
Laporan Proyek Akhir

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dan tekhnologi saat ini, banyak pekerjaan manusia

yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih dengan menggunakan

mesin. Maka dari itu diperlukan alat penunjang produksi yang efektif dan efisien.

Dalam proses pemindahan bahan, mesin ini sangat membantu bagi perusahaan

industri untuk memindahkan hasil produksi pabrik atau material pabrik. Dalam

memindahkan hasil produksi pabrik atau material pabrik bisa juga menggunakan

mesin pemindah conveyor chain.

Conveyor merupakan mesin pemindah yang sering di jumpai di industri.

Conveyor dapat memindahkan barang secara full continue maupun continue

diskrit. Seperti pada industri tambang batu bara conveyor dipakai untuk

memindahkan muatan curah secara continue. Sedangkan pada industri

pengepakan conveyor memindahkan satuan secara diskrit. Conveyor ini tidak

dapat digunakan untuk bongkahan besar (large-lumped), bahan yang mudah

hancur (easly-crushed), dan material mudah menempel (sticking materials).

Beban dengan kapasitas yang berlebih akan mengakibatkan kemacetan

(bottleneck), kerusakan pada  keseimbangan alat, dan dalam proses pemindahan

bahan akan menyebabkan mesin penggerak menjadi panas.
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Conveyor chain ini digunakan untuk memindahkan material sejenis balok kayu

dengan muatan satuan secara continue. Oleh sebab itu  penulis tertarik untuk

mengadakan pengujian terhadap mesin pemindah conveyor chain dengan

transmisi rantai yang digerakkan motor listrik 1 HP dengan kecepatan maksimum

2800 rpm untuk mengetahui berapa besar kapasitas yang dihasilkan serta untuk

mengetahui berapa putaran tiap puli yang dihasilkan menggunakan alat ukur

tachometer dan membandingkanya dengan teori perhitungan.

B. Tujuan Proyek Akhir

1. Mengetahui kapasitas produksi mesin pemindah conveyor chain.

2. Membandingkan putaran puli motor listrik, gearbox dan poros yang

dihasilkan dan membandingkan dengan teori perhitungan.

3. Membandingkan kecepatan rantai pada mesin pemindah conveyor chain

dengan menggunakan data pengukuran dan membandingkan dengan data

perhitungan.

C. Batasan masalah

Dalam penyusunan laporan proyek akhir ini, penulis hanya membahas tentang

pengujian mesin pemindah bahan conveyor chain dengan muatan satuan dan

metode perbandingan pengukuran putaran menggunakan alat ukur dengan

teori perhitungan.

D. Sistematika penulisan

Dalam penulisan laporan Proyek akhir ini di bagi menjadi beberapa bab yang

terdiri dari :
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I. Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, tujuan proyek akhir,

batasan masalah, dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan pustaka

Dalam bab ini berisikan tentang definisi mesin pemindah bahan, jenis-

jenis mesin pemindah bahan, pemilihan mesin pemindah bahan,

klasifikasi pesawat pengangkat dan klasifikasi conveyor serta komponen

pendukung.

III. Metodologi

Dalam bab ini berisikan tentang tempat dan waktu pengujian, alat dan

bahan, dan prosedur pengujian mesin conveyor chain.

IV. Hasil dan pembahasan

Dalam bab ini berisikan tentang hasil pengujian berapa besar kapasitas

yang di hasilkan dan untuk mengetahui berapa putaran tiap puli yang

dihasilkan menggunakan alat ukur tachometer dan membandingkanya

dengan teori.

V. Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh

dari data-data yang didapatkan dari mesin itu sendiri.
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