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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 

Dalam perkembangan dunia industri yang terjadi saat ini, peralatan 

yang digunakan sudah sangat beragam serta menjadi kebutuhan utama dalam 

suatu industri untuk menunjang aktivitas produksi, Salah satunya adalah PG 

KREBET BARU II. Industri ini memiliki ketel uap yang menghasilkan limbah 

yaitu limbah abu, dan abu ini harus dikeluarkan dari pabrik secara rutin. Pada 

proses ini, dibutuhkan alat pengangkut untuk membuang abu keluar dari ketel 

uap. Alat yang tepat untuk digunakan membuang abu ini adalah alat 

pengangkut jenis conveyor. 

Jenis alat angkut conveyor yang dipakai PG KREBET BARU II untuk 

membawa abu adalah alat angkut yang harus tahan terhadap temperatur tinggi 

berkisar antara 100o C hingga 150o C dan pengoperasiannya dilakukan secara 

terus menerus selama 22jam/hari serta dapat menampung kapasitas yang 

besar, yaitu 1,55 ton/jam. 

Dalam permasalahan diatas, maka dipilih Screw conveyor untuk 

mengangkut abu dari sisa pembakaran ketel uap. Screw conveyor digunakan 

sebagai pangangkut abu karena konstruksinya yang sederhana dan memiliki 

case berbentuk U yang memungkinkan abu tidak akan terbuang atau tumpah 

keluar. Selain itu material yang digunakan adalah material yang tahan 

terhadap panas, meskipun abu yang turun langsung dari ketel uap mempunyai 

temperatur 100o C hingga 150o C, screw conveyor mampu mengangkut abu 

dengan baik secara terus menerus. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 Bagaimana merancang screw conveyor dengan kapasitas 1,55 

ton/jam. 

 Bagaimana merancang screw yang mampu bekerja secara 

optimal dalam waktu 22jam/hari. 
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1.3 Tujuan perancangan 

Tujuan perancangan ini adalah selain untuk mengetahui dan 

memahami dasar-dasar perancangan conveyor secara sistematis, juga 

bertujuan untuk : 

 Memperoleh rancangan screw conveyor yang sesuai untuk 

mengangkut abu ketel uap dengan kapasitas 1,55 ton/jam dan 

mampu beroperasi selama 22jam/hari. 

 Memperoleh gambar desain screw conveyor sebagai 

pengangkut abu ketel sebanyak 1,55 ton/jam 

1.4 Batasan masalah 

Berdasarkan judul tugas akhir dan mengingat luasnya masalah serta 

terbatasnya kemampuan penulis, maka agar pembahasan dapat terarah dan 

sistematis perlu untuk diambil batasan masalah dan asumsi-asumsi sebagai 

berikut : 

 Screw conveyor dirancang pada posisi horizontal. 

 Daun screw menggunakan tipe sectional, dan screw tersebut 

hanya berfungsi sebagai transportasi atau pemindah material 

saja 

 Panjang (L) = 3 (m) 

 Berat jenis bahan (abu) (ᵧ)  =  0.8 -0.95 (ton/m3) 

 Loading efficiency(φ) = 0.125 (Muhib , hal : 178 ) 

 Hambatan gesek abu(Wo) = 4 (Muhib, Mesin Pemindah Bahan 

: 178 ) 

 Abu yang diangkut sebanyak 1,55 ton/jam 

 

1.5  Konsep desain 
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Keterangan gambar : 

1. Motor penggerak 

Motor penggerak digunakan untuk menggerakkan poros screw conveyor 

dan motor yang digunakan adalah jenis motor listrik. 

2. Transmisi 

Transmisi yang digunakan adalah roda gigi, berfungsi untuk mereduksi 

putaran motor penggerak agar sesuai dengan putaran yang dibutuhkan oleh 

screw conveyor. 

3. Kopling 

Berfungsi mengurangi getaran dan tumbukan yang terjadi dalam 

penerusan daya yang terjadi antara penggerak dan yang digerakkan. 

4. Bantalan poros screw 

Berfungsi untuk menumpu poros screw sehingga putaran yang terjadi 

dapat berlangsung secara halus, aman dan panjang umur. 

5. Poros screw 

Merupakan komponen utama dari screw conveyor yang berfungsi sebagai 

batang yang berputar dan sebagai tempat menempelnya screw/ulir. 

6. Lubang pemasukan 

Berfungsi sebagai lubang untuk memasukkan abu yang akan diangkut oleh 

screw conveyor. 

7. Lubang pengeluaran 

Berfungsi sebagai saluran keluar abu yang telah didorong oleh screw 

conveyor kedalam lubang pengeluaran menuju bucket conveyor. 

8. Screw (Ulir ) 

Berfungsi sebagai komponen yang menarik abu dari lubang pemasukan 

sampai ke lubang pengeluaran. 

9. Rumah screw (case) 

Berfungsi sebagai wadah material yang akan dibawa dari lubang masuk ke 

lubang keluar. 


