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Penggunaan mesin pemecah batu jenis hammer mill ini cocok digunakan dimasyarakat dan home 
industri. Karena mesin ini mempunyai kontruksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan 

mesin pemecah batu yang lain. Sistem kerja dari mesin pemecah batu ini adalah dengan 
memasukkan batu lewat opening atas yang sudah diatur ukuran batu yang akan dimasukkan dan 

ukuran batu produknya. Adapun proses pemecahan batu ini terjadi karena adanya pukulan yang 
sangat keras dari flail yang mana flail merupakan pemukul pertama sebelum batu membentur 
dinding, dinding tersebut adalah braker plate, dimana braker plate merupakan pemukul kedua 

sebelum jatuh ke bawah yaitu ketempat saringan, sehhingga akan terjadi benturan yang terus 
menerus sampai memperoleh ukuran batu yang diinginkan.  

Begitu banyak kebutuhan batu pecah yang digunakan untuk berbagai macam pembangunan, 
misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung untuk landasan rel kereta api 
tetapi secara khusus perencanaan pembuatan mesin ini adalah untuk menghancurkan sisa-sisa 

dari batu onix yang merupakan gagal produk yang mana gagal produk tersebut akan menjadi 
sampah yang semakin lama akan menumpuk dan mestinya mejadi sampah, maka dengan adanya 

mesin ini akan dapat melebur batu-batu onix tersebut dan seterusnya akan diolah menjadi bahan 
baku. 
Perancangan mesin ini meliputi Flail, Braker plate, puli,saringan/filter, sabuk, bantalan dan lain-

lain. Komponen ini diharapkan mampu bekerja sesuai dengan kontruksi yang direncanakan , jadi 
semua komponen ini harus disesuaikan dengan bahan dan dimensi yang telah dirancang untuk 

mncapai kekuatan maksimal dari mesin stone crusher jenis hammer mill ini.  
Dari perhitungan yang telah dilakukan sudah pasti didapat kontruksi mesin stone crusher jenis 
hammer mill ini yang sesuai dengan rancangan, tetapi aada dua halyang tidak boleh dilupakan 

yaitu perawatan dan pemakaian mesin yang sesuai dengan rancangan, hal ini sering diabaikan 
sehingga mengakibatkan komponen mesin memilki kekuatan dibawah dari kekuatan yang telah 

direncanakan.  

 


