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Rancang Bangun Alat Bantu Pelepas dan Pemasang
Sambungan Bola (Ball-Joint) untuk Kebutuhan Service  dalam Usaha Peningkatan

Kualitas Hasil Perbaikan

ABSTRAK

Sambungan bola (ball-joint) adalah jenis sambungan tiga derajat kebebasan
dengan kontak bola sebagai media sambungannya.  Sambungan jenis ini digunakan pada
mekanisme sistem kemudi dan suspensi kendaraan roda empat. Pada mekanisme tersebut
sambungan ini dikelompokan pada sambungan dengan beban  dan sambungan tanpa
beban. Sambungan dengan beban merupakan yang paling sering diaplikasikan. Sehingga
untuk penggunaan dalam waktu tertentu sambungan ini membutuhkan proses perbaikan
atau penggantian apabila terjadi kerusakan. Umumnya proses perbaikan dilakukan terlebih
dahulu sebelum proses penggantian, karena biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah
dibanding proses penggantian. Perbaikan dilakukan  dengan mengganti elemen kotak
(ball-seat dan ball-stud) yang sudah mengalami keausan. Belum adanya proses dan
peralatan standar yang digunakan pada perbaikan sambungan bola oleh bengkel perbaikan,
proses pelepasan dan pemasangan dilakukan dengan pembubutan pada bagian rumah bola-
nya. Kondisi ini mengakibatkan turunnya kekuatan sambungan, karena bagian rumah yang
dibubut akan menjadi tipis. Turunnya kekuatan dapat menyebabkan kegagalan. Jika hal ini
terjadi terutama pada mekanisme sistem kemudi dan sistem suspensi akan menyebabkan
kejadian yang cukup fatal pada pengguna kendaraan, karena kedua mekanisme tersebut
digunakan pada saat kendaraan sedang berjalan. Dari uraian di atas dilakukan suatu
penelitian yang menghasilkan spesifikasi mesin pelepas dan pemasang ball joint dengan
penggerak hidrolik kapasitas 5 ton dan base atau dudukan dies dapat disesuaikann dengan
ukuran dan kebutuhan, dan dimensi dari konstruksi alat tersebut adalah 300 x 180 x 460
dalam satuan mm.

Kata kunci :  sambungan bola (ball joint), mekanisme sistem kemudi, dan mesin pelapas
dan peamasang ball joint.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sambungan bola (ball-joint) banyak digunakan pada mekanisme sistem kemudi (steering
system) dan sistem suspensi (suspension system) pada kendaraan roda empat. Pada
kendaraan roda empat, sambungan ini dikelompokan pada sambungan dengan beban (load
carrying ball-joint) dan sambungan tanpa beban (non-load carrying ball-joint). Hal ini
terjadi karena kedua mekanisme tersebut berfungsi selain pengendali gerak juga sebagai
penumpu laju kendaraan. Akibat sering terjadinya gerakan dan benturan saat kendaraan
dioperasikan, kerusakan pada sambungan sangat mudah terjadi, terutama pada kendaraan
dengan operasional tinggi (kendaraan angkutan umum). Kerusakan yang terjadi dimulai
dengan aus-nya elemen kontak, akibatnya hubungan bola dan mangkuk bola menjadi
longgar dan gerak roda menjadi tidak stabil.

Solusi terbaik menangani hal tersebut adal1ah dengan mengganti sambungannya, akan
tetapi hal ini jarang dilakukan terutama pada kendaraan umum, mereka lebih baik
melakukan proses perbaikan terlebih dahulu sebelum proses penggantian dilakukan,
dengan tujuan efisiensi biaya perawatannya. Proses perbaikan biasanya dilakukan dengan
mengganti elemen yang sudah aus yaitu elemen ball-seat dan ball-stud, yang biasa
dilakukan di bengkel khusus dengan sebutan bengkel kaki-kaki. Pada bengkel tersebut,
proses pelepasan kedua elemen tadi dilakukan dengan proses pembubutan pada rumah
bola dibagian bawah pegas dudukan bola (spring seat), setelah terlepas, elemen ball-stud
dapat didorong keluar dengan bantuan mesin press.

Proses ini merupakan proses yang paling mudah dilakukan, akan tetapi sambungan bola
setelah proses perbaikan kekuatannya menjadi turun karena rumah sambungan sudah
menipis akibat proses pembubutan dan dapat menyebabkan kegagalan. Jika hal ini terjadi
terutama pada mekanisme sistem kemudi dan sistem suspensi akan menyebabkan kejadian
yang cukup fatal pada pengguna kendaraan, karena kedua mekanisme tersebut digunakan
pada saat kendaraan sedang berjalan. Kerugian lain sambungan bola yang sudah diperbaiki
tidak bisa diperbaiki ulang, karena bagian rumah bola sudah menipis sehingga tidak bisa
dibubut kembali.

Melihat kondisi tersebut dilakukan suatu penelitian awal dengan merancang mekanisme
pelepas dan pemasang kembali elemen kontak pada sambungan bola tanpa merusak
struktur sambungannya, dengan tujuan hasil penelitian dapat diaplikasikan pada bengkel
perbaikan kaki-kaki dalam proses perbaikan yang dilakukannya. Sehingga sabungan bola
yang sudah mengalami proses perbaikan kekuatanya relatif tidak berubah. Sehingga
proses efisiensi biaya perawatan kendaraan tidak berdampak pada pengurangan tingkat
keamanan kendaraan tersebut.
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1.2 Tujuan Khusus
Penelitian ini diharapkan mempunyai dampak yang luas terhadap perkembangan Industri
dan teknologi di Indonesia, khususnya bagi industri perbengkelan (khususnya bengkel
perbaikan kendaraan roda empat) dan industri transportasi darat, serta kemajuan
pendidikan di perguruan tinggi teknik di Indonesia. Tujuan khusus yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah:
1. Dihasilkannya prototipe alat bantu pelepas dan pemasang elemen sambungan bola

(ball-joint) yang digunakan pada mekanisme sistem kemudi dan sistem suspensi
kendaraan roda empat. Alat bantu ini saat digunakan pada proses perbaikan tidak
merusak struktur elemen utama sambungan bola yang sedang diperbaiki.

2. Adanya proses baku (SOP) yang digunakan oleh bengkel perbaikan pada tiap
tahapan proses perbaikannya, khususnya pada proses perbaikan jenis sambungan
bola (ball-joint).

3. Kekuatan sambungan bola (ball-joint) setelah proses perbaikan, relatif sama dengan
kekuatannya sebelum proses perbaikan.

4. Sambungan bola (ball-joint) yang sudah mengalami perbaikan dapat diperbaiki
ulang, karena proses perbaikan yang dilakukan tidak merusak struktur elemen
utamanya.

5. Meningkatnya kualitas hasil perbaikan.
6. Menurunnya biaya perawatan kendaraan, terutama pada kendaraan dengan

operasional tinggi (kendaraan angkutan umum).
7. Bertambahnya peralatan proses yang dibuat di dalam negeri yang digunakan pada

bengkel service kendaraan roda empat khususnya pada bengkel service kaki-kaki.
8. Membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut antara lain: (1)  Perancangan

mekanisme alat bantu proses, (2) pengembangan model, dan material komponen
yang digunakan pada sambungan bola (ball-joint).

9. Bagi masyarakat akademik, hasil penelitian ini dapat disebar luaskan sehingga akan
meningkatkan proses belajar mengajar dibidang perancangan mesin dan proses
pembuatannya.

10. Secara tidak langsung, hasil penelitian ini dapat menunjang program nasional
keselamatan transportasi, karena proses perbaikan yang dikembangkan dalam
penelitian ini tidak diikuti dengan penurunan kekuatan komponennya.

11. Membuka peluang dihasilkannya patent sederhana untuk desain mekanisme alat.

1.3 Urgensi Penelitian
Ball-joint merupakan suatu sambungan bentuk bola yang memiliki tiga derajat kebebasan,
yang digunakan pada sambungan mekanisme sistem kemudi dan sistem suspensi pada
kendaraan roda empat sebagai penghubung steering coloumn dan knuckle. Pada sistem
suspensi sambungan bola selain sebagai penghubung, juga berfungsi sebagai penumpu
beban vertikal dan lateral dari roda, dan sebagai sumbu putar roda saat kendaraan akan
berbelok. Pada sistem ini ball-joint dipasang pada lengan atas dan bawah, yang
menghubungkan knuckle dengan lengan pengontrol.

Penggunaan Sambungan ini memungkinkan terjadinya gerakan dalam berbagai arah,
sehingga steering knuckle dapat berputar walaupun suspensi bergerak naik turun. Akibat
gerakan seperti ini sambungan bola relatif cepat megalami kerusakan terutama pada
kendaraan dengan operasional tinggi (kendaraan umum dan kendaraan angkutan berat)
dan sering lelalui jalanan yang tidak rata. Kerusakan yang terjadi dimulai dengan aus-nya
elemen kontak bola dan mangkuk bola yang menyebabkan longgarnya kontak antar
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sambungan, yang berakibat pada tidak stabilnya gerak roda pada saat kendaraan
dijalankan.

Metoda perbaikan yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan proses pembubutan
pada rumah bola dibagian bawah pegas dudukan bola (spring seat), setelah terlepas,
elemen ball-stud dapat didorong keluar menggunakan mesin press dan proses penggantian
elemen kontak dapat dilakukan. Metoda perbaikan jenis ini akan berakibat:
1. Turunnya kekuatan sambungan karena terjadinya penipisan pada bagian rumah bola

(spring seat) akibat pembubutan, yang dapat menyebabkan kegagalan pada saat
sambungan digunakan.

2. Sambungan yang sudah mengalami perbaikan tidak bisa diperbaiki ulang karena
spring seat pada rumah bola sudah menipis dan tidak bisa dibubut kembali.

3. Peralatan proses perbaikan yang dibutuhkan terdiri dari mesin bubut dan mesin press
pendorong ball-stud.

4. Alur kelingan bagian bawah penutup ball-seat menjadi tidak utuh lagi karena ada
bagian yang terbuang pada saat proses pembubutan.

5. Proses pengerjaan akan membutuhkan  waktu yang cukup lama.

Berlatar belakang dari kondisi diatas dirancang suatu alat bantu yang dapat digunakan
untuk mengeluarkan elemen ball-stud dari rumah bola tanpa merusat spring seat-nya.
Dengan alat bantu ini diharapkan kualitas hasil perbaikan dapat lebih ditingkatkan.
Keuntungan lain dari proses perbaikan dengan menggunakan alat bantu tersebut adalah:
1. Proses pengerjaan menjadi lebih sederhana karena dilakukan hanya bantuan satu

unit alat bantu hasil rancangan/penelitian yang dapat digunakan untuk melepasan
dan memasangan tiap elemen sambungan bola yang akan diperbaiki tanpa merusak
komponen utamanya

2. Kekuatan sambungan relatif tidak mengalami perubahan setelah proses perbaikan,
karena tidak terjadinya proses penipisan akibat pembubutan.

3. Sambungan yang sudah mengalami perbaikan dapat diperbaiki ulang. Karena tidak
terjadi perubahan dimensi pada setiap elemen pendukungnya.

4. Penggunaan alat bantu ini dapat selain kualitas hasil perbaikan dapat ditingkatkan,
efisiensi biaya perawatan kendaraan dapat ditingkatkan karena sambungan bola yang
sudah mengalami perbaikan dapat diperbaiki ulang jika elemen kontaknya sudah
kembali mengalami keausan.
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BAB II STUDI PUSTAKA

Seperti diungkapakan diawal  sambungan bola merupakan sambungan tiga derajat
kebebasan dengan kontak bola dan mangkuk bola sebagai media sambungannya.
Sambungan ini pada kendaraan roda empat digunakan pada sambungan mekanisme sistem
kemudi dan sistem suspensi.
Pada mekanisme sistem kemudi sambungan bola digunakan sebagai penghubung steering
column dan knuckle. Sedangkan pada sistem suspensi selain digunakan selain sebagai
penghubung juga digunakan sebagai penumpu beban vertikal dan lateral dari roda, juga
berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan berbelok.

Gambar 1.  Sambungan bola (ball-joint) pada mekanisme sistem kemudi

Gambar 2.  Sambungan bola (ball-joint) pada mekanisme sistem suspensi

Dilihat dari struktur konstruksinya sambungan bola (ball- joint) terdiri dari beberapa
elemen yaitu housing yang berfungsi sebagai rumah bola, ball-stud yang permukaannya
dilapisi resin-seat/teflon yang berfungsi sebagai dudukan/batalan kontak sambungan bola,
spring seat yang berbentuk pegas spiral dipasang pada bagian bawah yang ditutup
mangkuk yang dikelingkan pada alur yang dibuat pada rumah bolanya. Elemen ini
berfungsi sebagai penetrator ball-stud.

Gambar 3.  Konstruksi sambungan bola (ball-joint)
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Pada bagian elemen kontak dilumasi dengan gemuk untuk mengurangi keausan akibat
gesekan. Pada setiap interval waktu tertentu gemuk harus diganti atau ditambahkan. Pada
jenis sambungan bola yang menggunakan elemen kontak dari resin tidak membutuhkan
penggantian/penambahan gemuk.

Tiap sambungan bola dalam aplikasinya akan mengalami dua klasifikasi pembebanan
yaitu sambungan tanpa beban (non load carrying ball-joint) dan sambungan dengan beban
(load carrying ball-joint), tergantung posisi sambungan pada saat mekanisme
dioperasikan.

Pada sambungan dengan jumlah pembebanan lebih banyak akan mengalami kerusakan
lebih cepat dibanding sambungan tanpa beban. Kerusakan  dimulai dengan ausnya
permukaan kontak yaitu menipis atau pecahnya bagian bantalan resin/teflon yang
berfungsi sebagai penumpu bola pada mangkuk sambungannya. Jika sambungan ball-joint
sudah rusak (longgar) maka elemen tersebut harus diganti atau diperbaiki.

Proses perbaikan, dimulai dengan pemeriksaan, pembongkaran/pelepasan, dan
penggantian komponen yang sudah aus dan diakhiri dengan pemasangan kembali seluruh
elemennya. Metoda perbaikan sambungan bola yang biasa dilakukan di bengkel kaki-kaki
dilakukan membuka penutup spring-seat dengan jalan membubut bagian bawah rumah
bola, selanjutnya ball-stud didorong dengan menggunaan mesin press. Tahapan proses
pembongkaran elemen sambungan bola yang dilakukan pada bengkel kaki-kaki adalah
sebagai berikut:
1. Melepaskan penutup ball-stud dari rumah ball-joint. dengan  membuang alur

kelingan pada dudukan mangkuk bola (ball-seat) dengan jalan dibubut.
2. Menjepit lengan pengontrol dan menekan ball-stud keluar dengan menggunakan

penekan hidrolik/mesin press.
3. Membuka pengunci yang menahan ball-stud ball dan resin-seat.
4. Membuka mangkuk bola (resin seat) yang sudah aus dari permukaan ball-stud,  dan

menggantinya dengan yang baru.

Gambar 4. Proses pembubutan penutup spring-seat pada sambungan bola

Gambar 5. Penekan ball-stud pada sambungan bola yang sedang diperbaiki

dudukan

ball-
joint
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Tahapan berikutnya adalah tahapan pemasangan kembali elemen sambungan bola dengan
urutan sebagai berikut:
1. Masukan resin-seat dan ball-stud kedalam mangkuk bola (ball-seat) dengan

mengunakan alat bantu pengarah.
2. Masukkan ball-stud berikut elemen kontaknya kedalam rumah bola yang sudah

dilumasi bagian dalamnya dengan alat penekan.
3. Pasang shim-metal, pelapis permukaan (rubber cushion), dan penutup.
4. Tekan penutup sabungan dengan alat bantu penekan hidrolik, dan kelingkan kembali

kelingan penahan spring seat dengan menggunakan mesin bubut pada bagian
bibirnya.

Dilihat dari proses pelepasan dan pemasangan sambungan bola yang dilakukan oleh
bengkel kaki-kaki secara umumnya dapat ditarik kesimpulan:
1. Proses pengerjaan relatif rumit, dan dibutuhkan dua alat bantu proses yaitu mesin

bubut dan mesin press hidrolik.
2. Proses perbaikan dilakukan dengan merusak konstruksi rumah sambungan bola yang

dapat mengakibatkan turunnya kekuatan sambungan setelah proses perbaikan.
3. Alur kelingan bagian bawah penutup spring-seat menjadi tidak utuh lagi karena ada

bagian yang terbuang pada saat proses pembubutan.
4. Proses pengerjaan akan membutuhkan  waktu yang cukup lama.
5. Umur hasil perbaikan relatif rendah, karena karena ada beberapa elemen yang

mengalami penurunan dimensi.
6. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu sekali dan tidak bisa diperbaiki secara

berulang jika mengalami kerusakan kembali, karena alur pengunci pada bagian
pengelingan sudah habis terbuang pada saat pembubutan pada tahap proses
pelepasan.

Berlatar belakang hal tersebut diatas, dilakukan penelitian awal yang berupaya
meningkatkan kualitas hasil perbaikan sambungan bola dengan membuat alat bantu dan
pelepas dan pemasang elemen sambungan tanpa merusak elemen utamanya.

Proses perbaikan sambungan bola dengan menggunakan alat bantu pelepas dan pemasang
hasil perancangan/penelitian  akan memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Proses pengerjaan menjadi lebih sederhana karena dilakukan hanya bantuan satu
unit alat bantu hasil rancangan/penelitian yang dapat digunakan untuk melepasan
dan memasangan tiap elemen sambungan bola yang akan diperbaiki tanpa merusak
komponen utamanya.

2. Investasi peralatan proses perbaikan menjadi turun karena alat bantu yang
dibutuhkan hanya alat bantu hasil rancangan/penelitian.

3. Proses perbaikan yang dilakukan tanpa merusak konstruksi elemen utama
sambungan, sehingga kekuatan sambungan relatif tidak berubah setelah proses
perbaikan.

4. Proses pengerjaan menjadi lebih singkat.
5. Proses perbaikan dapat dilakukan secara berulang.
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Kegiatan Survey ke Bengkel Kaki kaki.

a. Kegiatan survey dilakukan ke bengkel Cahaya Utama Jl. Cihampelas no.195
Bandung

Gambar 6. Kegiatan penggantian ball joint di bengkel Cahaya Utama

b. Kegiatan survey dilakukan ke bengkel AKA Spring Jl. Sadakeling no. 61 Bandung

Gambar 7. Bengkel AKA Spring dan ball joint yang akan direpair
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Gambar 8. Persiapan proses pengepressan/pelepasan ball joint

Gambar 9. Proses press ball joint dengan mesin press menggunakan ulir daya

Alat bantu yang diusulkan dalam penelitian ini akan dibuat dengan sistem pengoperasian
yang sederhana tanpa mengurangi aspek fungsinya sebagai alat pelepas dan pemasang
elemen sambungan bola.

Alat ini  dirancang sedemikian rupa sehingga tidak lagi diperlukan alat bantu penekan lain
karena jarak antara aktuator penekan dan dudukan penahan dapat disesuaikan dengan
ukuran sambungan bola yang akan diperbaiki. Dudukan dapat diatur sesuai dengan bentuk
dan ukuran sambungan bola yang elemnnya akan dilepas atau dipasang kembali. Alat ini
digerakan dengan sistem hidrolik yang dioperasikan secara manual dengan aktuator yang
disatukan dengan dies penekan.

Gambar 10. Bentuk alur penutup ball-stud yang tetap utuh setelah proses pelepasan

Alur pengunci spring
seat yang tetap utuh
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BAB III
ANALISIS TEGANGAN DAN PEMODELAN CAD DAN ALAT/MESIN PELAPAS

HASIL PERANCANGAN

Tegangan yang terjadi pada sebuah material atau bahan akibat ada gaya luar yang bekerja
dan merupakan referensi untuk menentukan kekuatan bahan tersebut, Begitu juga pada
saat bagaimana menentukan batas kekuatan bahan dari ball joint pada saat diberi beban
maksimum sehingga terjadi deformasi, dengan demikian pelepasan dapat dengan mudah
dilakukan.

1. Tegangan (Stress)

Name Type Min Max
Stress1 VON: von

Mises
Stress

0.00423983
N/mm^2 (MPa)
Node: 6277

890.252
N/mm^2
(MPa)
Node: 4433

Ball Joint-Study 1-Stress-Stress1

Gambar 11 Analisis tegangan dan pemodelan ball joint
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2. Regangan (Strain)

Name Type Min Max
Strain1 ESTRN:

Equivalent Strain
4.30046e-008
Element: 4702

0.00290374
Element: 4627

Ball Joint-Study 1-Strain-Strain1

Gambar 12 Analisis regangan dan pemodelan ball joint

3.Perpindahan (Displacement)

Gambar 13 Analisis perpindahan dan pemodelan ball joint

Name Type Min Max
Displacement1 URES: Resultant

Displacement
0 mm
Node:
5747

0.326766 mm
Node: 231

Ball Joint-Study 1-Displacement-Displacement1
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Pada proses pembongkaran/pelepasan elemen ball-stud dilakukan tanpa alat bantu
penekan lain, begitu pula pada proses pelepasan penutup spring-seat dan ball-seat
dilakukan tanpa putaran dan pemotongan seperti halnya pada mesin bubut. Pada saat
proses pelepasan ini, ball-stud dipasang diantara dudukan (dies) panahan dan aktuator
penekan, kemudian aktuator hidrolik ditekankan dan mendorong ball-stud, dan melepas
spring-seat dan ball-seat keluar perlahan-lahan, tanpa merusak bagian alur penguncinya.

Gambar 14. Hasil Perancangan Awal  Alat Bantu Pelepas dan Pemasang Ball Joint

Pada proses pemasangan, dilakukan dengan tahapan yang sama dengan tahapan proses
pembongkaran, yang membedakan hanya pada dudukan (dies) yang digunakan. Pada
proses ini penekanan dilakukan pada pelat penutup rumah bantalan bola sampai terkunci
pada kelingannnya.

Gambar 15. Proses Pelepasan sambungan bola (ball-joint) pada Alat Bantu Hasil
Perancangan
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BAB IV PROSES PEMBUATAN MESIN

Dalam proses pembuatan mesin pelepas dan pemasang ball joint, terlebih dahulu harus
merujuk pada data spesifikasi mesin hasil perancangan dan menentukan bagaimana
tahapann proses mulai dari pemilihan material yang akan digunakan juga proses
pembuatannya. Berikut ini tahapan mulai dari menentukan bahan atau material yang
digunakan.

4.1 Material Yang Digunakan

Material yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya, di bawah ini adalah material yang
akan dibuat untuk base plate , midle plate, dan top plate, rod steel (koloum /as) dan
bushing.

(a) (b)

(c)

Gambar 16. (a) Sheet Metal (tebal 32 mm), (b) Rod Steel dan (c) Nilon
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4.2 Proses Pemotongan

Untuk memudahkan proses pembuatan plate atau material terlebih dahulu dipotong
dengan proses las (gambar di bawah), setelah itu dilanjutkan dengan proses pemesinan.

(a) (b)

Gambar 17. (a) Pemotongan Pelat , (b) Pembuatan lubang untuk midle plate.

4.3 Proses Pemesinan

Komponen atau elemen mesin ball joint yang dibuat harus sesuai dengan dimensi dan
ukuran berdasarkan gambar teknik hasil perancangan, hal ini tersebut dilakukan  dengan
proses pemesinan. Proses pemesinan yang dilakukan adala proses sekrap atau ketam dan
proses gurdi. Hasil dari proses pemesinan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 18. (a) Base plate, (b) Middle plate, (c) Top plate dan (d) Rod Steel
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4.4 Proses Pengelasan (welding) dan Bubut (turning)

Proses penyambungan dua buah logam atau lebih dilakukan dengan proses pengelasan.
Proses ini juga dilakukan untuk menyambung pelat dalam pembuatan base plate seperti
pada gambar di bawah.

(a) (b)

(c ) (d)

Gambar 19. (a) Proses Pengelasan komponen, (b) Proses Bubut (Turning) (c) Proses
pembubutan bushing dan (d) Proses pembuatan ulir poros.

4.4 Proses perakitan (assembling) mesin pelepas dan pemasang ball joint.

Proses akhir dalam rancang bangun mesin ini adalah proses assembling komponen mesin
hasil proses pemesinan dan pengelasan dilengkapi dengan komponen standar seperti
hidrolik jack, pegas dan mur.
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(a) (b)

Gambar 20. (a) Mesin pelepas dan pemasang ball joint hasil assembling tanpa dies dan
sebelum dicat, (b) Mesin pelepas dan pemasang ball joint hasil assembling dengan dies

dan setelah dicat.

Gambar 21. Spesifikasi mesin/alat pelepas dan pemasang ball joint hasil rancang bangun
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4.5 Percobaan Fungsi Mesin Pelepas dan Pemasang Ball Joint

Beberapa langkah pengujian mesin pelepas dan pemasang ball joint, sebagai berikut :

1. Pastikan dies yang digunakan sesuai dengan ukuran ball joint dan hidrolik yang
digunakan berfungsi dengan benar.

2. Letakkan ball joint pada dies,
3. Tekan ball joint dengan perlahan menggunakan hydraulic jack, sampai penutup

bawah (lower cup) terlepas dari housing.
4. Kemudian dilakukan pembersihan dan diperiksa kerusakannya.
5. Apabila ada kerusakan biasanya ball seat yang terbuat dari teplon/nylon dilakukan

penggantian.
6. Setelah itu dipasang kembali dengan terlebih dahulu memberikan gemuk pada bagian

ball stude.
7. Kemudian dilakukan pemasangan kembali ball stud dan ball seat dan dimasukan

kedalam housing dan dilkukan pengepressan dengan posisi terbalik dan dies yang
berbeda.

( a) (b )

( c) ( d)

Gambar 22.  (a) Ball joint yang akan dilepaskan/diperbaiki, (b) Proses pelepasan sekaligus
pemasangan ball joint (c) Ball joint setelah dilepas dan (d) Ball joint hasil perbaikan.
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BAB V KESIMPULAN

1. Hasil perancangan mesin pelepas dan pemasang sambungan bola (ball joint) dapat
memberi kan tegangan pada saat pelepasan sebesar 890,25 MPa, sehingga penutup
rumah ball joint hanya mengalami deformasi plastis.

2. Berhasil dibuat mesin pelepas dan pemasang sambungan bola (ball joint) sesuai
hasil perancangan dengan harga relative murah dan penggunaan atau
operasionalnya lebih simpel.
.

3. Dimensi Mesin/alat pelepas dan pemasang ball joint  adalah 300x180x460 (mm)

4. Dudukan atau dies bisa dilepas dan diganti dengan dies yang lain dengan tujuan
mesin press ini juga bisa berfungsi ganda bahkan multifungsi.

5. Daya penggerak untuk pelepasan dan pemasangan ball joint yang digunakan
adalah hidrolik jack dengan kapasitas 5 ton.
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