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 III. METODOLOGI PROYEK AKHIR  

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan proyek akhir ini dilakukan dibeberapa tempat antara lain: 

a. Bengkel modifikasi baja dan bengkel las sukarame, merupakan tempat 

fabrikasi. 

b. Laboratorium Teknik Mesin Universitas Lampung, sebagai tempat 

pengujian proyek akhir guna mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Dan pelaksanaanya pada tanggal 1 februari sampai dengan 30 juni 2014. 

 

3.2. Alat dan Bahan  

Dalam pelaksanaan proyek akhir ini, diperlukan beberapa peralatan 

penunjang serta bahan yang dibutuhkan sebagai berikut: 

3.2.1.   Alat 

Adapun alat pendukung yang digunakan untuk proses pengujian perangkat 

pneumatic conveying adalah sebagai berikut: 

a. Gasifier 

Gasifier atau Gasifikasi Biomassa  merupakan alat yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan gas sintetis (producer gas) dari bahan bakar padat 

yang antara lain berasal dari biomassa. Gasifier bebentuk tabung memiliki 

dimensi keseluruhan tinggi 1,5 meter dan diamaeter 0,8 m. Gasifier yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah gasifier downdraft yang sudah ada 

pada jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

 

 

 

Gambar 3.1. Gasifier type downdraft di Teknik Mesin Universitas Lampung 

 

b. Blower  

Blower berfungsi sebagai penyuplai udara untuk proses pneumatic 

conveying. Pada penelitian ini digunakan 1 buah blower  untuk memenuhi 

debit udara yang dibutuhkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Blower  
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c. Voltage Regulator 

Voltage regulator berfungsi untuk mendapatkan variasi flowrate blower. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Voltage regulator 

 

d. Digital Anemometer 

Digital Anemometer ini digunakan untuk mengukur flowrate dari keluaran 

blower. Anemometer digunakan adalah jenis AM-4200 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.4. Anemometer 

e. Timbangan Digital 

Timbangan digital, berfungsi untuk mengetahui berat awal abu sekam padi 

sebagai bahan baku pengujian. Secara akurasi timbangan ini memilki 

akurasi 0,01 gr. 
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            Gambar 3.5. Timbangan Digital 

3.2.1.   Bahan 

  Bahan baku yang digunakan pada pengujian perangkat pneumatic conveying 

yaitu: 

a. Abu Sekam Padi  

Abu Sekam padi sebagai bahan baku yang akan digunakan dalam 

pengujian sistem pembuangan pada gasifair. Perlakuan awal abu sekam 

padi hanya dikeringkan secara alami dengan bantuan panas matahari. 

 

Gambar 3.6. Abu Sekam Padi 

 

3.3. Kalibrasi Alat ukur 

Persiapan selanjutnya adalah kalibrasi alat pengukuran laju aliran udara. 

Untuk efektifitas waktu, pengukuran laju aliran udara gasifikasi dilaksanakan 

sebelum pengujian. Anemometer jenis AM-4200 Lutron digunakan untuk 
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mengukur flowrate tersebut, berdasarkan fungsi kecepatan aliran (m/s). Mengacu 

spesifikasi alat ukur, satuan kecepatan pada anemometer dapat diubah menjadi 

ft/min atau km/jam. Berikut adalah data hasil kalibrasi tersebut: 

Tabel 3.1. Data Hasil Kalibrasi Blower 

No. 
Voltase 

(volt) 

Kecepatan Udara (m/s) 

1 2 3 Rata-rata 

1 80 5,2 5,5 5,6 5,4 

2 100 8,2 8,3 8,3 8,3 

3 120 12,4 12,3 12,2 12,3 

4 140 15,3 15,5 15,6 15,5 

5 160 17,2 17,3 17,4 17,3 

6 180 17,9 17,8 18 17,9 

7 200 18,4 18,3 18,6 18,4 

8 220 18,8 18,9 18,8 18,8 

 

3.4. Prosedur pengujian 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Memasang blower pada pipa inlet. 

c. Memasang kantong plastik di bagian exaust material cylone separator. 

d. Menghubungkan kabel daya blower pada regulator yang dipakai untuk 

mengatur debit udara yang dialirkan.  

e. Menghidupan blower dan set up pada tegangan voltase yang akan diujikan. 

f. Memasukan abu sekam padi sebanyak 2 gr pada lubang atas throat yang 

telah ditimbang sebelumnya menggunakan timbangan digital. 

g. Mematikan blower setelah abu tertuang semua pada lubang atas throat. 

h. Menimbang abu sekam padi yang telah masuk kedalam pelastik dengan 

menggunakan timbangan digital, dan mencatatnya pada tabel. 
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i. Mengulangi proses pengambilan data pada varian tegangan voltase yang 

telah ditentukan. 


