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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Bukan rahasia lagi kalau sampah plastik dapat di daur ulang, namun begitu 

untuk bisa daur ulang sampah plastik terlebih dahulu harus di sortir menurut 

warna, dan jenisnya. Dalam menggunakan barang dengan bahan plastik kita 

sering menjumpai lambang segitiga daur ulang pada benda-benda yang terbuat 

dari bahan plastik.  

Lambang segitiga tersebut sangat bermanfaat bagi pengelola sampah 

untuk menyortir sampah plastik menurut bahan pembuatnya. Arti segitiga dan 

angkanya adalah: 

1. PET atau PETE (Polyethylene Etilen Terephalate)

Tanda ini biasanya tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya

serta tulisan PETE atau PET (Polyethylene Terephthalate) di bawah segitiga. 

Biasa dipakai untuk botol plastik, berwarna jernih/transparan/tembus pandang 

seperti botol air mineral, botol jus, dan wadah makanan. Botol jenis 

PET/PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Bila terlalu sering 

dipakai apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat dan panas, akan 

Gambar  Macam-macam segitiga daur ulang (yohana H., 2011) 
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mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan 

mengeluarkan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) dalam jangka 

panjang. Jika didaur ulang bahan ini bisa dibuat  menjadi serat, dan karpet. 

 

Gambar 2.1 : contoh gambar PET 

 

Gambar 2.2 : contoh gambar PETE 

2. HDPE (High Density Polyethylene)  

Pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang dengan 

angka 2 ditengahnya, serta tulisan HDPE (Polyethylene Densitas Tinggi) di 

bawah segitiga. Biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, 

tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. Botol plastik jenis 

HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan 

lama terhadap suhu tinggi. Merupakan salah satu bahan plastik yang aman 

untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara 

kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan/minuman yang 
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dikemasnya. HDPE direkomendasikan hanya sekali pakai. Jenis ini dapat 

digunakan kembali ke untuk bahan lantai ubin, drainase, botol HDPE baru, 

dan pipa. 

 

Gambar 2.3 : contoh gambar HDPE 

 

3.  PVC (Polyvinyl Chloride) 

Tertulis dengan angka 3 di tengahnya, disertai tulisan V berarti PVC 

(polyvinyl chloride), yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Ini bisa 

ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol-botol. Bahan ini 

mengandung klorin dan akan mengeluarkan racun jika dibakar. PVC tidak 

boleh digunakan dalam menyiapkan makanan atau kemasan makanan. Bahan 

ini juga dapat diolah kembali menjadi panel, dan tikar. 

 

Gambar 2.4 : contoh gambar PVC 
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4. LDPE (Low Density Polyethylene) 

Logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya, serta tulisan LDPE. LDPE 

(low density polyethylene) yaitu plastik tipe cokelat (thermoplastic/dibuat dari 

minyak bumi), biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol-

botol yang lembek, pakaian, mebel, dll. Sifat mekanis jenis LDPE ini adalah 

kuat, tembus pandang, fleksibel dan permukaannya agak berlemak, pada suhu 

60 derajat sangat resisten terhadap reaksi kimia, daya proteksi terhadap uap air 

tergolong baik, dapat didaur ulang serta baik untuk barang-barang yang 

memerlukan fleksibelitas tapi kuat. Barang berbahan LDPE ini sulit 

dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi 

secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. LDPE, dapat 

didaur ulang dengan banyak cara, misalnya dilarutkan ke dalam kaleng, 

keranjang kompos dan landscaping tiles. 

 

Gambar 2.5 : contoh gambar LDPE 

 

5. PP (polypropylene) 

Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya dan disertai tulisan 

PP. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. 
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Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, 

ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup 

mengkilap. Jenis PP (polypropylene) ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, 

terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan 

makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi. Carilah 

dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan 

kemasan berbagai makanan dan minuman. PP dapat diolah kembali menjadi 

garpu, sapu, dan nampan. 

 

Gambar 2.6 : contoh gambar PP 

 

6. PS (Polystyrene) 

Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya disertai tulisan PS. 

Biasa dipakai sebagai bahan tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. 

Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan 

styrene ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan ini 

harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu 

hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, dan 

pertumbuhan dan sistem syaraf, juga karena bahan ini sulit didaur ulang. 

Bahan ini dapat dikenali dengan cara dibakar (cara terakhir dan sebaiknya 
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dihindari). Ketika dibakar, bahan ini akan mengeluarkan api berwarna kuning-

jingga, dan meninggalkan jelaga. PS mengandung benzene, suatu zat 

penyebab kanker dan tidak boleh dibakar. Bahan ini diolah kembali menjadi 

isolasi, dan kemasan. 

 

Gambar 2.7 : contoh gambar PS 

7. OTHER (Polycarbonate) 

Tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan 

OTHER. Untuk jenis plastik 7 Other ini ada 4 macam, yaitu : 1. SAN (styrene 

acrylonitrile), 2. ABS (acrylonitrile butadiene styrene), 3. PC (polycarbonate), 

4. Nylon Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol 

minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-

alat elektronik, dan plastik kemasan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 : Contoh Gambar Other 
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2.2 Mesin Pencacah Plastik 

Mesin pencacah plastik merupakan salah satu bagian dari mekanisme  

pengolahan sampah plastik untuk daur ulang plastik. Dalam hal ini mesin 

pencacah plastik sangat besar peranannya, dimana sampah plastik ini akan 

dicacah menjadi ukuran kecil yang disebut tatal yang kemudian barulah bisa 

diproses kembali menjadi biji plastik sebagai bahan dasar pembuatan 

plastik.Mesin pencacah plastik ini mampu mencacah plastik dengan kapasitas  

10 kg/jamnya. Dengan karakteristik plastik yang agak keras seperti botol 

minuman, shampo, oli dan sejenisnya. Lubang masuk pada mesin ini 

dirancang dengan diameter 30cm jadi untuk botol yang bisa dicacah 

diharapkan dengan ukuran kurang dari diameter tersebut supaya bisa masuk, 

kalaupun lebih maka perlu digepengkan terlebih dahulu. 

Langkah-langkah pencacahan sampah plastik menjadi biji plastik 

adalah sebagai berikut: 

1. Sortir sampah plastik dengan tujuan untuk membuang material/benda 

asing yang tidak diharapkan sekaligus untuk menggolongkan plastik 

berdasarkan jenis dan warna. 

2. Plastik yang telah di sortir dimasukan dalam mesin pencacah plastik 

untuk dijadikan tatal. 

3. Tatal tersebut dicuci menggunakan sabun untuk menghilangkan bahan 

kimia lain yang mungkin menempel pada tatal agar tidak menggangu 

proses selanjutnya dan mengurangi kwalitas biji plastik yang dihasilkan 

nantinya. 
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4. Pengeringan tatal dari air cucian bisa dengan cahaya matahari maupun 

dengan bantuan mesin pengering. 

5. Proses pemanasan yaitu tatal yang telah dicuci dan kering dilelehkan 

dengan proses pemanasan material pada suhu 200  sehingga tatal 

menjadi cair yang selanjutnya lelehan tersebut dialirkan menuju proses 

penyaringan. 

6. Penyaringan dilakukan dengan lembaran besi yang dilubangi sebesar 

kira-kira 13 mm di seluruh permukaannya, sehingga lelehan plastik 

yang melewati saringan tersebut perlahan mengering dan membentuk 

silinder sesuai ukuran saringan tersebut yang nantinya akan dipotong-

potong. 

2.3 Cara kerja mesin pencacah plastik 

Dalam bentuk sederhana mesin pencacah plastik ini terdiri dari motor 

penggerak, puli, sabuk (belt), dan poros. Putaran motor ditransmisikan oleh 

puli dan belt untuk memutar poros yang selanjutnya memutar pisau pencacah 

plastik tersebut. 

Prinsip kerja mesin pencacah sampah yang dirancang ini menggunakan 

pisau yang ditata secara vertikal, karena perancang mempunyai maksud agar 

sampah plastik yang dicacah oleh mesin bisa hancur sesuai dengan ketentuan 

yang direncanakan. Keseluruhan pisau yang dirancang secara vertikal tersebut 

berada dalam satu poros yang berputar oleh gaya penggerak dari elektro motor 

dengan putaran yang telah diperhitungkan. Pada akhirnya plastik yang telah 

dimasukan ke dalam mesin tersebut akan jatuh sendiri dari corong 
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pengeluaran dalam bentuk potongan kecil yang disebut tatal dan ditampung 

dalam wadah yang disediakan.  

2.4 Komponen Utama Mesin Pencacah Plastik 

Komponen-komponen utama penyusun mesin pencacah plastik ini 

adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Puli 

Puli merupakan bagian mesin sebagai tempat sabuk untuk 

meneruskan putaran dari motor ke alat yang akan di transmisikan. Puli 

dapat di buat dari besi cor, baja, dan baja panduan alumunium. Disini 

puli dibuat dari besi baja yang cocok digunakan untuk kecepatan sabuk 

yang tingginya di atas  35 m/s. 

 

 

Kedudukan puli penggerak dan puli yang digerakkan pada poros haruslah 

senter (lurus) agar sabuk tidak mudah lepas dari kedudukan puli. 

 Untuk mengetahui besarnya diameter luar puli dapat dicari dengan 

rumus: 

dk = D1 + dc 

df = dk – 2e 

Gambar 2.9: Bagian-bagian puli 

(Dobrovolsky, tt : 231) 
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Dimana: 

dk = diameter 

df  = diameter 

dp = diameter puli 

c   =  konstanta puli 

e   = konstanta puli 

Sedangkan untuk mencari lebar puli (B) dapat dicari dengan rumus: 

B1 = B2 = (Z - 1)t + 2b 

 

 

Dimana: 

B1 = B2 = lebar puli (mm) 

t = konstanta untuk v-belt tipe A = (16) 

b = lebar sabuk (mm) 

2.4.2 Sabuk atau Belt 

Belt atau sabuk digunakan untuk menghubungkan dua buah poros 

yang mempunyai jarak renggang agak jauh dan tidak mungkin 

ditransmisikan menggunakan roda gigi. 

Sebagian besar sabuk menggunakan sabuk-V karena mudah 

penanganannya dan harganya yang murah serta mampu mentransmisikan 

daya yang besar. Sabuk-V terbuat dari karet dan mempunyai penampang 

trapesium.   

Sabuk-V dibelitkan disekitar alur puli yang berbentuk V juga. 

Bagian sabuk yang dibelitkan pada puli ini mempunyai lengkungan 

sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Gaya gesekannya 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 
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juga akan bertambah karena pengaruh bentuk baji, yang akan 

menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif 

rendah. Inilah salah satu keunggulan sabuk-V.  

Menurut bentuk dari sabuk sebagai sistem transmisi dapat dibagi 

menjadi empat antara lain: 

1. Sabuk rata, yaitu sabuk yang berjalan pada sabuk silinder yang 

biasanya terbuat dari kulit. 

2. Sabuk buatan dari tenunan yang dicelupkan pada Klorida Polivinil 

(PVC) sangat cocok untuk kecepatan tinggi. 

3. Sabuk-V dengan penampang trapesium digunakan untuk 

perbandingan yang lebih besar dan jarak poros yang lebih dekat. 

4. Sabuk bergerigi, sabuk ini dibuat dari kawat tali baja atau kawat 

serat nylon dengan bungkusan buatan yang sesuai rongga puli, 

biasanya sabuk ini digunakan untuk beban yang sangat berat. 

 

 Gambar 2.10: konstruksi sabuk-V dan tipenya 
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Untuk mengetahui seberapa panjang sabuk yang diperlukan dapat 

dihitung dengan rumus: 

 
 

 

Dimana; 

L = panjang sabuk (mm) 

c = jarak poros yang direncanakan yaitu dua kali diameter puli 

besar (mm) 

dp = diameter puli nominal pada motor (mm) 

Dp = diameter puli nominal pada alat (mm) 

Sedangkan kecepatan sabuk (V) dapat diketahui melalui: n         

  
         

        
 

Dimana : 

v    = kecepatan sabuk (m/s) 

Dp = diameter nominal puli pada motor (mm) 

n1 = putaran motor (mm) 

 

2.4.3 Poros 

Poros (shaft) adalah bagian terpenting dari mesin. Biasanya 

berbentuk silinder dan bertugas untuk meneruskan daya atau putaran dari 

penggerak. Disinilah biasanya terpasang roda gigi, pisau, bantalan dan 

sebagainya. Poros bisa menerima beban lenturan, tarikan, puntiran yang 

bekerja sendiri ataupun gabungan. Dari sinilah kita mencari kekuatan statis 

 (Soelarso, 1991 : 170) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 

 

 (Soelarso, 1991 : 166) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 

 

      
 

 
        

 

  
       2 
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dan kekuatan lelah yang penting sekali dalam perhitungan atau 

perencanaan, karena dalam proses tunggal dapat diberi tegangan statis, 

tegangan bolak-balik,  dan tegangan berulang yang semuanya bekerja 

dalam waktu yang bersamaan. 

Untuk menerusakan daya, poros dapat diklasifikasikan menurut 

pembebanannya sebagai berikut: 

1. Poros transmisi 

Poros ini mendapat beban puntir murni atau puntir dan lentur. Daya 

ditransmisikan pada poros melalui kopling, roda gigi, sabuk, rantai, sabuk, 

dan lainnya. 

2. Spindel Poros transmisi yang relatif pendek seperti poros utama mesin 

perkakas, dimana beban utamanya berupa puntiran yang disebut spindel. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh poros adalah deformasinya harus kecil 

dan bentuk serta ukurannya harus teliti. 

3. Gandar 

Poros yang terpasang diantara roda-roda kereta barang di mana tidak 

mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar, disebut 

gandar. Gandar ini hanya mendapat beban lentur, kecuali jika digerakkan 

oleh penggerak mula dimana akan mengalami beban puntir. 

Untuk merencanakan sebuah poros, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu: 
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1. Kekuatan poros 

Suatu posisi transmisi dapat mengalami beban puntir, lentur, atau 

gabungan antar lentur dan puntir. Juga ada poros yang mendapat 

beban tarik atau tekanan seperti poros baling-baling kapal atau turbin. 

Kelelahan, tumbukan, atau pengaruh konsentrasi tegangan bila 

diameter poros diperkecil (poros tingkat) atau bila poros mempunyai 

alur pasak, harus diperhatikan. Sebuah poros perlu direncanakan agar 

kuat untuk menahan beban-beban diatas. 

2. Kekakuan poros 

Disamping kekuatan poros kekakuannya harus diperhatikan dan 

disesuaikan dengan macam mesin yang dilayani poros tersebut. 

3. Putaran kritis 

Bila putaran suatu mesin dinaikkan pada suatu harga putaran 

tertentu dapat terjadi getaran yang luar biiasa besarnya. Putaran ini 

disebut putaran kritis. Jika mungkin, poros harus direncanakan 

sedemikian rupa hingga putaran kerjanya lebih rendah dari putaran 

kritisnya. 

Perhitungan-perhitungan pada poros meliputi: 

1. Gaya tangensial yang bekerja pada poros (Ft) 

   
    

 
      

Dimana; 

Mt = momen torsi (kg.mm) 

d   = Momen poros (mm) 

 

 (Soelarso, 1991 : 25) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 
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2. Tegangan geser ijin (  ) 

   
  

  
(kg/mm

2
) 

Dimana; 

   = tegangan geser (kg/mm
2
) 

 B = kekuatan tarik (kg/mm
2
) 

fs = faktor koreksi 

 

3. Diameter poros 

   [
   

  
        ]

   
 

Dimana: 

Ds = diameter poros (mm) 

 a = tegangan geser (kg/mm
2
) 

   = faktor momen puntir 

Cb = Faktor lentur 

T  = momen puntir (kg.mm) 

2.4.4 Pasak 

Pasak pada umumnya dapat digolongkan atas beberapa macam 

menurut letaknya pada poros, antara lain: (a) pasak pelana, (b) pasak rata, 

(c) pasak benam, (d) pasak singgung yang pada umumnya pasak tersebut 

berpenampang persegi panjang. 

Dalam arah memanjang dapat berbentuk prismatik atau berbentuk 

tirus. Disamping macam diatas ada pula pasak tembereng dan pasak 

jarum. Yang paling sering digunakan adalah pasak benam yang dapat 

meneruskan momen yang besar. 

 (Soelarso, 1991 : 8) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 

 

 (Soelarso, 1991 : 8) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 

 



21 
 

 
 

Untuk menghitung gaya tangensial pada permukaan poros adalah: 

F = 
 

 
  
 

 
(Kg) 

Dimana; 

T   = momen rencana poros (kg.mm) 

ds = diameter poros (mm) 

Untuk menentukan tegangan geser yang terjadi pada pasak maka 

dipakai perhitungan sebagai berikut: 

 k= 
 

    
 

Dimana; 

  k = tegangan geser (kg/mm
2
) 

F = gaya tangensial (kg) 

b = lebar pasak (mm) 

l = lebar pasak (mm) 

 

Sedangkan untuk menentukan tegangan geser yang di ijinkan 

untuk bahan yang digunakan diperoleh dari kekuatan tarik bahan yang 

dibagi dengan faktor keamanan yang diambil, maka perhitungannya 

sebagai berikut: 

    = 
  

          
 

Dimana; 

   = kekuatan tarik (kg/mm
2
) 

 (Soelarso, 1991 : 25) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 

 

 (Soelarso, 1991 : 25) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 
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           = faktor keamanan 

 

Apabila hasilnya lebih kecil berarti pasak kuat dan sebaliknya bila 

hasilnya besar maka perhitungan pasak tersebut tidak memenuhi syarat 

       

2.4.5 Mur baut pengikat 

Mur baut pada rotor ini dipakau untuk mengikat pisau dengan 

poros. Dan untuk menentukan berat mur maka harus menentukan volume 

terlebih dahulu dengan rumus: 

Vmb – Vm + Vb 

Dimana; 

Vm = volume mur (mm
2
) 

Vb = volume baut (mm
2
) 

 

Berat mur baut adalah: 

Wmb = Vmb .  
  

 

 

Dimana; 

 
  

 = berat jenis dari bahan mur baut (Kg/mm
3
) 
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2.4.6 Sekrup pengikat pisau 

Sekrup mesin ini mempunyai diameter sampai 8 mm dan untuk 

pemakaian khusus tidak ada beban besar. Kepalanya mempunyai alur 

lurus atau lurus atau silang untuk dapat dikuatkan dengan obeng. Macam-

macam sekrup mesin : 

a. Kepala bulat alur silang. 

b. Kepala bulat beralur lurus. 

c. Macam panci. 

d. Kepala rata alur bersilang. 

e. Kepala benam lonjong. 

 

 

 

2.4.7 Bantalan 

Bantalan merupakan elemen utama mesin yang menumpu pada 

poros beban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat 

berlangsung secara halus, aman, dan umurnya panjang. Bantalan haruslah 

kokoh untuk memungkinkan poros atau elemen mesin lainnya bekerja 

dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik maka prestasi 

keseluruhan sistem akan menurun atau tidak dapat bekerja sebagai mana 

Gambar 2.11: Macam-macam sekrup 
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mestinya. Jadi bantalan permesinan dapat disamakan dengan pondasi 

dalam bangunan gedung. 

Untuk menghitung faktor umur bantalan digunakan rumus: 

     
 

 
 

Dimana: 

fn = faktor kecepatan 

C = beban nominal dinamis spesifik 

P = beban ekuivalen dinamis 

 

Sedangkan untuk menghitung umur bantalan adalah sebagai berikut: 

Bantalan bola (Lh) = 500 fh
3
 

Bantalan rol (Lh) =500 fh 
10/3

 

 

 

Dalam bukunya Soelarso (1991 : 103) bantalan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Gambar 2.12: Konstruksi bantalan 

 (Soelarso, 1991 : 136) 

 (Dobrovolsky, 1982 : 254) 
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1. Atas dasar gerakan bantalan pada poros 

a. Bantalan luncur. Pada bantalan ini terjadi gerakan luncur antara 

poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh 

permukaan bantalan dengan lapisan pelumas. 

b. Bantalan gelinding. Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding 

antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam melalui 

elemen gelinding seperti bola, rol atau jarum dan rol bulat. 

2. Atas dasar arah beban terhadap poros 

a. Bantalan radial. Arah beban yang ditumpu bantalan ini adalah 

tegak lurus sumbu poros. 

b. Bantalan aksial. Arah beban bantalan ini searah sumbu poros. 

c. Bantalan gelinding khusus. Bantalan ini dapat menumpu beban 

yang arahnya sejajar dan tegak lurus sumbu poros. 

Bantalan gelinding mempunyai keuntungan dari gesekan gelinding 

yang sangat kecil dibandingkan dengan bantalan luncur. Elemen 

gelinding seperti bola atau rol dipasang diantara cincin luar dan cincin 

dalam. Dengan memutar salah satu cincin tersebut, bola atau rol akan 

membuat gerakan gelinding sehingga gesekan diantaranya akan lebih 

kecil. Untuk rol atau bola, ketelitian tinggi dalam bentuk dan ukuran 

merupakan keharusan. Karena luas bidang kontak antara bola atau rol 

dengan cincinnya sangat kecil maka besarnya beban persatuanluas atau 

tekanannya menjadi sangat tinggi. Dengan demikian bahan yang dipakai 

harus mempunyai ketahanan dan kekerasan yang sangat tinggi. Menurut 
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bentuk elemen gelindingnya, dapat pula dipakai atas bantalan bola dan 

bantalan rol.  

Bantalan rol di konstruksikan dengan cara yang sesuai dengan 

bantalan peluru. Bantalan rol dapat memindahkan gaya radial yang lebih 

besar daripada bantalan peluru. Bantalan rol dapat berbentuk silinder, 

berbentuk jarum, berbentuk kerucut, atau berbentuk tong. Kalau 

digunakan untuk kecepatan tinggi, bantalan gelinding harus dilumasi 

dengan minyak yang melepas kalor. Pada bantalan ini, minyak pelumas 

dapat disuplai melalui lubang dalam cincin rumah, sehingga masuk ke 

dalam bantalan antara rol-rol. 

Bantalan kerucut berbentuk kerucut terpancung. Kerucut rol dan 

bidang jalan dalam mempunyai puncak bersama melalui sumbu poros. 

Bidang jalan cincin luar kadang-kadang dilaksanakan melengkung untuk 

menghindari beban tepi, hal ini tidak menjadikan daya dukung 

berkurang. Bantalan kerucut mempunyai daya dukung besar baik untuk 

gaya radial maupun untuk gaya aksial dalam satu arah. Bantalan kerucut 

banyak di terapkan dalam industri otomobil. 

 

 

 

 

 Gambar 2.13: Macam-macam bantalan bola 
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1. Kemampuan membawa beban aksial 

Bantalan radial yang mempunyai sudut kontak yang besar 

antara elemen gelinding dan cincinnya, dapat menerima sedikit beban 

aksial. Bantalan bola macam alur dalam, bantalan bola kontak sudut 

dan bantalan rol kerucut merupakan macam bantalan yang dibebani 

gaya aksial kecil. Bantalan rol silinder pada umumnya hanya dapat 

menerima beban radial. 

2. Kemampuan terhadap putaran 

Bantalan bola alur dalam dan bantalan bola sudut serta 

bantalan rol silinder pada umumnya dipakai untuk putaran tinggi, 

bantalan rol kerucut dan bantalan mapan sendiri untuk putaran 

sedang, dan bantalan aksial untuk putaran rendah. 

3. Kemampuan gesekan 

Bantalan bola dan bantalan rol silinder mempunyai gesekan 

yang relatif kecil dibandingkan dengan bantalan macam lain. Untuk 

alat-alat ukur, gesekan bantalan merupakan hal yang menentukan 

ketelitiannya. 

4. Kemampuan dalam bunyi dan gesekan 

Hal ini dipengaruhi oleh kebulatan bola atau rol, kebulatan 

cincin, kekasaran elemen-elemen mesin, keadaan sangkar dan kelas 

mutunya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketelitian 

pemasangan, konstruksi mesin dan kelonggaran dalam bantalan. 

Bunyi atau getaran adalah pengaruh gabungan dari berbagai faktor. 
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Dalam perencanaan mesin pencacah plastik ini menggunakan 

bantalan bola aksial dan bola radial. Bantalan dalam perencanaan ini 

diambil dari jenis ball bearing dengan maksud agar gaya-gaya yang 

ada dalam mesin pencacah plastik tersebut dapat di imbangi. 

 

2.4.8  Pisau 

Pisau ialah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. 

Pisau terdiri dari dua bagian utama, yaitu bilah pisau dan gagang atau 

pegangan pisau. Bilah pisau terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat 

tajam, tepi yang tajam ini disebut mata pisau. pada perancangan ini pisau 

digunakan untuk pencacah benda plsatik yang di cacah menjadi potongan 

kecil.   

Menentukan daya sebuah mesin penghancur plastik  

Vs =   X  r
2 
x Ls 

dimana :  

Vp = volume plastik  

r
2
 = jari jari pisau  

Ls = panjang plastik rata rata  

jumlah putaran untuk memotong plastik  

ns = 
  

      
  

ns =  besar rata - rata plastik 

Ls  =  panjang plastik rata - rata  

t =  tebal plasatik  
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np =  jumlah pisau pencacah  

jumlah kapasitas plastik 202 kg/jam ( u    t      2016)  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14: Rancangan Pisau Pemotong 

2.4.9 Perhitungan pisau putar  

 Dalam perencanaan ini, pada proses pemotongan ini menggunakan metode 

pengguntingan, dimana pisau putar berfungsi sebagai pemotong plastik, 

sedangkan pisau tetap berfungsi sebagai landasan potong. pisau gerak yang di 

letakkan pada dudukan menempel dengan menggunakan mur dan baut sebagai 

pengikut. 

 Jumlah pemotongan tiap menit adalah sama dengan besarnya kapasitas 

penggilingan dibagi dengan perkalian antara spesifikasi plastik dengan besarnya 

potongan maksimum yang direncanakan dan di rumuskan sebagai berikut : 

Jp = Kp / ( Ws.Pm ) (pot/mnt ) 

dimana : Kp = kapasitas penggilingan (kg/mnt) 

  Ws = Berat spesifikasi plastik (kg/mm
3
) 

  Pm = besar hasil pemotongan maksimum (mm
3/

pot) 

 Jumlah pemotongan tiap satu putaran ( Jn ) 
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 pada mesin pengancur plastik ini memiliki pisau gerak dan pisau tetap, 

maka jumlah pemotongan pada tiap putaran dapat diketahui dengan persamaan 

berikut: 

 

  Jn = Jg x Jt (pot/putaran) 

dimana : Jg = jumlah pisau gerak yang direncanakan  

  Jt = jumlah pisau tetap yang direncankan 

2.5 Gaya yang digunakan untuk memotong plastik (Fp)  

 Besar gaya yang dibutuhkan untuk memotong plastik adalah sama dengan 

besarnya tegangan palstik dikalikan luas penampang plastik akan dipotong. 

  

                                                    

d m    :           = teg  g   geser p  st k  ( kg/mm
2 

) 

          Ap = luas penampang plastik  ( mm
2 

) 

 

2.6 Daya pemotongan ( P ) 

Untuk daya pemotongan dapat di gunakan rumus seperti di bawah : 

 

  
     

   
                                                        

dimana :      Fc = Gaya yang digunakan untuk memotong plastik  

        Vp = kecepatan potong  

2.7 Rumus Kapasitas mesin  
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 kapasitas yang direncanakan 202 kg/jam sehingga di peroleh perhitungan 

sebagai berikut :   

  
                             

     
 

  
   

   
                                   

dimana : 

 Q : kapasitas yang dihasilkan per detik = 0.5 ( kg / dtk ) 

 

2.8 Tinjauan Paten 

 Paten No 8,104,401 B1 Plastic Bottle Crusher 

 Penemuan ini dapat dioperasikan secara manual atau otomatis 

penghancuran botol plastik yang memiliki slide di atasnya untuk mengepres botol 

sehingga botol plastik tertekan ke bawah dan hancur. Mekanisme penghancur 

plastic ini terdiri dari housing dan pembuka atas untuk masuk dan keluar botol 

plastic di mana pegangan botol di pres manual untuk menekan botol sehingga 

botol akan menjadi hancur. 
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 Paten No 5,102,057 AUTOMATIC PLASTIC CRUSHERAPPARATUS 

 Pada konsep ini plastik diarahkan ke sutu tujuan untuk mengompresi 

sampah plastik, mesin ini bertenaga listrik yang memutar sejumlah silinder 

konvergen yang runcing. Setiap silinder memiliki gigi runcing runcing berkisar 

dalam pola heliks di sepanjang  permukaan masing-masing silinder. Setelah 

sepotong bahan plastik di tempatkan tween silinder, motor di hidupkan. Gigi yang  

runcing pada silinder mengambil bahan plastik, memaksanya lebih dalam antara 

silinder konvergen. Rotasisilinder, dengan gigi yang menonjol, menyebabkan 

bahan terkompresi dan terpelintir sehingga plastic hancur berupa serpihan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paten No 5,125,333 DEVICE FOR CRUSHING CUTTING PLASTIC 

CONTAINERS 

  

 Konsep ini berupa alat penghancur kaleng dan plastic, mekanisme kerja 

alat ini memiliki pisau putar di bawah yang di gerakan oleh motor dan frame di 

atasnya sebagai pelindung sekaligus penekan untuk memadatkan  plastic  atau 

kaleng  yang  akan di hancurkan oleh pisau di bawahnya. 
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