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BAB III

METODOLOGI PERANCANGAN

3.1. FlowChart Perancangan

Gambar 3.1 Diagram Alur Perancangan
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3.2.   Studi Literatur

Pada awalnya dimulai dari pencarian pustaka pendukung seperti buku,

jurnal, paten, pustaka dari internet mengenai perancangan mesin penghancur

sampah organik. Perancangan ini diutamakan pada perancangan kontruksi dan

komponen utama mesin penghancur sampah organik.

3.3. Perhitungan

Pada tahap perhitungan ini, dimulai menghitung kapasitas mesin untuk

mengetahui berapa volume sampah organik yang bisa diproses untuk bahan dasar

kompos. Kemudian Daya dihitung untuk mengetahui berapa daya motor listrik

yang digunakan untuk menggerakkan poros pisau pencacah sampah organik. Dan

Gaya dihitung untuk mengetahui berapa gaya yang bekerja pada mesin

penghancur sampah tersebut.

3.4. Pisau Pencacah

Pada bagian ini berfungsi untuk memotong atau mencacah sampah organik

menjadi ukuran-ukuran kecil sehingga pada proses pengolahan dan pengomposan

akan semakin cepat.

3.5. Perancangan Poros

Poros merupakan salah satu bagian dari sisitem transmisi mesin penghancur

sampah, Putaran dari motor listrik diteruskan ke puli V-belt kemudian ke poros.

Poros ini berfungsi sebagai pemutar pisau pencacah serta untuk menahan beban

dari pisau pencacah.

3.6. Pulley dan V-belt

Dalam tahap ini pulley pada mesin penghancur sampah organik berjumlah 2

buah dengan ukuran Ø 70 mm, pully berfungsi untuk meneruskan putaran yang

diputar oleh motor listrik melalui sabuk-V. Jarak pulley 1 dan 2 berukuran 500

mm. Kemudian fungsi sabuk-V adalah untuk mentransmisikan daya motor listrik

kebagian poros. Sabuk-V merupakan sabuk yang tidak berujung dan diperkuat

dengan penguat tenunan dan tali. Dan terbuat dari karet dan bentuk

penampungnya  berupa trapesium.
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3.7. Perancangan Pasak

Pasak adalah suatu elemen mesin yang dipakai untuk menetapkan bagian-

bagian mesin seperti roda gigi, pulley, kopling dan lain-lain. Dalam perancangan

pasak pada mesin penghancur sampah organik menggunakan pasak tirus dengan

ukurannya b = 10 mm, l = 8 mm, dengan bahan pasak dipilih baja karbon S30C

yang memiliki kekuatan tarik 48 kg/mm2.

3.8. Perancangan Bantalan

Bantalan berfungsi sebagai tempat kedudukan poros, memperlancar putaran

poros, menahan gaya-gaya yang terjadi akibat pembebanan poros pada pencacah.

Berdasarkan referensi tabel 4.14 sularso, Dalam perancangan mesin penghancur

sampah organik ini menggunakan bantalan bola jenis terbuka dengan nomor

bantalan 6006.

3.9. Evaluasi Desain

Dalam tahapan evaluasi desain, ketika desain dengan perhitungan tidak

sesuai, maka kembali lagi ke tahapan perhitungan untuk melihat apakah data-data

yang telah dihitung benar atau tidak. Apabila data-data sudah sesuai atau benar

maka bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu gambar desain.

3.10. Gambar Desain

Dalam tahapan gambar desain mesin penghancur sampah organik ini, desain

gambar bisa di wujudkan dengan data-data dari hasil tahapan perhitungan.

Gambar desain adalah sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan supaya

benda yang dirancang, mempunyai fungsi atau berguna serta mempunyai nilai

keindahan.


