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RINGKASAN

Zamrudin Nasher, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya,
Januari 2014, Perancangan Konveyor Spreader Kapasitas 1200 Tph untuk Material
Batubara dengan Densitas 0,8 Ton/m3, Dosen Pembimbing : Endi Sutikno, Erwin
Sulistyo.
Belt conveyor atau konveyor sabuk adalah pesawat pengangkut yang digunakan
untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan, dengan arah
horizontal atau membentuk sudut dakian/inklinasi dari suatu sistem operasi yang satu ke
sistem operasi yang lain dalam suatu line proses produksi, yang menggunakan sabuk
sebagai penghantar muatannya. Muatan yang dapat diangkut bermacam-macam yang
meliputi unit load dan bulk material. Jenis material muatan ini sangat berpengaruh
terhadap spesifikasi konveyor yang mengangkutnya.
Dalam perancangan ini, sistem konveyor akan menerima material batubara
(densitas 0,8 T/m3) dengan kapasitas 1200 TPH. Jangkauan yang direncanakan adalah 5
m searah horizontal dari titik akhir material batubara keluar dari konveyor utama, maka
dari itu panjang konveyor spreader ini harus lebih panjang dari jangkauannya.
Dikarenakan harus ada jarak antara pembebanan material dengan pulley penggerak.
Hasil ini berupa rancangan konveyor dengan kapasitas 1200 TPH, dengan
kecepatan konveyor sebesar 2,8 m/s dan beban material yang diterima seluruh roll
akibat muatan sebesar 119,08 kg/m. semakin cepat kecepatan linier konveyor, maka
beban yang diterima semakin kecil. Semakin besar beban dan panjang konveyor akan
menghasilkan tegangan tarik yang besar pada sisi tegang pulley. Tegangan pada pulley
dan kecepatan konveyor berbanding lurus dengan daya yang dibutuhkan oleh motor
penggerak.

Kata kunci: konveyor spreader, batubara, densitas, kapasitas, kecepatan konveyor, daya
motor
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Belt conveyor atau konveyor sabuk adalah pesawat pengangkut yang digunakan
untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan, dengan arah horizontal
atau membentuk sudut dakian/inklinasi dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem
operasi yang lain dalam suatu line proses produksi, yang menggunakan sabuk sebagai
penghantar muatannya. Belt Conveyor pada dasarnya merupakan peralatan yang cukup
sederhana. Alat tersebut terdiri dari sabuk yang tahan terhadap pengangkutan benda padat.
Sabuk yang digunakan pada konveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis bahan misalnya
dari karet, plastik, kulit ataupun logam yang tergantung dari jenis dan sifat bahan yang
akan diangkut (Zainuri, ST, 2006).
Dengan semakin berkembangnya perusahaan, kapasitas produksi batubara juga ikut
meningkat. Hal ini membuat kapal pengangkut yang digunakan semakin besar pula
kapasitas dan dimensinya. Chute pada konveyor yang berfungsi mengarahkan batubara
kekapal hanya mempunyai jangkauan tertentu dan tidak mampu mengakomodasi
penambahan dimensi kapal. Dengan keterbatasan ini maka perlu suatu modifikasi chute
agar mampu mengakomodasi penambahan dimensi kapal pengangkut tersebut. Ada
beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk menambah jangkauan chute, beberapa
diantaranya adalah tinggi chute dengan permukaan kapal pengangkut tidak memungkinkan
untuk mengubah dimensi chute, selain itu distribusi batubara akan macet apabila ukuran
chute diperpanjang. Perlu suatu alat lain untuk menggantikan fungsi chute tersebut.
Konveyor spreader adalah konveyor yang khusus digunakan untuk menebar muatan
(batubara). Konveyor spreader dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan diatas,
karena jangkauan dan kapasitasnya bisa diatur sesuaidengan yang dibutuhkan. Dari latar
belakang tersebut penulis merancang sebuah konveyor spreader yang sesuai dengan yang
diperlukan dari permasalahan diatas.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada perancangan ini adalah bagaimana rancang bangun konveyor
spreader yang mampu menyelesaikan permasalahan jangkauan penebaran batubara, tanpa
mengurangi kinerja distribusi batubara yang sudah ada.
1
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1.3 Batasan Masalah
Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka perlu adanya batasan masalah sebagai
berikut:
1. Material berupa batubara (densitas 0,8 ton/m3)
2. Panjang jangkauan 5 m
3. Kapasitas konveyor 1200 ton/jam
4. Perancangan fokus pada sistem pemindahan bahan (sistem konveyornya)

1.4 Tujuan Perancangan
Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan ini adalah mendapatkan desain
konveyor spreader yang dapat mendistribusikan batubara dengan lancar dan mempunyai
jangkauan penebaran batubara sejauh 5 m.

1.5 Manfaat Perancangan
Manfaat yang diharapkan dari perancangan ini adalah:
1. Desain ini dapat digunakan untuk membantu kelancaran distribusi batubara pada
perusahaan yang bersangkutan
2. Memberikan referensi desain konveyor spreader
3. Memberikan referensi bagi penelitian skripsi selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Belt Konveyor
2.1.1. Definisi Belt Konveyor.
Belt konveyor atau konveyor sabuk adalah pesawat pengangkut yang digunakan
untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan, dengan arah horizontal
atau membentuk sudut dakian/inklinasi dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem
operasi yang lain dalam suatu line proses produksi, yang menggunakan sabuk sebagai
penghantar muatannya. (Zainuri, ST, 2006).

Gambar 2.1
Sumber

: Belt konveyor
: Spivakovsky, A, 1966

Belt konveyor dapat mengangkut material berupa unit load maupun bulk material,
yang dimaksud dengan unit load adalah benda yang biasanya dapat dihitungjumlahnya satu
persatu, misalnya kotak, kantong, balok, botol, dll. Sedangkan bulk material merupakan
material berupa butir-butir, bubuk atau serbuk yang jumlahnya tidak dapat dihitung,
misalnya batubara, semen, pasir, dll.
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2.1.2. Klasifikasi Belt Konveyor
1. Horizontal Belt

Gambar 2.2
Sumber

:Horizontal belt
:CEMA edisi 5, 1998

2. Ascending and Horizontal paths

Gambar 2.3
Sumber

: Ascending and Horizontal paths
:CEMA edisi 5, 1998

3. Horizontal and ascending path

Gambar 2.4
Sumber

: Horizontal and Ascending paths
:CEMA edisi 5, 1998

4. Possible horizontal and ascending path

Gambar 2.5
Sumber

: Possible horizontal and ascending path
:CEMA edisi 5, 1998

Untuk macam-macam nama dari belt conveyor sangat tergantung pada
penggunaannya.
Pada ujung konveyor terdapat saluran pembuangan, yang biasa disebut chute.
Chute merupakan alat bantu berbentuk corong yang berfungsi sebagai pengarah material
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agar tepat pada tempat yang diinginkan. Penggunaan chute ini biasa digunakan pada
konveyor yang mengangkut material berupa curahan.

Gambar 2.6
Sumber

: Chute
: CEMA edisi 5, 1998

Gambar 2.7
Sumber

: Konveyor
: Spivakovsky, A, 1966

Pada umumnya spreader conveyor sama dengan konveyor-konveyor lain yang
biasa digunakan untuk mengangkut material. Akan tetapi spreader conveyor ini
dikhususkan sebagai penebar material, dan material yang diangkut merupakan jenis bulk
material, yaitu material berupa butir-butir, bubuk atau serbuk yang jumlahnya tidak dapat
dihitung.
Spreader conveyor dapat langsung mengangkut material dari pusat material berada
tanpa ada konveyor lain yang membantu. Hal ini bisa terjadi jika jika desain dan
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keadaannya memungkinkan, misalnya perbedaan antara tinggi permukaan output dan
inputnya sudah sesuai sehingga desain spreader konveyor jalurnya tetap mendatar. Akan
tetapi kebanyakan kondisi ini sulit tercapai pada keadaan sekarang ini. Oleh sebab itu
diperlukan konveyor lain yang berfungsi untuk mengangkut material sampai ketinggian
tertentu dan kemudian dapat diteruskan oleh konveyor ini.
Untuk mendesain sebuah spreader konveyor perlu memperhatikan konveyor
utamanya, agar tidak terjadi perbedaan kecepatan dan juga kapasitas pada input dan output.

2.2
Dasar Perencanaan Konveyor
2.2.1 Material
Untuk merancang sebuah belt konveyor yang sukses, diperlukan pemahaman yang
kuat mengenai karakteristik material yang diangkut. Karena setiap material mempunyai
sudut kemiringan tersendiri pada saat ditumpuk. Sudut kemiringan ini berpengaruh pada
berapa sudut kemiringan maksimal konveyor yang diperbolehkan untuk mengangkut
material seperti ini. Karena apabila tidak sesuai material tidak akan dapat diangkut
konveyor dengan kata lain material akan selip dan jatuh. Klasifikasi karakteristik material
dapat dilihat pada tabel 2.2.
Kemampuan alir material dapat dilihat pada tabel 2.1. Kemampuan alir material
mengidentifikasikan sudut yang mampu dibentuk oleh material ketika dicurahkan.

Tabel 2.1 Flowability-angle of surcharge-angle of repose

Sumber : CEMA edisi 5, 1998
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Tabel 2.2 Distribusi beban massal menurut berat massal

Sumber : Spivakovsky, A, 1966
Material yang akan diangkut adalah coal (batubara), dengan densitas 0,8 ton/m3.
Dari tabel 2.1 dapat dilihat angle of surface yang dimiliki batubara sebesar 25º.

2.2.2 Kapasitas Belt Konveyor
Setelah mengetahui karakteristik material yang akan diangkut, selanjutnya
menetukan berapa kapasitas yang ingin dicapai. Untuk menentukan kapasitas ini
berhubungan dengan lebar sabuk, dan kecepatan belt konveyor sendiri.
1. Lebar sabuk
Lebar sabuk umumnya dalam satuan inchi. Pemilihan lebar sabuk ini sangat
tergantung pada kebutuhan. Yaitu berdasarkan kapasitas dan juga jenis material yang
diangkut. Belt harus cukup luas agar material tidak terlalu dekat ke tepi sabuk.
Ukuran butiran material (lump) berpengaruh pada pemilihan sabuk dan juga idler
jalan. Terdapat rumus empiris untuk hubungan ukuran butiran material dan lebar sabuk
maksimal yang disarankan untuk ukuran butiran dengan berbagai lebar sabuk sebagai
berikut: sudut 20o, 10% lump dan 90% fines, ketinggian tumpukan material disarankan
maksimal 1/3 dari lebar sabuk (b/3). Untuk material dengan komposisi 100% lump dan 0%
fines, adalah 1/5 dari lebar sabuk (b/5). Sudut 30o, 10% lump dan 90% fines, ketinggian
tumpukan material disarankan maksimal 1/6 dari lebar sabuk(b/6). Untuk material dengan
komposisi 100% lump dan 0% fines, adalah 1/10 dari lebar sabuk (b/10). Cara lain untuk
menentukan lebar sabuk dapat dilihat pada gambar 2.8.
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Gambar 2.8
Sumber

: Lebar sabuk untuk ukuran lump tertentu
: CEMA edisi 5, 1998

Material batubara memiliki angle of surface

Bisa dilihat pada tabel 2.1.

Dengan komposisi all lumps, dan lebar sabuk yang digunakan adalah 1200 mm (47.2 inch)
sehingga lumps size nya sebesar 9 inch (152.4mm)
2. Kecepatan
Kecepatan belt konveyor sebagian besar tergantung pada karakteristik material
yang diangkut, kapasitas, dan ketegangan sabuk .Untuk material yang halus dan rapuh
harus menggunakan kecepatan yang rendah, agar material yang halus tidak menempel pada
chute. Untuk bahan yang rapuh digunakan kecepatan yang rendah agar pada saat melewati
konveyor tidak hancur. Secara umum rekomendasi kecepatan maksimum belt konveyor
dapat dilihat pada tabel 2.3.
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Tabel 2.3 Kecepatan maksimum yang disarankan

Sumber :CEMA edisi 5, 1998
Desain area bongkar muat dan pembuangan material juga harus dipertimbangkan
ketika memilih kecepatan belt konveyor. jika material kering dan halus dan kecepatan
konveyor tinggi, maka material tidak akan dapat diangkut konveyor. juga, jika material
berat atau berisi gumpalan besar, atau jika tepi partikel sudut dan tajam, dengan kecepatan
tinggi, dapat menyebabkan keausan yang tidak semestinya pada saluran pembuangan.
3. Kapasitas
Untuk kecepatan tertentu, meningkatnya kapasitas belt konveyor dengan cara
meningkatkan lebar sabuknya. Selain itu juga tergantung pada nilai sudut kemiringan roll
samping dan juga kekuatan gulungan dari roll tersebut. Kapasitas yang akan di angkut
sebesar 1000 ton/m3,dari hasil ini nantinya dapat untuk mengetahui penampang melintang
dari sabuk.
Nilai penampang melintang material diukur pada bidang datar dari sabuk. Pada
konveyor yang cenderung menurun, material cenderung menyesuaikan pada surcharge
angle nya dan diukur pada bidang vertikal. Seperti terlihat pada gambar 2.10 akan tetapi,
pada kenyataanya, penurunan kapasitas ini sangat kecil.
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Diasumsikan kedalaman konveyor seragam, luas penampang melintang dari beban
pada konveyor adalah penurunan dari kapasitas belt konveyor. Luas penampang melintang
pada dasarnya dilihat dari dua kondisi. Pertama, untuk beban material troughed belt yang
tidak menyebar ke tepi sabuk. Jarak dari tepi sabuk ke tepi beban material sudah
mempunyai standarnya. Salah satunya 0.055b + 0.9 inch, b adalah lebar sabuk.kedua,
puncak dari beban material adalah busur dari tangensial lingkaran, diujung dari beban,
pada surcharge angle pembebanan. (CEMA edisi 5, 1998 hal 48)

Gambar 2.9
Sumber

: Luasan beban penampang melintang
: CEMA edisi 5, 1998

Dari analisis beberapa perusahaan pembuatan sabuk, didapat, panjang permukaan
yang mendatar dari pusat roll adalah 0.371 b. Grafik analisis skala penuh dari sabuk 5-lapis
dengan penutup 1/8 inch dan 1/32 inch, menunjukkan bahwa jarak datar pada permukaan
sabuk di pusat roll idler 4 inch lebih besar dari panjang pusat roll.

2.3 Komponen Belt Konveyor
2.3.1 Sabuk
Sabuk berfungsi untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain dengan
sarana berupa pulley dengan putaran yang sama ataupun berbeda. Untuk penggunaan pada
konveyor, sabuk merupakan sarana untuk mengangkut material, sabuk berjalan diatas roll
yang menumpu beban material. Jumlah daya yang ditransmisikan tergantung dari faktor
berikut:
1. Kecepatan sabuk
2. Ketegangan di mana sabuk ditempatkan pada pulley
3. Kontak busur antara sabuk dan pulley yang lebih kecil
4. Kondisi lingkungan dimana sabuk digunakan
(Khurmi,machine design 2005)
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Gambar 2.10
Sumber

: Sabuk
: CEMA edisi 5, 1998

Jenis material pembuatan sabuk ada banyak. Jenis material sabuk ini
mempengaruhi dari density mass dari sabuk itu sendiri

Tabel 2.4 Mass density materials

Sumber : Khurmi, Machine Design, 2005
Jika kita membicarakan mengenai sabuk, maka kita harus membahas pulley juga,
karena nantinya sabuk akan bersinggungan dengan pulley. Untuk dua material yang
bersinggungan, pasti akan menimbulkan gesekan. Nilai dari gesekan antara pulley dan belt
disebut koefisien gesek.
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Tabel 2.5 Koefisien gesek antara belt dan pulley

Sumber : Khurmi, Machine Design, 2005

Sabuk yang digunakan pada belt konveyor ini mempunyai lapisan penguat yang
berfungsi untuk memberikan kekuatan tarik pada sabuk.

Tabel 2.6 kekuatan tarik penguat

Sumber : Anonymous 1

2.3.2 Roll Idler
Idler adalah bagian penting dari sistem belt konveyor, idler berfungsi memberikan
stabilitas terhadap material yang disampaikan. Pada dasarnya jenis idler belt konveyor ada
dua, yaitu, carrying idler, dan return belt idler.
Pemilihan diameter roll dan ukuran bantalan dan poros didasarkan pada kondisi
operasi, beban yang dipikul, dan kecepatan sabuk. Untuk kemudahan dan akurasi
pemilihan idler, diklasifikasikan seperti pada tabel 2.7.
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Tabel 2.7 Klasifikasi idler

Sumber :CEMA edisi 5, 1998
Pada dasarnya carrying idler mempunyai dua bentuk, pertama yang digunakan
untuk troughed belt dan biasanya terdiri dari tiga roll. Dua roll disamping miring keatas
dan roll intinya mendatar. Bentuk lain adalah flat belt, terdiri dari satu roll mendatar.

(a)

(b)
Gambar 2.11
Sumber

: (a) Troughed idler
(b) Flat belt
: CEMA edisi 5, 1998

Return idler digunakan untuk mendukung jalan kembalinya sabuk. Return idler
biasanya ditempatkan dibawah papan penyangga carrying idler.
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Gambar 2.12
Sumber

: Return Idler
: CEMA edisi 5, 1998

Untuk pemilihan jarak antar idler perlu mempertimbangkan berat sabuk, berat
material, load rating idler, sag belt, idler life, belt rating, ketegangan sabuk, dan vertical
curve.
Tabel 2.8 adalah daftar jarak idler yang disarankan.berdasarkan lebar sabuk dan
berat material, tanpa ada nilai sag belt yang spesifik.
Tabel 2.8 Jarak Troughing Idler

Sumber : CEMA edisi 5, 1998
Umur idler merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan untuk
merancang sebuah belt konveyor. Beberapa aspek yang mempengaruhi umur idler.
1. Jenis material yang diangkut
2. Idler load
3. Pengaruh beban terhadap prediksi umur bearing L10
4. Kecepatan sabuk
5. Diameter roll
6. Lingkungan, pemeliharaan dan kondisi khusus lainnya

15
2.3.3 Pulley dan Poros
Dalam praktek engineering, pembahasan tentang pulley dan shaft selalu bersamasama, karena karakteristik struktur operasi keduanya saling berhubungan.
A. Pulley
Pulley digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lainnya
melaui sabuk, karena rasio kecepatan adalah rasio terbalik dari diameter driving dan driven
pulley , sehingga pemilihan diameter pulley harus hati-hati untuk memiliki rasio kecepatan
yang diinginkan. Penempatan pulley harus sejajar agar sabuk berjalan tepat di garis normal
dari permukaan pulley.
Ada banyak jenis pulley berdasarkan material pembuatanya. Ada yang terbuat dari
besi cor, baja cor, kayu dan juga dari bahan serat kertas.
1. Cast iron pulley
Pulley yang biasa digunakan adalah dari besi cor, dikarenakan harganya yang
murah. Pulley ini memiliki lengan, lengan bisa lurus atau melengkung
2. Wooden pulley
Wooden pulley mempunyai berat yang lebih ringan juga dan memiliki koefisien
gesek yang lebih tinggi dari cast iron pulley dan cast steel pulley. Untuk dimensi yang
sama, pulley ini memiliki berat 2/3 dari berat cast iron pulley.
3. Paper pulley
Paper pulley terbuat dari serat kertas yang terkompresi dan ditengahnya terdapat
logam untuk membentuk pulley ini. Biasanya digunakan untuk transmisi motor listrik,
dengan jarak antar pusat poros yang kecil.
4. Cast steel pulley
Untuk kapasitas yang sama, cast stell pulley memiliki berat 40 sampai 60 persen
lebih kecil dari cast iron pulley dan didesain untuk digunakan untuk kecepatan tinggi. Cast
steel pulley memiliki koefisien gesek minimal dari yang dimiliki cast iron steel. (Khurmi,
machine design)
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Gambar 2.13 : Typical welded drum stell pulley
Sumber
: CEMA edisi 5, 1998
Pulley yang sering digunakan untuk konveyor adalah steel pulley standar. Pulley ini
diproduksi dalam berbagai ukuran dan menggunakan rim berbentuk plat (lempengan) dan
dua cakram di sebagian permukaan pulley, cakram dilas pada titik pusat rim.
Resultan beban radial pada pulley adalah penjumlahan vektor dari tegangan sabuk,
berat pulley dan berat pada poros / shaft. Arah dari gaya berat selalu kebawah, dan gaya
gaya dari sabuk berada di jalur sabuk dan mengarah menjauh dari pulley

Gambar 2.14 : Resultan gaya radial
Sumber
: CEMA edisi 5, 1998
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Gambar 2.16 : Tipe pengaturan pulley dan belt
Sumber
: Spivakovsky, A, 1966,

Untuk, mengitung diameter pulley dapat mengguanakan teori friction drive (persamaan
Euler).

St ≤ S
Dimana : St dan Sst

: Tegang dan kendurnya tegangan belt pada pulley

α

: Wrap angle dari belt, radian

℮

: Naperian system of logarithms, ℮ ≈

μ

: friction factor

Beban tarik pulley W0

W0 = St - Sst
W0 = St - Sst ≤ S
–

W0 ≤

- Sst = Sst (

x St

Diameter pulley dapat didapat dari rumus berikut
Dp≥ k i
Dimana : Dp : Diameter pulley (mm)
i

: Ply belt

k

: Factor of proportionality

– 1)

1718
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Tabel 2.9 Nilai factor of friction μ d n

(Spivakovsky, A, 1966)
B. Poros
Poros adalah suatu bagian stasioner yang beputar, biasanya berpenampang bulat
dimana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi (gear), pulley, flywheel, engkol,
sprocket dan elemen pemindah lainnya. Poros bisa menerima beban lenturan, beban
tarikan, beban tekan atau beban puntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa
gabungan satu dengan lainnya. (Josep Edward Shigley, 1983)
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat perencanaan poros:
1. Kekuatan Poros
Poros harus mempunyai kekuatan yang optimal untuk mampu menahan beban
puntir dan defleksi agar tidak patah.
2. Kekakuan Poros
Perlu diperhatikan juga tentang kekakuan poros. karena walaupun mempunyai
kekuatan yang cukup aman untuk menahan pembebanan, tetapi defleksi atau lenturan yang
terlalu besar akan mengakibatkan ketidaktelitian, getaran mesin dan suara.
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3. Putaran Kritis
Putaran kritis adalah batas antara jumlah putaran normal dengan jumlah putaran
yang emnimbukan getaran yang tinggi.
4. Material poros
Poros yang biasa digunakan untuk putaran tinggi dan beban yang berat pada
umumnya dibuat dari baja paduan (alloy steel) dengan proses case hardening sehingga
tahan terhadap keausan.
Shaft akan mengalami beban puntir, defleksi, ataupun kedua-duanya. Pada poros,
daya dapat ditransmisikan melalui gear, belt pulley, rantai sprocket, dll.
Momen torsi
T=
Dimana : P = daya (KW)
N = Putaran (rpm)
Momen bending
M=WxL
Dimana : W = berat (N)
L = panjang lengan (m)
Perencanaan poros yang biasanya digunakan bersama dengan steel pulley tidak
dapat dipisahkan dari load rating pulleynya. Faktanya, kapasitas beban dari sebuah
pemasangan pulley merupakan sebuah fungsi dari poros yang di pasang didalam pulley.
Poros dan pulley harus di diperlakukan seperti perakitan struktur komposit. Ini dikarenakan
stuktur kekakuan pada perakitan serta interaksi tergantung dari keduanya.
Diameter poros yang dibutuhkan untuk sebuah perakitan pulley memiliki dua
kriteria fungsi, diameter poros yang dibutuhkan untuk kekuatan dan diameter poros yang
dibutuhkan untuk defleksi. Berdasarkan perakitan pulley yang tepat, antara kekuatan atau
defleksi dapat menjadifaktor penentu untuk pemilihan diameter poros.
Rumus menghitung diameter poros (hanya memperhitungkan torsi)
T=

τ d3 sehingga d3 =

Dimana : τ = tegangan geser (N/m2)
Rumus menghitung diameter poros (hanya memperhitungkan torsi)
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M=

x σb (do)3 (1 – k4)

Keterangan : σb = Bending stress (MPa)
do = Diameter luar (mm)
k = Inside to outside diameter ratio
(Khurmi, Machine Design, 2005)
Untuk nilai Km dan Kt diambil dari tabel
Tabel 2.10 Rekomendasi nilai Km dan Kt

(Khurmi, Machine Design, 2005)
Karena pembebanan pada poros berupa beban steady, maka nilai Km dan Kt
adalah 1.5 dan 1.0
Te = √((

)

)

(( )

)

Me = ½ (Km . M + Te)

=

2.4 Persamaan yang Digunakan

1. Luas penampang melintang
Bentuk dari roll yang akan digunakan akan akan membentuk luasan seperti
berikut
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Maka luasannya adalah
F = F1 + F2
(0 4B t n φ)) + ( ½ ( + 0 4B) (0 B t n 3 ))

F = (½
Keterangan

B = Lebar sabuk
b = 0.8 B
φ = Angle of repose

2. Berat muatan
Untuk mengetahui berat persatuan panjang muatan dapat dengan
menggunakan persamaan
Q=

q ν TPH

Keterangan : Q = Kapasitas TPH
q = Berat setiap satuan panjang (kg/m)
ν = Kecepatan sabuk (m/s)
3. Berat bagian yang ikut berputar
Berat sabuk
qb = 1 1 B (1

i + δ1 + δ2 )

berat roll pada sisi pembebanan
qp =
keterangan : Gp = Berat roll idler (Kg)
= jarak antar idler (m)
berat roll pada sisi balik
q”p =
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4. Tegangan pada sabuk
Tegangan sabuk di pulley dapat dicari dengan menggunakan persamaan
S1 = S4 + W1,2
S3 = S2 + W2,3 + Wpl
S4 = k S3
5. Faktor keamanan sabuk
Tabel 2.11 Faktor keamanan jumlah penguat

(Spivakovsky, A, 1966)

Sf =
Keterangan : Sf
Kt
B
Smax

= Faktor keamanan
= Kekuatan sabuk persatuan panjang (kg/cm)
= Lebar sabuk (cm)
= Tegangan maksimal sabuk (kg)

i≥
Keterangan : k
Kt
B
Smax
i

= Faktor keamanan
= Kekuatan sabuk persatuan panjang (kg/cm)
= Lebar sabuk (cm)
= Tegangan maksimal sabuk (kg)
= Jumlah ply (lapisan penguat sabuk)

BAB III
METODE PERANCANGAN
3.1

Metode Perancangan.
Perancangan ini dilakukan dengan menggunakan metode General Procedure in

Machine Design, yaitu melakukan studi literatur dan studi lapangan untuk pengumpulan
data dari berbagai sumber, kemudian membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan dari
perancangan ini.

3.2

Tempat dan Waktu Perancangan.
Penelitian ini dilakukan di PT. NUSA CIPTA SARANA, Sidoarjo, Jawa timur pada

bulan juni-desember 2013.

3.3

Alat Perancangan.
Dalam Perencanaan ini tidak menggunakan banyak alat, hanya digunakan buku dan

literatur lain yang sesuai. Selain itu digunakan juga komputer sebagai media untuk
menggambarkan hasil perancangan ini. Spesifikasi komputer yang digunakan sebagai
berikut :
Spesifikasi komputer yang digunakan sebagai berikut :


RAM



Operating system : Windows 7 Enterprise 64-bit (6.1, Buld 7600)



Processor

: 4096 MB

: Intel(R)Core(TM) i3-2120 @ 3,30GHz(4 CPUs),
~3,3GHz

3.4
3.4.1

Spesifikasi Konveyor Spreader
Data yang Ada di Lapangan
1. Jenis material berupa batubara (density 0,8 ton/m3)
2. Angle of repose batubara 25º

3.4.2

Spesifikasi yang Diperlukan
1. Kapasitas pengangkutan 1200 Ton perjam
2. Jangkauan Konveyor 5 m
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3.5

Prosedur Perancangan
Dalam perancangan tidak ada aturan yang baku. Pemecahan masalah bisa

dilakukan dengan beberapa cara. Namun, prosedur umum untuk memecahkan masalah
desain adalah sebagai berikut:
1. Analisa kebutuhan. Pertama-tama adalah membuat pernyataan lengkap masalah,
tujuan dibuatnya produk yang akan dirancang.
2. Analisis gaya. Mencari gaya yang bekerja pada masing-masing bagian dari
konveyor.
3. Desain elemen (Ukuran dan Tegangan). Mencari ukuran setiap elemen mesin
dengan mempertimbangkan gaya yang bekerja pada anggota dan tekanan
diperbolehkan untuk bahan yang digunakan. Dan harus diingat bahwa setiap bagian
tidak boleh mengalami defleksi atau deformasi melebihi batas yang diijinkan.
4. Pemilihan komponen. Memilih komponen yang paling sesuai untuk masing-masing
bagian dari konveyor sesuai spesifikasi yang diinginkan.
5. Detil gambar. Menggambarkan rincian dari setiap komponen dan perakitan mesin
dengan spesifikasi lengkap untuk proses manufaktur.
6. Desain selesai

3.6

Diagram Alir Pelaksanaan Perancangan
Alur pemikiran yang dilakukan pada perancangan ini sesuai dengan diagram alir

(flow chart) pelaksanaan sebagai berikut:
Mulai

Studi Literatur dan lapangan

Input data :
1. Material batubara (density 0,80
ton/m3), Angle of repose 25º
2. Kapasitas 1200 TPH
3. Angle of repose 30º
A
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A

Perhitungan Gaya-gaya

Perhitungan beban

Pemilihan jenis idler

Perhitungan dan Pemilihan
sabuk

Perhitungan daya motor

Pemilihan, perhitungan pulley
dan poros

Pemilihan Bearing

Sesuai ?

Pembahasan

Perancangan

Kesimpulan

Selesai

BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Perencanaan Belt Konveyor
Bentuk dari belt konveyor yang direncanakan adalah horizontal, dengan sudut tanjakan
(inklinasi) 0o.

Gambar 4.1 Sistem belt konveyor

Data Perencanaan konveyor
Dari data awal yang didapatkan
-

Q = 1200 TPH
L konveyor yang direncanakan 6.5 m
Massa jenis batubara = 0.8 T/m3
Lump size a’ > 50mm
Angle of repose 25o

4.2 Perencanaan Sabuk
Dengan kapasitas dan karakteristik material yang diangkut tersebut, digunakan sabuk
dengan lebar 1.2 m dengan kekuatan 100 kgf/cm, dan kecepatan yang direkomendasikan
adalah 2.0 – 3.0 m/s (lampiran 7) dan ditumpu menggunakan troughing idler 35o.
Disini digunakan sabuk dengan 2 ply (i) dengan tebal cover pada sisi pembebanan (δ1)
4.9 mm dan sisi balik (δ2 ) 2.0mm.
qb = 1.1 B (1.25i + δ1 + δ2 )
qb = 1.1 (1.2m)(1.25 . 2 + 4.9 + 2)
qb = 12.408 kg/m
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4.2.1 Beban–Beban yang Diterima Sabuk
Beban yang diterima sabuk meliputi berat sabuk, berat muatan yang diangkut dan berat
roll yang berputar.
Tahanan – tahanan yang terjadi pada sistem belt konveyor terdapat pada sisi tegang
sabuk, sisi kendor sabuk dan pada bagian lengkung sabuk.
a. Berat sabuk persatuan panjang (qb)
qb = 12.408 kg/m
b. Berat muatan persatuan panjang (q)
Berat persatuan panjang maksimal muatan yang mampu diangkut (q) dengan B
= 1.2 m dengan sudut troughing 35 o
q = 1000 F γ kg/m
ket :

F = Luas penampang melintang sabuk (m2)
γ = Massa jenis batubara (T/m3)
q = Berat setiap satuan panjang (kg/m)

a

b
Gambar 4.2

a. Penampang roll idler
b. Luas area roll idler

28
B = lebar sabuk = 1.2 m
b = 0.8 B
φ = angle of repose = 25o
F = F1 + F2
F = (½ . b . (0.4B . tan φ)) + ( ½ (b + 0.4B) . (0.2B . tan 35))
F = ( ½ . 0,96 m (0,48 m . 0,466)) + ( ½ (0,96 m+ 0,48 m) . (0,24 m . 0,70)
F = 0,107 m2 + 0,121 m2
F = 0,228 m2
q = 1000 F γ kg/m
q = 1000 . 0,228 m2 . 0.8 T/m3
q = 182,4 kg/m


kecepatan sabuk
q ν TPH

Q=

Ket. : Q = kapasitas TPH
q = berat setiap satuan panjang (kg/m)
ν = kecepatan sabuk (m/s)
1200 =

. 182,4 . ν

1200 = 656,64 ν
ν

=

ν

= 1.83 m/s

Kecepatan sabuk minimal dengan beban maksimal 182,4 kg/m adalah 1.83 m/s,
untuk mengurangi beban muatan yang dibawa, maka digunakan kecepatan 2.8 m/s,
maka berat muatanya adalah:
Q

=

1200 =

qν
. q. 2,8
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1200 = 10,08 q
q

= 119,05 kg/m

c. Berat roll idler persatuan panjang yang berputar (q)
Berat persatuan panjang pada roll idler dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi
pembebanan = qp’, dan sisi balik = qp”
qp =
keterangan : Gp = Berat roll idler (Kg)
= jarak antar idler (m)
1. Berat roll idler persatuan panjang pada sisi pembebanan (q’p)
G’p = 10B + 7 kg
G’p = 10 (1.2) + 7 kg
G’p = 19 kg
q’p =
= 0.5 B = 0.5 x 1.2 = 0.6 m
q’p =
q’p =

kg/m

2. Berat roll idler persatuan panjang pada sisi balik (q”p)
G’p = 10B + 3 kg
G’p = 10 (1.2) + 3 kg
G’p = 15 kg

q”p =
= 2 B = 2 x 1.2 = 2.4 m
q”p =
q”p = 6.25 kg/m
Tahanan – tahanan pada sabuk
A. Pada sisi tegang sabuk

30

Gambar 4.3 Skema beban pada konveyor

Tahanan pada sisi tegang sabuk pada sisitem konveyor ini berada pada bagian
sisi balik konveyor, jadi
Wi = (qb + q”p) L ω’
Keterangan: L = panjang konveyor (m)
ω’= koefisien tahanan faktor ( 0.025)
B. Pada sisi tegang sabuk
Wl = (q + qb + q”p) L ω’
1. Tahanan di poin 3
Tahanan di poin 3 merupakan penjumlahan tahanan – tahanan yang terdapat
disepanjang poin 2 sampai poin 3, yang meliputi tahanan sabuk dipoin 2 (S2), berat
muata, belt dan gesekan yang terjdi (W2,3 ), dan tahanan dari discharge plough
(Wpl).
S3 = S2 + W2,3 + Wpl
S3 = S2 + (0.5 (q + qb) + q’p) L1 ω’ + 0.5 (q + qb) L1 μ + (0.5qb + q’p) L2 ω’
+ 0.5 qb L2 μ + 2.7qB
Keterangan : L = panjang konveyor (m)
ω’ = koefisien tahanan faktor ( 0.025)
μ = factor gesek
L2 = jarak idler dengan ujung buang konveyor (max = B, apabila tension
<60%)B= 1.2, maka diasumsikan L2 = 0.8
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S3 = S2 + (0.5 (119,05 + 12.408) + 31.67) 5,7 . 0.025 + 0.5 (119,05 + 12.408) 5,7 .
0,2 + (0,5 (12.408) + 31.67) 0,8 . 0,025 + 0,5 . 12.408 . 0,8 . 0,2 + 2,7 . 119,05
. 1,2
S3 = S2 + 13,8794 + 74,93 + 0,7575 + 0,993 + 385,722
S3 = S2 + 476,282 kg
2. Tahanan di poin 4
S4 = k S3
S4 = 1,07 (S2 + 476,282) kg
S4 = 1,07S2 + 509,622 kg
3. Tahanan di poin 1
S1 = S4 + W1,2
S1 = 1,07S2 + 509,622 + (qb + q”p) L . ω’
S1 = 1,07S2 + 509,622 + (12.408 + 6.25) 6,5 . 0,025
S1 = 1,07S2 + 509,622 + 3,032
S1 = 1,07S2 + 512,654 kg
St = S1 ≤ S
S1 ≤ Sst 1,87
S1 ≤ 1,87 S2
1,87 S2 ≥ S1
1,87 S2 ≥ 1,07S2 + 512,654 kg
S2

≥ 640,8175 kg

Setelah didapatkan nilai S2, maka dapat dilakukan perhitungan untuk
mengetahui besaran tahanan S1 , S3 , S4, sehingga:
 S3 = S2 + 476,282 kg
S3 = 640,8175 kg + 476,282 kg
S3 = 1117,1 kg
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 S4 = 1,07S2 + 509,622 kg
S4 = 1,07(640,8175 kg) + 509,622 kg
S4 = 1195,3 kg
 S1 = 1,07S2 + 512,654 kg
S1 = 1,07(640,8175 kg) + 512,654 kg
S1 = 1198,33 kg
Dari semua titik, didapat tegangan terbesar terjadi pada titik 1 sebesar 1198,33
kg, dimana sabuk diputar oleh pulley penggerak dengan T = 1198,33 kg.

C. Pada bagian lengkung sabuk
Besarnya tahanan yang terjadi pada saat sabuk melalui pulley merupakan
selisih tegangan tarik antara sisi kencang sabuk dengan sisi kendornya. (kartolo,
1991)

Gambar 4.4 Tegangan pada pulley
Wo = St – Sst + Wdr
Keterangan : Wo = tahanan pada lengkung sabuk
Wdr= tahanan pulley (3-10% tegangan tarik)
Wdr = k’ (St + Sst)
Wdr = 0,03 (S1 + S2)
Wdr = 0,03 (1198,33 kg + 640,8175 kg)
Wdr = 55,174 kg
Wo = St – Sst + Wdr
Wo = S1 – S2 + Wdr
Wo = 1198,33 - 640,8175 + 55,174
Wo = 612,687 kg
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4.2.2 Pemeriksaan Kekuatan dan Jumlah Lapisan Sabuk
a) Kekuatan sabuk
Untuk mengetahui kemampuan sabuk dalam mengangkut beban, perlu diperiksa
kembali kekuatan dari sabuk dengan menghitung faktor keamanan dari sabuk
Sf =
Keterangan : Sf = faktor keamanan
Kt = kekuatan sabuk persatuan panjang (kg/cm)
B
= lebar sabuk (cm)
Smax = Tegangan maksimal sabuk (kg)
Sf =
Sf = 10.01
Faktor keamanan sabuk adalah 10.01 yang menandakan melebihi dari keamanan
faktor yang ditentukan.
b) Jumlah lapisan sabuk
Jumlah lapisan sabuk dapat diperiksa sesuai tidaknya dengan menggunakan
perhitungan ini
i≥
Keterangan : k
= faktor keamanan
Kt = kekuatan sabuk persatuan panjang (kg/cm)
B
= lebar sabuk (cm)
Smax = Tegangan maksimal sabuk (kg)
i
= jumlah ply (lapisan sabuk)
i≥
i≥1
Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah minimal dari lapisan sabuk
kurang dari 1, dan lapisan sabuk yang digunakan adalah 2, jadi pemilihan jumlah
lapisan sabuk sudah memenuhi syarat.
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4.2.3 Perencanaan Roll Idler
Belt konveyor yang direncanakan untuk mengangkut batubara menggunakan troughing
roll idler dengan penampang

Gambar 4.5 Ukuran dan sudut kemiringan roll idler

Diameter roll idler 140 mm, dengan panjang roll horizontal 420 mm dan roll samping
460 mm dengan kemiringan sudut 35o. Konstruksi roll idler terdiri dari silinder memanjang
yang ditumpu pada poros dan dilengkapi dengan bantalan.
Untuk penempatan roll idler pada system konveyor

Gambar 4.6 Ukuran jarak antar roll

Jarak antar idler adalah 400 - 600 mm disepanjang sisi pembebanan. Untuk sisi balik
2400 mm.
a. Berat roll idler persatuan panjang yang berputar (q)
Berat persatuan panjang pada roll idler dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi
pembebanan = qp’, dan sisi balik = qp”
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1. Berat roll idler persatuan panjang pada sisi pembebanan (q’p)
q’p =

kg/m

2. Berat roll idler persatuan panjang pada sisi balik (q”p)
q”p = 6.25 kg/m
b. kecepatan putar
nr =
nr =
nr = 382,166 rpm
c. beban yang diterima roll idler
Beban yang diterima roll idler meliputi berat muatan, berat sabuk, dan
tegangan tarik sabuk saat menerima beban. Beban angkut yang diterima rol adalah
beban merata. Gaya terbesar dari yang diterima roll adalah pada jarak terjauh antar
roll. Jarak terjauh antar roll adalah 600 mm.

Gambar 4.7 Pembebanan akibat lendutan sabuk

w = q +qb
w = 119,05 + 12.408
w = 131.458 kg/m . 9.81
w = 1289,603 N
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To =
To =
To = 5803,214 N

Tmax =

√

Tmax =

√

Tmax = 386,881 (15,0333)
Tmax = 5816,1 N

T = sin 2 Tmax + cos 88 Tmax
T = sin 2 . 5816,1 N + cos 88 . 5816,1 N
T = 405,96 N
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Beban yang diterima roll merupakan beban terpusat
R = ½ (q + qb) . L
R = ½ ( 119,08 kg/m+ 12,408 kg/m) . 0,6 m
R = 113,488 kg/m . 0,3 m
R = 39,447 kg
R = 386,97 N
W=R+T
W = 386,97 N + 405,96 N
W = 792,93 N
Gaya ini adalah gaya yang harus ditanggung oleh setiap roll. Gaya melintang tersebut
diasumsikan bekerja disepanjang roll.
qr =
qr =
qr = 1887,93 N/m

Reaksi tumpuan
R1 = R2 =
R1 = 396,465 N
Momen bending maksimal terjadi pada jarak
X=½L
X = ½ . 0,42
X = 0,21 m
Mmax = R1 . x – ½ . qr . x2
= 396,465 . 0,21 – ½ . 1887,93 . (0,21)2
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= 83,258 – 41,629
= 41,629 Nm

σmax

=
Wb adalah momen tahanan terhadap bending

σmax

=
=
=
= 0,1649 N/mm2

4.3 Daya Motor Penggerak
Besar daya motor penggerak yang dibutuhkan untuk menggerakkan belt konveyor
adalah:
N=

kW

Keterangan :

N=

N

= daya motor penggerak

Wo

= tahanan pada lengkung sabuk (612,687)

v

= kecepatan belt konveyor (2.8 m/s)

kW

N = 16.82 kW
Daya motor penggerak minimal yang diperlukan untuk menggerakkan pulley
penggerak adalah sebesar 16.82 kW. Motor penggerak yang digunakan harus
mempunyai daya lebih besar atau sama dengan daya yang dibutuhkan, maka digunakan
daya sebesar 17 kW.
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4.4 Perencanaan Pulley dan Poros
4.4.1 Perencanaan Pulley
Perencanaan pulley meliputi diameter dan lebar dari pulley itu sendiri, dan juga bahan
dari pulley. Bahan dari pulley akan mempengaruhi berapa faktor gesek yang dimiliki bahan
tersebut. Untuk bahan dari pulley rubber lagging memiliki faktor gesek sebesar 0.15.
a. lebar pulley
menurut A. Spivakovsky (Conveyor and Related Equipment), lebar dari pulley
dianjurkan 100-200 mm lebih lebar daripada lebar sabuk yang digunakan, agar
kedudukan sabuk tidak mudah terlepas dari pulley. Lebar sabuk adalah 1200 mm,
maka lebar pulley yang akan digunakan adalah 1350mm agar lebih aman
b. diameter pulley
menurut A. Spivakovsky (Conveyor and Related Equipment), diameter minimal
pulley yang disarankan adalah:
Dp ≥ ki mm
Keterangan:

k = factor of proportionality ( k = 125, jika i = 2 - 6, k = 150, jika i = 8 12)
i = jumlah lapisan penguat (ply)

Dp ≥ 125 . 2 mm
Dp ≥ 250 mm
Sedangkan diameter pulley yang akan digunakan adalah sebesar 508 mm, jadi
pemilihan diameter ini sudah memenuhi syarat. Untuk diameter dalam dari pulley
200mm.

4.4.2 Perencanaan Poros
Beban yang diterima poros berupa beban radial sebesar 118689,497N
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 Torsi yang ditransmisikan oleh poros dapat menggunakan rumus :
T=
Putaran yang terjadi pada poros
n=

rpm

n=

rpm

n = 105 rpm
daya motor penggerak yang digunakan adalah 17 kW = 17.000 W
T=

Nm

T = 1546.86 Nm

 Momen bending yang terjadi poros
M=¼ W.L
W = 1198.33 kg + 640,8175 kg + 66 kg = 1905.1475 kg
W = 1905.1475 kg x 9.81 = 18689.497 N
L = panjang poros 1.65 m
M = ¼ 18689.497 N x 1.65
M = 7709.41 Nm
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 Momen puntir (Te)
Te = √
Untuk nilai Km dan Kt diambil dari tabel. Karena pembebanan pada poros
berupa beban steady, maka nilai Km dan Kt adalah 1.5 dan 1.0
Te = √
Te = √
Te = 16427.12 Nm
Te = 16427120 Nmm
 Diameter poros
Te = . τ . d3
Bahan poros adalah AISI 1040 QQT 400 dengan tegangan tarik 779 MPa = 779
N/mm2. Tegangan geser yang dimiliki suatu bahan tidak kurang dari 36 % dari
kekuatan tariknya, jadi τ = 779 x 0,36 = 280.44 MPa

=
=
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d = 66.83 mm
Me = ½ (Km . M + Te)
= ½ ( 1,5 . 7709.41 + 16427.120)
= 13995.62 Nm
= 13995620 Nmm

=
=
d = 56.78 mm
Diameter poros pada titik A dan C (pada bantalan) adalah sebesar 66.83 mm. untuk
diameter poros pada titik B
d=

√

Nilai Tegangan tarik dari bahan poros adalah 113 ksi, dengan menggunakan
gambar 2. Dapat diketahui nilai ketahanan lelah Sn, yaitu sebesar 41 ksi.
Dengan keandalan yang direncanakan sebesar 0,99, maka nilai faktor keandalan (
CR) diambil sebesar 0,81
Faktor ukuran ( CS) diambil sebesar 0,78
Kekuatan lelah (S’n) dapat dihitung dengan mengalikan ketahanan lelah dengan
faktor keandalan dan faktor ukuran
S’n = Sn . CR . CS
S’n = 41000 . 0,81 . 0,78
S’n = 25903,8 psi
Tegangan luluh Sy = 87 ksi
M = 7709.41 Nm = 68284,06 lb.in
T = 1546.86 Nm = 13690,87 lb.in
N = 2 , untuk elemen – elemen mesin yang menerima beban dinamis dengan
tingkat kepercayaan rata – rata untuk semua data perancangan. (L. Mott)
Untuk filet bulat halus, nilai K = 1.5
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d=

√

√
d=
d=
d = 4,32 inch
d = 109,73 mm
 Bantalan
Bantalan pada poros penggerak menerima beban Pd sebesar 9344,7485 N = 2100.78
lb
Umur rancangan L10 adalah 30000 jam
Putaran n sebesar 105 rpm
K=3
Ld = L10 . n .60
Ld = 30000 . 105 .60
Ld = 1.89 x 108
Tingkat beban dinamis dasar bantalan yang diperlukan adalah
C = Pd

⁄

C = 2100.78 lb

⁄

C = 12055,943 lb
C = 53627,51 N
Dengan pertimbangan diameter poros di bantalan sebesar 80 mm, maka digunakan
bantalan dengan nomor bantalan 6216 dengan nilai C sebesar 12600 lb

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dari perancangan mengenai konveyor ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 Untuk kapasitas 1200 TPH batubara, penggunaan troughing idler 35o mampu menambah
jumlah beban muatan persatuan panjang secara melintang.
 Dengan kapasitas yang sama, penambahan kecepatan konveyor mampu mengurangi
beban muatan yang diterima roll.
 Untuk mengurangi beban yang diterima poros penggerak, perlu diberikan jarak antara
poros penggerak dengan titik jatuhnya muatan.

5.2 Saran
1. Perlunya diadakan perhitungan lebih lanjut mengenai transmisi daya penggerak.
2. Perlunya ditambahkan perhitungan mengenai rangka pendukung konveyor.
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