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RANCANG BANGUN MESIN TEKUK PELAT

Edy Sumarno, Abdul Hafid, Ismu H., Joko P. W., Bambang Heru

ABSTRAK

RANCANG BANGUN MESIN TEKUK PELAT. Telah dilakukan rancang bangun mesin tekuk pelat.
Jenis yang dibuat adalah mesin tekuk pelat manual. Mesin tersebut dibuat dari bahan baja pelat, baja
silinder pejal clanprofil U. Hasil yang diperoleh adalah mesin tekuk pelat berukuran tinggi 1100 mm,
lebar 650 rom, clanpanjang 1200 mm. Kemampuan mesin tekuk pelat tersebut adalah dapat menekuk
pelat setebal 2 mm dengan lebar sekitar 1000 mm. Mesin tekuk pelat tersebut mempunyai keuntungan
tidal menggunakan clara listrik daDmudah mengoperasikannya.

ABSTRACT

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE PLAT BENDING MACHINE. The plat-bending machine
has beenfabricated The type is manual. That machine was made by plate, cylinder and Uplat material.
The machine has dimensions 110 mm in height, 650 mm in width, and 1200 mm in leight. The capability
of this machine is bending the plat with 2 mm in thickness and 1000 mm in width. This machine has the
advantage to operate without electrical supply and easy to operate.

PENDAHULUAN

Di Pusat Pengembangan Teknologi

Keselamatan Nuklir (P2TKN) - BATAN,

khususnya Bidang Analisis Risiko clanMitigasi

Kecelakaan (BARMiK), tersedia berbagai

sarana eksperimen untuk melakukan penelitian

diantaranya Untai Uji Termohidraulika Reaktor

Termodifikasi (UUTRMod-l), clan Untai Uji

BETA. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian

menggunakan sarana eksperimen tersebut, mala

diperlukan pembuatan bagian uji atau

modifikasi instalasi untuk menyesuaikan dengan

topik yang diteliti. Pekerjaan tersebut banyak

dikerjakan oleh teknisi sendiri. Untuk keperluan

pekerjaan tersebut, seringkali diperlukan

peralatan bantu mekanik. Salah satu alat yang

diperlukan adalah mesin tekuk pelat.

Mengingat bahwa dana kegiatan tidal

dapat dipergunakan untuk investasi alat, mala

dibuat kegiatan rancang bangun mesin tekuk

pelat. Pembuatan mesin ini alan disesuaikan

dengan sarana clan bahan yang tersedia di

BARMiK daDdi Balai Keteknikan (BK).

Perancangan ini mengacu dari basil survei

yang dilakukan pada beberapa tempat yang ada

di lapangan. Ada dua jenis mesin tekuk pelat,

yaitu mesin yang dijalankan secara hidrolis clan

dengan cara manual. Mesin tekuk yang

dijalankan secara hidrolis mempunyai

keunggulan bahwa mesin tekuk ini hanya

dijalankan dengan menekan tombol daD

mengatur sudut tekukan. Tetapi kelemahan alat

ini adalah mengunakan sumber clara listrik

untuk menggerakkan motor penggerak hidrolik

serta membutuhkan operator yang telah mahir di

bidangnya. Sebaliknya, mesin tekuk manual

mempunyai keunggulan tidal mengunakan

sumber listrik karena tidal ada motor

penggeraknya serta mudah dalam

pembuatannya. Tetapi, kelemahanya adalah

semua dilakukan dengan cara manual atau

digerakkan dengan tenaga manusia bail

penjepitan pelat maupun dalam penentuan

berapa sudut pelat yang alan kita tekuk. Dalam

hal ini, tidal diperlukan tingkat keahlian

operator yang terlalu tinggi. Dari data tersebut

di atas mala dapat dipastikan bahwa mesin
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tekuk manual lebih praktis clan hemal karena

tidak membutuhkan daya listrik, mudah dalam

pembuatannya clan sesuai dengan keterbatasan

dari biaya pembuatan.

Berdasarkan kondisi di alas clankebutuhan

sarana eksperimen di BARMiK maka

diputuskan untuk membuat mesin tekuk pelat

manual dengan kemampuan menekuk pelat

setebal 2 mm clanlebar sekitar 1000 mill.

TEORI

Pada dasarnya mesin tekuk pelat terdiri

dari tiga buah pelat yang disusun sedemikian

sehingga dapat dimanfaatkan untuk menekuk

pelat, seperti ditunjukkan dalam Gambar la.
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Keterangan gambar:
1 Pelat penekan.
2 Pelat yang akan ditekuk.
3 Dudukan pelat.
4 Pelat penekuk

Dudukan pelat berguna untuk meletakkan pelat

yang akan ditekuk, penekan berfungsi untuk

menekan pelat yang akan ditekuk supaya pelat

tidak bergeser, sedangkan penekuk berfungsi

untuk menekuk pelat seberapa derajat

kemiringan yang kita inginkan. Pada rancang

bangun mesin tekuk pelat ini pembuatan

penekan didisain menjadi beberapa potong

dengan ukuran yang berbeda-beda sehingga

akan menghasilkan tekukan dari dua sisi yaitu

sisi muka clansisi samping.

1

Poros polar gerakan

4

Gambar 1a. Pelat sebelum ditekuk
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Tahapan penekukan dimulai dengan

meletakkan petal yang akan ditekuk pada

dudukan petal yang sudah diberi tanda terlebih

dahulu latHpenekan diturunkan sehingga pelat

yang akan ditekuk benar-benar terjepit antara

tatakan clan petal penekan, setelah itu penekuk

diangkat sesuai dengan kemiringan yang

\
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I
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dikehendaki latH penekuk dikembalikan ke

posisi semula, setir pengangkat diputar ke arab

kanan maka penekan akan terangkat, latHbenda

kerja yang telah tertekuk bisa dikeluarkan dari

mesin penekuk petal, seperti terlihat dalam

Gambar lb.

1

Poros putar gerakan

0)

Gambar lb. Petal setelah ditekuk

ALAT DAN BAHAN

Alat yang dipergunakan dalam pembuatan

rancang bangun mesim tekuk petal adalah mesin

trais, mesin bubut megill, mesin gergaji, mesin

gerinda, patH besi, mesin lag Tig clan lag

SMAW, Crane, senai clan peralatan bantu

lainnya.

Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah

baja pelat dengan tebal 150 mm yang dipotong

sesuai dengan kebutuha.n, bllja sillnder I'ojol

dengan diameter 400 rom, baja profil U

berukuran IOOx55xlO rom, gas Argon,

elektroda serta mur clanhaul.

TATA KERJA

1. Perancangan mesin tekuk pelat.

Perancangan dimulai dengan melakukan

survey di beberapa tempat antara lain BLKI

Kab. Tangerang, P2PN - BATAN Serpong,
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P3TkN-BATAN Bandung. Dari data yang telah

didapat dilakukan penyeketan clan selanjutnya

dilakukan pembuatan gambar dengan Auto

CAD 14. Pembuatan gambar mesin tekuk pelat

ini dibagi menjadi menjadi tiga bagian utama.

Bagian pertama berupa gambar rangka terdiri

dari dudukan pelat, dudukan engsel, kaki

penyangga, clan penguat kaki rangka mesin

tekuk pelat (lihat tampiran 1). Gambar kedua

berupa bagian penekuk pelat Pada bagian ini

terdiri dari bagian engset sebelah kiri clan

sebelah kanan, pelat penekan sendiri serta baut

pengatur penentuan radius penekukan (lihat

lampiran 2). Bagian terakhir adalah gambar

penekan. Dibagian ini terdiri dari pelat

pemberat, pemegang pelat penekan clan pelat

penekan itu sendiri lihat lampiran 3. Perkiraan

dimensi / ukuran masing-masing peralatan

tersebut juga diberikan dalam gambar tersebut.

2. Fabrikasi

Setelah pembuatan gambar perancangan

mesin tekuk pelat selesai pengerjaaan

dilanjutkan dengan mempersiapkan bahan -

bahan yang akan digunakan dalam pembuatan

mesin tekuk pelat ini. Hal pertama yang

dilakukan adalah membuat mal/gambar pada

pelat-pelat yang disesuaikan dengan gambar

yang telah ada, lalu dilanjutkan dengan

melakukan pemotongan menggunakan mesin

potong lag potong. Pemotongan ini diusahakan

tidak tepat pada dimensi / ukuran yang ada

tetapi dilebihkan sekitar 50 mm agar dalam

pekerjaan selanjutnya dimensi / ukuran yang

ada tidak terjadi pengurangan. Untuk baja

silinder pejal pemotongannya dilakukan dengan

menggunakan mesin gergaji listrik.

Setelah semua komponen yang diperlukan

sudah tersedia maka pekerjaan dilanjutkan

dengan membuat pemegang pisau penekan

dengan tahapan sebagai berikut. Pada pemegang

mata trois dipasang center bar terlebih dahulu

yang berguna untuk mencari titik tengah benda

kerja sehingga berada pada titik tengahnya.

Selanjutnya, benda kerja dipasang pada meja

mesin trois, center bar diturunkan hingga

mendekati titik yangtelah ditandai seberlumnya

(ujung mata center bor tidak boleh menyentuh

benda kerja). Meja mesinfrais digeser ke arab

kanan hingga mata center bar menyentuh titik

sebelah kanan benda tersebut. Setelah yakin

bahwa benda kerja itu sudah berada ditengah-

tengah dari meja mesin trois maka benda kerja

dijepit dengan benda penjepit. Dalam

pemasangan alat penjepit ini diusahakan tidak

menghalangi jalannya mata pisaufrais nantinya.

Berikutnya mengganti center bar yang

terpasang dengan mata pisau trois berdiameter

20 mm clan selanjutnya dilakukan pengikisan

benda kerja. Pengikisan dilakukan dari kanan ke

kiri dengan kedalaman kurang lebih 0,5 mm tiap

kali pengikisan. Pengikisan dilakukan hingga

mencapai kedalaman 25 rom, sedangkan pada

sisi sebelahnya dikikis sedalam 5 mm yang

nantinya akan dipasang pelat pemberat dengan

cara dilas.

Pada bagian atas benda kerja dilakukan

pembuatan drat dengan jarak sekitar 55 rom.

Cara melakukannya adalah sebagai berikut:

Pisau mesin ftais diganti dengan center bor;

benda kerja diberi tanda dengan jarak 13 mm

dad tepi benda kerja baik sisi kiri maupun

kanan benda kerja; center bor didekatkan

dengan benda kerja yang telah diberi tanda

tersebut pada sebelah kanan; clan kemudian
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meja mesin frais digerakkan ke arab kanan

hingga menyentuh tanda yang berada disebelah

kiri. Selanjutnya meja digerakkan kembali

hingga center bar menyentuh sisi ringgiT benda

kerja tersebut, meja mesin frais dijalankan

kembali kearah yang berlawanan sejauh 55 mill.

Pada titik ini akan dilakukan pelubangan dengan

cara mengganti center bor dengan illata bar, clan

dilakukan pelubangan pada titik ini hingga

tembus ke bawah. Periakuan ini dilakukan

sampai pada sisi benda kerja yang berlawanan

dengan jarak 55 mm pula, selanjutnya benda

kerja diturunkan daTi meja frais clan pada

lubang-lubang tersebut dilakukan pengetapan. (I)

Mesin &ais ini selain digunakan untuk

membuat pemegang penekan, juga digunakan

membuat pemberat, pisau penekan, dudukan

pelat, pelat penekuk. Sedangkan pembuatan

engsel mesin tekuk dilakukan pada mesin bubut.

Engsel tersebut berjumlah dua buah, yang

dipasang pada sisi kiri clan kanan mesin tekuk

tersebut. Sedangkan memotongnya

menggunakan mesin gergaji Iistrik yang ada. (2)

Setelah semua komponen yang diperlukan

sudah tersedia maka dilakukan perakitan

komponen sehingga menjadi satu kesatuan daTi

mesin tekuk pelat.

3. Perakitan alat

Perakitan dimulai dengan memasang

engsel female pada dudukan engsel sebelah sisi

kiri daDsisi kanan lalu dilas. Setelah pengelasan

dilakukan engsel male dipasang kan pada engsel

female tersebut. Lebih jelasnya ada pada

Gambar 2.

Gambar 2. engselfemale clanmale yang digunakan.
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Pekerjaan selanjutnya adalah memotong

pelat baja profil U sepanjang 1010 mm daD

dilanjutkan dengan mengelas potongan tersebut

pada sisi kiri daD kanan dudukan engsel

tersebut. Dalam pemasangan hal yang perlu

diperhatikan adalah bahwa dudukan pelat

penekuk yang berukuran 90 mm x 880 mm x IS

mm berada pada titik tengah pada engsel petal

penekuk. Pelat dudukan penekuk diletakkan

pada pelat baja profil U, pelat dudukan penekuk

ini diusahakan tepat di tengah-tengah engsel

penekuk, lalu dilas. seperti terlihat dalam

Gambar 3.

Gambar 3. Dudukan pelat penekuk.

Sebagai penopang mesin penekuk ini

digunakan pelat baja profil U yang dipotong

sepanjang 750 mm sebanyak dua buah daDpelat

baja profit U penguat sepanjang 900 rom. Pelat

baja profil U yang telah dipotong dipasangkan

pada dudukan engsel baik sebelah kiri maupun

kanan, selanjutnyat pelat baja profit U penguat

dipasangkan pada sisi paling bawah. Untuk alas

kakinya dipotongkan pelat baja profit U

sepanjang 650 mm sebanyak dua buah. Kaki ini

diusahakan lebih panjang ke belakang

dibandingkan dengan sisi depan karena titik

berat dari mesin tekuk ini lebih berat ke

belakang karena adanya pelat penekan dari

mesin tekuk tersebut. Lampiran I menunjukkan

rangka mesin tekuk pelat.

Pemasangan selanjutnya mengelas antara

pelat pemberat dengan penjepit penekan pelat.

Pengelasan dilakukan dengan cara bertahap

dimulai dari penitikan di semua titik kurang

Serpong, 26 dan 27 Pebruari 2003 133



Prosiding Presentasi I/miah Teknologi Keselamatan Nuklir VI/I
ISSN No. [410-0533

lebih sebanyak enam buah clan dilanjutkan

dengan pengelasan sisi kanan dengan panjang

50 mm clansisi kiri dengan panjang yang sarna.

Perlakuan ini dilanjutkan hingga pelat pemberat

dan pemegang penekan dapat dilas seluruhnya.

Pasang pelat peluncur bagian kiri clankanan lalu

pasang pelat penekan yang sudah disatukan

dengan penjepit pelat, penekan serta pasang

pula pelat penekan pada sisi kiri clankanan daTi

pelat penjepit tersebut. Dengan menggunakan

kren yang ada pasang pelat tersebut pada

dudukan pelat, usahakan ujung penekan tepat

dititik ujung pelat dudukan, serta pelat penekan

pada posisi datar. Facia ujung pelat peluncur

dilas dengan pelat penekan yang sudah

disatukan tersebut. Lampiran 2 menunjukkan

penekan mesin tekuk pelat.

Pemasangan pelat penekuk dimulai dengan

memasang pipa bulat pada sisi kiri clan kanan

dari engsel penekuk. Kemudian pipa ini dikunci

dengan memasangkan baut pada engsel penekuk

ini pelat yang telah tersedia dipasangkan pada

dudukan pelat penggencet bagian bawah hingga

rata permukaannya lalu pipa clanpelat tersebut

disatukan dengan cara di lag dibagian kiri clan

kanannya. Gambar teknis dari penekuk mesin

tekuk pelat ditunjukkan pada Lampiran 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mesin tekuk pelat telah dibuat di bengkel

BK clan menunjukkan basil sesuai yang

diharapkan. Mesin tersebut dapat digunakan

untuk menekuk pelat secara manual.

Pengoperasiannya relatif hemat karena tidak

mengunakan sumber listrik. Pembuatannya juga

relatif mudah. Prinsip kerja mesin tekuk manual

juga mempunyai kelemahan karena semua

peralatan digerakkan dengan tenaga manusia

baik penjepitan pelat maupun dalam penentuan

berapa sudut pelat yang akan ditekuk.

Selama pengerjaan mesin tekuk muncul

kendala daTi mesin yang digunakan yaitu

kerusakan mesin frats. Namun hal ini dapat

diatasi dengan cara mengganti belt yang lama

dengan yang bartl, karena belt yang lama sudah

kendor dan tak bisa dilakukan penyetelan lagi.

KESIMPULAN

Dengan telah dibuatnya mesin tekuk pelat

1m, maka kegiatan penekukan pelat dapat

dilakukan. Mesin tekuk pelat ini berukuran

tinggi 1100 mill, lebar 650 mm, clan panjang

1200 mill. Mesin tekuk ini mampu melakukan

penekukan pelat dengan ketebalan sekitar 2 mm

dengan lebar pelat sekitar lOOOmill. Penekukan

bisa menghasilkan tekukan dua sisi baik sisi kiri

maupun sisi muka.

DAFfAR PUSTAKA

1. ABDUL HAFID, Petunjuk operasi mesin
trais universal (MS.4) UPT. Balai
Keteknikan P2TKN-BATAN.

2. ABDUL HAFID, Petunjuk operasi mesin
bubut (MS.lO) UPT. Balai Keteknikan
P2TKN-BATAN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainnya rancang bangun

mesin tekuk pelat ini kami mengucapkan terima

kasih kepada :

1. Ka. BARMiK selaku pembina yang telah
memberi kesempatan dalam pembuatan
rancang bangun mesin tekuk pelat.
Ka. Balai Keteknikan P2TKN yang telah
memberi dukungan sehingga mesin tekuk
ini berhasil difabrikasi.

Semua pihak yang telah membantu baik
secara langsung maupun tak langsung.

2.

3.
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DISKUSI

Pertanyaan : Roziq Himawan
Dalam presentasi seyogyanya ditampilkan juga drawingnya.

Jawaban : Edy Sumarno

Tidak bisa ditampilkan karena memorinya terlalu besar.

Pertanyaan : Djen Djen Dj.

1. Kapan bisa di uji coba alat tersebut ?

2. Panjang pelat yang bisa ditekuk ?

Jawaban : Edy Sumarno

1. Kurang lebih 1 bulan.

2. Panjang mat pelat yang bisa di tekuk sepanjang 1000mm.
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