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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kemajuan perkembangan teknologi saat ini sangat pesat di segala 

bidang. Akibat dari perkembangan kemajuan tersebut, mesin bendingroll 

pipa ini dapat menghemat waktu serta menghasilkan produk yang lebih 

presisi dari hasil sebelumnya dan dengan proses yang praktis, cepat dan  

lebih mudah(Maimun dan Yusuf, 2018). Salah satu contoh dari produk 

mesin bending roll pipa yaitu pembuatan komponen seperti bangku, meja 

dan alat kontruksi yang membutuhkan bentuk lingkaran atau setengah 

lingkaran. Industri saat ini ada sebagian yang masih menggunakan mesin 

bending roll pipa secara manual. Harga mesin bending roll pipa otomatis 

masih mahal. Pengerjaan dari proses mesin bending roll pipa manual 

memiliki kelemahan yaitu bentuk pipa yang di buat tidak selalu seragam 

sehingga tidak presisi mengakibatkan proses produksi tidak 

maksimal(Sulaksono, 2016). 

Permasalahan sebuah gagasan yang diperlukan untuk merancang dan 

membuat mesin bending roll pipa yang mampu untuk bekerja lebih cepat 

dan efisien. Proses pengerolan yaitu proses yang bisa untuk pembentukan 

lengkungan ataupun bentuk lingkaran dari pipa yang disisipkan pada roll 

yang berputar. Roll berputar dan pipa di dorong terus menerus hingga 

terbentuklah lengkungan. Mesin bending roll pipa menggunakan 

mekanisme gerak motor listrik(Novandra, et al, 2017). 

Penyebab gagalnya proses pengerolan dikarenakan kontruksi rangka 

yang kurang kuat yaitu pada bagian pengelasan serta perancangan pada 

sistem transmisi mesin bending roll pipa(Suwidyanto dan Suhariyanto, 

2015).Permasalahan yang lain berupa terjadinya diameter pipa tidak 

bundar dimana diameter paling luar dari panjang vertikal memiliki 

kecendurungan lebih besar dibandingkan dengan panjang horizontal serta 

terjadi tekukan pada pipa berdiding tipis yang menyebabkan timbulnya 

kerutan dan kegagalan pada proses pengerolan(Suryanto, et al, 
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2018).Perancangan mesin bendingroll pipa yang akan diwujudkan adalah 

mesin rollbending pipa dengan sistem tiga roll untuk mengeroll pipa 

berdiameter 1 ¼ inch. Mekanisme penggerak menggunakan motor listrik. 

Dies bisa dilepas dan diganti dengan dies dengan profil untuk mengerol 

plat maupun plat L. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Didalam industri kecil proses pengerolan pipa harus diperlukan 

inovasi yang dibuat untuk memudahkan seseorang dalam proses produksi 

pengerolan pipa, yang selama ini masih ada permasalahan dalam 

pengerolan dengan hasil yang tidak presisi dan kerutan pada hasil 

pengerolan pipa.permasalahan itulah yang mendorong kami untuk 

merancang mesin yaitu mesin bending roll pipa yang nantinya mampu 

membantu dalam pencapaian produktivitas dan kualitas pengerolan pipa. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya permasalahan tidak meluas, maka perancang membatasi 

permasalahan pada beberapa hal : 

1. Menggunakan sistem tiga roll yang disusun secara segitiga. 

2. Menggunakan pipa berdiameter 1 ¼ inch dengan tebal 3,10 mm dan 

panjang 1200 mm. 

3. Radius tegangan maximum pengerolan 980 mm. 

4. Material pipa menggunakan baja karbon rendah dengan unsur 

karbonnya sekitar < 0,3%, modulus elastisitas baja ( E ) yaitu 190 – 

210 GPa, modulus elastisitas geser ( G ) yaitu 75 – 80 GPa dan 

poisson rasio yaitu 0,27 – 0,30. 

5. Perhitungan gaya yang terjadi pada mesin bending roll pipa yaitu : 

a) Perhitungan gaya pembebanan pipa. 

b) Perhitungan torsi pada roller  

c) Perhitungan transmisi. 

d) Perhitungan daya motor. 

e) Perhitungan ulir daya. 



 

3 
 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari perancangan ini adalah : 

Merancang mesin bendingroll pipa dengan spesifikasi untuk pipa 

berdiameter 31,75 mm. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari perancangan ini yaitu : 

1. Bagi penulis  

Memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru tentang perancangan 

dan pembuatan mesin bending roll pipa. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa 

khususnya Teknik Mesin Universitas Muria Kudus. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk membuat 

komponen yang membutuhkan pengerolan seprti pembuatan kursi, 

meja dan alat kontruksi yang berbentuk lengkungan atau lingkaran. 

 

 

  


