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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Bahan baku dari proses pembuatan asam phosphat yaitu phosphat rock 

yang ditransfer dari storage melalui belt conveyor , M-5704,M-5708-1,M-5708-2, 

dan ditampung di hopper D-2201 A dan B yang pengisiannya diatur oleh damper 

sehingga bisa switch antara D-2201 A atau D-2201 B. 

 Selanjutnya phosphat rock dimasukkan ke screen F-2202 A/B yang 

feedingnya diatur oleh buka tutup damper (untuk menyesuaikan aliran phospat 

rock yang keluar) melalui rotari valve yang digerakkan oleh motor dengan 

kecepatan yang tidak bisa diatur oleh operator kontrol room. Phosphat rock over 

size dimasukkan drag conveyor M-2201 dan bucket elevator M-2202. Phosphat 

rock selanjutnya ditampung di hopper D-2209 kemudian melalui rotari valve lagi 

phosphat rock yang oversize di masukkan diball mill untuk dihaluskan. Pada 

hopper D-2209  yang tidak ada sensor level ,phosphat rock sering overload 

dikarenakan ballmill sering dimatikan untuk menghemat power karena 

membutuhkan daya yang sangat besar. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka akan membuat “Kontrol kecepatan rotari 

valve dan indikator level hopper D-2209 di PT.Petro Jordan Abadi”.dan 

diharapkan bisa di aplikasikan di perusahaan tersebut. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengatur kontrol kecepatan pada rotari valve untuk mengatur 

 feeding phosphat rock yang masuk ke dalam screen ? 

2. Bagaimana cara mengatur interlock arus pada drag conveyor terhadap 

 kecepatan  rotari valve ? 



2 

 

3. Bagaimana  cara mengetahui isi dari hopper supaya phosphat rock tidak 

 melebihi batas dari hopper ? 

1.3. Tujuan  

 Adapun tujuan dari pembuatan alat ini adalah : 

1. Menjaga kestabilan feeding phosphat rock. 

2. Mengetahui isi dari level hopper D-2209. 

3. Mengurangi down time produksi yang disebabkan oleh trip conveyor. 

1.4. Batasan Masalah 

 Agar Laporan skripsi sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka akan 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Mengontrol kecepatan pada rotari valve yang akan masuk kedalam mesin 

screen.  

2. Mengetahui level phosphat rock pada hopper D-2209. 

 

1.5. Ruang Lingkup Pembahasan 

 Rancang bangun kontrol kecepatan pada rotari valve dan indikator level 

pada hopper D-2209 ini terdiri dari atas bagian perangkat lunak/software, 

electrical, dan mekanikal yaitu antara lain. Motor Ac, arduino, sensor arus ACS 

712. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

 Bab I pendahuluan, berisi tentang penjelasan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, sistematika penulisan. 

 Bab II Tinjauan pustaka, Bab ini menjelaskan tentang dasar teori 

mengenai peralatan baik hardware maupun software yang diperlukan untuk 

perencanaan sistem.  

 Bab III Metode penelitian, Bab ini menjelaskan mengenai dasar dari 

perencanaan dan realisasi sistem baik hardware maupun software serta prinsip 

kerja sistem. 
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 Bab IV Hasil dan pembahasan, Bab ini berisi mengenai hasil pengujian 

dari perencanaan sistem dari segi fungsi maupun kinerja sistem yang digunakan. 

 Bab V penutup, Bab ini merupakan penutup yang meliputi tentang 

kesimpulan dari pembahasan serta saran apakah rangkaian ini dapat dibuat secara 

efisien. 

  

  

 


