
Laporan Proyek Akhir

III. METODOLOGI

A. Waktu dan tempat  pengujian

Waktu dan tempat pengujian proyek akhir ini dilaksanakan di Lab Mesin

Unila. Pengujian mesin pemindah Conveyor chain ini dilaksanakan di bulan

Oktober 2012.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian mesin pemindah conveyor

chain ini adalah sebagai berikut:

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam pengujian mesin  pemindah conveyor

chain ini adalah sebagai berikut:

a) Mesin pemindah conveyor chain

b) Tachometer

c) Stopwatch

d) Timbangan

e) Kunci Pas

f) Obeng

g) Lakban Hitam

h) Kalkulator
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i) Taspen

j) Pena

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam proses pengujian mesin pemindah

conveyor chain ini balok kayu berukuran Panjang 17 cm ,Lebar 6,5 cm dan

Tinggi 5,5 cm dengan berat 4,5 ons.

C. Persiapan Alat dan Bahan

Adapun tahap persiapan sebelum pengujian yaitu:

a. Menyiapkan alat dan bahan pengujian

b. Periksa motor listrik

c. Periksa oli pada gearbox

d. Berikan pelumasan pada bearing-bearing

e. Periksa kondisi rangka mesin

f. Siapkan stopwatch dan tachometer

D. Prosedur pengujian

Adapun langkah-langkah pengujian yaitu:

a. Mengecek arus listrik pada terminal dengan menggunakan testpen

b. Hubungkan mesin pada sumber aru listrik

c. Masukan bahan yang akan dipindahkan pada hoper

d. Hidupkan motor penggerak dengan cara menekan tombol ”ON” pada

saklar

e. Tentukan waktu pengujian sesuai dengan tabel



Laporan Proyek Akhir 3

f. Menghitung jumlah balok yang terpindah

g. Mencatat total berat balok yang terpindah

h. Mengukur semua putaran puli dengan menggunakan tachometer

i. Menghitung berapa putaran yang dihasilkan pada setiap puli

j. Setelah pengujian selesai, matikan mesin dengan cara menekan

tombol ”OFF” pada saklar dan merapihkan alat serta bahan yang telah

digunakan

Dari hasil pengujian mesin peminda conveyor chain berdasarkan waktu pengujian

waktu (menit) akan di tampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.Contoh data hasil pengujian dan perhitungan kapasitas

Pengujian Ukuran

balok

(cm)

Berat

balok

(ons)

Jarak

tempuh

(cm)

Waktu

pengujian

(menit)

Total

balok

Total
Berat
balok
(kg)

Kecepatan
Poros
rantai
(rpm)

Pertama(1) P= 17

L= 6,5

T= 5,5

4,5 150 5 …. …. …..

Kedua(2) P= 17

L= 6,5

T= 5,5

4,5 150 10 …. …. …..

Ketiga(3) P= 17

L= 6,5

T= 5,5

4,5 150 15 …. …. …..


