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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 SAMPAH DAN KOMPOS

2.1.1 Penjelasan Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya

suatu proses penguraian. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat

keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah,

yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam

tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan

konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Definisi Sampah, Sampah merupakan material sisa baik dari hewan,

manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam

dalam bentuk padatan, cair ataupun gas. (Wikipedia)

2.1.2 Penjelasan Kompos

Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran

bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara tidak alami, oleh populasi

berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembap, dan

aerobik atau anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003). Sedangkan

pengomposan adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara

biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik

sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses

alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi

membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan

aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan.
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2.2 JENIS-JENIS SAMPAH

2.2.1 Berdasarkan Sumbernya

1. Sampah alam

2. Sampah manusia

3. Sampah Konsumsi

4. Sampah Nuklir

5. Sampah Industri

6. Sampah Pertambangan.

2.2.2 Berdasarkan Sifatnya

 Sampah organik - dapat diurai (degradable)

Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa

makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat

diolah lebih lanjut menjadi kompos. Contohnya : Daun, kayu, kulit telur

bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan dan manusia, Sisa

makanan, Sisa manusia. kardus, kertas dan lain-lain.

 Sampah anorganik - tidak terurai (undegradable)

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti

plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan

gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat

dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk

dijadikan produk laiannya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual

adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas

minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun

karton.
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2.2.3 Berdasarkan bentuknya

 Sampah Padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia,

urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah

dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain.

Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (biodegradability), maka dapat

dibagi lagi menjadi:

a. Biodegradable: yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna

oleh proses biologi baik aerob atau anaerob, seperti: sampah dapur, sisa-

sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.

b. Non-biodegradable: yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses

biologi. Dapat dibagi lagi menjadi:

c. Recyclable: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena

memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-

lain.

d. Non-recyclable: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak

dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra packs, carbon paper,

thermo coal dan lain-lain.

 Sampah Cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak

diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

a. Limbah hitam: sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini

mengandung patogen yang berbahaya.

b. Limbah rumah tangga: sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar

mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen

(mikroorganisme parasit).

c. Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas.

Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas,

sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan

polusi.Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang
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dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya

pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk

industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah

yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Untuk mencegah sampah

cair adalah pabrik pabrik tidak membuang limbah sembarangan misalnya

membuang ke selokan.

 Sampah alam

Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses

daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai

menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi

masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

 Sampah manusia

Sampah manusia (Inggris: human waste) adalah istilah yang biasa

digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan

urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan

karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit

yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada

pemahaman manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui

sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk

didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing).

 Sampah Konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh (manusia)

pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang

ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia.

Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih

kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses

pertambangan dan industri.

 Limbah radioaktif

Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang

menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi

lingkungan hidupdan juga manusia. Oleh karena itu sampah nuklir
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disimpan ditempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan

aktivitas, tempat-tempat yang dituju biasanya bekas tambang garam atau

dasar laut (walau jarang namun kadang masih dilakukan).

2.3 Cara Kerja Mesin Pencacah Sampah

Mesin pencacah sampah merupakan mesin yang digunakan untuk mencacah

atau memotong sampah secara otomatis, mekanismenya sangat mudah, Sampah

sisa rumah tangga yang sudah dibuang, diambil dan di pilah, Kemudian

dimasukkan kedalam mesin pencacah sampah. Setelah itu sampah tersebut akan

diproses menjadi bagian-bagian kecil. Sumber tenaga utama dari sistem

penghancur ini adalah tenaga motor, dimana putaran dari elektromotor diteruskan

melalui pully yang akan memutar poros penghancur  sehingga poros tersebut akan

memotongbahan yang telah dimasukan pada tempat pencacahan. Dan hasil

cacahan akan keluar pada corong penampung pada bagian bawah.

2.4 Teori Dasar Perencananaan Elemen Mesin

2.4.1 Perencanaan Daya Motor

Untuk menghitung daya motor terlebih dahulu mendefinisikan daya yaitu:

Daya =

Daya motor (P) dihitung dengan :

P = T + ω   atau P = T . . . (R.S.Khurmi, 1980: 2)

Dimana :

P = Daya yang diperlukan (kW)

T = Torsi (N.m)

ω = Kecepatan sudut (rad/s)

n = Putaran motor (rpm)
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Torsi :

T = F.R (Robert L. Mott, 2009: 9)

Dimana:

T = Torsi (N.m)

F = Gaya yang bekerja pada mesin pencacah (N)

R = Jari – jari disk pisau (m)

2.4.2 Mata Pisau Penghancur

Mata pisau berfungsi untuk mencacah bahan organik menjadi potongan –

potongan kecil. Pencacahan yang baik harus menggunakan mata pisau yang tajam.

Hal ini dapat mempercepat pemotongan bahan dan membutuhkan tenaga yang

lebih kecil.

2.4.3 Poros

Poros merupakan salah satu bagian penting dari setiap mesin. Karena

hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama – sama dengan putaran, oleh

karenanya poros memegang peranan utama dalam transmisi dalam sebuah mesin.

Poros dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan penerusan dayanya (Sularso

dan Kiyokatsu Suga,2002:1) yaitu:

Gambar 2.1Poros
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1. Poros Transmisi

Poros macam ini mendapatkan beban puntir murni atau puntir dan lentur.

Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli

sabuk dan sprocker rantai dll.

2. Poros Spindel

Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas,

dimana beban utamanya berupa puntiran yang disebut spindel. Syarat

utama yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasi harus kecil dan

bentuk ukurannya harus teliti.

3. Poros Gandar

Poros seperti dipasang diantara roda – roda kereta barang, dimana tidak

mendapat beban puntir, bahkan kadang – kadang tidak boleh berputar,

disebut gandar. Gandar hanya memperoleh beban lentur kecuali jika

digerakkan oleh penggerak dia akan mengalami beban puntir juga.

Poros untuk umumnya biasanya dibuat dari baja batang yang ditarik dingin

dan difinis, baja karbon konstruksi (disebut bahan S – C) yang dihasilkan dari

ingot yang di – “kill” (baja yang dideoksidasikan dengan ferosilikon dan di cor;

kadar karbon terjamin) (JIS G3123).

Meskipun demikian bahan ini kelurusannya agak kurang tetap dan dapat

mengalami deformasi karena tegangan yang kurang seimbang misalnya bila diberi

alur pasak, karena ada tegangan sisa didalam terasnya. Tetapi penarikan dingin

membuat permukaan poros menjadi keras dan kekuatannya bertambah besar.

Untuk mengetahui jenis baja karbon yang sering dipakai untuk poros (lihat tabel

2.1 dibawah ini).
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Tabel 2.1 JIS G3123 batang baja karbon di finish dingin (sering dipakai untuk

poros). Sumber: ( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 330)

Lambang Perlakuan
panas

Diameter (mm)
Kekuatan

tarik
(kg/mm2)

kekerasan

HRC
(HRB)

HB

S35C-D
Dilunakan 20 atau kurang

21 - 80
58 - 79 (84) - 23

(73) - 17
-

144 - 216
Tanpa

dilunakan
20 atau kurang

21 - 80
63 - 82
58 - 72

(87) - 25
(84) - 19

-
160 - 225

S45C-D
Dilunakan 20 atau kurang

21 - 80
65 - 82
60 - 76

(89) - 27
(85) - 22

-
166 - 238

Tanpa
dilunakan

20 atau kurang
21 - 80

71 - 91
66 - 81

12 - 30
(90) - 24

-
183 - 253

S55C-D
Dilunakan 20 atau kurang

21 - 80
72 - 93
87 - 83

14 - 31
10 - 26

-
188 - 260

Tanpa
dilunakan

20 atau kurang
21 - 80

80 - 101
75 - 91

17 - 34
16 - 30

-
213 - 285

Hal – hal penting dalam perhitungan poros:

1. Kekerasan Poros

Harus direncanakan sehingga cukup kuat untuk menahan puntir dan

lentur, tarik atau tekan.

2. Kekuatan Poros

Kemampuan poros untuk menahan beban lentur atau defleksi puntir yang

terlalu besar.

3. Korosi

Kemampuan poros untuk tahan terhadap fluida yang korosit.

4. Putaran Kritis

Poros harus direncanakan sedemikian rupa sehingga putaran kerjanya

lebih rendah dari putaran kritis.

5. Bahan Poros

Dalam perencanaan poros harus diperhatikan bahan poros. Biasanya

poros untuk mesin tersebut dari baja batang yang ditarik dari definis, baja
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karbon konstruksi mesin (disebut baja S – C). Baja yang dioksidakan

dengan ferro silikon dan dicor. Bahan poros harus bersifat tahan aus,

umumnya dibuat dari baja paduan dengan pengerasan kulit yang sangat

tahan keausan. Contohnya: baja chrom nikel, molibden, baja chrom, baja

chrom molibden dan lain – lain.

Tabel 2.2 Baja Paduan Untuk Poros

Standar dan
macam

Lambang Perlakuan Panas Kekuatan Tarik
(kg/ mm2)

Baja khrom inkel
(JIS G 4102)

SNC  2 - 84
SNC  3 - 95
SNC 21 Pengerasan kulit 80
SNC 22 - 100

Baja khrom nilai
molibden
(JIS G 4103)

SNCM 1 - 85
SNCM 2 - 95
SNCM 7 - 100
SNCM 8 - 104
SNCM 22 Pengerasan kulit 90
SNCM 23 - 100
SNCM 25 - 120

Baja khrom
(JIS G 4104)

SCr 3 - 90
SCr 4 - 95
SCr 8 - 100
SCr 21 Pengerasan kulit 80
SCr 22 - 86

Baja
khrommolibden
(JIS G 4109)

SCM 2 85
SCM 3 95
SCM 4 100
SCM 5 106
SCM21 Pengerasan kulit 89
SCM22 - 99
SCM23 - 100

Pada umumnya baja diklasifikasikan baja lunak, baja liat, baja agak keras,

yang banyak dipilih untuk poros. Kandungna karbon dapat dilihat dalam tabel 2.4.
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baja agak keras umumnya baja yang di “kill”. Apabila diberi perlakuan panas

yang tepat menjadi bahan poros yang baik.

2.3 Baja Karbon Untuk Konstruksi dan Baja Batang yang DidefinisiUntuk Poros.

Standar dan
macam

Lambang Perlakuan
panas

Kekuatan tarik
(kg/mm2)

Keterangan

Baja karbon
konstruksi
mesin
(JIS G 4501)

S30C Penormalan 48
S35C - 52
S40C - 55
S45C - 58
S50C - 62
S55C - 66

Batang baja
yang difinis
dingin

S35C-D - 53
Ditarik dingin,
digerinda,
dibubut, atau
gabungan
antara hal-hal
tersebut

S45C-D - 60
S55C-D - 72

Sumber: (Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 7)

Tabel 2.4. Penggolongan Baja Secara Umum

Golongan Kadar C (%)
Baja lunak -0,25
Baja liat 0,2 – 0,3

Baja agak keras 0,3 – 0,5
Baja keras 0,5 – 0,8

Baja sangat keras 0,8 – 1

Sumber: ( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 4)

Meski demikian untuk perencanaan yang baik, tidak dapat dianjurkan untuk

memilih baja atas dasar klasifikasi yang terlalu umum. Sebaiknya pemilihan

bahan dilakukan atas dasar standart yang ada.
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Tabel 2.5Standart Baja

Nama Standar Jepang
(JIS)

Standar Amerika (AIS) Inggri (BS)
dari Jerman (DIN)

Bajak kontruksi
mesin

S29C AISI 1025, B5060 A25
S30C AISI 1030, B5060 A30
S35C AISI 1035, B5060 A35, DIN C35
S40C AISI 1040, B5060 A40
S45C AISI 1045, B5060 A45, DIN C45
S50C CK45
S55C AISI 1050, BS060 A50, DIN

S1.80.11 AISI 1056, BS060 A55
Baja lempa SF 40, 45, 50, 55 ASTM A105-73

Baja nikel khrom SF 40, 45, 50,55 ASTM A105-73
Baja nikel khrom SNCM 1 AISI 4337

SNCM 2 B5830M31
SNCM 7 AISI BS45, BS En 1990
SNCM 8 AISI 4340, B5817, M40, 816, M40
SNCM 22 AISI 4315
SNCM 23 AISI 4320, BS End325
SNCM 25 BS  En39 b

Baja khrom SCr 3 AISI 5135, BS530 A36
SCr 4 AISI 5140, BS530 A40
SCr 5 AISI 5145
SQ21 AISI 5115
SCr22 AISI 5120

Baja khrom
moalbden

SCM 2 AISI 4130, DIN 34 CrMo4

SCM 3 AISI 4135, BS708 A37,
DIN34CrMO4

SCM 4 AISI 4140, BST98, M40
SCM 5 DIN42CrMo4

AISI 4145, DIN50CrMo4

Sumber: ( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 5)

Perhitungan gaya yang terjadi pada poros menggunakan rumus sebagai

berikut:
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a. Daya Rencana poros pada transmisi menggunakan persamaan (Pd):= . (Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002:7)

Dimana :

Tabel 2.6.Faktor Koreksi Daya yang akan Ditransmisikan.

Daya yang Akan Ditransmisikan fc

Daya rata-rata yang diperlukan 1,2-2,0

Daya maksimum yang diperlukan 0,8-1,2

Daya normal 1,0-1,5

Sumber: ( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 7)

b. Momen Puntir Rencana pada poros transmisi dapat mengguanakan

persamaan (T) :

T = 9,74 x 105 (Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002:7)

Dimana :

c. Gaya tarik Sabuk-V pada pembebanan poros dapat menggunakan

persamaan :

(T1 – T2) = (Daryanto,2000: 117)

Dimana :

T = Torsi motor (kg.mm)

R = Jari – jari puli pada poros (mm)

Pd = Daya yang direncanakan (kW)

P = Daya yang diperlukan (kW)

= Faktor koreksi

T   = Momen puntir / Torsi (kg.mm)

Pd = Daya yang direncanakan (kW)

= Kec. putaran pada poros (rpm)
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d. Tegangan geser pada poros transmisi menggunakan persamaan := .. (Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 8)

Dimana :

τijin = Tegangan geser yang diijinkan (kg/mm2)

T = Kekuatan tarik (kg.mm)

d = Diameter poros (mm)≥ (aman)

e. Tegangan yang diijinkan dapat menggunakan persamaan := ( ) (Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 8)

Dimana:

= Tegangan geser yang diijinkan (kg/mm2)

= Kekuatan tarik (kg.mm)

Sf1 = Faktor keamanan untuk baja karbon, yaitu 6,0

= Faktor keamanan untuk baja karbon dengan alur

pasak dengan harga 1,3-3,0

f. Menentukan diameter poros≥ 5,1( ( . ) + ( . ) /
(Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 8)

Dimana :

= Diameter poros (mm)

= Faktor koreksi

T = Momen puntir (kg.mm)

= Tegangan geser yang diijinkan (kg/mm2)

M = Momen lentur (kg.mm2)

= Faktor koreksi
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2.4.4 Perencanaan Sabuk V

Sabuk digunakan untuk mentransmisikan suatu daya motor kebagian poros.

Pemilihan sabuk dan puli dilakukan agar tidak terjadinya kehilangan gaya – gaya

yang ditransmisikan. Sabuk – V merupakan sabuk yang tidak berujung dan

diperkuat dengan penguat tenunan dan tali. Sabuk – V terbuat dari karet dan

bentuk penampungnya berupa trapesium. Bahan yang digunakan untuk membuat

inti sabuk itu sendiri adalah terbuat dari tenunan tetoron.

Penampung puli yang digunakan berpasangan dengan sabuk juga harus

berpenampung trapesium juga. Puli merupakan elemen penerus putaran yang

diputar oleh sabuk penggerak.

(a) Sabuk V standart (b) Sabuk V sempit

Gambar 2.2 Persinggungan antara sisi sabuk V dan Alur Pully

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 172)

Bagian sabuk yang sedang membelit pada puli mengalami lengkungan

sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar (Sularso dan Kiyokatsu

Suga, 2002:163). Gaya gesekan yang terjadi juga bertambah karena bentuk

bajinya yang akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang

relatif rendah. Adapun bentuk konstruksi macam – macam penampang sabuk – V

yang umum dipakai terlihat pada gambar dibawah.
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Gambar 2.3 Konstruksi Sabuk – V dan Ukuran Penampang Sabuk – V

Pemilihan penampang sabuk – V yang cocok ditentukan atas dasar daya

rencana dan putaran poros penggerak. Daya rencananya sendiri dapat diketahui

dengan mengalihkan daya yang akan diteruskan dengan faktor koreksi yang ada.

Lazimnya sabuk tipe – V dinyatakan panjang kelilingnya dalam ukuran inchi.

Jarak antar sumbu poros harus sebesar 1,5 sampai dua kali diameter puli besar

(Sularso dan Kiyokatsu Suga,2002:166).

Sudut lilit atau sudut kontak θ dari sabuk pada antar puli penggerak harus

diusahakan sebesar mungkin untuk mengurangi selip antara sabuk dan puli dan

memperbesar panjang kontaknya. Transmisi sabuk dapat dibagi menjadi tiga

kelompok yaitu sabuk rata, sabuk dengan penampang trapesium dan sabuk dengan

gigi. Sebagian besar transmisi sabuk menggunakan sabuk – V karena mudah

pemakaiannya dan harganya yang murah. Kelemahannya dari sabuk – V yaitu

mudah pemakaiannya dan harganya yang murah. Kelemahannya dari sabuk – V

yaitu transmisi sabuk dapat memungkinkan untuk terjadinya slip. Oleh karena itu,

maka perencanaan sabuk – V perlu dilakukan untuk memperhitungkan jenis sabuk

untuk digunakan dan panjang sabuk yang akan digunakan.

Perhitungan yang digunakan dalam perencanaan sabuk – V dan puli antara lain:

a. Daya rencana sabuk – V dapat menggunakan persamaan (Pd) :

Pd = P. fc (Sularso dan Kiyokatsu Suga,2002:7)

Dimana :
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Pd = Daya yang direncanakan (kW)

P = Daya yang diperlukan (kW)

fc = Faktor koreksi

b. Momen rencana sabuk – V dapat menggunakan persamaan (T) :

T = 9,74 x 105 (Sularso dan Kiyokatsu Suga,2002:166)

Dimana :

T = Momen puntir / torsi (kg.mm)

Pd = Daya yang direncanakan (kW)

n1 = Kecepatan putaran pada poros (rpm)

c. Diameter Puli dapat menggunakan persamaan :

= (Sularso dan Kiyokatsu Suga,2002)

Dimana :

N1 = Putaran poros penggerak (rpm)

N2 = Putaran poros yang digerakkan (rpm)

dp = Diameter puli penggerak (mm)

Dp = Diameter puli yang digerakkan (mm)

d. Kecepatan sabuk dapat menggunakan persamaan :

V =
. .

(Sularso dan Kiyokatsu Suga,2002)

Dimana :

dp = Diameter puli penggerak (mm)

Dp = Diameter puli yang digerakkan (mm)

np = Putaran motor (rpm)

V = Kecepatan sabuk (m/s)
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e. Panjang Keliling sabuk – V dapat meggunakan persamaan (L) :

L = 2C + ( dp+ Dp) + (Dp – dp)
2

Dimana :

dp = Diameter puli penggerak (mm)

Dp = Diameter puli yang digerakkan (mm)

L = Panjang keliling sabuk (mm)

C = Jarak sumbu poros (mm)

f. Jarak sumbu poros puli penggerak menggunakan persamaan (C) :

b = (2 x L) – 3,14(dp + Dp)

C =
( )

(Sularso dan Kiyokatsu Suga,2002)

Dimana :

dp = diameter puli penggerak (mm)

Dp = diameter puli yang digerakkan (mm)

L = Panjang keliling sabuk (mm)

C = Jarak sumbu poros (mm)

g. Sudut kontak pada puli penggerak menggunakan persamaan (θ) :

b = 1800 -
( )

Faktor koreksi (Kθ) = 0,99 (Sularso dan Kiyokatsu Suga,2002)

Dimana :

dp = Diameter puli penggerak (mm)

Dp = Diameter puli yang digerakkan (mm)

L = Panjang keliling sabuk (mm)

C = Jarak sumbu poros (mm)

= Sudut kontak
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2.4.5 Bantalan

Bantalan adalah elemen mesin yang mampu menumpu poros beban

sehingga putaran atau gesekan bolak – baliknya dapat langsung secara halus,

aman dan panjang usia pemakaiannya. Bantalan harus cukup kokoh untuk

memungkinkan poros suatu mesin bekerja dengan baik.

2.4.5.1 Klasifikasi Bantalan

Bantalan dapat diklasifikasikan berdasarkan :

1. Berdasarkan dasar gerakan bantalan terhadap poros.

a. Bantalan luncur

Bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dengan bantalan karena

permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantara

lapisan pelumas.

b. Bantalan gelinding

Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar

dengan diam melalui pitmen gelinding seperti bola atau peluru, roll

yaitu antara roll jarum dengan roll bulat.

2. Atas dasar arah beban pada poros

a. Bantalan radial

Arah beban ditumpu bantalan ini adalah tegak lurus terhadap sumbu

poros.

b. Batalan aksial

Arah beban ini sejajar dengan sumbu poros.

c. Batalan gelinding khusus

Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus

sumbu poros.
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Gambar 2.4 Macam – macam Bantalan Luncur

Gambar 2.5 Macam – macam Bantalan Gelinding



24

Perhitungan yang digunakan dalam perencanaan bantalan antara lain :

1. Dalam perencanaan bantalan luncur dapat menggunakan persamaan :

a. Bantalan luncur dapat menggunakan persamaan (W) :

W = w . L

Dimana :

W = Beban bantalan (kg)

w = Beban per satuan panjang (kg /mm)

L = Panjang Bantalan (mm)

b. Momen maksimum bantalan luncur dapat menggunakan

persamaan (M) :

M =
.

=
.

c. Diameter poros pada bantalan luncur dapat menggunakan

persanaan :

d ≥ ,
Dimana :

ta = Tegangan lentur yang diijinkan (kg / mm)

d. Panajang Bantalan dapat menggunakan persamaan (L) :

L = . x ( )
Dimana :

(pv) a = faktor tekanan kecepatan maksimal yang digunakan.

e. Tekanan Permukaan dapat menggunakan persamaan (p) :

P = (kg/mm2)

f. Kecepatan Keliling dapat menggunakan persamaan :

V =
. .. (m/s)

g. Kecepatan Gesekan dapat menggunakan persamaan :

H =  µ . W
. .. (kg.m/s)
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h. Daya yang diperlukan untuk melawan gesekan dapat

menggunakan persamaan:

PH = (kw)

2.4.6 Pasak

Pasak adalah suatu elemen mesin yang dipakai untuk menetapkan bagian-

bagian mesin seperti roda gigi, pulley, kopling dan lain-lain pada poros momen di

teruskan dari poros ke naf atau dari naf keporos.

Pasak pada umumnya di golongkan menjadi beberapa macam. Menurut

letaknya pada poros dapat di bedakan antara pasak pelana, pasak rata, pasak

benam, dan pasak singgung yang umumnya berpenampang segi empat. Dalam

arah memajang dapat berbentuk tirus prismatis. Pasak benam primatis ada yang

khusus di pakai untuk pasak luncur. Pasak luncur memungkinkan pergeseran

aksial roda gigi dan lain-lain pada porosnya seperti pada splain, yang paling

umum di pakai adalah pasak benam yang dapat meneruskan momen yang besar.

Umumnya momen dengan tumbukan dapat di pakai pasak singgung.

Pada umumnya pasak benam mempunyai penampnag segi empat diman

terdapat bentuk prismatis dan tirus yang kadang–kadang diberi kepala untuk

memudahkan pencabutannya. Bahan pasak ini kadang-kadang dipilih yang lemah,

sehingga pasak akan lebih dahulu rusak daripada poros atau nafnya. Ini

disebabkan harga pasak yang murah serta mudah menggantinya.

Gambar 2.6 Macam-macam pasak
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Jika momen rencana dari poros adalah T (kg.mm) dan diameter poros

adalah ds (mm) maka gaya tangensial F (kg) pada permukaan poros adalah ;

F = ( )
Dengan :

F = gaya tangesial (kg)

T = torsi (kg.mm)

ds = diameter poros (mm)

Gambar 2.7 Dimensi pasak

Menurut gambar diatas gaya geser bekerja pada penampang mendatar ( b x

l) mm2 oleh gaya F (kg) dengan demikian tangensial geser yang terjadi :

V = ( ) (Sularsodan Kiyokatsu Suga, 2002)

Dengan :

F = gaya (kg)

T = tegangan geser (kg/mm2)

b = lebar pasak (mm)

l = panjang pasak (mm)
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Tabel 2.7Ukuran – ukuran pasak

(Sumber ; Sularso dan Kiyokatsu Suga,2002)

2.4.7 Perancangan Rangka

Dalam pemillihan material yang di pergunakan dalam perancangan rangka

mesin pencacah sampah organik kami menggunakan besi siku .

Gambar 2.8 Plat L
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 Keuntungan : Rangka harus tahan terhadap fibrasi,reduksi dan mampu

menahan beban mesin dan sampah yang akan di cacah. Bahan yang akan

pergunakan adalah besi siku, menurut kegunaan dan harganya realtif

murah serta sparepart banyak jual di toko.

 Kerugian : bahan besi L mudah berkarat, harus dilapisi cat tahan karat.


