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ABSTRAK
KPC memiliki Conveyor yang terbentang sepangang 26 Km dari melawan sampai Tanjung bara.
Masalah Coal trajectory sering terjadi di setiap transfer tower coal conveyor. Studi kasus
mengurangi jarak lintasan trajectory coal flow dilatarbelakangi oleh kasus terjadinya keausan
pada guide rail sampler karena lintasan trajectory coal flow yang menabrak guide rail sampler
dan menyebabkan masa pakai rail sangat pendek.
Mekanikal Sampler tipe “falling stream cutter” memiliki desain dengan guide rail yang
memotong lintasan trajectory. Ausnya guide rail terjadi karena lintasan trajectory terlalu jauh
sehingga menabrak guide rail mekanikal sampler. Akibatnya, mekanikal sampler tidak bisa
berfungsi normal dan mematikan sistim konveyor.
Beberapa opsi untuk mengurangi jangkauan trajectory ini tanpa mengurangi kapasitas produksi
batu bara adalah :
1. Memundurkan launch pulley menjauhi head pulley.
2. Mengecilkan ukuran diameter launch pulley.
3. Mengurangi kecepatan drive conveyor.
Dari ketiga opsi diatas, yang paling mudah, cepat dan murah adalah opsi ketiga, yakni
mengurangi kecepatan drive conveyor. Dalam tulisan ini akan diuraikan analisa perbandingan
ketiga opsi diatas dengan menggunakan perhitungan manual dan software. Hasil studi actual di
lapangan menunjukkan Trajectory bisa mencapai hasil optimum (tidak mengenai guide rail
sampler) dengan mengurangi kecepatan drive conveyor.
Kata Kunci: Lintasan trajectory, Kecepatan Drive konveyor, Guide Rail.
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A. PENDAHULUAN
Sampler menjadi suatu kewajiban untuk di install dalam system conveyor karena peranan
Sampler yang sangat penting dalam mengontrol kualitas batu bara yang akan
dikapalakan. Pada Fix Plant PT. KPC ada 2 jenis mechanical sampling yang digunakan
pada system conveyor nya:
1. Cross Belt Cutter, yaitu sampler ditempatkan di titik antara tail end dan head end
conveyor.
2. Falling Stream Cutter, yaitu sampler ditempatkan di titik di area trajectory (setelah
head end) conveyor.
Karena pengambilan sampler adalah suatu yang mandatory, maka apabila system sampler
ini berhenti akan ikut menghentikan system Conveyor juga.
Pada Stream Reclaiming Conveyor PT. KPC yang menggunakan Sampler Tipe falling
Stream Cutter, Frekuensi delay pengapalan batu bara meningkat dikarenakan Conveyor
trip.
Dari Root Cause Analysis, diketahui bahwasanya Trip nya stream reclaiming disebabkan
oleh trip dari mekanikal sampler pada conveyor reclaiming. Trip sampler ini dipicu oleh
Ausnya guide rail pada sampler yang memotong lintasan trajectory batu bara dimana
sampler sering berhenti atau macet di area rail yang aus.
Investigasi lebih lanjut, diketahui bahwa trajectory pada konveyor reclaiming terlalu jauh
sehingga menabrak guide rail pada sampler.
Untuk mengurangi frekuensi delay pengapalan batu bara dengan menghilangkan salah
satu faktor penyebab Aus pada guide rail sampler stream conveyor reclaiming ini maka
diperlukan pengurangan jarak lintasan trajectory pada conveyor reclaiming.
Secara teori ada 3 cara untuk mengurangi jarak lintasan trajectory pada batu bara;
1. Mengurangi diameter head pulley.
2. Reposisi head pulley menjauhi guide rail sampler.
3. Mengurangi kecepatan konveyor.

B. METODOLOGI
Masing masing opsi di observasi dengan menggunak 2 methode:
1. Dengan Perhitungan secara manual menggunakan formula referensi CEMA.
2. Dengan menggunakan software beltStat.
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Hasil dari 2 methode tersebut diatas akan dibandingkan dengan hasil pengamatan Actual
dilapangan.
B.1. Perhitungan Manual (CEMA reference)
Trajectory adalah lintasan keluarnya material melalui pulley paling ujung dari
sebuah belt konveyor. Bentuk Lintasan trajectory dipengaruhi oleh kecepatan
putaran pulley, dan gaya gravitasi (CEMA 5th edition, halaman 327).
Panduan perhitungan jarak trajectory di CEMA mengacu pada kecepatan tangensial
yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi material.
Data data yang diperlukan adalah : Surchage angle material (Batu bara), kecepatan
belt, lebar belt, tebal belt, diameter dan RPM launch pulley/head pulley.
Hasil eksperimen CEMA (yang ditablekan) untuk melengkapi formula dari CEMA.
Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

a1 adalah tinggi pusat load batu bara diatas belt (cross section)
rs adalah radius dari pusat pulley sampai pusat gravitasi segment cross section
Langkah pertama adalah menentukan nilai
melihat table 12.66 pada CEMA.

, Untuk itu diperlukan nilai

Gambar 1. Table 12.66 pada buku CEMA
Selanjutnya langkah kedua adalah menghitung nilai
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dengan formula :

dengan

Dimana Vs adalah kecepatan material pada pusat massa.
Dengan nilai Vs dan

bisa diketahui model time interval yang digunakan.

Dimana dari panduan CEMA, Apabila

maka digunakan profil trajectory

sebagaimana gambar dibawah :

Gambar 2. Model time interval yang digunakan apabila
Selanjutnya dengan simulasi drawing auto CaD didapatkan vertical distance pada guide
rail sampler adalah ± 1000 mm ( kurang lebih 1 meter) sebagai mana digambarkan dalam
potongan drawing KPC di bawah :

Gambar 3. Simulasi vertical distance pada AutoCad pada guide rail
Dengan table 12.76 pada CEMA maka bisa di dapatkan time interval untuk jarak lintasan
Trajectory.
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Gambar 4. Table 12.76 pada CEMA untuk menentukan time interval
Dengan langkah langkah panduan dari CEMA diatas maka didapatkan hasil hitungan
secara manual masing masing opsi .

Gambar 5. Contoh time interval untuk Belt Speed 7.4 m/s dengan diameter pulley 820 mm
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Material Specification
Surcharge Angle

:

15 deg

:
:
:
:
:
:

7,4 m/s
444 m/min
12,4 mm
0,49 inch
1830 mm
72,05 inch

Belt Specification
Belt Speed (V)
Belt thickness
Belt thickness in inch
belt width
belt width in inch

Pulley specification
a1 @ CEMA table 12.66
a1 in mm
h @ CEMA table 12.66
h in mm
Diameter pulley + lagging
Radius pulley
Rpm pulley
Through Idler
Incline degree
rs

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4,96 inch
125,98 mm
12,15 inch
308,61 mm
820 mm
410 mm
172,44 rpm
35 deg
6 deg
0,55 m
1,80 ft

Tangential velocity (Vs)

:
:

9,90 m/s
5,55

Increment
Time Interval (TI)
Vertical fall dari drawing

:
:
:

Material's time to hit Sampler Rail
Distance CL Launch pulley to Sampler Rail

:
:

0,05 sec
0,37 m
1000 mm
39,37008 in
0,45 sec
3,33 m

Gambar 6. Hasil hitungan manual Belt Speed 7,4 m/s, diameter pulley 820 mm
panjang lintasan trajectory 3,3 meter
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Material Specification
Surcharge Angle

:

15 deg

:
:
:
:
:
:

6,6 m/s
396 m/min
12,4 mm
0,49 inch
1830 mm
72,05 inch

Belt Specification
Belt Speed (V)
Belt thickness
Belt thickness in inch
belt width
belt width in inch

Pulley specification
a1 @ CEMA table 12.66
a1 in mm
h @ CEMA table 12.66
h in mm
Diameter pulley + lagging
Radius pulley
Rpm pulley
Through Idler
Incline degree
rs

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4,96 inch
125,98 mm
12,15 inch
308,61 mm
820 mm
410 mm
153,80 rpm
35 deg
6 deg
0,55 m
1,80 ft

Tangential velocity (Vs)

:
:

8,83 m/s
4,42

Increment
Time Interval (TI)
Vertical fall dari drawing

:
:
:

Material's time to hit Sampler Rail
Distance CL Launch pulley to Sampler Rail

:
:

0,05 sec
0,33 m
1000 mm
39,37008 in
0,45 sec
2,97 m

Gambar 7. Hasil hitungan manual Belt Speed 6,6 m/s diameter pulley 820 mm
panjang lintasan trajectory 2,97 meter
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Material Specification
Surcharge Angle

:

15 deg

:
:
:
:
:
:

7,4 m/s
444 m/min
12,4 mm
0,49 inch
1830 mm
72,05 inch

Belt Specification
Belt Speed (V)
Belt thickness
Belt thickness in inch
belt width
belt width in inch

Pulley specification
a1 @ CEMA table 12.66
a1 in mm
h @ CEMA table 12.66
h in mm
Diameter pulley + lagging
Radius pulley
Rpm pulley
Through Idler
Incline degree
rs

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4,96 inch
125,98 mm
12,15 inch
308,61 mm
420 mm
210 mm
336,67 rpm
35 deg
6 deg
0,35 m
1,14 ft

Tangential velocity (Vs)

:
:

12,28 m/s
13,44

Increment
Time Interval (TI)
Vertical fall dari drawing

:
:
:

Material's time to hit Sampler Rail
Distance CL Launch pulley to Sampler Rail
hanya mengurangi tinggi volume batu bara
diatas belt (20 cm)

:
:

0,05 sec
0,37 m
1000 mm
39,37008 in
0,45 sec
3,33 m

:

3,13 m

Gambar 8. Hasil hitungan manual Belt Speed 7,4 m/s, diameter pulley 420 mm
panjang lintasan 3,13 meter
Sementara untuk penggeseran posisi launch pulley 40 Cm ke belakang lintasan
trajectory jika di hitung dengan formula CEMA akan menunjukkan hasil yang
sama, hanya saja lintasan trajectory juga akan menjauhi guide rail sampler sejauh
40 Cm juga.
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Berikut di bawah adalah table hasil hitungan jarak lintasan trajectory hasil hitungan
menggunakan formula CEMA antara menurunkan belt speed, mengecilkan pulley
menjadi dia. 420 mm dan memundurkan menjauhi guide rail sampler sejauh 40 Cm.
Actual lapangan
hand calculation CEMA
speed : 7.4 m/s
speed : 7.4 m/s speed : 6.6 m/s pulley resize 420 mm pulley mundur 40 Cm
jarak trajectory dalam 0.45 S
3.4 m
3.3 m
2.97 m
3.13 m
2.9 m
Table 1. Perbandingan kondisi existing Actual dan hasil hitungan manual untuk
masing masing opsi.
Perbandingan

Dari perhitungan hand calculation terlihat ada selesih yang kecil apabila
dibandingkan dengan actual di lapangan.
Perhitungan pengurangan belt speed sampai 6.6 m/s memberikan dampak yang
hampir sama dengan memundurkan pulley sampai 40 cm menjauhi guide rail.
Sedangkan untuk resize pulley sampai diameter 420 mm tidak memberikan
dampak yang signifikan.

B.2. Simulasi Software Beltstat

Simulasi perhitungan panjang lintasan trajectory pada tulisan ini menggunakan
software beltstat. Analisa panjang trajectory lebih mudah dengan menggunakan
software karena hanya memasukkan data data yang diperlukan pada software.
Untuk hasil simulasi software pengurangan belt speed adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Hasil simulasi software BeltStat pada belt speed 7,4 m/s diameter pulley
820 mm, panjang lintasan trajectory 3,25 meter
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Gambar 10. Hasil simulasi software BeltStat pada belt speed 6.6 m/s diameter
pulley 820 mm, panjang trajectory 2,9 meter

Gambar 11. Hasil simulasi software BeltStat pada belt Speed 7,4 m/s diameter
pulley 420 mm, panjang trajectory 3,27 meter
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Sedangakan untuk reposisi pulley menjauhi head end pulley, bisa digunakan
dengan pengurangan jarak sepanjang 40 cm pada speed 7,4 m/s, sehingga di dapat
panjang lintasan trajectory nya adalah 2,85 meter.
Berikut di bawah adalah hasil simulasi software untuk jarak lintasan trajectory
dengan menurunkan belt speed, mengecilkan pulley menjadi dia. 420 mm.
Actual lapangan
simulasi software beltstat
speed : 7.4 m/s
speed : 7.4 m/s speed : 6.6 m/s pulley resize 420 mm pulley mundur 40 Cm
jarak trajectory dalam 0.45 S
3.4m
3.25 m
2.9 m
3.27 m
2.85 m
Table 2. Perbandingan kondisi existing Actual dan hasil Analisa Software BeltStat
untuk masing masing opsi.
Perbandingan

Dari Hasil simulasi software didapatkan hasil analisa mendekati actual.
Terlihat dari simulasi software hasil menurunkan belt speed hampir sama dengan
memundurkan pulley sejauh 40 cm.
Dari observasi baik hasil hitungan manual dan Simulasi software didapatkan bahwa
dengan melakukan penurunan speed motor drive adalah langkah yang mampu
memberikan hasil optimal.
B.3. Data Actual di lapangan sebelum dan sesudah penurunan Speed Motor drive

Pengurangan belt speed di hitung dengan melakukan interpolasi frekuensi dan
actual speed. Ketika 100% , dengan frekuensi 50 Hz, belt speed actual di lapangan
adalah 7.4 m/s. untuk memperoleh speed yang diinginkan yakni 6.6 m/s di adjust
dalam bentuk persen sebagaimana table di bawah:

Percentage

Frekuensi
(Hz)

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39

Speed
(m/s)
7,4
7,252
7,104
6,956
6,808
6,66
6,512
6,364
6,216
6,068
5,92
5,772

Table 3. Setting presentase frekuensi motor untuk mendapatkan belt speed motor
yang direncanakan
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Hasil dari pengamatan actual di lapangan di sajikan dalam table 4 berikut:

Perbandingan
jarak trajectory (±0.45 detik)

Actual test lapangan
existing Speed : 7.4 m/s
after adjust speed : 6.6 m/s
kapasitas : 9000 Tph
kapasitas : 9000 Tph
3.4 m
3m

Table 4. Perbandingan pengamatan actual lapangan sebelum dan setelah Belt Speed di
kurangi.
Pengukuran trajectory menit 0.45 adalah pendekatan yang dilakukan untuk melakukan
perbandingan dengan perhitungan manual menggunakan formula trajectory dari CEMA.
Adapun perbandingan trajectory sebelum dan sesudah dilakukan adjusting speed adalah
sebagaimana gambar dibawah :

Trajectory sebelum belt speed
diturunkan

Trajectory setelah belt speed diturunkan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi diatas hasil analisa jarak lintasan
trajectory batu bara yang paling mendekati adalah dengan menggunakan perhitungan
manual dengan menggunakan formula CEMA.
Baik menggunakan perhitungan manual dan software beltstat menunjukkan hasil yang
mendekati dengan kondisi actual dilapangan. Namun demikian untuk menggunakan
software diperlukan lebih banyak data data yang lebih complex.
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Untuk memodifikasi trajectory conveyor system tanpa merubah kapasitas conveyor
system, Cara yang menjadi opsi pertama adalah menurunkan atau meningkatkan belt
speed. Ada beberapa cara untuk memodifikasi speed dari suatu system conveyor ini,
antara lain;
1. Memodifikasi frekuensi motor atau driver conveyor system.
2. Merubah/mengganti rasio gear box yang digunakan.
Opsi memodifikasi trajectory system conveyor ini adalah cara yang paling mudah dan
murah dengan resiko paling minim.
Resiko yang paling mungkin terjadi adalah melubernya batu bara apabila belt speed
diturunkan (dengan catatan kapasitas yang tidak berubah). Untuk itu saat menurunkan
belt speed yang diperlukan analisa tambahan mengenai perubahan volume diatas belt
conveyor.
Sedangkan untuk modifikasi trajectory dengan melakuan modifikasi structure ada 2 cara,
yakni:
1. Merubah diameter head pulley/ launch pulley.
2. Memajukan atau memundurkan puller.
Method yang berkaitan dengan struktur akan memerlukan effort yang besar dengan
resiko yang besar juga, antara lain apabila terjadi kesalahan analisa akan terjadi rework
dan kerugian yang besar. Bisa jadi kerusakan semakin parah.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan observasi dan hasil proyek menurunkan Conveyor Belt speed ini, maka bisa
diambil kesimpulan:
1. Mengurangi Belt Speed adalah alternative yang paling cocok untuk menurukan jarak
lintasan trajectory dari suatu Conveyor System.
2. Analisa yang paling mendekati dengan kondisi actual dan sederhana adalah dengan
menggunakan hand calculation menggunakan formula CEMA.
3. Diperlukan Analisa tambahan untuk menurunkan belt speed. Analisa volume
material diatas penampang belt (kapasitas belt) dan Power (daya) untuk
menggerakkan conveyor (CEMA 6th edition halaman 53).
4. Menurunkan frekuensi motor bisa digunakan untuk mengurangi belt speed sampai
batas tertentu.
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