
macam alat, yaitu spool valve dan rotary valve. Pada masing-masing jenis
terdapat torsion bar yang terletak diantara control valve dan pinion.
Bekerjanya control valve tergantung besarnya puntiran yang diterima
torsion bar. Pada saat tidak ada tekanan minyak, torsion bar berputar
sampai titik tertentu sehingga control shaft stopper langsung memutar
pinion dan menggerakan rack.

commit to user
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Gambar 2.13. Komponen Gear Housing dan Power Silinder.
(Team Toyota, 1995)
3. Control valve
Arah aliran minyak dari pompa ditentukan oleh control valve (rotary
valve) yang ada dalam rumah gigi (gear housing). Control valve shaft yang
menerima momen dari steering wheel dengan pinion gear dihubungkan oleh
pasak dan berputar bersama-sama. Bila tidak ada tekanan minyak dari vane
pump, torsion bar akan terpuntir sepenuhnya. Control valve shaft dengan
pinion gear berhubungan dengan stopper, sehingga momen dari control valve
diteruskan langsung ke pinion gear.

Gambar 2.14. Konstruksi Control Valve
(Team Toyota, 1995)
commit to user
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Cara Kerja Pengaturan Minyak
Pembatasan dalam sirkuit hidrolis dilakukan oleh gerakan putar dari
control valve shaft dalam kaitan dengan rotary valve. Pada saat membelok
kekanan tekanan ditutup pada orifice X dan Y dan pada saat berbelok kekiri
pembatasan dilakukan pada orifice X’ danY’.
Pada saat roda kemudi diputar, maka control valve berputar memutarkan
pinion gear melalui torsion bar, Pada saat control valve terpuntir berlawanan
dengan pinion gear sesuai dengan gaya pada permukaan jalan, control valve shaft
hanya berputar sebatas puntiran dan gerakan kekiri dan kekanan mengikuti rotari
valve. Akibatnya orifice X ,Y (X’ dan Y’) terbentuk dan perbedaan tekanan
hidraulis pada ruangan silinder sisi kanan dan kiri.
Dengan cara inilah putaran control valve langsung melakukan perubahan
saluran untuk mengatur tekanan minyak. Minyak dari vane pump masuk dari
lingkaran luar rotary valve dan minyak kembali ke tangki reservoir melalui celah
antara torsion bar control valve shaft.
a. Posisi Netral.
Selama control valve shaft dan katup rotary (rotary valve) tidak
berputar, maka dalam posisi netral. Posisi ini terjadi saat berjalan lurus
tanpa memutar roda kemudi. Minyak yang dialirkan dari pompa kembali
ke tangki reservoir melalui lubang D pada ruang D. Ruangan sebelah kiri
dan kanan dalam silinder mulai bertekanan, tetapi keduanya tidak ada
perbedaan maka tidak terjadi bantuan power steering.

Gambar 2.15. Control Valve dalam Posisi Netral
(Team Toyota, Step 2)
commit to user
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b. Posisi Belok Kanan.
Pada saat membelok kekanan, Torsian bar terpuntir dan control
valve berputar kekanan. Minyak dari pompa ditahan oleh orifice X danY
dari edge untuk menghentikan aliran kelubang C dan D. Akibatnya
minyak mengalir kelubang B ke sleeve B dan kemudian ke silinder kanan,
menyebabkan rack pinion bergerak ke kekiri dengan bantuan power
steering. Pada saat bersamaan minyak dari ruang silinder kiri kembali ke
reservoir tank melalui sleeve C- lubang C- lubang D ruang D.

Gambar

2.16.
c. Posisi Belok Kiri.
Sama halnya dengan membelok ke kanan, kendaraan membelok
kekiri torsian bar terpuntir dan control shaft berputar ke kiri. Minyak
yang dialirkan dari pompa ditahan oleh orifice X’ dan Y’ dan menutup
aliran ke lubang B dan D. Akibatnya minyak mengalir dari lubang C ke
Sleeve C dan kemudian ke ruang silinder kiri memberikan bantuan power
steering. Pada waktu yang sama, minyak pada silinder kanan mengalir
kembali ke reservoir tank melalui sleeve C- lubang B- lubang D- ruang D.
Gambar 2.17.

Gambar 2.16. Control Valve Posisi Belok Kanan.
(Team Toyota, Step 2)
commit to user
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Gambar 2.17. Control Valve Posisi Belok Kiri
(Team Toyota, Step 2)
4. Vane Pump
Vane pump adalah bagian utama dari system power steering berfungsi
menghasilkan tekanan tinggi dan debit yang besar. Vane pump juga berfungsi
untuk mengatur jumlah aliran fluida yang diperlukan sesuai dengan putaran
mesin, dilengkapi dengan idle up untuk mencegah kondisi mesin tidak mati
pada saat steering wheel di putar maksimal. Vane pump termasuk jenis pompa
rotary. Pompa rotary ini digunakan vane yang berbentuk sliding blide, karena
didalam rotornya berbentuk blide yang bekerja karena gaya sentrifugal
(putar) dan tipe ini banyak digunakan pada power steering.

Gambar. 2.18. Vane Pump
(Team Toyota, 1995)
commit to user
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Gambar 4.19. Kontruksi Pompa Oli
(Team Toyota, 1995)
Adapun komponen pada vane pump adalah :
a. Reservoir Tank.
Reservoir tank berfungsi untuk tampungan fluida power steering.
Penempatan reservoir dapat disatukan dengan pump body dan dapat terpisah,
dengan penambahan pipa penyambungan. Tutup tangki dilengkapi dengan stick
ukur yang berfungsi mengetahui jumlah fluida pada tangki, apabila ketinggian
minyak kurang dari tanda yang ditentukan maka ada udara yang masuk pada
sistem tersebut, akan mengurangi kerja dari pompa atau kerja pompa menjadi
tidak normal. Tangki akan menerima aliran minyak dari slang tekanan rendah
sehingga fluida dapat disirkulasikan kembali ke pompa untuk dinaikkan
tekanannya.
b. Pump Body.
Pump body adalah rumah dari rotor blade dan pompa digerakan oleh puli
poros engkol mesin dengan drive blet, dan mengalirkan tekanan fluida ke gear
housing. Volume fluida dari pompa adalah sebanding dengan putaran mesin,
banyaknya minyak yang dialirkan
ke gear
housing akan diatur oleh flow control
commit
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valve sehingga bila kelebihan fluida akan dialirkan ke sisi hisap (suction side)
menuju reservoir tank.
c. Flow Control Valve.
Katup pengaturan aliran (Flow Control Valve) mengatur volume aliran
minyak dari pompa ke gear housing dan menjaga agar volumenya tetap pada
rpm pompa yang berubah-ubah. Sekarang banyak pompa power steering yang
menggunakan control spool bersama dengan flow control valve untuk
menurunkan volume aliran minyak pada saat pompa mencapai kecepatan
tertentu. Jenis tersebut sering disebut rpm sensing type power steering. Dengan
tujuan memperoleh gaya kemudi yang sesuai meskipun mobil dikemudikan
dengan kecepatan tinggi. Pompa power steering juga mempunyai relief valve
yang dipasang didalam flow control valve untuk mengatur tekanan minyak
maksimum. Tekanan maksimum tercapai pada saat roda kemudi diputar
sepenuhnya kekiri atau kekanan, kemudian control valve menutup rapat saluran
balik (retren port).

d. Peralatan Idle-Up.
Pompa memproduksi tekanan maksimum, bila roda kemudi diputar
sepenuhnya kekiri atau kekanan sehingga pompa memperoleh beban maksimum
yang mengakibatkan penurunan rpm idle mesin. Untuk mengatasi masalah ini,
kendaraan dilengkapi peralatan idle-up yang bekerja menaikan rpm mesin pada
saat pompa memperoleh beban maksimum. Gambar 4.20.

1. Cara Kerja Vane Pump.
Rotor berputar dalam cam ring yang diikatkan pada rumah roda gigi
pompa (pump housing). Pada rotor terdapat alur, dalam alur dipasang vane
plate.

Keliling

bagian

luar

rotor

berbentuk

lingkaran

tetapi

permukaanbagian dalam cam ring berbentuk oval dan membentuk celah
antara rotor dengan cam ring. Vane plate menyekat celah tersebut dan
membentuk ruang minyak.
Vane plate terdorong merapat kepermukaan bagian dalam cam ring
commit to user
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akan membentuk seal sehingga terjadi tekanan minyak. Pada saat rotor
berputar, kapasitas minyak akan membesar dan mengecil untuk melakukan
pemompaan. Saat hisap ruangan fluida akan membesar sehingga fluida dari
reservoir akan tertekan keruangan fluida melalui saluran hisap. Pada saat
ruangan fluida menyempit pada sisi luar, bila mencapai nol maka fluida
terhisap keruangan melalui ruangan keluar melalui saluran luar. Untuk satu
kali putaran terjadi dua kali pengisapan dan pengeluaran fluida. Gambar
4.21.

Gambar 4.20. Peralatan Idle Up.
(Team Toyota, 1995)

Gambar 4.21. Mekanisme Kerja Vane Pump.
(Team Toyota, 1995)
2.

Cara Kerja Flow Control Valve dan Control Spool.
Volume pengeluaran minyak dari vane pump akan bertambah
sebanding dengan kenaikan putaran mesin. Besarnya steering assist yang
diberikan power piston ke gear housing ditentukan oleh volume minyak dari
pompa. Bila rpm naik, maka volume aliranya semakin besar dan akibatnya
diperlukan usaha kemudi yang lebih kecil.
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Oleh
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flow

control

valve
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untuk

mempertahankan aliran minyak dari pompa agar konstan meskipun rpm
mesin berubah-ubah, saat kendaraan berjalan dengan kecepatan tinggi dan
tekanan ban berkurang sehingga dibutuhkan usaha pengemudian yang lebih
kecil. Singkatnya, volume aliran minyak dari pompa ke gear housing
dikurangi selama pengendaraan pada kecepatan tinggi dan tidak ada bantuan
pada power steering. Volume pengeluaran dari pompa akan bertambah bila
kecepatan pompa bertambah tetapi aliran minyak ke gear housing dikurangi.
Ini berlaku pada rpm tinggi pada power steering yang mempunyai flow
control valve dengan control spool.
Kerja pengaturan jumlah aliran fuida/ minyak oleh flow control valve
dan control spool adalah sebagai berikut :
a.

Selama Kecepatan Rendah
Tekanan pompa P1 dialirkan kesebelah kanan flow control valve dan
P2 dialirkan kesebelah kiri setelah melewati orifice 1 dan 2. Perbedaan
tekanan antara P2 dan P1 akan semakin besar bila kecepatan rpm mesin
bertambah. Bila perbedaan tekanan P1 dan P2 mampu mengalahkan tegangan
pegas (A) pada flow control valve, maka flow control valve akan bergerak ke
kiri. Ini membuka saluran pada sisi hisap pompa (pump suction side),
sehingga minyak akan kembali ke sisi hisap pompa. Dengan cara ini, volume
aliran minyak ke gear housing diatur 6,61/menit. Gambar 2.22 dan Gambar
2.23

b. Selama Kecepatan Sedang
Tekanan pengeluaran P1 dialirkan ke sebelah control spool. Bila
pompa berputar di atas 1250 rpm, maka tekanan P1 mengalahkan tegangan
pegas (B) dan mendorong control spool kekanan sehingga volume minyak
yang melalui orifice 2 akan berkurang danmenyebabkan penurunan tekanan
P2.
Akibatnya, perbedaan tekanan antara P1 dan P2 bertambah. Sebagai
akibatnya, flow control valve bergerak sendiri sehingga minyak kembali
kesisi hisap pompa (pump suction side) dan menurunkan tekanan volume
aliran minyak yang ke gearcommit
housing.
Dengan kata lain, bila control spool
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bergerak ke kanan, ujung spool bergerak kearah orifice 2 menurunkan volume
minyak yang mengalir melalui lubang tersebut. Gambar 2.24 dan 2.25

Gambar 4.22. Cara Kerja Flow Control Valve Saat Kecepatan Rendah.
(Team Toyota, 1995)

Gambar 2.23. Cara Kerja Control Spool pada Tekanan Rendah
(Team Toyota, 1995)

Gambar 2.24. Cara Kerja Control Valve pada Putaran Sedang
(Team Toyota, 1995)
commit to user

24
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Gambar 2.25. Cara Kerja Control Spool pada Putaran Sedang.
(Team Toyota, 1995)
c.

Selama Kecepatan Tinggi
Pada saat kecepatan melampui 2500 rpm, maka control spool
terdorong sepenuhnya ke kanan,menutup rapat lubang orifice No. 2. Pada saat
ini, tekanan P2 ditentukan oleh banyaknya minyak yang mengalir melalui
orifice No. 1. Volume aliran minyak ke gear housing diatur 3,31 / menit pada
saat ini. Gambar 2.26 dan Gambar 2.27.
Pada flow control valve terdapat Relief Valve yang merupakan katup
pembebas, yaitu bila tekanan P2 melebihi 82 kg/cm2 (bila roda diputar
sepenuhnya) maka relief valve akan terbuka dan menurunkan tekanan. Jadi
relief valve digunakan untuk mengontrol tekanan maksimum yaitu 72-82
kg/cm2.Pada saat tekanan P2 turun, control valve terdorong kekiri dan
mengatur tekanan maksimum.

Gambar 4.26. Cara Kerja Flow Control Valve Saat Kecepatan Tinggi.
(Team Toyota, 1995)
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Gambar 2.27. Cara Kerja Control Spool pada Putaran Tinggi.
(Team Toyota, 1995)

2.5. Prinsip Kerja Power Steering
Prinsip kerja Power Steering dari sistem kemudi yang menggunakan
peralatan hidrolis adalah bekerja untuk meringankan pengemudian, adapun
sumber tenaganya dari pompa yang menggunakan putaran mesin. Pompa
pada power steering yang digerakkan mesin bertujuan membangkitkan
tekanan fluida. Fluida yang bertekanan, menekan torak dalam power silinder
yang membantu tenaga gerak pada pinion dan batang rack Besarnya tenaga
bantu yang dihasilkan, tergantung pada tekanan hidrolis yang bekerja pada
torak. Oleh karena itu diperlukan tenaga pengemudian yang besar, maka
tekanan harus ditingkatkan. Tekanan fluida ini diatur oleh katup pengontrol
(control valve) yang dihubungkan dengan steering main shaft. Katup
pengontrol (control valve) menurut cara kerjanya dibedakan menjadi dua,
yaitu :
1. Posisi Netral (Lurus)
Minyak dari pompa dialirkan ke katup pengontrol (control valave).
Bila katup pengontrol pada posisi netral, semua minyak akan mengalir
melalui katup pengontrol keseluruh relief port dan kembali ke pompa.
Pada saat ini tekanan pada kedua sisi torak sama, sehingga torak tidak
akan bergerak kemanapun. Sehingga oli akan kembali menuju pompa
melalui selang tekanan rendah dan reservoir.
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Gambar 2.28. Mekanisme Hidrolik Posisi Netral.
(http://m-edukasi.net)
2. Pada Saat Belok
Pada saat poros utama kemudi (steering main shaf.t) diputar
kesalah satu arah, maka katup pengontrol juga akan bergerak menutup
kesalah satu saluran minyak. Saluran yang lain akan terbuka dan terjadi
perubahan volume aliran minyak dan akhirnya terbentuk tekanan. Torak
akan bergerak ke sisi yang bertekanan lebih rendah sehingga minyak
yang berada dalam ruangan tersebut dialirkan ke pompa melalui katup
pengontrol. Sedangkan minyak di sisi tekanan rendah akan dialirkan ke
pompa akibat tekanan dari torak.

Gambar 2.29. Mekanisme Hidrolik Posisi Belok.
(http://m-edukasi.net)
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BAB III
PERENCANAAN DAN GAMBAR

3.1 Perencanaan
Perencanan yang dilakukan dalam memodifikasi sistem kemudi manual
menjadi sistem kemudi power steering adalah sebagai berikut :
1. Melakukan observasi terhadap mobil kijang yang menggunakan sistem
kemudi power steering. Untuk mengetahui power steering yang digunakan,
tata letak pemasangan power steering dan mengetahui bentuk dudukan.
2. Membandingkan hasil observasi antara mobil kijang grand ekstra power
steering dengan mobil kijang super sistem kemudi manual yang sudah
dimodifikasi. Dari hasil observasi power steering mobil kijang menggunakan
tipe rack and pinion, dan pada mobil kijang super, modifikasi power steering
menggunakan power steering grand ekstra. Hal ini disebabkan oleh konstruksi
chasis dan crossmember pada mobil kijang super mirip dengan mobil grand
ekstra.
3. Memilih power steering tipe rack and pinion grand exstra untuk melakukan
modifikasi pada mobil kijang super hal ini disebabkan karena proses
pemasangan lebih mudah.
3. Tata letak komponen power steering dimana power cylinder dipasang pada
crossmember sedangkan vane pump dipasang di samping dudukan kompresor
ac dengan menggunakan daya dari mesin.Gambar 3.1.
4. Membuat desain dudukan silinder rack and pinion yang akan dipasang pada
crossmember sebelah kanan dan kiri dengan baut M12. Gambar 3.2.
5. Membuat braket power cylinder dimana braket dibaut dengan lubang baut M12
yang akan dipasang pada dudukan power cylinder. Gambar 3.3

.
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Gambar 3.1. Sistem Kemudi Model Rack and Pinion
(Team Toyota, 1995)

Gambar 3.2 Dudukan Power Steering pada Crossmember

Gambar 3.3 Braket Power Cylinder
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6. Membuat desain dudukan pompa power steering agar pully pompa dapat
menggambil daya dari mesin bersama kompresor ac, dimana dudukannya
dibaut menggunakan baut M12 dan dijadikan satu dengan dudukan kompresor
ac.

Gambar 3.4 Dudukan Vane Pump
7. Melakukan pengecekan power steering agar mengetahui komponen-komponen
yang aus atau rusak sebelum power steering dipasang.
8. Melakukan pemasangan V-belt dengan mengambil daya dari mesin.
Pemasangan V-belt dijadikan satu dengan pully kipas dan kompresor ac

Vane pump

Kompresor Ac

Pully kipas

Tensioner

Gambar 3.5 Rangkaian V- belt
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8. Pemasangan serta tata letak dari selang selang power steering
Adapun alur fluida power stering adalah sebagai berikut , dari reservoir
mengalir ke vane pump, dari vane pump kemudian menuju control valve ,
dalam control valve di atur kemana arah fluida selanjutnya.

Gambar 3.6 Alur Fluida Power Steering
(http://agcoauto.com)
9. Melakukan spooring pada kendaraan untuk menyetel toe-in dan toe-out,
chamber dan caster.
10.Melakukan uji performa sistem kemudi power steering.
3.2 Gambar Komponen
1. Vane Pump
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2. Poros vane pump

Gambar 3.8 Poros Vane Pump

3. Pully

Gambar 3.9 Pully
4. Rumah Vane Pump
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5. Stator

Gambar 3.11 Stator
6. Reservoir Tank

Gambar 3.12 Reservoir Tank
7. Volute
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8. Rotor

Gambar 3.14 Rotor
9. Sudu Kipas

Gambar 3.15 Sudu Kipas
10. Tutup Reservoir Tank
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11. Tutup Belakang Pompa

Gambar 3.17 Tutup Belakang Pompa
12. Flow Control Valve

Gambar 3.18 Flow Control Valve
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BAB IV
PEMBUATAN DAN PEMBAHASAN

4.1.

Modifikasi Sistem Kemudi
Setelah melakukan pemilihan tipe sistem kemudi dengan power steering yang

tepat yaitu, tipe Rack and pinion, langkah selanjutnya adalah masuk tahap
perencanaan kerja. Penggantian atau modifikasi sistem kemudi dengan power
steering di bagi menjadi beberapa tahap. Tahap-tahap modifikasi adalah sebagai
berikut :
4.1.1. Pelepasan Steering Manual
Sebelum melakukan modifikasi perlu dilakukan pembongkaran komponenkomponen sistem kemudi manual. Langkah-langkah pembongkaran sebagai berikut :
1. Mengendorkan ke empat baut yang mengikat pada kedua roda depan.
2. Membebaskan tekanan pada kedua roda depan dengan cara mengangkat mobil
menggunakan dongkrak hidrolik. Kemudian memasang jack stand pada chasis
depan sebelah kanan dan kiri.
3. Melepaskan kedua roda depan, melepaskan tie rod dari knuckle, dan melepas
steering linkage dari chasis mobil.
4. Melepaskan mesin dari mobil dengan bantuan katrol untuk memudahkan
pemasangan sistem kemudi dengan power steering.

4.1.2. Pembuatan Dudukan dan Bracket
a. Pembuatan Dudukan Silinder Rack and Pinion
1. Membeli plat dengan ukuran panjang 150 mm dan lebar 30 mm dengan
ketebalan 0,8 mm sebanyak 2 buah.
2. Membeli plat dengan ukuran panjang 60 mm dan lebar 30 mm dengan ketebalan
0,8 mm sebanyak 6 buah.
3. Merapikan bekas potongan brader pada plat dengan mengguanakan gerinda
tangan.
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Gambar 4.1. Merapikan Potongan Plat dengan Gerinda
4. Proses pembuatan dudukan untuk silinder rack and pinion:
- Melakukan las titik pada sambungan antar plat untuk menyatukan plat.
- Supaya hasil dari pengelasan siku harus dicek dengan menggunakan penyiku.

Gambar 4.2. Pengecekan Siku
- Setelah dipastikan benar- benar siku kemudian melanjutkan melakukan
pengelasan supaya menjadi satu bentuk dudukan utuh.

Gambar 4.3. Proses Pengelasan Dudukan
- Membuat tanda pada bagian-bagian yang akan dibor.
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- Melakukan proses penitikan untk mempermudah dalam proses pengeboran.
- Melakukan pengeboran pada dudukan untuk tempat pegangan baut.
Untuk melakukan pengeboran dibutuhkan mata bor 10 untuk membuat
lubang baut M12.

Gambar 4.4. Proses Pengeboran Dudukan
5. Membuat dudukan sebelah kiri dengan proses pembuatan yang sama.
6. Melakukan proses pengecetan dudukan silinder dengan menggunakan kuas.

b. Pembuatan Dudukan Pompa Power Steering
1. Membeli plat dengan dimensi sebagai berikut :
- Persegi panjang dengan panjang 184 mm dan lebar 71 mm, tebal 0,6 mm.
- Persegi panjang dengan panjang 84 mm dan lebar 50 mm, tebal 0,6 mm.
- Persegi panjang dengan panjang 140 mm dan lebar 70 mm, tebal 0,6 mm.
- Jajar genjang dengan panjang alas 71 mm dan panjang atas 101 mm, tebal 0,6
sebanyak 2 buah
2. Merapikan bekas potongan brader pada plat dengan mengguanakan gerinda
tangan.
3. Melakukan pengelasan untuk membuat bentuk dudukan dengan las listrik.
4. Melakukan pengeboran pada plat untuk pegangan baut.
5. Melakukan pengecatan dudukan pompa power steering .
c. Pembuatan Bracket untuk Memegang Silinder Rack and Pinion
1. Membuat bracket dengan plat yang mempunyai dimensi dengan ketebalan 0,5
mm.
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2. Mempersiapkan alat-alat diantaranya las asetilen, ragum, tang, bor duduk dan
gergaji mesin.
3. Untuk mendapatkan bentuk bracket yang di inginkan dapat menggunakan pipa
besi dengan diameter 53 mm.
4. Proses pembentukan bracket :
- Memanaskan

plat dengan

menggunakan las

asetilen

supaya

dapat

dibengkokkan pada pipa besi

Gambar 4.5. Proses Pembengkokan Plat Besi
- Kemudian plat di dinginkan dengan cara disiram dengan air.

Gambar 4.6. Proses Pendinginan
-

Melakukan proses pengerindaan pada plat untuk membersikan cat-cat yang
menempel.
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Gambar 4.7. Proses Pengerindaan
- Setelah mendapatkan bentuk setengah lingkaran kemudian dilakukan
pemanasan kembali untuk pembuatan lengan kanan dan kiri dari bracket.

Gambar 4.8. Proses Pemanasan dengan Las Asetilen
- Mendinginkan benda dengan cara mencelupkan ke dalam air.

Gambar 4.9. Proses Pendinginan Bracket
- Memotong plat dengan menggunakan gergaji mesin.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
40

Gambar 4.10. Proses Pemotongan Bracket
- Merapikan bekas potongan gergaji mesin dengan menggunakan gerinda.

Gambar 4.11. Pegerindaan Akhir
- Membuat lubang untuk baut pada ujung atas dan bawah dari bracket.
5. Membuat bracket 1 buah lagi untuk sebelah kiri dengan proses pembuatan yang
sama.
6. Melakukan proses pengecatan pada bracket.

4.1.3. Pemasangan Silinder Rack and Pinion pada Crossmember
1. Melakukan modifikasi pada rack sebelah kanan dan kiri dikarenakan rack terlalu
panjang. Modifikasi dilakukan dengan cara melakukan pembuatan ulir baru pada
rack dengan mesin bubut.
2. Membuat tempat pegangan baut pada crossmember dengan cara melakukan
pengeboran crossmember pada tempat yang diinginkan. Sebelum melakukan
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pengeboran dilakukan pengukuran agar posisi silinder rack and pinion tepat.
Kemudian menandainya dengan tinta.

Gambar 4.12. Lubang Dudukan pada Crossmember
3. Memasang dudukan pada crossmember dengan baut M12 sebelah kanan dan kiri.

Gambar 4.13. Dudukan Silinder
4. Memasang Silinder rack and pinion pada dudukan yang sudah dipasang pada
crossmember dan menguncinya dengan bracket yang sudah dibuat.

Gambar 4.14. Pemasangan Bracket
5. Posisi silinder rack and pinion setelah terpasang pada crossmember.
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Gambar 4.15. Posisi Jadi Silinder Rack and Pinion
6. Proses terakhir adalah memasang tie rod pada knuckle

4.1.4. Modifikasi Main Shaft
Modifikasi main shaft dilakukan karena main shaft terlalu panjang saat
dilakukan pemasangan. Alat yang digunakan antara lain, gergaji tangan, mesin bor
duduk, kikir bulat.
Berikut adalah proses modifikasi main shaft :
1. Melakukan pemotongan panjang main shaft pada bagian ujung main shaft yang
bertemu dengan steering coulomn.

Gambar 4.16. Proses Pemotongan Main Shaft
2. Kemudian melakukan pengeboran dengan mata bor 17 pada bagian pengunci
supaya shaft dapat dimasukan.
3. Mengganti mata bor 17 dengan mata bor 16 dikarenakan mata bor 17 tidak ada.
Sehingga diperlukan proses pembesaran diameter menggunakan kikir bulat untuk
mencapai diameter yang di inginkan.
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Gambar 4.17. Proses Pembesaran Diameter
4. Mengukur panjang main shaft kemudian memotong main shaft dengan gergaji.
5. Setelah dicoba dan ukuran panjang main shaft benar-benar sesuai dilanjutkan
dengan proses pengelasan untuk menyatukan kedua bagian yang terpotong
dengan menggunakan las listrik.
6. Melakukan pemasangan main shaft pada steering coulomn rack and pinion.

4.1.5. Pemasangan Pompa Power Steering dan Belt
1. Melakukan pemasangan dudukan pompa setelah mesin kembali dinaikkan.
2. Kemudian memasang pompa pada dudukan yang sudah disediakan.
3. Melepas belt tipe A-38,4 kemudian mengganti dengan belt baru yang lebih
panjang dengan tipe A-45.
4. Memasang belt yang menghubungkan output mesin, kompresor ac, dan pompa
power steering.
Vane pump

Kompresor Ac

Pully kipas

Tensioner

Gambar 4.18 Rangkaian V- belt
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4.1.6. Pemasangan Selang-Selang Power Steering
Terdapat dua jenis selang pada sistem power steering, yaitu tekanan tinggi (high
pressure)/saluran masuk (intake) dan tekanan rendah (low pressure)/saluran keluar
(output).
1. Memasang selang bertekanan tinggi dari pompa menuju ke intake atau saluran
masuk valve.
2. Memasang selang bertekanan rendah/selang pengembali dari saluran keluar atau
output valve menuju ke reservoir atau tangki penampung minyak.
3. Setelah selang benar-benar terpasang kuat, kemudian mengisikan oli power
steering pada reservoir pompa.

4.1.7. Melakukan Proses Spooring Roda
1. Melakukan spooring pada kendaraan untuk menyetel toe-in dan toe-out, chamber
dan caster
Penyetelan toe-in dan toe-out dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan
menggunakan tali yang ditarik dari roda belakang hingga roda depan. Tetapi
untuk penyetelan chamber dan caster harus menggunakan alat khusus. Berikut
ini proses dari spooring roda :
- Memasang sensor-sensor pada ke empat roda mobil. Gambar 4.19.
- Memulai pengukuran untuk bagian depan. Hasil dari pengukuran dan
penyetelan bagian depan. Gambar 4.20.
- Selanjutnya menyetel chamber dan caster. Hasil dari pengukuran dan
penyetelan chamber dan caster. Gambar 4.21.
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Gambar 4.19. Pemasangan Sensor pada Roda

Gambar 4.20. Hasil Penyetelan Bagian Depan

Gambar 4.21. Hasil Penyetelan Chamber dan Caster
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4.1.8. Proses Pengujian
Proses pengujian merupakan suatu uji coba dari keberhasilan suatu alat yang
dirancang berdasarkan tujuan dan fungsi dari pembuatan alat

tersebut. Proses

pengujian dilakukan untuk mengetahui secara langsung apakah sistem kemudi
dengan power steering yang telah di buat dapat berfungsi dengan baik sesuai
dengan yang direncanakan. Adapun proses pengujian adalah sebagai berikut:
1.

Pengujian usaha kemudi pada sistem kemudi manual.
Pengujian ini dilakukan dengan tidak menghidupkan mesin sehingga tidak ada
bantuan dari power steering. Kemudian memutar roda kemudi kekiri dan
kekanan

2.

Pengujian usaha kemudi dengan power steering
Pengujian ini dilakukan dengan menghidupkan mesin sehingga sistem power
steering bekerja. Kemudian memutar roda kemudi kekiri dan kekanan kalau
terasa ringan berarti sistem power steering dapat bekerja sebagaimana
fungsinya.

3.

Mengecek apakah terjadi kebocoran pada sistem dengan melihat selangselang power steering dan nepelnya , kalau oli power steering menetes dari
nepel ataupun selang baik itu pada steering gear maupun pada vane pump
berarti sistem power steering terjaadi kebocoran. Dan melihat pula pada
reservoirnya apakah oli berkurang atau tidak. Kalau tidak ada tetesan oli dan
pada tangki reservoir oli tidak berkurang berarti sistem tidak bocor.

4.

Pengujian dengan menjalankan mobil
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem kemudi dapat
berfungsi dengan baik dan nyaman ataupun enak dalam pemakaiannya. Kalau
belum nyaman perlu dilakukan penyetelan wheel alignment.

4.1.9. Uji Peforma Sistem Kemudi Power Steering
1. Menghidupkan mesin mobil.
2. Selang dan semua sambungan selang tidak ada kebocoran.
3. Pompa tidak mengalami kebocoran, sehingga pompa bekerja dengan baik.
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4. Test drive mobil.
5. Pada saat berbelok steering coloumn dapat kembali lagi pada posisi semula,
sehingga sistem power steering baik.

4.2.

Gangguan pada Pompa
Gangguan

yang sering terjadi pada pompa power steering adalah

sebagai berikut :
1. Kebocoran reservoir tank dikarenakan o-ring sudah rusak atau sobek sehinga
volume fluida atau minyak power steering akan berkurang. Cara mengatasinya
mengganti oil seal dengan yang baru
2. Kebocoran pada pompa hal ini dikarenakan o-ring sudah rusak atau sobek
sehinga fluida atau minyak power steering mengalami bocor berupa rembasan
pada tutup belakang pompa . Cara mengatasinya mengganti oil seal dengan
yang baru
3. Pegas pada flow control valve sudah lemah, hal ini akan menyebabkan aliran oli
ke gear housing berkurang sehingga sistem kemudi terasa lebih berat. Cara
mengatasinya dengan mengganti flow control valve dengan yang baru
4. Kerusakan pada oil seal akibat pecah atau sobek,hal ini akan menyebabkan
rembesan oli pada poros pompa. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti
oil seal dengan yang baru.
5. Tejadi keausan pada V-Belt, yang dapat menyebabkan selip dan daya yang
ditransmisikan mesin menjadi berkurang sehingga pompa tidak dapat
mengalirkan fluida sesuai kebutuhan. Cara mengatasinya adalah dengan
mengganti belt baru.
4.3.

Penyebab Kerusakan

1. Kebocoran pada reservoir tank dan pompa disebabkan karena oil seal sudah
mengalami kerusakan hal ini ditandai oleh oil seal keras karena karet sudah
mati(tidak elastis).
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2. Pegas pada flow control valve sudah lemah, hal ini disebabkan karena
pemakaian pompa yang sudah terlalu lama. Material pegas mengalami lelah
sehingga daya tekan pegas berkurang. Masalah ini terjadi pada pompa dengan
waktu pemakaian yang lama.
3. Kebocoran pada pompa
Poros pompa terdapat rembesan oli karena oil seal rusak.
4. Terjadinya keausan pada V-belt.
V-Belt diganti secara rutin setiap 15.000 km tetapi apabila kondisinya sudah
mengalami pecah-pecah sebelum mencapai 15.000 km maka v-belt harus segera
diganti karena sudah aus dan rawan selip. Karena ada penambahan pully power
sterring maka menyebabkan v-belt lebih sering mengalami gesekan dan
dimungkinkan umur v-belt akan berkurang.

4.4.

Pembongkaran Pompa

a. Pembongkaran
1. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pembongkaran vane pump.
2. Melepas baut pully dengan menggunakan kunci 17.

Gambar 4.22. Pelepasan Baut Pully
3. Melepas pully dan penguncinya.
4. Melepas 3 baut pemegang reservoir pompa dengan menggunakan kunci 14 dan 12.
Gambar 4.23
5. Melepas reservoir pada gambar 4.24.
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6. Melepas pengunci pada tutup belakang pompa dengan menggunakan screwdrive.
Gambar 4.25

Gambar 4.23. Pelepasan 3 Baut Pemegang Reservoir

Gambar 4.24. Pelepasan Reservoir

Gambar 4.25. Pelepasan Penggunci
7. Melepas tutup pompa dengan menberikan pukulan pada poros.
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8. Melepas pengunci volute kemudian melepas volute.

Gambar 4.26. Pelepasan Volute
9. Melepas stator pompa.

Gambar 4.27. Pelepasan Stator Pompa
10. Melepas pengunci rotor dengan tang snapring kemudian melepas rotor pompa.

Gambar 4.28. Pelepasan Pengunci Pompa
11. Melepas poros pompa dan volute bersamaan.
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Gambar 4.29. Pelepasan Poros Pompa dan Volute
b. Pemeriksaan
1. Memeriksa o-ring pada reservoir tank, volute dan pada tutup belakang pompa.

Gambar 4.30. O-Ring
(http://www.lrparts.dk)

2. Memeriksa keadaan poros, apakah poros bengkok atau aus.
3. Memeriksa filter oli pada reservoir tank. Apabila filter sobek maka reservoir
harus diganti.
4. Memeriksa keadaan oil sil pada poros apakah masih baik atau tidak (sobek),
apabila oil sil sobek atau rusak maka oil sil harus diganti.

Gambar 4.31. Oil Sil
(http://www.engine-part-manufacturer.com)
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c. Pemasangan
Langkah pemasangan adalah kebalikan dari langkah pembongkaran. Adapun
langkah pemasangannya adalah sebagai berikut :
1. Memasang volute pada poros kemudian memasukkan poros ke rumah pompa.
2. Memasang stator.
3. Memasang rotor dan memasng pengucinya kemudian dilanjutkan memasang
volute.
4. Memasang pengunci volute, sebelum mengunci volute didorong ke dalam dengan
palu karet.
5. Memasang tutup pompa kemudian dilanjutkan memasang penguncinya.
6. Memasang reservoir tank dan memasang seluruh baut pemegangnya.
7. Memasang pully dan penguncinya.
8. Memasng baut pengunci pully.

d. Perawatan
1. Minyak power steering dalam reservoir tank harus dikontrol setiap saat agar
apabila volume minyak kurang mengakibatkan udara masuk dalam sistem.
2. Memakai minyak power steering original jenis ATF.
3. Oli power stering harus diganti secara berkala karena kwalitas oli yang buruk
dapat merusak sil maupun dapat menyebabkan keausan pada komponen dalam
pompa.
4. V-belt yang menghubungkan pompa, kompresor dan mesin harus dikontrol setiap
15.000 km dan apabila sudah mengalami pecah-pecah maka v-belt harus diganti.
Perawatan v-belt dapat dilakukan untuk memperpanjang umur pakai yaitu dengan
cara menberikan cairan khusus untuk v-belt hal ini dilakukan untuk menjaga agar
tidak mengalami pecah dan aus.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1.

Sistem kemudi manual recirculating ball pada mobil toyota kijang super dapat
diubah menjadi sistem kemudi power steering tipe rack and pinion.

2.

Gangguan yang sering terjadi pada pompa

adalah kerusakan oil seal poros

kerusakan o-ring pada reservoir tank, volute dan tutup belakang dikarenakan
rusak atau sobek.
3. Cara mengatasi gangguan pada pompa adalah dengan mengganti seal - seal yang
rusak .
4.

Perawatan yang perlu dilakukan pada pompa adalah selalu mengontrol oli dan
melakukan pergantian oli secara berkala.

5.2. Saran
Pompa power steering yang digunakan sebaiknya dalam kondisi baru karena
pada power steering rekondisi dimungkinkan terjadi kebocoran pada oil sil dan
o-ring. Unjuk kerja pompa juga kurang maksimal akibat dari penggunaan yang
sudah lama.
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