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KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  

  

 

Kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya menyebabkan 

tuntutan tinggi pada dunia usaha dan industri. Tamatan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) semakin dituntut untuk menjadi tenaga kerja 

tingkat menengah yang mempunyai kompetensi memadai. Untuk itu 

metode pembelajaran di SMK harus dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga dapat memenuhi dan sesuai dengan kondisi riil di dunia industri.  

Modul ini disusun untuk mendukung kegiatan pemelajaran pada 

Program Keahlian Teknik Gambar Mesin khususnya pada kompetensi 

Bekerja dengan mesin umum dengan mengacu pada standar kompetensi 

Kurikulum SMK 2004, yang merupakan kurikulum berbasis kompetensi. 

Diharapkan modul  ini dapat menjadi acuan bagi Peserta Diklat dan guru 

dalam mengembangkan pembelajaran di SMK,  yang hasil akhirnya adalah 

peningkatan kompetensi progam keahlian teknik gambar mesin Peserta 

Diklat SMK sebagai peningkatan daya saing di dunia industri. 

Disadari sepenuhnya bahwa modul ini masih belum sempurna, 

untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaannya. 

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan modul ini dan semoga modul ini bermanfaat. 

 

Yogyakarta, Desember 2004 

Penyusun, 

 

 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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PPEETTAA  KKEEDDUUDDUUKKAANN  MMOODDUULL 

 

A. DIAGRAM PENCAPAIAN KOMPETENSI  

Diagram ini menunjukan tahapan atau tata urutan kompetensi yang 

diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik dalam kurun waktu 

yang dibutuhkan serta kemungkinan multi exit-multi entry yang dapat 

diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

M12.3A Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi 

M18.1A Menggunakan perkakas tangan 

M2.5C11A Menggunakan alat ukur 

M2.7C10 Melakukan perhitungan - dasar 

M7.24A Mengoperasikan dan mengamati mesin/proses 

M7.28A 

M1.2FA 

M1.3FA 

M1.3FA 

M1.4FA 

M12.3A 

M18.1A 

M9.2A 

M2.5C11 
A 

M7.24A 

M2.7C10 

M7.32A 

M2.8C10 

M7.5A 

M2.13C5 

M7.15A 

M7.8A 

M7.7A 

M7.6A 

M7.10A 

M7.16A 

M7.11A 

M7.21A 

M7.18A 
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M2.8C10 Melakukan perhitungan - lanjut 

M2.13C5 Melakukan perhitungan matematis 

M9.2A Membaca gambar teknik 

M7.28A Mengoperasikan mesin NC/CNC (dasar) 

M7.32A Menggunakan mesin untuk operasi dasar 

M7.5A Bekerja dengan mesin umum 

M7.6A Melakukan Pekerjaan dengan mesin bubut 

M7.7A Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 

M7.8A Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda 

M7.15A Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC (dasar) 

M7.10A Menggerinda pahat dan ala t potong 

M7.11A Mengefrais (kompleks) 

M7.21A Membubut (kompleks) 

M7.16A Mengeset dan mengedit program mesin NC/CNC 

M7.18A Memprogram mesin NC/CNC (dasar) 

 

B. KEDUDUKAN MODUL 

Untuk mempelajari modul Bekerja dengan mesin umum ini 

peserta diklat wajib menempuh terlebih dahulu kompetensi-

kompetensi berikut : Mengukur dengan alat ukur mekanik 

presisi; Membaca gambar teknik; dan Menggunakan alat ukur. 
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GGLLOOSSSSAARRIIUUMM  

 

 

Height gage : Alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian 

benda 

Clearance : Celah; jarak bebas 

Toolholder : Pemegang alat potong pada mesin perkakas 

Chuck : Pemegang benda kerja (mesin bubut) 

Facing : Langkah kerja dengan pemakanan sedikit untuk 

meratakan permukaan  

Tool bits : Bahan dasar pahat untuk digerinda menjadi alat 

potong 

Template : Alat yang digunakan untuk menyesuaikan bentuk atau 

ukuran; pola 

Diametral pitch : Jarak antara dua roda gigi 

Fillet : Radius pada ujung/ sisi benda, untuk menghilangkan 

sisi tajam 

Flens : Bagian benda yang melebar biasanya digunakan 

untuk menempatkan baut pengunci dengan 

komponen lain 

Layout :Tata letak; kegiatan menggambar dan menandai  

benda kerja untuk menentukan lokasi dan ukuran 

Spindel : Poros dari motor penggerak 

Kaliper : Jangka; suatu poros atau batang untuk mengukur 

benda kerja 

Cup wheel : Roda batu gerinda berbentuk mangkuk, biasa 

digunakan untuk mengasah alat potong 
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BBAABB IIII
PPEEMMEELLAAJJAARRAANN

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Kompetensi  : Bekerja dengan mesin umum

Sub kompetensi : Menentukan urutan pekerjaan

Jenis kegiatan Tanggal Waktu
Tempat
belajar

Alasan
perubahan

Tanda
tangan

guru
Menggunakan

pahat rata pada

mesin bubut

Sub kompetensi : Memilih dan menentukan perkakas

Jenis kegiatan Tanggal Waktu
Tempat
belajar

Alasan
perubahan

Tanda
tangan

guru
Memasang dan

Menggunakan

pisau mesin frais

  Sub kompetensi  : Mengoperasikan mesin

Jenis kegiatan Tanggal Waktu
Tempat
belajar

Alasan
perubahan

Tanda
tangan

guru
Mengoperasikan

mesin bor
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Sub kompetensi : Mengukur komponen

Jenis kegiatan Tanggal Waktu
Tempat
belajar

Alasan
perubahan

Tanda
tangan

guru
Mengukur lintasan

luncur

Sub kompetensi : Menyetel dan merawat mesin

Jenis kegiatan Tanggal Waktu
Tempat
belajar

Alasan
perubahan

Tanda
tangan

guru
Preventative

maintenance
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B. KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar 1

Menggunakan Pahat Rata Pada Mesin Bubut

a. Tujuan 1

1) Peserta Diklat memahami urutan proses pengerjaan sesuai Standar

Operasi.

2) Peserta Diklat memahami jenis-jenis dan karakter alat potong.

3) Peserta Diklat terampil mengasah alat potong.

4) Peserta Diklat terampil dalam memasang alat potong pada mesin.

b. Uraian materi 1

Pahat bubut digunakan sebagai alat potong pada mesin bubut

untuk menyayat benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan. Pahat

bubut harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan jenis bahan

benda kerja yang akan dibubut.

Material dari pahat bubut harus mempunyai sifat-sifat: Keras,

sehingga sisi potong tahan untuk memotong benda kerja; Ulet, agar

sisi potong tidak mudah patah; Tahan panas; dan secara ekonomis

menguntungkan. Beberapa material pahat bubut yang sering

digunakan adalah Baja perkakas bukan paduan (unalloyed tool steel),

Baja Paduan (Alloy tool steel) termasuk didalamnya HSS, Cemented

carbide, Diamond Tips dan ceramics.

Pahat bubut harus digerinda untuk mengasah sisi potong. Ini

bertujuan supaya sisi potong mempunyai bentuk dan lokasi yang benar

terhadap tangkainya. Selain itu bentuk dari sisi potong harus dapat

menusuk benda kerja secara efisien untuk memperoleh efisiensi yang

tinggi dalam penyayatan logam. Pahat bubut yang digerinda akan

menghasilkan beberapa permukaan. Permukaan ini meliputi
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permukaan atas, sisi, dan muka. Permukaan ujung yang merupakan

sisi potong didapatkan dari pertemuan ketiga permukaan tersebut dan

radius G. Permukaan-permukaan ini perlu diketahui untuk mengasah

pahat dengan sudut yang sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan.

Gambar 1. Permukaan dan sudut pahat
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Fungsi Sudut Pahat

Terdapat 6 sudut utama yang memegang peranan penting dalam

pemesinan menggunakan pahat bubut. Sudut-sudut tersebut adalah:

1) Sudut Rake Sisi (Side Rake Angle)

Istilah Rake Sisi menunjukkan permukaan bagian atas yang

digerinda miring dengan membentuk sudut terhadap permukaan

potong sisi. Sudut ini ditunjukkan oleh sudut A pada gambar 1.

Sudut rake menentukan sudut ketika tatal meninggalkan benda

kerja dalam arah menjauhi permukaan potong sisi.

2) Sudut Rake Belakang (Back Rake Angle)

Istilah Rake Belakang menunjukkan permukaan atas yang

digerinda miring dengan membentuk sudut terhadap permukaan

ujung. Sudut ini diperlihatkan pada gambar 1 sebagai sudut B.

Sudut Rake Belakang secara total juga ditentukan oleh pemegang

pahat bubut. Besar sudut ini mempengaruhi sudut dimana tatal

meninggalkan benda kerja dalam arah menjauhi permukaan ujung.

Fungsi utama dari Sudut Rake adalah mengarahkan aliran tatal

meninggalkan permukaan benda kerja dan mengatur gaya potong.

Gaya potong ini harus didistribusikan secara merata pada masing-

masing permukaan sisi dan permukaan depan.

Gambar 2. a) Sudut Rake  Sisi  b) Sudut rake belakang
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3) Sudut Bebas Sisi (Side Clearance Angle)

Istilah Bebas Sisi (side relief) menunjukkan permukaan samping

yang digerinda miring dengan membentuk sudut terhadap

permukaan sisi potong. Sudut ini diperlihatkan pada gambar 1

sebagai sudut C. Bebas sisi ini mengkonsentrasikan gaya tusuk

yang timbul pada suatu daerah kecil di dekat permukaan sisi

potong.

4) Sudut Bebas Muka (Front Clearance Angle)

Istilah Bebas Muka  (end relief) berarti permukaan depan dari

pahat yang digerinda miring dengan membentuk sudut terhadap

permukaan ujung. Bebas muka mengkonsentrasikan gaya tusuk

yang timbul di daerah ujung (nose) pada permukaan depan.

Sudut ini ditunjukkan oleh sudut F pada gambar 1.

5) Sudut Sisi Potong Samping (Side Cutting Edge Angle)

Istilah Sisi Potong Samping menunjukkan permukaan samping

yang digerinda miring dengan membentuk sudut terhadap

permukaan sisi dari pahat. Sudut ini diperlihatkan pada gambar 1

sebagai sudut D. Sudut Sisi Potong Samping membentuk sisi

potong (cutting edge) dalam hubungannya dengan tangkai (shank)

pahat.

6) Sudut Sisi Potong Depan (End Cutting Edge Angle)

Istilah Sisi Potong Depan (Sudut E pada gambar 1)

menunjukkan permukaan depan yang digerinda miring dari ujung

membentuk sudut terhadap sisi tangkai bagian bawah. Sudut ini

membentuk sudut sisi potong dalam hubungannya dengan benda

kerja.

Sudut Sisi Potong ini mempunyai fungsi penting yaitu

memungkinkan pahat bubut menusuk benda kerja dengan beban

mula yang dijauhkan dari ujung pahat, yang merupakan bagian
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paling lemah pada pahat. Sudut ini secara bertahap melepaskan

beban pada pahat ketika dilakukan proses pemakanan.

Gambar 3. Sudut Sisi Potong a) Sisi Potong samping  b) Sisi Potong
Depan

Pemegang Pahat Bubut

Kebanyakan pahat bubut yang digunakan adalah berbentuk kotak

dan dicekam pada pemegang pahat standar (gambar 4.a). Pemegang

pahat (toolholder) ini dibuat dalam berbagai tipe dan bentuk untuk

memenuhi operasi pemesinan yang berbeda-beda. Secara umum,

toolholder  pada mesin bubut dibagi menjadi 3 jenis: Pemegang pahat

kiri, pemegang pahat kanan, dan pemegang pahat rata. Pemegang

pahat ini mempunyai lubang berbentuk persegi empat untuk

menempatkan pahat yang kemudian dijepit dengan baut penjepit (set

screw). Lubang pemegang pahat biasanya membentuk sudut 15

sampai 20° terhadap alasnya. Sudut ini juga mempunyai pengaruh

terhadap besaran sudut total dari Sudut Rake Belakang.

a) Pemegang Pahat Kiri    b) Pemegang Pahat kanan

c) Pemegang pahat rata/ lurus   d) Carbide Toolholder (rata)
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e) Pemegang pahat insert

Gambar 4. Pemegang pahat bubut (toolholder)

Pemegang pahat kiri (Gambar 4.a) digunakan untuk pemesinan

mendekati chuck atau pelat pembawa (faceplate) dan untuk menyayat

benda kerja dari kanan ke kiri. Pahat jenis ini ditandai oleh huruf L (left)

untuk menunjukkan arah pemakanan.

Pemegang pahat kanan (Gambar 4.b) digunakan untuk pemesinan

mendekati kepala lepas, untuk membubut  dari kiri ke kanan, dan

untuk pembubutan  facing. Pahat jenis ini ditandai oleh huruf R (right).

Pemegang pahat rata (Gambar 4.c) merupakan pemegang pahat

multiguna. Alat ini dapat digunakan untuk membubut dari kiri maupun

dari kanan dan digunakan juga untuk operasi pemesinan yang umum.

Pemegang pahat jenis ini ditandai oleh huruf S (straight).

Pemegang pahat carbide (Gambar 4.d) khusus digunakan untuk

pahat carbide. Pemegang pahat ini mempunyai lubang persegi empat

yang sejajar dengan alasnya. Didesain demikian karena pahat bubut

carbide harus dijepit dengan tanpa adanya Sudut Rake Belakang.

Pemegang pahat jenis ini ditandai oleh huruf C.

Pemegang pahat insert (Gambar 4.e) merupakan pemegang pahat

khusus untuk mata potong insert.

c. Rangkuman  1

Pemilihan pahat sangat menentukan dalam proses pembubutan.

Pahat bubut dibedakan menurut jenisnya menjadi pahat kiri, pahat

kanan dan pahat rata. Masing-masing jenis mempunyai fungsi

tersendiri dan memerlukan pemegang pahat yang khusus pula. Ujung

pahat ini harus selalu tajam. Untuk tetap menjaga ketajaman dari

pahat bubut maka perlu dilakukan penggerindaan pahat pada mesin
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gerinda. Dalam menggerinda pahat ini perlu diperhatikan sudut-sudut

yang dibuat oleh masing-masing permukaan sisi pahat, supaya

diperoleh efisiensi yang maksimal.

d. Tugas 1

1. Amatilah pahat bubut rata yang terdapat pada bengkel anda!

2. Ukurlah masing-masing sudut permukaannya!

e. Tes Formatif 1

1. Ada berapa sudut utama pada pahat bubut? Sebutkan masing-

masing!

2. Apa fungsi dari sudut rake?

3. Apa fungsi dari sudut bebas sisi?

4. Apa fungsi dari sudut bebas muka?

5. Sebutkan macam-macam pemegang pahat dan jelaskan fungsinya!

f. Kunci jawaban formatif 1

1. Sudut Rake Sisi, Sudut Rake Belakang, Sudut Bebas Sisi, Sudut

Bebas Muka, Sudut Sisi Potong Samping, Sudut Sisi Potong Depan.

2. Fungsi dari Sudut Rake adalah untuk mengarahkan dan mengatur

aliran tatal meninggalkan permukaan benda kerja dan mengatur

gaya potong yang kemudian didistribusikan secara merata pada

masing-masing permukaan sisi dan permukaan depan.

3. Untuk mengkonsentrasikan gaya tusuk yang timbul pada suatu

daerah kecil di dekat permukaan sisi potong.

4. Untuk mengkonsentrasikan gaya tusuk yang timbul di daerah ujung

(nose) pada permukaan depan.

5. Macam-macam pemegang alat pahat:
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a. Pemegang pahat kiri, digunakan untuk menyayat benda kerja

dari kanan ke kiri. Utamanya untuk pemesinan mendekati chuck

atau pelat pembawa (faceplate).

b. Pemegang pahat kanan, untuk membubut  dari kiri ke kanan,

pembubutan  facing, dan pemesinan mendekati kepala lepas.

c. Pemegang pahat rata, digunakan untuk membubut dari kiri

maupun dari kanan dan digunakan juga untuk operasi

pemesinan yang umum.

d. Pemegang pahat carbide, digunakan khusus untuk pahat

carbide.

e. Pemegang pahat insert, digunakan khusus untuk mata potong

insert.
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g. Lembar kerja

Alat dan Bahan :

1. Mesin gerinda pedestal dengan coolant

2. Kacamata pelindung (googles)

3. Busur derajat, mistar baja, penggores, Jangka sorong

4. Pemegang pahat kiri

5. Tool bits Mild Steel ½“ x ½“ x 70 mm

Keamanan dan keselamatan

1. Hati-hati dalam menggunakan peralatan yang berputar seperti

mesin gerinda!

2. Gunakan selalu kacamata pelindung dan gunakan pakaian kerja

yang sesuai.

3. Letakkan alat-alat ukur dan layout secara terpisah dan disusun rapi

pada meja bangku!

4. Gunakan cairan pendingin (coolant) sesering mungkin saat

penggerindaan pahat untuk menghindari panas berlebihan.
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Langkah Kerja

1. Check ukuran benda kerja dan persiapkan alat-alat perlengkapan

mesin gerinda yang akan dipergunakan.

2. Jalankan mesin gerinda, periksa apakah ada kesalahan.

3. Mulailah menggerinda pada permukaan bidang sebelah kiri dengan

sudut bebas sisi 12° dan sudut mata potong 10° sebagai acuan.

4. Gerinda permukaan bagian depan dengan sudut bebas muka 10°

dan sudut bebas 80°.

5. Lanjutkan penggerindaan pada permukaan atas dengan rake angle

12°.

6. Ulangi penggerindaan untuk menghaluskan ketiga sudut diatas.

7. Periksa masing-masing sudut bebas pada tiap permukaan pahat.

8. Pasang pahat pada pemegang pahat kiri.

9. Cek ukuran dengan template ukur sudut

10.  Serahkan hasil pekerjaan anda kepada instruktur.
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2.  Kegiatan Belajar 2

      Memasang Dan Menggunakan Pisau Mesin Frais

a. Tujuan  2

1) Peserta Diklat mampu memilih dan menentukan perkakas sesuai

pekerjaan.

2) Peserta Diklat mampu memasang alat potong dengan benar.

b. Uraian Materi 2

Mesin frais digunakan untuk menghasilkan permukaan benda kerja

secara akurat dengan gerak utama berputar (pisau berputar terhadap

sumbu yang tetap). Pemilihan dan penggunaan pisau frais yang tepat

harus dipraktekkan dalam upaya memperoleh hasil yang optimum.

Selain pemilihan kecepatan spindel yang tepat, operator mesin

perkakas harus mengetahui bagaimana unjuk kerja mesin frais pada

penggunaan pisau frais dan kelonggaran yang berbeda-beda.

Jenis-jenis pisau frais

Pisau frais dibuat dalam bermacam-macam jenis dan ukuran. Secara

garis besar, jenis-jenis pisau frais tersebut adalah:

1) Pisau Mantel

Pisau mantel digunakan untuk mengefrais permukaan datar,

alur lebar yang dangkal dan frais bertangga. Terdapat pisau mantel

bersisi potong lurus yang digunakan untuk pemakanan tipis dan

pisau mantel bersisi potong spiral yang digunakan untuk

pemakanan tebal dan pada benda kerja yang besar. Apabila bidang

permukaan yang akan difrais lebar, digabungkan  pasangan pisau

mantel spiral yang mempunyai diameter sama dengan arah spiral

yang berlawanan.
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2) Pisau Sudut

Pisau sudut mempunyai mata potong yang paralel maupun

tegak lurus terhadap poros pemakanan. Pisau sudut tunggal

digunakan untuk mengefrais sudut pada sisi benda kerja,

mengefrais sambungan ekor burung, mengefrais serong sudut

benda kerja, mengefrais  dan mengefrais alur sudut yang lurus

pada permukaan radial. Pisau sudut ganda digunakan untuk

mengefrais alur V dan mengefrais alur spiral.

3) Pisau Pembentuk

Pisau bentuk digunakan untuk membentuk profil secara teliti

dan hanya untuk tujuan khusus. Terdapat bermacam-macam jenis

pisau pembentuk yang disesuaikan dengan fungsinya. Pisau roda

gigi digunakan untuk membuat profil gigi dari roda gigi dengan

menggunakan sistem modul dan diametral pitch. Pisau roda cacing

digunakan untuk finishing roda gigi cacing. Pisau gigi rantai

digunakan untuk membuat roda-roda rantai. Ukuran pisau

tergantung pada jumlah gigi rantai yang akan dibuat. Pisau alur

digunakan untuk membuat pasak luar pada poros. Pisau lengkung

digunakan untuk membentuk bidang cembung. Pisau cekung

digunakan untuk membentuk alur cekung. Pisau pembulat sudut

digunakan untuk membentuk fillet pada sudut benda kerja. Pisau

Pembentuk Peluas digunakan untuk membuat alur peluas.

4) Pisau Sisi dan Muka

Pisau sisi dan muka mempunyai bentuk cakram dengan sisi

potong pada tiap sisinya. Pisau ini digunakan untuk mengefrais

bidang vertikal, mengefrais bertangga, mengefrais alur A,

mengefrais V-90. mengefrais pasang sejajar, mengefrais bidang

bawah dengan mesin vertikal.



22

Gambar 5. beberapa jenis pisau frais

5) Pisau Gergaji

Digunakan untuk memotong putar ,membuang kelebihan

logam sebelum proses frais membuat alur yang sempit dan

membuat alur sudut.

6) Pisau Alur

Digunakan untuk mengefrais alur, mengefrais alur pasak dan

mengefrais bidang rata sempit. Bentuknya menyerupai pisau sisi

dan muka hanya saja sisi potong hanya terdapat pada lingkarannya

saja.
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7) Pisau Muka

Digunakan untuk menghasilkan permukaan yang rata pada

mesin vertikal, meratakan tepi benda kerja pada mesin horisontal

dan mengefrais alur dangkal dan mengefrais bertangga.

8) Pisau Jari

Digunakan untuk mengefrais alur, mengefrais pasak,

mengefrais bidang rata pada permukaan miring atau lengkung,

mengefrais dudukan baut dan memperbaiki kesalahan letak lubang.

9)  Pisau Alur T

Pisau alur T dibuat dengan tangkai lurus atau tirus. Sisi potong

terdapat pada tiap sisi. Alur T dikerjakan dengan terlebih dahulu

membuat alur dengan frais jari, lalu bagian bawah diperlebar

menggunakan pisau alur T.

10) Pisau Ekor burung

Pisau ini digunakan untuk mengefrais sisi ekor burung. Ujung

pemotong mempunyai pisau bersudut tunggal dengan diameter

yang lebih kecil

11) Pisau alur pasak benam

Pemotongan alur menurut lingkaran dari pisau. Digunakan

untuk membuat alur pasak cekung yang sama dengan ukuran

pasak. Pemilihan diameter, lebar dan dalam dapat diperoleh pada

diagram pisau.

Mengasah Pisau Frais

Selama proses mengefrais berjalan, mata potong dari pisau frais

akan semakin aus. Mata potong yang tumpul mengakibatkan ketidak

akuratan benda kerja dan permukaan yang dihasilkan tidak bersih.

Sehingga pisau frais perlu diasah pada pengasah pisau frais.
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Gambar 6. Penggerindaan pisau frais a) Batu gerinda cup wheel  b)
Tooth stay

Selama proses penggerindaan, pisau ditekan pada tooth stay

dengan menggunakan satu tangan. Tangan yang satunya

menggerakkan meja  dan cutter menuju batu gerinda cup wheel.

Sehingga akhirnya semua gigi terasah secara bergantian.

Memasang Pisau Frais

Pisau frais harus dapat berputar tanpa adanya hentakan, sehingga

mata potongnya tidak cepat mengalami aus. Selain itu pisau potong

yang tidak berputar dengan benar akan mengakibatkan perbedaan

kedalaman pemakanan.

Gambar 7. Pemasangan pisau frais
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c. Rangkuman 2

Mesin frais adalah mesin perkakas untuk mengerjakan permukaan

beda kerja menggunakan pisau frais sebagai pahatnya. Mesin frais

mempunyai gerak utama berputar. Pisau frais yang digunakan pada

mesin frais mempunyai jenis yang bermacam-macam dan dipilih sesuai

dengan pekerjaan yang diinginkan. Untuk menghindari cacat produksi

karena keausan pisau frais, maka perlu dilakukan pengasahan dengan

mesin gerinda. Pemasangan pisau frais pada mesin pun harus tepat

dan tidak diperkenankan adanya hentakan supaya umur pisau lebih

lama dan benda kerja yang dihasilkan tidak cacat produksi.

d. Tugas 2

1. Amatilah mesin frais dan kelengkapannya, serta macam-macam

pisau frais di bengkel anda!

2. Periksa kelengkapan alat penjepit pisau frais!

3. Buatlah sketsa mengenai pemasangan pisau iris pada mesin frais!

e. Tes Formatif 2

1. Apakah fungsi dari Pisau Sisi dan Muka?

2. Jelaskan cara pembuatan alur T!

3. Mengapa pisau frais perlu digerinda?

4. Sebutkan kelengkapan alat pemegang pisau frais pada mesin frais!

f. Kunci jawaban formatif 2

1. Pisau sisi dan muka mempunyai bentuk cakram dengan sisi potong

pada tiap sisinya. Pisau ini digunakan untuk mengefrais bidang

vertikal, mengefrais bertangga, mengefrais alur A, mengefrais V-90.

mengefrais pasang sejajar, mengefrais bidang bawah dengan

mesin vertikal.
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2. Alur  T dikerjakan dengan terlebih dahulu membuat alur dengan

frais jari, lalu bagian bawah diperlebar menggunakan pisau alur T.

3. Karena pada proses mengefrais, pisau frais akan mengalami

keausan. Pisau yang tumpul akibat aus menyebabkan hasil benda

kerja yang tidak akurat dan permukaan yang tidak rata.

4. Spindel mesin frais, arbor, baut pengunci arbor, kerah, pasak,

kerah bantalan arbor, kerah bantalan pendukung, lengan mesin,

penyangga dan baut pengunci penyangga.

g. Lembar kerja 2

Alat dan Bahan :

1. Mesin frais horisontal, perlengkapan pemegang pisau frais

2. Pisau frais mantel sisi potong spiral

3. Kunci Pas

4. Kain

Keamanan dan keselamatan

1. Lindungi tangan dengan kain apabila memegang sisi potong pisau.

2. Jangan gunakan kunci atau mur yang rusak.

3. Gunakan pakaian kerja bengkel.

Langkah Kerja

1. Setel putaran spindel pada putaran rendah

2. Bersihkan lubang tirus spindel dan batang tirus arbor

3. Pasang arbor ke spindel mesin, putar arbor untuk meluruskan

pasak pembawa ke alur arbor

4. Pegang batang arbor pada dudukan spindel, sekrupkan dan

kencangkan dengan kunci pas

5. Gerakkan meja mesin ke dalam dengan memutar roda tangan

sampai dekat ke bidang vertikal mesin.



27

6. Periksa secara visual apakah benda kerja atau pemegang benda

kerja bebas dari bagian depan flens arbor

7. Bersihkan muka kerah dan dorong kerah-kerah tersebut rapat ke

flens arbor

8. Cabut kerah terluar dari arbor, pasang pasak pada alur arbor,

rasakan apakah geseran pasak pas pada alur.

9. Periksa secara visual apakah pasak akan menonjol ke dalam kerah

pada tiap sisi pisau

10.Pasang kembali kerah pada arbor dan diputar untuk meluruskan

alur kerah ke pasak

11.Periksa secara visual apakah sisi potong pisau mengarah ke

putaran spindel lalu dorong pisau ke arbor

12.  Putar pisau untuk menempatkan alur pasak dan dorong sampai

rapat ke bidang kerah.

13.Periksa kedudukan pisau ke permukaan benda yang akan

dikerjakan

14.Setel meja pada kedudukan yang diperlukan

15.Geser kerah ke dalam arbor, putarlah seperlunya sampai alur pasak

lurus pada pasak

16.Periksa secara visual letak  kerah, harus ada yang menonjol keluar

melebihi benda kerja

17.Geser kerah bantalan dukung pada arbor.

18.Geser lagi kerah ke arbor sampai menonjol pada bagian ulir arbour.

19.Periksa secara visual apakah penonjolan ulir arbor masih cukup

untuk mengunci penuh mur. Pasang mur dan kencangkan dengan

tangan.

20.Longgarkan mur pengunci lengan mesin.

21.Dorong lengan mesin keluar, periksa secara visual apakah pe-

nonjolan sudah sampai ujung terluar bantalan luncur
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22.Lap bagian-bagian lengan mesin dan penyangga

23.Periksa secara visual kelurusan penyangga dan lengan mesin

24.Pasang penyangga pada lengan mesin, geserkan sampai bidang

luar penyangga rata dengan ujung lengan mesin

25.Kencangkan mur penyangga pada lengan mesin

26.Geser lengan mesin ke dalam kedudukan yang mendekati tengah-

tengah dari panjang bantalan luncur

27.Kunci sekrup lengan mesin dengan kuat

28.Tempatkan kunci pas pada mur dengan handel mendekati vertikal

dan keraskan perlahan-lahan.
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3. Kegiatan Belajar 3

Mengoperasikan Mesin Bor

a. Tujuan  3

1) Peserta Diklat mampu mengidentifikasi urutan proses pengerjaan

benda kerja pada mesin bor.

2) Peserta Diklat mampu memilih alat pemegang benda kerja.

3) Peserta Diklat terampil menggunakan alat-alat bantu pencekaman

benda kerja pada mesin perkakas.

4) Peserta Diklat mampu mengoperasikan mesin bor.

b. Uraian Materi 3

Mesin bor (drilling machine) umum digunakan untuk membuat

lubang pada benda kerja. Supaya mendapatkan suatu hasil benda

kerja yang baik dan sesuai dengan standar, perlu dilaksanakan urutan

proses pengerjaan benda dalam mesin bor tersebut. Proses ini meliputi

tata letak (layout), pemilihan mata bor (drill) dan pemegangnya dan

pencekaman benda kerja dan perlengkapannya, sebelum akhirnya

pengerjaan bor itu sendiri.

Tata letak perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk

penentuan lokasi lubang yang akan dibor, terutama apabila lubang

tersebut berpasangan dengan benda kerja atau komponen lain. Alat

yang digunakan untuk menentukan lokasi adalah: Penggores (scriber),

penitik (punch) dan, penggaris siku dan alat bantu lainnya

Gambar 8. Alat-alat yang digunakan untuk penentuan tata letak lubang
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Macam-macam mata bor dan pemegangnya

Mata bor yang digunakan pada mesin bor disesuaikan dengan

bentuk yang diinginkan. Secara umum terdapat twist drill, bor senter,

reamer untuk melebarkan lubang sampai ukuran yang teliti, konterbor

(counterbore), kontersing (countersink), spot face, boring dan tap.

a. Drilling b. Countersink   c.  Counterboring d. Spot facing

      e. Boring  f. Reaming      g. Taping      h. Bor senter

Gambar 9. Mata bor yang dapat digunakan pada mesin bor

Pemegang mata bor menyesuaikan dengan bentuk dari tangkai

mata bor. Mata bor dengan tangkai lurus biasanya berdiameter kecil

(kurang dari ½”), digunakan pada mesin bor yang dapat dipindah-

pindahkan. Mata bor bertangkai tirus dijepit dengan menggunakan alat

pemegang yang mempunyai lubang tirus dan dimasukkan langsung ke

dalam poros mesin bor. Alat pemegang ini akan terletak segaris

dengan sumbu poros pada mesin bor. Apabila lubang pada poros

spindle terlalu besar untuk tangkai tirus, digunakan suatu sarung.

Namun apabila lubang spindle ini terlalu sempit, digunakan soket

untuk menempatkan mata bor, kemudian soket ini dijepit pada poros

spindle.
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b)

      c)

            a)

Gambar 10.  Pemegang mata bor lurus  b) Sarung  c) Soket

Benda kerja yang dikerjakan dengan mesin bor perlu dijepit dan

didukung oleh alat pemegang yang benar, dengan cara yang tepat

pula. Benda kerja yang tidak dicekam dengan baik pada alat penjepit

dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan memberikan hasil akhir

komponen yang buruk dan tidak memenuhi standar.

Gambar 11. Pemegang benda kerja pada mesin bor
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Peralatan pemegang benda kerja

Beberapa alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja pada mesin

bor adalah:

1. Ragum (vise)

Ragum digunakan pada meja mesin bor untuk memegang

dan mendukung benda kerja yang akan dibor.

Gambar 12. Pemegang benda kerja dan perlengkapannya
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2. Paralel

Paralel adalah sepasang batang lurus yang dikerjakan

dengan pemesinan presisi. Paralel digunakan untuk menaikkan

benda kerja sehingga operator dapat membuat lubang bor

menembus benda kerja tanpa menimbulkan kerusakan/cacat

pada ragum atau meja mesin bor. Paralel harus diletakkan

sedemikian rupa sehingga tidak ketika dilakukan pengeboran

menembus benda kerja, mata bor tidak merusak paralel

tersebut.

3. Pelat siku (angle plate)

Pelat siku banyak digunakan untuk memegang benda kerja.

Alat ini dilengkapi dengan lubang-lubang alur paralel untuk

menempatkan baut T.

4. Baut-T (T-bolts)

Meja mesin bor pada umumnya telah dilengkapi dengan alur

T (T-slots) sehingga Baut T akan dapat dimasukkan untuk

mengencangkan benda kerja atau alat pemegang benda kerja

pada meja (contohnya ragum). Baut T harus mempunyai kepala

baut yang kuat yang dapat dipasang pas dengan alur T pada

meja.

5. Blok Bertingkat (Step Block)

Untuk dapat memegang dengan benar bentuk tertentu dari

benda kerja, terkadang digunakan Blok Bertingkat yang

digabung dengan pelat pita (strap).

6. Ulir sekrup Jack (Jackscrew)

Ulir sekrup Jack adalah alat pendukung benda yang dapat

disetel dan berfungsi layaknya dongkrak. Digunakan apabila

memerlukan banyak penyetelan yang berbeda-beda pada mesin

bor.
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7. Blok V (V-Block)

Blok V digunakan untuk memegang benda kerja berbentuk

bundar. Diameter benda kerja menentukan ukuran dari Blok V

yang digunakan. Beberapa Blok V dilengkapi dengan Klem

berbentuk U untuk memegang benda kerja dengan aman.

8. Jig

Jig dari mesin bor (drill jig) digunakan apabila beberapa

komponen akan dibor dengan proses yang sama. Dengan

bantuan jig, masing-masing lubang bor  pada tiap komponen

akan terletak pada lokasi yang sama. Jig biasanya digunakan

pada komponen yang diproduksi massal sehingga setiap

komponen dapat saling digantikan dengan komponen yang lain.

Gambar 13. Penggunaan jig pada untuk memegang benda kerja

Pencekaman benda kerja biasanya menggunakan penggabungan

dari alat-alat di atas. Seperti contoh pada gambar berikut, untuk

memegang benda kerja poros yang bundar diperlukan Blok V, Blok

bertingkat, Baut T dan Strap. Dengan demikian benda kerja akan

dapat dibor dengan aman dan presisi. Contoh lain adalah penggunaan

plat siku, Klem C dan strap seperti pada gambar berikut:
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Gambar 14. Cara pencekaman benda kerja

c. Rangkuman 3

Mengetahui urutan pengerjaan benda kerja adalah penting. Urutan

pengerjaan ini meliputi pembuatan tata letak, persiapan alat potong

dan pemegangnya, pencekaman benda kerja, dan penyetelan pada

mesin bor. Benda kerja harus dijepit dengan baik pada meja kerja

untuk mendapatkan hasil yang teliti dan sesuai standar.

d. Tugas 3

4. Amatilah mesin bor dan kelengkapannya pada bengkel anda!

5. Periksa kelengkapan alat penjepit benda kerja!

6. Apakah kegunaan dari masing-masing alat tersebut? Bila ada yang

belum jelas bisa ditanyakan pada instruktur.

e. Tes Formatif 3

1. Apa saja urutan proses pengerjaan pada mesin bor?

2. Mengapa benda kerja perlu dijepit dengan benar?

3. Sebutkan macam-macam alat penjepit benda kerja!

4. Sebutkan fungsi dari drilling jig!
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f. Kunci jawaban formatif 3

1. a) Pembuatan tata letak (layout).

 b) Pemilihan mata bor yang akan digunakan dan pemegangnya.

c)  Pencekaman benda kerja pada meja bor menggunakan penjepit

benda kerja.

d) Pengaturan putaran spindle dan pemakanan mata bor.

2. Untuk menghindari kecelakaan kerja dan supaya menghasilkan

benda kerja yang presisi dan tepat.

3. Ragum, blok bertingkat, plat siku, paralel, klem C, blok V, pelat pita,

Baut penjepit T, Ulir sekrup Jack.

4. Jig digunakan apabila beberapa komponen akan dibor dengan

proses yang sama. Dengan menggunakan jig, masing-masing

lubang bor  pada tiap komponen akan terletak pada lokasi yang

sama. Jig ini biasa digunakan pada komponen yang diproduksi

massal sehingga setiap komponen dapat saling digantikan dengan

komponen yang lain.

g. Lembar kerja 3



37

Alat dan Bahan :

1. Mesin bor, bor senter, twist drill ∅ 8 mm, contersing

2. Penggores, penitik, palu plastik, penggaris siku, jangka sorong

3. Blok bertingkat, Baut T, Paralel, pelat pita

4. Benda kerja (gambar diatas)

5. Mild Steel, 1“ x ½“ x 130 mm

Keamanan dan keselamatan

1.  Selalu gunakan alat-alat penjepit untuk meletakkan benda kerja

pada meja mesin bor.

2. Atur kecepatan putar dan pemakanan mata bor dengan benar.

Kesalahan dalam pengaturan dapat membuat mata bor patah dan

mencelakai operator.

3. Gunakan mata bor yang tajam. Asah terlebih dahulu apabila tumpul.

4. Gunakan pakaian kerja bengkel, sarung tangan pengaman dan

Kacamata pengaman.

5. Pakailah pendingin selama proses pengeboran berlangsung.

Langkah Kerja

1.  Buatlah tata letak pada beda kerja terlebih dahulu menggunakan

alat-alat yang tersedia. Tandai pusat lubang menggunakan penitik

dan palu plastik.

2. Jepit benda kerja menggunakan alat-alat penjepit yang tersedia.

3. Pilihlah mata bor yang sesuai berikut alat pemegangnya.

4. Atur putaran spindle dan pemakanan dari mata bor.

5. Buatlah senter terlebih dulu untuk petunjuk mata bor.

6. Mulailah pengeboran semua lubang menggunakan mata bor.

7. Buatlah kontersing dengan mata bor kontersing.

8. Cek ukuran benda kerja yang dihasilkan.
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4. Kegiatan Belajar 4

      Mengukur Lintasan Luncur

a. Tujuan 4

1) Peserta Diklat mengetahui jenis-jenis alat ukur yang digunakan

dalam mesin perkakas

2) Peserta Diklat memahami teknik pengukuran dan tanda toleransi

3) Peserta Diklat terampil menggunakan alat ukur untuk pengukuran

pada mesin perkakas

b. Uraian materi 4

Dalam menggunakan mesin perkakas setiap benda kerja harus

dikerjakan secara akurat sesuai ukuran dan toleransinya. Pengukuran

yang cermat adalah penting untuk menjamin pengepasan dan mampu

kerja dari setiap komponen setelah dirakit dengan komponen yang lain.

Operator mesin perkakas harus mampu menggunakan alat ukur

dengan cepat dan tepat.

Alat ukur digolongkan menjadi dua, yaitu alat ukur semi presisi dan

alat ukur presisi. Yang termasuk alat ukur semi presisi adalah Mistar

baja,  Pengukur kedalaman, Kaliper, Alat ukur kombinasi dan alat ukur

celah. Sedangkan alat ukur presisi menggunakan skala yang lebih

presisi untuk pengukuran sampai toleransi terkecil. Contoh alat ukur

presisi adalah micrometer, jangka sorong, jam ukur dan height gage.

Alat ukur semi presisi

Mistar baja digunakan untuk mengukur secara linear komponen-

komponen  yang tidak memerlukan akurasi tinggi. Pengukuran akan

cukup akurat apabila sisi ujung mistar menempel pada komponen yang

diukur (gambar 15.a,b dan c). Namun setelah lama digunakan, ujung

mistar akan mengalami aus. Sehingga untuk pengukuran yang lebih
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presisi pengukuran dimulai dari skala angka satuan hasil pengukuran

nantinya dikurangi satu (Gambar 15.d)

(a)   (b)       (c)          (d)

Gambar 15. Pengukuran menggunakan mistar baja

Pengukur kedalaman (depth gage) digunakan untuk mengukur

lubang, slot dan lain-lain. Alas dari alas ini dibuat dari baja dengan

perlakuan panas, sedangkan mistar pendek dibuat dari baja temper.

Mistar bergerak pada slot alas dan dikunci menggunakan baut

pengunci yang dikartel.

Kaliper celah biasa digunakan untuk memeriksa jarak-jarak yang

kecil atau ukuran celah-celah diantara dua permukaan. Tiap set terdiri

dari 10 buah kaliper atau lebih, dijepit pada penjepit baja dengan pena.

      (a)     (b)

Gambar 16. a) Alat ukur kedalaman  b) Alat ukur celah

Kaliper/ jangka terdiri dari kaliper luar dan kaliper dalam. Kaliper

luar digunakan untuk mengukur permukaan luar dari benda bulat

maupun rata. Kaki dari kaliper ini membengkok ke luar sehingga dapat

digunakan untuk mengukur silinder yang besar. Kaliper dalam

digunakan untuk mengukur lubang, lebar slot, alur pasak dan
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permukaan terbuka yang lain. Untuk memperoleh hasil pengukuran

maka perlu dipindahkan ukuran ke mistar baja maupun menggunakan

micrometer.

(a)     (b)

(c)

Gambar 17. a) Kaliper luar  b) kaliper dalam  c) Pemindahan ukuran

Satu set alat ukur kombinasi terdiri dari: Mistar baja; Handel tegak

lurus dilengkapi dengan waterpas, penggores dan sudut 45°; busur

derajat (protractor) untuk mengukur sudut, dan kepala senter untuk

menentukan titik pusat lingkaran. Alat ini lebih banyak digunakan

untuk layout.

Gambar 18. Alat Kombinasi dan contoh penggunaannya
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Alat ukur presisi

1. Jangka Sorong

 Jangka sorong adalah sebuah tipe kaliper batang berbentuk “L”

dilengkapi dengan rahang yang tegak lurus yang dapat digeser untuk

menentukan ukuran. Ukuran yang presisi diperoleh dengan adanya

skala vernier sehingga diperoleh ketelitian mencapai 0.02 mm. Jangka

sorong digunakan untuk mengukur panjang bagian luar, panjang

bagian dalam, maupun kedalaman ukuran dari suatu benda.

Gambar 19. Jangka sorong dan contoh penggunaannya

2. Micrometer

Micrometer adalah alat ukur linier yang mempunyai ketelitian

yang tinggi mencapai 0.01 mm.  Jarak pergerakan spindel biasanya

tidak lebih dari 25 mm, ini untuk mengurangi kesalahan kumulatif

dari kisar ulir nya. Ada beberapa jenis micrometer sesuai dengan

fungsinya. Kaliber micrometer dalam (inside micrometer Caliper)

digunakan untuk mengukur ukuran bagian dalam yang kecil, seperti

lubang kecil atau slot yang sempit. Sedangkan Inside Micrometer

(berbeda dengan inside micrometer caliper) merupakan alat ukur

lubang dengan dilengkapi batang melintang untuk mengukur

diameter lubang. Dalam mengukur lubang, terdapat kesulitan bila

dilakukan hanya dengan dua titik kontak. Karena kemungkinan
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yang terukur bukannya diameter lubang melainkan hanya panjang

tali busur.  Untuk itu digunakan alat ukur Intrimik, yang

menggunakan tiga titik kontak. Intrimik mempunyai kepala ukur

dengan tiga titik kontak dengan jarak sudut masing-masing 120°.

Tiga titik kontak ini memungkinkan alat ini berada pada pusat

dengan sendirinya.

Gambar 20.  Berbagai tipe micrometer, a)Micrometer metris, b) Inside
micrometer caliper,  c)  Micrometer ulir sekrup,  d) Intrimiks,   e)
Depth gage micrometer, f) Inside micrometer

a) b)

c)

d)

e)
f)
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Micrometer pengukur kedalaman (micrometer depth gage)

digunakan untuk mengukur kedalaman dari lubang tidak tembus

dan slot. Terdiri dari alas yang rata yang dipasang pada sarung

(sleeve) micrometer.  Sebuah poros ekstensi dengan panjang yang

diperlukan digunakan untuk mengukur kedalaman lubang.

Screw Thread Micrometer digunakan untuk mengukur diameter

pitch dari suatu ulir. Micrometer ulir sekrup dengan satuan metris

dibatasi pada daerah pengukuran tertentu, yaitu:    0-25 mm,

25-50 mm, 50-75 mm, dan 75-100 mm.

3.  Dial indicator

Dial indicator atau jam ukur digunakan untuk mengetes

penyimpangan-penyimpangan yang kecil pada bidang datar, bulat

atau permukaan lengkung. Misalnya untuk memeriksa kesejajaran

permukaan-permukaan, menyetel kesentrisan benda kerja pada

pencekam mesin bubut, memeriksa penyimpangan eksentris,

memeriksa kebulatan diameter poros, menyetel plat siku,

memeriksa penyimpangan putaran beberapa bantalan seperti pada

poros engkol mesin mobil, memeriksa penyimpangan aksial dari

drum roda mobil, dan lain-lain.

Gambar 21.  Jam ukur dan contoh aplikasinya
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4. Vernier Height Gage

Alat ini digunakan untuk layout dan

untuk mengukur ketinggian suatu benda

atau permukaan. Alat ini terdapat dalam

beberapa ukuran dari 300 mm sampai 1000

mm. Ketelitian dari vernier height gage

mencapai 0.02 mm. Pada dasarnya alat ini

sama dengan jangka sorong, dengan

tambahan alas yang terbuat dari baja yang

dikeraskan dan sebuah rahang. Alat ini harus

digunakan diatas permukaan yang rata atau

meja rata.

Gambar 22.  Vernier Height gage

Untuk menjaga agar alat ukur presisi tetap akurat dengan ketelitian

yang tinggi, maka secara berkala alat-alat ukur tersebut harus

dikalibrasi.

c. Rangkuman 4

Pengukuran yang cermat adalah  penting untuk menjamin

pengepasan dan mampu kerja dari setiap komponen. Alat ukur yang

sering digunakan dibagi menjadi dua kategori yaitu alat ukur presisi

dan alat ukur semi presisi. Alat ukur semi presisi hanya menggunakan

satu skala. Yang termasuk alat ukur semi presisi adalah Mistar baja,

Pengukur kedalaman, Kaliper, Alat ukur kombinasi dan alat ukur celah.

Sedangkan pada alat ukur presisi selain skala utama digunakan juga

skala vernier sehingga lebih presisi untuk pengukuran sampai toleransi

terkecil. Yang termasuk alat ukur presisi yaitu micrometer, jangka

sorong, jam ukur dan height gage.
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d. Tugas 4

1. Amati alat-alat ukur yang ada di bengkel anda.

2. Cek apakah masing-masing alat ukur tersebut masih akurat.

e. Tes Formatif 4

1. Bagaimana alat ukur diklasifikasikan menurut tingkat akurasinya?

Sebutkan masing-masing!

2. Terangkan mengenai kaliper dan cara menggunakannya!

3. Sebutkan jenis-jenis micrometer dan fungsinya!

4. Mengapa menggunakan Intrimik dapat diperoleh ukuran diameter

lubang yang lebih presisi dari inside caliper  ?

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 4

1. Alat ukur diklasifikasikan menjadi 2, yaitu alat ukur presisi dan semi

presisi. Yang termasuk alat ukur presisi adalah micrometer, jangka

sorong, dial indicator dan vernier height gage. Sedangkan yang

masuk kategori semi presisi adalah Mistar Baja, combination set,

depth gage, feeler gage, caliper.

2. Kaliper atau jangka terdiri dari kaliper luar dan kaliper dalam.

Kaliper luar digunakan untuk mengukur permukaan luar dari benda

bulat maupun rata. Kaliper dalam digunakan untuk mengukur

lubang, lebar slot, alur pasak dan permukaan terbuka yang lain.

Untuk memperoleh hasil pengukuran maka penandaan dengan

kaliper dipindahkan ke mistar baja dan juga dapat menggunakan

micrometer.

3. -  Micrometer, untuk mengukur diameter atau permukaan luar

- Inside micrometer caliper, untuk mengukur lubang kecil atau slot

- Inside micrometer, digunakan untuk mengukur lubang yang lebih

besar dengan batang melintang.
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- Intrimiks, untuk mengukur lubang

- Depth gage micrometer, digunakan untuk mengukur kedalaman

suatu lubang tidak tembus atau slot

- Micrometer ulir sekrup, digunakan untuk mengukur pitch

diameter dari suatu ulir.

4. Intrimik mempunyai tiga titik kontak dengan jarak sudut masing-

masing 120°. Ketika micrometer diputar, maka ketiga titik kontak

tersebut mengenai permukaan secara bersamaan. Tiga titik kontak

ini memungkinkan alat ini berada pada pusat lingkaran dengan

sendirinya.

g. Lembar Kerja 4

Alat dan Bahan

1. Bevel protractor

2. Micrometer depth gage

3. Jangka sorong

4. Dial indicator

Keamanan dan keselamatan

1. Letakkan alat ukur secara terpisah dan atur secara rapi pada meja

2. Jangan menumpuk alat-alat ukur

3. Bersihkan alat ukur dengan lap sebelum digunakan
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4. Cek akurasi alat ukur, cek posisi nol terlebih dahulu sebelum

pengukuran dimulai.

5. Lumasi alat ukur setelah dipakai dan simpan pada tempat bebas

debu atau kotoran.

Langkah Kerja

1. Persiapkan benda kerja yang akan diukur

2. Periksa kelengkapan alat ukur.

3. Mulailah mengukur dimensi menggunakan jangka sorong, catat

hasilnya pada tabel

4. Ukur sudut miring dengan bevel protractor, catat hasilnya pada

tabel.

5. Cek kerataan permukaan atas

6. Cek ketegaklurusan  bidang bawah dengan samping

7. Cek kedalaman alur dengan micrometer depth gage

8. Cek kesejajaran lintasan luncur dengan dial caliper

Tabel hasil pengamatan

Pengukuran
No Dimensi

I II Rata-rata
Jangka Sorong

1 110 mm

2 90 mm

3 30 mm

4 50 mm

5 40 mm

6 65 mm

7 15 mm

Micrometer depth gage

8 14 mm
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9 5 mm

Bevel Protractor

10 Sudut 55°

Combination Set

Kerataan permukaan atas  : YA/TIDAK

Ketegaklurusan   : YA/TIDAK

Dial Indicator

Kesejajaran (toleransi 0,05) terhadap referensi A : YA/TIDAK
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5. Kegiatan Belajar 5

Preventive Maintenance

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 5

1) Peserta Diklat memahami tentang sistem preventative maintenance

mesin umum

2) Peserta Diklat terampil dalam menyetel bagian-bagian mesin.

3) Peserta Diklat mampu membuat jadwal preventative maintenance.

4) Peserta Diklat mampu memilih jenis minyak pelumas yang tepat.

b. Uraian Materi 5

Pemeliharaan mesin (maintenance) harus dilakukan agar fasilitas

produksi tetap terjaga dan mampu tahan lama. Dalam dunia industri

bidang perawatan ini sangat vital dan menentukan dalam kegiatan

produksi.

Tujuan utama dari perawatan antara lain:

- Untuk mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar

jangkauan.

- Menekan ongkos pemeliharaan serendah mungkin dengan

perawatan secara periodik

- Menghindari kegiatan pemeliharaan yang membahayakan pekerja.

Pemeliharaan mesin dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan

korektif dan pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif dilakukan

untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga

serta menemukan keadaan yang dapat mengakibatkan kerusakan

fasilitas produksi pada waktu proses produksi berlangsung. Sedangkan

perawatan korektif adalah pemeliharaan dan perawatan yang

dilakukan secara mendadak.
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Perawatan Preventif

Pemeliharaan preventif dilakukan dengan terlebih dulu menyusun

jadwal kerja maintenance sehingga dapat dilaksanakan secara periodik.

Untuk mempersiapkan jadwal tahunan, perlu didaftarkan dan dibuat

data masing-masing jenis mesin yang terdapat di bengkel. Periode

Perawatan Preventif dibuat sesuai dengan peraturan dari pabrik

pembuat mesin yang ada pada buku petunjuk pemeliharaan

(Operation Manual).  Kegiatan-kegiatan di dalamnya perawatan

preventif meliputi inspeksi, reparasi kecil, reparasi menengah dan

bongkar keseluruhan.

1) Inspeksi (I)

- Amati bagian luar mesin perkakas terhadap bagian yang rusak,

ketidakberesan, setel bagian yang kendur dan berpasangan.

- Periksa bagian transmisi dan mekanis lainnya.

- Setel kembali poros utama mesin.

- Periksa dan setel kembali pada bagian yang bergesekan.

- Setel kelonggaran pada poros transportir dengan ulir pasangannya

pada eretan, dan bagian penggerak lainnya.

- Atur kembali tegangan pegas.

- Periksa dan setel kembali fungsi tombol stopper pembeli.

- Periksa, setel, atau perbaiki bagian-bagian yang berputar,

misalnya rantai sabuk penggerak, dan lain-lain.

- Periksa dan setel kembali bagian-bagian yang bergerak seperti

meja eretan, eretan atas, eretan melintang pembawa dan lain-lain.

- Periksa pada bagian-bagian pemegang.

- Periksa permukaan meja mesin.

- Periksa permukaan pembawa, atau bagian lain yang saling

bergesekan.

- Perbaikan pada bagian-bagian yang cacat.
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- Periksa dan setel pada bagian-bagian gigi penggerak.

- Periksa dan setel kembali pada bagian kopling.

- Periksa dan setel baut pengikat yang kendur.

- Periksa bagian sirkulasi minyak pelumas.

- Periksa bagian sirkulasi minyak pendingin atau diadakan perbaikan

ringan.

- Periksa pada bagian pengaman bila perlu diadakan perbaikan

ringan.

- Periksa minyak pelumas, atau sistem hidrolisnya bila mungkin

diadakan perbaikan ringan.

- Ganti minyak pelumas pada bak penampung.

- Pencatatan pada suku cadang yang perlu diganti untuk perawatan

berikutnya.

- Periksa dan pasang kembali perlengkapan mesin.

- Lakukan pemeriksaan-pemeriksaan khusus sesuai dengan anjuran

dari pabrik pembuat mesin tersebut.

2) Reparasi Kecil (K)

 Yang dimaksud reparasi kecil adalah tindakan-tindakan atau

kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh teknisi-teknisi di beng-

kel pemesinan dalam usaha perawatan preventif, hal-hal yang di-

lakukan adalah sebagai berikut :

- Bongkar bagian-bagian yang penting pada mesin yang kelihatan

aus atau kotor, kemudian periksa bagian dalamnya dan

bersihkan/cuci.

- Perbaiki bagian-bagian yang mengalami kerusakan kecil.

- Bersihkan kotoran yang ada pada poros ulir.

- Bersihkan benda-benda tajam yang ada pada permukaan benda

yang kotor.
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- Bersihkan permukaan sarung kopling gesek.

- Setel kopling sehingga baik kembali seperti semula.

- Perbaiki rem.

- Perbaiki pada bagian tepi roda gigi bila terjadi kerusakan.

- Ganti roda gigi bila terjadi keausan.

- Ganti pemegang pahat bila terjadi kerusakan atau patah.

- Ganti baut-baut pengikat yang rusak.

- Ganti pelat-pelat pembantu yang rusak.

- Periksa poros transportir, pembawa dan bagian lainnya, ganti mur

setangkup bila telah aus.

- Periksa, dan setel kembali tuas pembalik putaran. Periksa dan

setel kembali tuas penahan, pengikat.

- Bersihkan bagian/ujung yang tajam atau rusak pada permukaan

meja mesin, pembawa peluncur.

- Perbaiki pagar pengaman, pengaman sabuk, pengaman pulley,

pelindung beram, pelindung kotoran yang sudah rusak.

- Periksa dan perbaiki sistem pelumasan yang rusak.

- Periksa pompa hidrolik dan perbaiki bila ada kerusakan.

- Ganti minyak pelumas dalam bak persediaan.

- Setel pengepasan pada eretan-eretan, meja, dan pelat

pencekamnya.

- Setel kembali tegangan pegas yang ada pada mesin.

- Setel kembali hubungan antara gigi cacing dengan roda giginya,

dan hubungan-hubungan yang lainnya.

- Setel fungsi stopper, pembalik, pembatas.

- Perbaiki sambungan-sambungan pipa minyak pelumas, dan

minyak pendingin.

- Periksa ketelitian/kepresisian mesin sebagaimana mestinya sesuai

dengan petunjuk.
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- Buat catatan suku cadang yang harus diganti pada perawatan

berikutnya (K, M, B).

3) Reparasi Menengah (M)

- Periksa basis-basis permukaan sebelum mengadakan reparasi.

- Periksa mesin sebelum melaksanakan pembongkaran.

- Buat daftar kerusakan tiap bagian dan tentukan reparasinya.

- Reparasi dan bongkar bagian demi bagian.

- Bersihkan kotoran yang ada pada bagian-bagian dari unit yang

dibongkar.

- Periksa bagian demi bagian yang telah dibongkar.

- Perbaiki pada permukaan dari komponen yang rusak.

- Ganti atau perbaiki poros penggerak yang rusak.

- Gerinda permukaan poros yang rusak.

- Ganti bantalan yang sudah rusak atau aus.

- Ganti pelat kopling yang aus atau rusak.

- Ganti sepatu rem yang rusak.

- Perbaiki atau ganti rem piringan.

- Ganti roda gigi pemindah yang rusak.

- Ganti atau perbaiki cacing dan roda cacing dan roda cacing yang

sudah aus atau rusak.

- Perbaiki atau ganti mur pasangan transportir yang telah rusak.

- Perbaiki atau ganti mur pasangan transportir, gerak memanjang

dan gerak pemakanan.

- Ganti baut-baut pengikat dan sekerup-sekerup lainnya yang rusak.

- Periksa dan bersihkan bagian-bagian mekanis lainnya.

- Rakit kembali komponen-komponen yang telah dibersihkan atau

diperbaiki.

- Cat kembali badan mesin seperti keadaan semula.
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- Periksa dan hidupkan mesin dengan tanpa beban, dan berbeban

pada masing-masing kecepatan.

- Periksa kepresisian hasil pekerjaan setelah mesin diperbaiki.

4) Bongkar Seluruh (B)

- Bongkar seluruh komponen-komponen mesin tersebut.

- Cuci dan bersihkan kotoran yang ada pada komponen mesin.

- Periksa semua komponen yang telah dicuci.

- perbaiki atau ganti komponen-komponen yang rusak.

- Periksa dan perbaiki kondisi landasan mesin atau pondasinya.

- Gerinda, lamak semua permukaan yang berfungsi sebagai

peluncur.

- Perbaiki sistem pelumasan dan pompa hidrolisnya.

- Pasang kembali komponen-komponen yang telah dibongkar.

- Cat kembali permukaan mesin bagian dalam dan luar dari badan

mesin seperti semula.

- Periksa dan hidupkan mesin dengan tanpa beban pada masing-

masing kecepatan.

- Periksa dan hidupkan mesin dengan berbeban pada masing-

masing kecepatan dan pemakanan.

- Periksa ketelitian permukaan hasil percobaan, harus sesuai de-

ngan petunjuk.

- Periksa kondisi pondasi mesin untuk mesin-mesin yang besar.

- Periksa instalasi kelistrikan pada mesin tersebut.

- Periksa ketelitian bagian-bagian mesin dengan menggunakan alat-

alat, misalnya jig dan alat-alat pemegang yang lain.

- Pasang kembali komponen-komponen yang telah dibongkar.

- Jalankan mesin kemudian periksa suara yang terjadi dan panas

yang ditimbulkan.
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Pelumasan Mesin Perkakas

Pada permukaan yang selalu bergesekan, cepat ataupun lambat

akan timbul panas. Apabila panas tersebut tidak dikurangi selama

dalam pemakaian, akan mengakibatkan pemuaian. Pemuaian ini akan

mengakibatkan kesulitan dari pergerakan meluncur dan semakin

memperbesar gesekan yang ada. Karena tenaga yang besar dari mesin,

pemuaian dan gesekan tersebut akan dipaksa untuk terus meluncur

satu sama lain mengakibatkan aus.

Untuk mengurangi keausan akibat gaya gesek tersebut diperlukan

suatu pelumas supaya kedua permukaan tidak kontak secara langsung.

Fungsi utama dari pelumas adalah:

- Menghindari keausan pada bidang yang bergesekan

- Mengurangi kontak langsung antara dua permukaan

- Membuang panas yang timbul akibat gesekan

- Melindungi dari korosi dan karat

- Melindungi bantalan dari kotoran dan udara lembab

- Membuang kotoran dan pencemar lain pada transmisi roda gigi

Bahan pelumas dapat berasal dari mineral, tumbuh-tumbuhan, atau

dari lemak hewan. Bahan-bahan ini mempunyai kelebihan dan

kekurangan masing-masing.

Ada beberapa hal yang menentukan kualitas dari minyak pelumas,

yaitu meliputi: Berat jenis; Temperatur Penguapan; Temperatur

dimana oli tidak dapat tumpah; Temperatur dimana oli dapat terbakar;

kekentalan (viscosity); dan Jumlah kandungan  karbon bila pelumas

diuapkan dengan tes khusus. Namun di pasaran yang paling umum

sebagai kriteria kualitas pelumas adalah angka SAE dan API. Angka

SAE (Society of Automotive Engineering) menunjukkan tingkat

kekentalannya. Semakin tinggi angka SAE maka tingkat kekentalan
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juga semakin tinggi. Angka API (American Petroleum Institute)

menyatakan berat jenisnya dari pelumas tersebut.

Adapun jenis-jenis pelumas yang dipakai pada mesin perkakas

adalah:

1. Minyak hidrolik (Hydraulics Oil)

Digunakan pada mesin-mesin dengan penggerak hidrolik,

dan umumnya memiliki kekentalan yang rendah. Kualitas yang

dari pelumas untuk penggerak hidrolik adalah tahan terhadap

kenaikan panas (relatif rendah), tidak berbusa dan anti korosi.

2. Minyak Pelumas Roda gigi (Gear Oil)

Digunakan untuk melumasi roda-roda gigi pada mesin

perkakas. Minyak pelumas ini mempunyai angka SAE yang

tinggi (SAE 70 sampai SAE 90). Roda gigi yang menggunakan

pelumas ini adalah yang menderita beban berat dengan putaran

sedang. Untuk roda gigi dengan putaran tinggi cukup

menggunakan minyak pelumas dengan kekentalan rendah.

3. Minyak gemuk (grease)

Gemuk merupakan campuran minyak pelumas dengan sabun

dan berbentuk pasta (semi fluid). Selain berfungsi sebagai

pelumas, gemuk juga berfungsi membersihkan kotoran, debu,

pasir dan sebagainya. Secara umum gemuk diklasifikasikan

dalam 2 kelas, yaitu Grease No.1 merupakan Light Duty dan

Grease No.2 merupakan Heavy Duty.

Gemuk mempunyai kualitas rendah, digunakan untuk

melumasi bagian-bagian dengan putaran rendah sampai sedang.

Gemuk mempunyai daya lekat yang baik, sehingga tidak mudah

mengalir seperti oli. Sangat tepat untuk daerah-daerah yang

sering terkena kotoran. Penambahan gemuk baru akan dengan
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mudah mendesak keluar gemuk lama bersama-sama dengan

kotoran yang ada.

c. Rangkuman  5

Untuk menjaga agar peralatan atau mesin dalam usia yang cukup

lama namun masih mempunyai produk yang cukup tinggi perlu adanya

pemeliharaan yang baik. Kegiatan maintenance ini harus dapat

menjamin selama produksi berlangsung tidak terjadi kemacetan-

kemacetan yang ditimbulkan yang ditimbulkan oleh peralatan produksi.

Perawatan mesin diklasifikasikan menjadi perawatan preventatif dan

perawatan korektif. Pemeliharaan preventif untuk mencegah timbulnya

kerusakan-kerusakan tidak terduga serta menemukan keadaan yang

dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas produksi selama proses

produksi berlangsung. Perawatan Korektif merupakan pemeliharaan

dan perawatan yang dilakukan secara mendadak. Selain menyetel

bagian-bagian mesin, perlu dilakukan pula pelumasan mengingat

kebanyakan alat produksi bergerak satu terhadap yang lain

mengakibatkan gesekan. Pelumasan yang baik akan mengurangi

keausan karena gesekan, membuang panas yang timbul, melindungi

dari korosi, karat, kotoran dan udara lembab.

d. Tugas 5

1. Buatlah Jadwal Preventative Maintenance dari mesin-mesin yang

ada di bengkel anda!

2. Amati minyak pelumas yang digunakan untuk perawatan pada

bengkel anda.

e. Tes Formatif 5

1.  Sebutkan tujuan utama dari perawatan!
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2. Ada berapa macam perawatan mesin perkakas? Sebutkan

perbedaan-perbedaannya!

3. Apa fungsi pelumas pada mesin perkakas?

4. Apakah SAE itu?

f. Kunci jawaban formatif 5

1. Tujuan utama dari perawatan adalah untuk mengurangi pemakaian

dan penyimpangan yang diluar jangkauan, menekan ongkos

pemeliharaan serendah mungkin dengan perawatan secara periodik

dan untuk menghindari kegiatan pemeliharaan yang

membahayakan pekerja.

2. Perawatan pada mesin perkakas ada 2, yaitu Perawatan Korektif

dan Perawatan Preventif. Perbedaannya yaitu pemeliharaan

preventif dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-

kerusakan yang tidak terduga serta menemukan keadaan yang

dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas produksi pada waktu

proses produksi berlangsung. Sedangkan perawatan Korektif adalah

pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara mendadak.

3. Fungsi utama dari pelumas adalah Menghindari keausan pada

bidang yang bergesekan, mengurangi kontak langsung antara dua

permukaan, membuang panas, melindungi dari korosi, karat, udara

lembab dan kotoran. Fungsi lain adalah untuk membuang kotoran

dan pencemar lain pada transmisi roda gigi.

4. SAE adalah singkatan dari Society of Automotive Engineering. Pada

minyak pelumas digunakan angka (grade) SAE untuk menunjukkan

tingkat kualitas kekentalan dari minyak pelumas tersebut. Semakin

tinggi angka SAE suatu pelumas maka akan semakin kental.
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BBAABB  IIIIII  
EEVVAALLUUAASSII  

  
 

A. PERTANYAAN 

1.  Sebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh material pahat bubut! 

2. Sebutkan fungsi sudut Sisi Potong pada pahat bubut! 

3. Jenis pisau frais apa saja yang dapat digunakan untuk membuat 

bentuk bertingkat/ bertangga? 

4. Bagaimana cara menggerinda pisau frais? 

5. Mengapa pisau frais harus berputar dengan benar tanpa hentakan? 

6. Sebutkan alat penjepit benda kerja pada mesin bor yang anda 

ketahui! 

7. Apa fungsi dari blok V? 

8. Menurut ketelitiannya, alat ukur dibagi menjadi dua. Sebutkan dan 

jelaskan! 

9. Apa yang anda ketahui tentang preventative maintenance? 

10.  Apa fungsi dari pelumas ? 

 

B. KUNCI JAWABAN 

1.  Material pahat bubut harus mempunyai sifat 

a. Keras, sehingga sisi potong tahan untuk memotong benda kerja.  

b. Ulet, agar sisi potong tidak mudah patah. 

c. Tahan panas, karena gaya dorong yang besar menimbulkan 

panas yang tinggi pada ujung pahat. 

d. Secara ekonomis menguntungkan.  

Material pahat bubut yang sering digunakan adalah Baja 

perkakas bukan paduan (unalloyed tool steel), Baja Paduan (Alloy 

tool steel) termasuk didalamnya HSS, Cemented carbide, Diamond 

Tips dan ceramics.   
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2. Sudut Sisi Potong berfungsi untuk memungkinkan pahat bubut 

menusuk benda kerja dengan beban mula yang dijauhkan dari 

ujung pahat, yang merupakan bagian paling lemah pada pahat. 

Sudut ini secara bertahap melepaskan beban pada pahat ketika 

dilakukan proses pemakanan. 

3. Pisau Mantel, Pisau Sisi dan Muka dan Pisau Muka 

4. Menggunakan mesin gerinda, pisau frais diasah menggunakan batu 

gerinda berbentuk cup wheel. Pisau frais dijepit diantara dua senter. 

Selama proses penggerindaan, pisau ditekan pada tooth stay 

dengan menggunakan satu tangan. Tangan yang satunya 

menggerakkan meja  dan juga pisau frais menuju batu gerinda cup 

wheel. Sehingga akhirnya semua gigi terasah secara bergantian. 

5. Hentakan pada perputaran pisau mesin frais akan memperpendek 

umur dari pisau frais itu sendiri, karena tekanan pada mata potong 

pisau. Selain itu apabila perputaran pisau frais tidak benar maka 

akan berakibat keseragaman pemakanan pada benda kerja. 

6. Ragum, blok bertingkat, plat siku, paralel, klem C, blok V, pelat pita, 

Baut penjepit T, Ulir sekrup Jack. 

7. Blok V bersama-sama dengan klem C merupakan alat penjepit 

benda kerja berbentuk bulat, misalnya suatu poros. 

8. Alat ukur dibagi menjadi alat ukur presisi dan alat ukur semi presisi. 

Alat ukur semi presisi hanya menggunakan skala utama untuk 

menentukan ukuran. Alat ukur presisi terdiri dari skala utama dan 

skala vernier untuk menunjukkan pembagian dari unit tersebut ke 

tingkat ketelitian tertentu. 

9. Pemeliharaan preventif dilakukan untuk mencegah timbulnya 

kerusakan-kerusakan yang tidak terduga serta menemukan 

keadaan yang dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas produksi 

pada waktu proses produksi berlangsung. 
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10. Fungsi utama dari pelumas adalah Menghindari keausan pada 

bidang yang bergesekan, mengurangi kontak langsung antara dua 

permukaan, membuang panas, melindungi dari korosi, karat, udara 

lembab dan kotoran. Fungsi lain adalah untuk membuang kotoran 

dan pencemar lain pada transmisi roda gigi. 

 

C. KRITERIA KELULUSAN 

Aspek 
Skor 

(1-10) 
Bobot Nilai Keterangan 

Langkah kerja  4  

Ketepatan kerja dan ketelitian  4  

Ketepatan waktu  2  

Nilai Akhir  

Syarat lulus nilai 
minimal 70 dan 
dan skor setiap 
aspek minimal 7 

 

Kategori kelulusan: 

70 – 79 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja dengan bimbingan. 
80 – 89        : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 
90 – 100      : Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 
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BBAABB  IIVV  
PPEENNUUTTUUPP  

 

 

Peserta diklat yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat 

melanjutkan ke modul selanjutnya (lihat peta modul). Sebaliknya apabila 

peserta diklat dinyatakan tidak lulus, maka perserta diklat harus 

mengulang modul ini dan tidak diperkenankan untuk mengambil modul 

selanjutnya. 

Jika peserta telah menempuh 20 modul yang berhubungan dengan 

teknik pemesinan, maka peserta diklat berhak memperoleh sertifikat 

kompetensi teknik pemesinan. 
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