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ABSTRACK
In Indonesia, it is found in almost all provinces, from flat coastal areas to high
mountain areas. One result of the coconut is water and meat from coconuts which are used
for consumption. In general, the process of stripping and splitting young coconut still uses a
manual process so that it takes a lot of effort, a long time, and a sharp tool for peeling and
splitting young coconut. To overcome this it is necessary to design a young coconut splitting
tool that is more efficient, therefore the author wants to design a young coconut splitting
device with a hydraulic system.
In this planning the researchers conducted a study of literature for the initial stages of
the later stages of the research the researchers did the selection of what components would be
used in this design and what equipment would be used, this was done to save time in the
design process while making it easier for researchers to carry out the process planning After
all the equipment and materials are collected, then the researcher carries out the process of
assembling the tool and conducting the process of testing the tool.
From the calculation results obtained a conclusion with the motor used in the design
this time is 1HP, with a rotation speed of 60 rpm from the pulley diameter on the 75 mm shaft
and drive pulley diameter of 210 mm so as to produce a plan moment of 2289.41 Kg.mm and
power which can be transmitted at 0.794 Kg.m / s. for bearings used using ball type cast iron
6002, with a bearing life of 500000 operating hours, with bearing reliability 105000 ≥30000
(good) with shear stresses occurring at the peg 0.53 Kg / mm2 <4 Kg / mm2.
Keywords: young coconut, paring machine.
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2. Pulley
Desain Perancangan Alat Pengupas
Kelapa Muda

3. Eretan

4. Pisau

PERHITUNGAN
5. Pasak dan Poros

Data-data Perencanaan mesin Pengupas
dan Pembelah Kelapa Muda
1. gaya untuk mengupas kelapa muda =
0,64 KN (Fadli, 2016)
2. gaya untuk memotong kelapa muda =
2535 N

6. Bantalan

3. berat kelapa = 2,04 kg (berat rata-rata)
4. Sudut alpa setelah kelapa dikupas =
56° (Jarimopas dan dotton adar, 2005)
5.

Sudut beta sestelah kelapa dikupas =
76° (Jarimopas dan dotton adar, 2005)

6. Sudut alpa pisau pengupas = 56° dari
sumbu x
7. V-belt
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7. Sudut beta pisau pengupas = 76° dari

2.

sumbu y

Kecepatan Sabuk

ʋs =

8. Sudut kemiringan pisau (+) = 61° dari

ʋs =

bidang horizontal

= 5,49 m/s

Daya Yang Dibutuhkan Pada System
Pengupasan

Koreksi faktor kecepatan :

a. Daya yang disediakan untuk mesin

5,49 m/s < 30 m/s
3.

pengupas dan pembelah kelapa muda
PD

Panjang Sabuk
L=

=

(baik)

(75 + 210) + 2.250 +

= 813,68 mm
=

= 0,53kW
Perancangan Poros Pengupas

b. Daya rencana
1.

Momen Puntir poros

Pd = 1,2 . 0,53 kW
Tm = 9,74 x 105
= 0,636 kW
= 9,74 x 105

Dimana 1 kW = 1,341

= 593,444

kg.mm
= 0,636kW . 1,341
2.

Tegangan Geser Yang Diijinkan

= 0,853HP
τa =
Perencanaan Pulley
τa =

Dp2 =

= 4 kg/mm2
= 1400.

= 210 mm

3.

Diameter Poros

Perancangan V-Belt

ds = (

Kt.Cb. Tm)1/3

1.

ds = (

2.2. 593,444)1/3

Momen Rencana V-belt

= 20 mm

Tv = 9,74x105 ( )

Perancangan Bantalan
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= 9,74x10 (

)
1.

= 289,41

m
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Beban Radial Ekuivalen Spesifik (Pr

Pr = X.V.Fr + Y.Fa

a1 = 0,21 untuk keandalan
bantalan 99%

= 0,567 kg + 9,76 kg + 1,06 kg

a2 = 1 untuk bahan baja

= 11,39 kg

a3 = 1 untuk kerja normal

Fa : Beban aksial poros = 1 kg

Ln = 0,21 . 1 . 1 . 500000

Maka,

= 105000 jam operasi

Pr = 0,56 . 1 . 11,39 + 1,45
.1

Untuk pengecekan umur bantalan
baik apa tidaknya mempunyai

= 8,8 kg

syarat yang ditentukan :
2.

Faktor Kecepatan Bantalan
fn = (

)1/3

fn = (

)1/3

Ln ≥ 30000
105000 ≥ 30.000 (baik)

KESIMPULAN

= 0,405
3.

1. Daya
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yang

digunakan

untuk

menggupas dan membelah sesuai
fh = fn

dengan perhtiungan dengan daya: 1/2
Hp, torsi: 4980 Nmm dengan putaran

fh = 0,405

1440 rpm
2. Sabuk

= 17
4.

sebagai

transmisi

penghubung yang terbuat dari karet
Umur Nominal Bantalan

tipe A.

3

Lh = 500 Fh

= 500 . (17)3

v-belt

3. Spesifikasi pisau pengupas :
=

500000

a. Tebal pisau : 30 mm

jam

b. Jumlah pisau : 1 buah

operasi

c. Panjang pisau: 90 mm
5.

Keandalan Umur Bantalan

d. Lebar pisau : 50 mm
4. Poros yang di rekomendasikan 20mm,

Ln = a1 . a2 . a3 . Lh

menggunakan bahan mid strell (baja
Dimana :
6

lunak) karena material S30C dengan

https://docplayer.info/52324459-

kekuatan tarik 48 kg/mm2

Pembuatan-alat-pengupas-sabut-

5. Spesifikasi pasak :

kelapa-muda sistem-putar.html

a. Tinggi pasak : 7 mm

Khurmi, R.S., Gupta, J.K., 1979. Text

b. Tebal pasak : 7 mm

Book of Machine Design, Eurasia

c. Panjang pasak: 16 mm

Publising House., ltd Ram Nagar,

6. Bantalan menggunakan material besi

New Delhi.

cor dengan jenis bantalan bola terbuka

Lynkaran, Kannappa, 1994. Application of

dengan nomer 6002.
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