
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu peralatan perkakas/mesin dapat dipastikan bahwa terdapat komponen 

yang bergerak, baik dalam gerakan linear maupun gerakan angular. Gerakan relatif antar 

komponen mesin tersebut akan menimbulkan gesekan yang berpengaruh pada menurunnya 

efisiensi mesin, meningkatnya temperatur, terjadinya keausan dan efek negatif lainnya, 

Gesekan antara komponen mesin tersebut dapat diminimalkan dengan menggunakan 

bantalan atau bearing. Dalam mengatasi gesekan, terdapat dua mekanisme yang digunakan 

yaitu mekanisme sliding dan mekanisme rolling. Untuk mekanisme slidingseperti yang 

ditunjukkan Gambar 1.1, terjadi gerakan relatif antar dua permukaan maka penggunaan 

pelumas memegang peranan yang sangat penting. Sedangkan untuk mekanisme 

rolling tidak boleh terjadi gerakan relatif antara permukaan yang berkontak, peran pelumas 

lebih kecil. Bentuk pelumas dapat berupa gas, cair maupun solid [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Thrust bearing [2] 
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 Beberapa contoh bearing dengan mekanisme sliding yang sering digunakan adalah 

journal bearing dan thrust bearing. Dalam journal bearing, lapisan film pelumas secara 

otomatis terbentuk eksentrisitas journal karena beban dari bearing. Oleh karena itu, load 

support secara otomatis dihasilkan dari beban bearing. Sedangkan dalam beberapathrust 

bearing, lapisan film pelumas tidak terbentuk secara otomatis, sehingga harus dipersiapkan 

secara artifisial untuk mendapatkan load support[3]. 

 Pada aplikasinya seperti pada turbin, slider bearing sering mengalami kerusakan. Hal 

ini dikarenakan load support yang terdapat pada bearingkonvensionallebih rendahdari 

beban yang diberikan, sehingga dapat membuat kinerja bearing kurang maksimal dan 

menimbulkan gesekkan dan terjadi keausan. Keausan yang terjadi juga dapat menimbulkan 

getaran dan berpengaruh terhadap komponen yang lainnya. Oleh karena itu, pelumasan 

perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya keausan dan memberikan load support untuk 

mencegah beban berlebih [4]. 

Kondisi batas aliran fluida di atas permukaan solid adalah salah satu faktor penting 

untuk mengetahui pengaruh hidrodinamika dari lapisan fluida yang mengalir dalam 

celahpermukaan solid dengan gerakan relatif. Mekanika fluida dan mekanika pelumasan 

klasik didasarkan pada asumsi yang sama yaitu tidak terjadi slip pada antarmuka solid dan 

cairan. Hal itu dinamakan kondisi batas no-slip. Asumsi initelah banyak digunakandi 

berbagaimacro-engineering daneksperimen[5]. TeoriReynolds klasik [6] menunjukkan 

bahwa geometris konvergen (celah konvergen) adalah kondisi pertama yang penting untuk 

generasi tekanan hidrodinamis dari celah geser yang steady. Tidak ada tekanan 

hidrodinamis dapat dibangun baik bentuk paralel maupun divergen. Selama lebih dari 

seratus tahun sejak teoriReynolds dikemukakan, geometris konvergen telah menjadi 

prasyarat untuk desain dan pembuatan semua bearinghidrodinamis. 

Dengan kemajuan secara terus menerus dari teknik pengukuran nano selama beberapa 

tahun terakhir, pengukuran nano memungkinkan bagi dinding slip(batas slip) [5-7] pada 

permukaan solid. Dinding slip menaruh banyak perhatian dan dianggap sebagai salah satu 

era baru dalam penelitian mekanika [8-9].  Percobaan menunjukkan bahwa dinding slip 

terjadi tidak hanya di permukaan hydrophobic tetapi juga pada permukaan hydrophylic. 
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Ketika tegangan geser permukaan mencapai nilai kritis, slip tersebut bisaterjadi, sebaliknya 

maka no-slip akan yang terjadi [8-10]. Wu, dkk[11] mengembangkan model limiting shear 

stress untuk menganalisis dinding slip dalam aliran fluida satu dimensi. Terdapat kesamaan 

antara prediksi teoritis dan percobaan. Spikes [12-13] mempelajari perilaku mekanika dari 

sebuah bantalan setengah slip. Ia menemukan bahwa dinding slip dapat mengurangi gaya 

gesek dan memberikan load support hidrodinamis yang rendah juga. Semua penelitian yang 

dilakukan menggunakan geometris konvergen dan teori Reynold klasik. Selain itu 

disimpulkan bahwa dinding slip menyebabkan efek hidrodinamis menurun. Salant dan 

Fortier [14] melakukan analisis numerik dari bearing dengan permukaan heterogen slip/no-

slip dengan menggunakan slip length model [15] dan menyimpulkan bahwa bearing seperti 

itu dapat memberikan load support yang tinggi dan gaya gesek yang rendah. Tetapi mereka 

menemukan masalah ketidakstabilan dalam solusi numeriknya.  

Dari percobaan yang sudah dilakukan slipselalu menyebabkan pengurangan gaya 

gesek, sehingga memungkinkan untuk memproduksi suatu desain sistem pelumasan pada 

bearing dengan gaya gesek yang rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan persamaan Reynolds 

yang telah dimodifikasi dengan pengaruh slip. Persamaan ini yang akan digunakan dalam 

mengetahui kelakuan dari fluida yang digunakan untuk pelumasan.  

Jenis fluida yang dipakai untuk pelumasan adalah fluida Newtonian. Fluida 

Newtonian adalah suatu fluida yang memiliki kurva tegangan/regangan yang linier. 

Keunikan dari fluida Newtonian adalah fluida ini akan terus mengalir sekalipun terdapat 

gaya yang bekerja pada fluida. Hal ini disebabkan karena viskositas dari suatu fluida 

Newtonian tidak berubah ketika terdapat gaya yang bekerja pada fluida. Viskositas dari 

suatu fluida Newtonian hanya bergantung pada temperatur dan tekanan. Viskositas sendiri 

merupakan suatu konstanta yang menghubungkan besar tegangan geser dan gradien 

kecepatan [16].  

Atas pemikiran di atas maka akan dicari karakteristik bearing yang memiliki kondisi 

batas slip dan permukaan berteksturmelalui simulasi. Untuk pemecahan masalah ini solusi 

yang digunakan adalah dengan menggunakan finite volume method dengan Fluent. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh slip yang ada pada permukaan yang mengalami kontak 

sliding terhadap hirodinamika aliran pada sliderbearing. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin diperoleh penulis dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahuipengaruhkarakteristiksliderbearing yang memiliki kondisi batas slip 

dan/ataupermukaan berteksturterhadapload support. 

2. Menghasilkan kode UDF untuk kondisi batas slip aliran fluida dua dimensi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang diambil pada Tugas Akhir ini adalah: 

1. Jenis fluida pelumas yang digunakan merupakan fluida Newtonian.  

2. Fluida bersifat inkompresibel. 

3. Kondisi steady. 

4. Aliran bersifat laminar. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmiah yang 

dilakukan dengan membaca dan mengolah data yang diperoleh dari literatur. Data yang 

dibaca dan diolah adalah data yang berhubungan dengan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.  
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2. Studi Simulasi  

Metode simulasi dilakukan dengan cara mensimulasikan kasus yang dihadapi ke dalam 

pemodelan yang sesuai menggunakan Fluent. Simulasi menggunakan bantuan kode 

komputer dalam memecahkan permasalahan. Adapun roadmap penelitian yang dilakukan 

dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 

 

 

Gambar 1.2. Roadmap penelitian 
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Gambar 1.3. Flowchart penelitian 

 

Gambar 1.3 menunjukkan urutan dari penelitian. Penelitian ini dimulai dengan 

pembelajaran dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian dan literatur yang sudah ada 

sebelumnya agar permasalahan yang ada dapat dipahami dengan baik dan untuk menjadi 

referensi untuk mencari solusi bagaimana memecahkan permasalahan tersebut.  

Selanjutnya permasalahan yang akan diteliti, dipecahkan dengan melakukan simulasi 

menggunakan Fluent, di sini dilakukan pemodelan fenomena slip pada kondisi batas. Tahap 

pembahasan dilakukan untuk menganalisa hasil simulasi didasarkan pada referensi yang 

digunakan. Setelah hasil penelitian dianalisa maka dapat ditarik kesimpulan dari analisa 

yang telah dilakukan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:  

Bab I berisi latar belakang masalah, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika. Pada Bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai dasar teori 

perkembangan teknologi bearingserta klasifikasinya,teori pelumasan danteori permodelan 

slip. 

Bab III berisi berbagai pemodelan yang telah dibuat, yaitu konfigurasi I - Permukaan 

dengan kondisi no-slip, konfigurasi II - permukaan heteroslip dengan pola persegi, 

konfigurasi III - Permukaan heteroslip dengan pola trapesium, konfigurasi IV - Permukaan 

heteroslip dengan pola persegi dengan permukaan bertekstur, dan konfigurasi V - 

Permukaan heteroslip dengan pola trapesium dengan permukaan bertekstur. Pada Bab IV 

akan ditunjukkan validasi dan hasil pada berbagai konfigurasi.  

Bab V berisi tentang kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil dari analisa dan 

perhitungan pada bab sebelumnya. Bab ini juga berisi beberapa saran yang telah dibuat 

untuk perkembangan kasus ini. Laporan Tugas Akhir ini juga disertakan lampiran yang 

berisi kode pemrograman yang digunakan untuk perhitungan pada beberapa konfigurasi 

yang telah dibuat. 

 

 

 

 


