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ABSTRAK 
 

Mesin penghalus roll conveyor ini terdiri dari frame 400x800xH800, Flands 210x160x12t, bearing linear 
ada 2 pcs yang digunakan berbeda fungsi bergerak ke arah vertikal dan horisontal, flands bearing fyh, tray 
bearing linear 190, tray bearing linear 135, bearing fyh, stoper roll conveyor digunakan untuk menahan 
roll conveyor, bolt secrew M14, ring, dan nut digunakan untuk menyambung antara stopper roll conveyor 
dengan plat meja frame, bolt secrew flands bearing fyh, bolt secrew linear bearing M5 digunakan untuk 
menyambung antara tray bearing linear dengan stopper, baut penghubung antara gerinda tangan dengan 
bearing fyh dan gerinda tangan. Mempunyai berat 105.652 kg, untuk memastikan mesin penghalus roll 
conveyor ini dapat berdiri dengan baik di atas permukaan tanah maka dibuat flands yang bisa disetting 
mengikuti permukaan tanah, flands pada mesin penghalus roll conveyor  ini menggunakan plat 100x80x12t 
dan memodifikasi bolt screw M16x2 untuk dipasangkan secara permanen dengan pengelasan pada bagian 
atas dan bawah. Untuk analisa pengelasan tidak dikutkan dengan asumsi pengelasan pasti. Untuk 
memastikan kekuatan pada flands maka dianalisa dengan menggunakan SolidWork Simulation serta 
didapatkan hasil tegangan maksimal 8.2x106 Mpa yang terjadi pada bolt secrew M16x2.0 dan tegangan 
minimal 30 Mpa yang terjadi pada plat, dan terjadi perubahan bentuk atau Displacement maksimal sebesar 
8.56 mm yang terjadi pada body bolt secrew M16x2.0 dan minimal sebesar 1.0 mm terjadi plat. FOS 
mempunyai nilai 76.  
 

       Kata Kunci: FOS, flands, mesin, roll conveyor, solidwork and static 

1. PENDAHULUAN 
 Perkembangan zaman yang disertai oleh 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) yang pesat menciptakan era 
globalisasi dan keterbukaan bagi setiap 
individu untuk ikut serta di dalamnya, 
sehinggga sumber daya manusia harus 
menguasai IPTEK serta mampu 
mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan. 
Dalam bidang rekayasa teknik mesin ada 
sebuah praktek kerja yang melibatkan keahlian 
dalam bidang mekanika kekuatan material. 
 Di workshop Mortekh Suraindo semua 
kegiatan harus dilakukan desain terlebih 
dahulu dengan memperhatikan kualitas produk 
yang berpengaruh terhadap jasa pembuatan 
dan penjualan produk. Untuk menjalankan 
aktivitas, Mortekh Suraindo terkendala dengan 
keuangan untuk pembelian atau pengadaan 
mesin. Untuk menyiasati dengan pengadaan 
mesin maka dilakukan investasi mesin 
penghalus roll conveyor dengan harga minimal 
tetapi fungsinya sama dengan mesin yang 
dibutuhkan. 
 Mesin roll conveyor ini dibuat sebagai 
pengganti mesin bubut yang bertujuan untuk 
meratakan bagian pipa yang dilas dengan 

house bearing dan mesin roll conveyor ini 
tidak diciptakan utuh sebagai mesin bubut 
melainkan mengambil salah satu fungsi dari 
mesin bubut. Mesin roll conveyor ini 
dilengkapi dengan gerinda tangan yang 
didesain sedemikian rupa dengan dibantu 
dengan dua buah bearing linear yang dipasang 
secara vertical dan horizontal, serta dipasang 
bearing Fyh, sehingga gerinda tangan dapat 
digerakan secara bebas baik horizontal, 
vertical, sudut dan lain sebagainya. Mesin 
penghalus roll conveyor ini diberikan desain 
konstruksi menggunakan flands yang 
berukuran 100x80x12t yang digunakan untuk 
menopang mesin dan mengatur kedataran dari 
permukaan tanah.  

2. METODE PENGABDIAN 
2.1  Desain 

 Desain mesin penghalus roll conveyor 
dibuat dengan dimensi frame (PxLxT) 
400x800xH800 menggunakan baja profil C 
Chanel100x50, diberikan Stoper 210x160x12t 
dengan fungsi menempelnya linear bearing 
vertical, horizontal, bearing fyh, bolt & nut 
dan gerinda tangan bahan (jika perlu), metode 
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dan desain pengabdian, teknik pengumpulan 
data, serta analisis dan interpretasi data. 

 
Gambar 1. Mesin Penghalus Roll Conveyor 

2.2  CAD 
 Suatu program komputer untuk 
menggambar suatu produk atau bagian dari 
suatu produk. Produk yang ingin digambarkan 
bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-
simbol yang memiliki makna tertentu. CAD 
(Computer Aided Design)  bisa berupa gambar 
2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Berawal dari 
menggantikan fungsi meja gambar kini 
perangkat lunak CAD (Computer Aided 
Design)  telah berevolusi dan terintegrasi 
dengan perangkat lunak CAE (Computer 
Aided Engineering) dan CAM (Computer 
Aided Manufacturing). Integrasi itu 
dimungkinkan karena perangkat lunak CAD 
(Computer Aided Design) saat ini kebanyakan 
merupakan aplikasi gambar 3 dimensi atau 
biasa disebut solid modelling. Solid model 
memungkinkan kita untuk memvisualisasikan 
komponen dan rakitan yang kita buat secara 
realistik. Selain itu model mempunyai properti 
seperti mass, density, volume, center mash 
gravity, momen inertia, surface area. 

2.3  FEA 
 Analisis Finite Element (FEA) adalah 
teknik numerik berbasis komputer untuk 
menghitung kekuatan dan perilaku struktur 
teknik meliputi lendutan, stres, getaran, 
perilaku tekuk dan banyak perlakuan lainnya. 

Selain itu rendah biaya serta modern. Finite 
Element Analysis tersedia untuk berbagai 
disiplin ilmu dan perusahaan. Dalam Finite 
Element Method, struktur dipecah menjadi 
banyak kecil blok sederhana atau elemen. 
Perilaku elemen individu dapat dijelaskan 
dengan relatif sederhana set persamaan. Sama 
seperti set elemen bergabung bersama untuk 
membangun seluruh struktur, persamaan 
menggambarkan perilaku dari unsur-unsur 
individu bergabung ke dalam set yang sangat 
besar persamaan yang menggambarkan 
perilaku seluruh struktur. 

 Tegangan 
 Tegangan (stress) didefinisikan sebagai 
perbandingan antara gaya yang bekerja pada 
benda dengan luas penampang benda. Jika 
sebuah benda elastis ditarik oleh sebuah gaya, 
benda tersebut akan bertambah panjang 
sampai ukuran tertentu. Besarnya tegangan 
adalah perbandingan antara gaya tarik yang 
bekerja terhadap luas penampang 
benda. Tegangan dinotasikan dengan σ 
(sigma), satuannya Nm-2. Secara matematis, 
tegangan dirumuskan dengan: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

di mana :  

 : Tegangan (N/mm2) P : Besar gaya yang 
bekerja (N) A : Luas Penampang (mm2) 

 Regangan 
 Sebuah batang sperti pada Gambar 1 akan 
mengalami perubahan panjang akibat dari 
beban aksial tarik/tekan yang diberikan. 
Perubahan panjang dari batang adalah hasil 
kumulatif dari semua elemen bahan di seluruh 
volume batang. Dengan asumsi bahwa batang 
mengalami perubahan konstan di seluruh 
permukaan maka untuk menghitung 
perpanjangan persatuan panjang atau regangan 
adalah: 

𝜺 =
𝜹

𝑳
        

di mana : ε : Regangan Normal (mm/mm) δ : 
Perubahan Panjang (N) L : Panjang Awal 
(mm) 

 Deformasi 
 Jika P = beban atau gaya yang bekerja 
pada benda, l = panjang benda, A = Luas 
penampang benda,  = Tegangan yang timbul 
pada bedan, E = Modulus Elastisitas material 
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benda,  = Regangan,  = Deformasi benda. 
Rumus Deformasi : 

 =
𝑃. 𝑙

𝐴. 𝐸
 

 Hukum Hook 
 Berbunyi, “Jika benda dibebani dalam 
batas elastisnya, maka tegangan berbanding 
lurus dengan regangannya”. Secara matematis 
ditulis: 

Tegangan

Regangan
= E = Konstan 

 Modulus Elasitas Young 
 Tegangan berbanding lurus dengan 
regangan, dalam daerah elastisnya, atau 

𝐸 =
𝜎


 

di mana :  = Tegangan (N/mm2),  = 
regangan, dan E = konstanta proporsionalitas 
atau disebut juga modulus elastisitas atau 
modulus Young. 

Tabel 1. Modulus Elasitas young 
No. Material Modulus Elasitas 

1 Baja 200 - 220 

2 Besi Tempa 190 - 200 

3 Besi Cor 100 - 160 

4 Tembaga 90 - 110 

5 Perunggu 80 - 90 

6 Aluminium 60 - 80 

7 Timbal 10 

 Angka Keamanan 
 Faktor keamanan (FOS = Factor Of 
Safety atau SF = Safety Factor) adalah 
keadaan yang menggambarkan sebuah sistem 
pada pembebanan aktual. Faktor keamanan 
dalam desain harus mempertimbangkan 
hampir semua faktor yang mungkin terjadinya 
kegagalan. Dengan demikian faktor keamanan 
didefinisikan sebagai : 

2.4  SolidWork 
 Adalah program CAD (Computer Aided 
Design) dengan kata lain diartikan 
perancangan dengan bantuan komputer, 
software solidwork ini menyediakan beberapa 
feature based, parametric solid modeling yang 
sangat memudahkan dalam membuat design. 

 SolidWork mempunyai beberapa template 
yaitu: Part, Assembly dan Drawing. SolidWork 
adalah software berbasis analisa yang di 
dalamnya terdapat Simulation, Computer Fluid 
Dynamic, Motion Study dan Plastic.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Hasil Modeling Flands 

 
Gambar 2. Modeling Flands 

 Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa 
komponen gambar ini terdiri dari plat dengan 
ukuran 100x80x12t dengan menggunakan 
material ASTM A36 diprofil atau dibentuk 
dengan lubang tembus diameter 12, serta 
diberikan chamfer 3x45pada bagian atas dan 
bawah. Kemudian disambung secara permanen 
dengan menggunakan baut M16x2 tetapi harus 
dibuat profil terlebih dahulu pada bagian baut 
M16x2 (dipotong pada bagian kepala baut dan 
menjadikan diameter 12mm dan membuat 
chamfer pada ujungnya) untuk masuk ke 
bagian lubang plat dengan diameter 12.  

 
Gambar 3. Sectition Modeling Flands 

 Pada gambar di atas menunjukan 
potongan dari desain untuk melihat bagian 
bentuk yang ada di dalamnya, tampak ada 
bagian pengelasan atas dan bawah. 
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Gambar 4. Modeling Flands tanpa Lasan 

 Gambar 4 adalah gambar yang akan 
dianalisa, kalau diperhatikan sambungan las 
dihilangkn atau diabaikan sementara dengan 
suppressed dengan asumsi sambungan las 
tidak diperhitungkan. 

3.2  Analisa Static 
 Analisa Static ini menggunakan software 
SolidWork Simulation, dengan diAssembly 
terlebih dahulu dan menempatkan posisi yang 
dikehendaki, kemudian pada Command 
Manager Tab aktifkan Solidwork Simulation. 

Membuat new study baru  
1. Pilih Static 

kemudian lanjutkan memberikan nama analisa 
Mesin Penghalus Roll Conveyor 

2. Menentukan (material) 
agar Static analysis yang bisa dijalankan 
(memilih semua part dengan memberikan 
material ASTM A36 

3. Menentukan bagian (Fixture) 
agar Static Analysis dapat dijalankan fixture 
dari model harus ditentukan. Pada model, 
fixture yang didefinisikan adalah Fix dan pilih 
permukaan pada flands bagian bawah 

4. Menentukan pembebanan (Force) 
agar Static Analysis dapat dijalankan 
pembebanan dari model harus ditentukan. 
Pada model beban yang diberikan adalah 
Force dan berikan besarnya beban yang telah 
ditentukan 

5. Meshing 
agar Static Analysis dapat dijalankan Meshing 
harus dilakukan terlebih dahulu. Pada case ini 
meshing yang digunakan adalah tipe Beam 
dengan Total nodes 11205 dan total elements 
58039 

6. Run solver  
ini akan melakukan analisis secara otomatis 
sesuai dengan input data dalam SolidWorks 
simulasi. 

3.3  Perhitungan Beban yang Diterima 

 Pemberian beban pada flands (kaki meja) 
adalah semua berat dikalikan dengan gravitasi 
dan kemudian dibagi 4 

Tabel 2. Perhitungan Beban 

No. Name Part Qty 
Weight 

(kg) 

1 
Frame 
400x800xH800 

1 91 

2 
Flands 
210x160x12t 

1 3.152 

3 Bearing linear 2 0.50 

4 Flands Bearing fyh 1 0.86 

5 
Tray bearing linear 
190 

1 0.24 

6 
Tray bearing linear 
135 

1 0.20 

7 Bearing fyh 1 0.5 

8 
Stoper roll 
conveyor 

2 2.200 

9 
Produk roll 
conveyor 

1 3 

10 Gerinda tangan 1 2.5 

11 
Baut M14, ring, dan 
mur 

4 0.5 

12 
Baut Flands bearing 
fyh 

2 0.25 

13 
Baut linear bearing 
M5 

4 0.20 

14 

Baut penghubung 
antara gerinda 
tangan dengan 
bearing fyh 

1 0.55 

 Total  105.652 

 Gravitasi (9.80) 
1,035 

Newton 

 Dari tabel di atas didapatkan nilai 1,035 
Newton dibagi 4 = 258 N, karena penyangga 
mesin (flands) ada 4 pcs maka pembebanan 
menggunakan 258 N. 

3.4  Hasil Stress 
 Tegangan yang timbul pada flands adalah 
sebesar 8.2 Mpa. Tegangan ini masih berada di 
bawah Yield Strength material (620 Mpa), 
tegangan maksimal terjadi pada bagian dalam 
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baut dan pada bagian permukaan body baut 
tidak menyeluruh dengan sebesar 3.1 Mpa 
dengan warna merah dan tegangan yang 
minimal terjadi pada bagian platnya dengan 
nilai 30 Mpa yang dapat dilihat dengan warna 
biru. Lihat hasil pada gambar di bawah ini 
secara keseluruhan dan detailnya.  

 
Gambar 4. Hasil Analisa Stress 

 
Gambar 5. Detail Stress 

3.5  Hasil Displacement 

 
Gambar 6. Hasil Analisa Displacement 

 

Gambar 7. Detail Analisa Displacement 

 Hasil perubahan bentuk secara maksimal 
terjadi pada body baut M16x2.0 sebesar 8.56 
mm dengan ditandai warna merah serta 
mengarah ke kiri dan perubahan bentuk 
minimal sebesar 1,0 mm ditandai dengan 
warna biru. 

3.6  Hasil FOS (Angka Keamanan) 

 
Gambar 8. Hasil analisa FOS 

 Faktor keamanan yang dimiliki design 
untuk menahan beban statik yang diberikan 
adalah 7.6. 

4. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan analisa atau simulasi beban 

pada flands yang saya teliti, dengan 
menggunakan proses SolidWork mendapati 
bahwa beban yang akan diterima oleh flands 
sebesar 258 N. Hasilnya kekuatan maksimum 
menunjukkan pada alat flands sebesar 3.1 Mpa 
dan kekuatan minimum 30 Mpa. 
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