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KATA PENGANTAR 
 
 

Modul Mengeset Mesin dan Program CNC (dasar) dimaksudkan 

sebagai bahan belajar mandiri peserta diklat SMK bidang keahlian Mesin 

Produksi. Modul ini tidak dibuat bertele-tele dan sulit. Setiap kegiatan 

belajar diawali dengan penjelasan singkat yang mudah difahami dan 

berhubungan langsung dengan aplikasi dalam pemesinan. Setelah itu 

dengan beberapa contoh diharapkan peserta diklat dapat memahami lebih 

mendalam uraian materi yang dibahas. 

Peserta diklat diharapkan aktif belajar sendiri dengan tuntunan modul ini. 

Peran guru adalah membantu peserta diklat yang kurang dapat 

memahami uraian materi maupun tugas, sehingga proses belajar berjalan 

lancar. Peserta diklat diharapkan mempelajari modul ini dari awal hingga 

akhir, dan mengerjakan semua tugas (tugas sebaiknya jangan dikerjakan 

sebagian saja).  

Guru sebagai nara sumber untuk pemelajaran modul ini diharapkan 

menambah wawasan dengan membaca buku-buku dalam daftar pustaka, 

dan buku penunjang lainnya. Dengan demikian peserta diklat yang bisa 

dengan cepat menyelesaikan belajarnya dapat diberikan soal pengayaan. 

Tugas yang diberikan pada modul ini telah diusahakan sebagian 

besar berhubungan langsung dengan bidang keahlian para peserta diklat. 

Sebagian besar materi latihan diambil dari buku Petunjuk Pemrograman-

Pelayanan EMCO TU-2A dan TU-3A terbitan pabrik pembuat mesin EMCO 

MAIER & Co. Austria.  

Yogyakarta, Desember 2004 
Penyusun, 

 
 
 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

A. Diagram Pencapaian Kompetensi 

Diagram ini menunjukkan tahapan pencapaian kompetensi yang harus 

diikuti peserta diklat dalam kurun waktu tiga tahun. Modul MENGESET 

MESIN DAN PROGRAM MESIN CNC adalah salah satu dari 20 modul 

untuk membentuk kompetensi di bidang TEKNIK PEMESINAN. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Keterangan: 
 

M12.3A Mengukur dengan alat ukur mekanik 
presisi 

M7.5A Bekerja dengan mesin umum 

M18.1A Menggunakan perkakas tangan M7.6A Melakukan  Pekerjaan dengan mesin bubut 
M2.5C11A Menggunakan alat ukur M7.7A Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 
M2.7C10 Melakukan perhitungan - dasa M7.8A Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda 
M7.24A Mengoperasikan dan mengamati 

mesin/proses 
M7.15A  Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC 

(dasar) 

M2.8C10 Melakukan perhitungan - lanjut M7.10A Menggerinda pahat dan alat potong 

M2.13C5  Melakukan perhitungan matematis M7.11A Mengefrais (kompleks) 
M9.2A  Membaca gambar teknik M7.21A Membubut (kompleks) 
M7.28A  Mengoperasikan mesin NC/CNC (dasar) M7.16A  Mengeset  dan mengedit program mesin NC/CNC 
M7.32A  Menggunakan mesin  untuk operasi dasar M7.18A  Memprogram mesin NC/CNC (dasar) 
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B. Kedudukan Modul 

Modul M7.15A ini merupakan modul yang menjadi persyaratan untuk 

menempuh modul M7.16A dan modul M7.18A. Di samping itu untuk 

mempelajari modul ini peserta diklat juga sudah harus lulus modul 

M9.2A, modul M18.1A, modul M2.5C11A, dan modul M7.28A. 

 

 
 

Keterangan: 
 

M9.2A  Membaca gambar teknik 
M18.1A Menggunakan perkakas tangan 
M2.5C11A Menggunakan alat ukur 
M7.28A  Mengoperasikan mesin NC/CNC (dasar) 
M7.15A  Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC (dasar) 
M7.16A  Mengeset  dan mengedit program mesin NC/CNC 
M7.18A  Memprogram mesin NC/CNC (dasar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M7.15A 

M7.18A 

M9.2A 

M18.1A 

M2.5C11A 

M7.28A 

M7.16A 
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GLOSSARIUM 

 

 

NC (Numerically Control) Suatu sistem pengendali otomatis yang 

bekerjanya menggunakan kode-kode huruf 

dan angka 

CNC (Computer Numerically 

Control) 

Suatu sistem pengendali otomatis yang 

bekerja menggunakan kode huruf dan 

angka, yang didalamnya terdapat sistem 

komputer 

Mesin CNC Mesin perkakas yang pelayanan 

pengoperasiannya menggunakan CNC  
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BAB I
PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI

Modul ini merupakan panduan bagi siswa dalam belajar dan latihan

keterampilan untuk mencapai kompetensi dalam bidang mengeset

mesin dan program CNC. Modul berisi sejumlah informasi dan panduan

latihan keterampilan bagi siswa, sehingga dapat memiliki kemampuan

dalam memahami instruksi kerja, melaksanakan instruksi kerja, dan

berkompeten dalam; memasang alat cekam, memasang alat potong,

melakukan pengesetan dan pemeriksaan awal, memberi instruksi

operator, memasukkan dan menyunting program, serta mengganti alat

potong. Kompetensi mengeset mesin dan program CNC ini merupakan

kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mereka yang akan bekerja

sebagai operator mesin CNC.

B. PRASYARAT

Untuk mempelajari modul ini siswa terlebih dahulu harus memiliki

dasar:

1. Pengetahuan teori mesin perkakas

2. Praktik mesin perkakas

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Petunjuk bagi Guru

a. Ciptakanlah suasana kelas yang cocok untuk memulai pelajaran

b. Siapkanlah peralatan yang diperlukan sesuai petunjuk modul

c. Jelaskanlah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh siswa

d. Awasi kegiatan, dan bantulah siswa yang mengalami kesulitan

e. Berilah tes kepada siswa pada setiap akhir kegiatan belajar
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f. Berikanlah umpan balik kepada siswa berdasarkan hasil tesnya

g. Buatlah catatan yang diperlukan untuk penyempurnaan modul.

2. Petunjuk bagi siswa

a. Teliti kelengkapan halaman modul, jika tidak lengkap

konfirmasikan kepada guru

b. Pelajari modul ini, dimulai dengan membaca kegiatan belajar 1

terlebih dulu. Apabila menemui kesulitan dalam memahaminya

bertanyalah kepada guru.

c. Cocokkan informasi yang ada dalam modul dengan mesin CNC

d. Kerjakanlah tugas-tugas yang ada dalam modul, sampai anda

yakin bahwa tugas tersebut telah dapat diselesaikan dan

dipahami dengan baik dan benar.

e. Jangan berpindah ke kegiatan belajar berikutnya jika satu

kegiatan belajar belum dikuasai dengan baik

f. Bertanyalah kepada guru apabila anda mengalami kesulitan

dalam memahami modul ini.

D. TUJUAN AKHIR

Siswa mampu memahami dan melaksanakan instruksi kerja; kompeten

dalam mengeset mesin, program CNC, dan perlengkapan mesin CNC;

mampu memasukkan program CNC secara manual; mengedit program

CNC yang dimasukkan; dan mengganti alat potong yang mengalami

kerusakan.
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E. KOMPETENSI

MATERI POKOK PEMELAJARAN
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1. Memahami instruksi

kerja
§ Lembar kerja dan

dokumen sejenis lainnya
dipahami dan diikuti

§ Perkakas untuk
pengesetan awal
dipasang pada mesin
sesuai tuntutan

§ Fixture/perlengkapan/
pencekam diatur pada
mesin berdasarkan
tuntutan menggunakan
prosedur operasi
standar.

§ Pengaturan tool offsett
atau data
diidentifikasi/dipastikan
terhadap lembar kerja
menggunakan prosedur
operasi standar.

§ Program NC/CNC yang
dimasukkan, dipilih dan
diresifikasi sesuai
dengan instruksi kerja.

§ Instruksi kerja
§ Pengesetan awal pada

mesin  NC/CNC
§ Fixture/ perlengkapan /

pencekam pada mesin
§ Pengaturan tool ofset

sesuai dengan
prosedur dan operasi
standar

§ Program NC / CNC dan
instruksi kerja

§ Pemahaman urutan
proses pengerjaan

§ Pemahaman nama/
nomor fixture

§ Memperhatikan
petunjuk-petunjuk
yang tertera pada
gambar

§ Memahami instruksi
kerja

§ Memahami cara
pengesetan awal
pada mesin NC/CNC

§ Memahami cara pe-
masangan fixture/
perlengkapan/ pen-
cekam pada mesin
sesuai prosedur

§ Memahami cara
mengatur  tool ofset
sesuai dengan
prosedur dan
operasi standar

§ Memahami cara
me-masukkan
program pada
mesin NC / CNC

§ Mengeset perleng-
kapan mesin
NC/CNC

§ Mengatur tool ofset
sesuai dengan
prosedur dan
operas standar

§ Memasukkan
program pada
mesin NC / CNC
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MATERI POKOK PEMELAJARAN
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN
2. Melakukan

pemeriksaan awal
§ Tanggung jawab

pemerik-saan awal
berdasarkan prosedur
operasi standar.

§ Prosedur keselamatan
kerja dan perlengkapan
operasi diamati dan
diperiksa dengan tepat.

§ Pemeriksaan awal pada
mesin NC / CNC

§ Perlengkapan
keselamat-an kerja
sesuai prosedur

§ Pemahaman istilah-
istilah pada mesin
NC/CNC

§ Memahami istilah-
istilah pada mesin
NC/ CNC

§ Memahami
prosedur
keselamatan kerja

§ Memeriksa alat
keselamatan kerja

3. Pengaturan mesin
NC/CNC (numerical
control/computer
numerical control)

§ Pengaturan/penyesuaian
mesin disesuai  dengan
persyaratan operasional
dan spesifikasi.

§ Contoh produksi
diperiksa sesuai
spesifiksi menggu-nakan
prosedur operasi
standar.

§ Pengaturan operasional
mesin dan spesifikasi

§ Contoh hasil produksi
sesuai standar

§ Pengenalan tombol-
tombol dan istilah-
istilah.

§ Jangan menjalan
kan mesin tanpa di-
dampingi
supervisor/
instruktur.

§ Pemahaman gambar
kerja.

§ Memahami
pengatur-an
operasional mesin
dan spesifikasi

§ Memahami contoh
produksi sesuai
spesi-fikasi dan
standar

§ Melakukan
pengatur-an
operasional mesin
dan spesifikasi

4. Menginstruksi
operator mesin

§ Operator diberi instruksi
untuk memastikan
bahwa prosedur dan
peralatan keselamatan
kerja ada ditempat
kerja.

§ Instruksi tentang
operasi, prosedur
keamanan kerja dan
prosedur operasi
standar

§ Pemahaman
prosedur
keselamatan kerja

§ Memahami cara
memberikan
instruksi

5. Mengganti tooling
yang retak/rusak

§ Preset tool diganti, tool
offset disesuaikan atau
diperbaiki  berdasarkan
prosedur operasi
standar.

§ Perbaikan dan
penggan-tian tool
sesuai prosedur

§ Pemahaman istilah-
istilah khusus

§ Memahami cara
peng-gatian preset
tool dan perbaikan
tool offset

§ Melakukan
pengganti-an
preset tool dan tool
offset
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F.  CEK KEMAMPUAN

Berilah tanda ( ) pernyataan pada kolom 3 dan 4 dalam Tabel Cek Kemampuan dengan sejujurnya untuk

mengetahui kemampuan awal anda sebelum mempelajari modul ini.

Saya dapat melakukan
pekerjaan ini dengan

kompeten
Sub

Kompetensi Pernyataan

Ya Tidak

Bila “YA”
kerjakan

Memahami
persyaratan kerja Saya mengetahui per-syaratan kerja pada

mesin CNC

Tes Formatif 1

Melakukan
pemeriksaan awal Saya bisa melakukan pemeriksaan awal Tes Formatif 2

Mengatur mesin CNC
dan memeriksa produk

Saya bisa mengatur mesin CNC dan memeriksa
produk

Tes Formatif 3

Membuat instruksi
untuk operator Saya bisa membuat instruksi untuk operator Tes Formatif 4

Mengganti alat potong
yang rusak Saya bisa mengganti alat potong yang rusak Tes Formatif 5

Mengubah data
koreksi alat potong Saya bisa mengganti alat potong yang rusak Tes Formatif 6

Apabila jawaban anda “TIDAK” pada salah satu pernyataan kemampuan di atas, maka pelajarilah modul ini
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BAB II
PEMELAJARAN

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIDIK

Kompetensi  : Mengeset Mesin dan Program CNC

Rencana belajar untuk mencapai kompetensi mengeset mesin dan

program CNC, disusun menggunakan basis atau acuan mesin CNC merk

EMCO tipe training, yang meliputi TU-2A (mesin bubut) dan TU-3A (mesin

freis). Materi kegiatan belajar terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Mengeset Mesin dan Program CNC

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat
Belajar

Alasan
Perubahan

Tanda
Tangan Guru

Memahami instruksi kerja 20 Jam Lab CNC
SMK

Melakukan pemeriksaan
awal

15 Jam Lab CNC
SMK

Mengoperasikan mesin
CNC

20 jam Lab CNC
SMK

Membuat instruksi
operator

15 Jam Lab CNC
SMK

Mengganti alat potong 10 jam Lab CNC
SMK
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B. KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar 1

Instruksi memasang cekam dan benda kerja mesin bubut
CNC

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 1

Kegiatan belajar 1 bertujuan agar siswa dapat:

1) Mengetahui bentuk dan format instruksi kerja yang digunakan

2) Memahami isi instruksi kerja dengan benar

3) Melaksanakan instruksi kerja memasang cekam sesuai prosedur

dan standar kerja yang ditetapkan

4) Melaksanakan instruksi kerja memasang benda kerja sesuai

prosedur dan standar kerja yang ditetapkan.

b. Uraian Materi 1

1) Identifikasi jenis cekam mesin bubut

Berdasarkan jumlah rahangnya, cekam dibedakan menjadi cekam

rahang tiga, dan cekam rahang empat (lihat gambar 1). Cekam

rahang tiga, memilki rahang memusat, disebut cekam universal

(universal chuck).

Cekam rahang empat terdiri dari dua jenis, yaitu cekam rahang

memusat, dan cekam tidak memusat yang tiap rahangnya bisa

digerakkan sendiri-sendiri. Cekam rahang empat tidak memusat

disebut cekam bebas (independent chuck).
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Gambar 1. Jenis-jenis Cekam

2) Identifikasi nama-nama bagian cekam dan fungsinya

Bagian utama cekam (lihat Gambar 2) adalah:

- Rumah (silinder) cekam

- Rahang (dalam/luar)

- Plat/piring penggerak rahang

- Gigi pinion

- Baut pengikat

Rumah (silinder) cekam

Rahang dalam                            Rahang luar

Plat penggerak rahang               Gigi pinion
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Baut pengikat

Gambar 2. Bagian-bagian Utama Cekam

3) Cara memasang cekam

Cekam berfungsi untuk memegang benda kerja yang berputar

mengikuti putaran poros utama. Cekam dipasang pada poros

utama mesin bubut. Pemasangan cekam dilakukan dengan cara

mengikatkan baut-baut pengikat yang tertanam pada cekam, pada

lubang-lubang  baut pada poros utama menggunakan mur segi

enam. Cekam harus terpasang pada poros utama dengan kuat dan

tidak terjadi penyimpangan putar baik aksial maupun radial.

4) Cara memasang benda kerja pada cekam

Benda kerja pendek          Benda kerja panjang
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      Penjepitan rahang luar     Penjepitan rahang dalam

c. Rangkuman 1

1) Cekam terdiri dari:

a)  cekam rahang tiga dan cekam rahang empat memusat (cekam

universal)

b) cekam rahang empat tidak memusat (cekam rahang bebas)

2. Rahang cekam terdiri dari:

a) rahang dalam

b) rahang luar

3. Cara memasang cekam adalah dengan mengikatkan cekam pada

poros utama menggunakan baut pengikat. Pemasangan cekam

yang baik adalah terikat kuat pada posisi dan dudukannya dengan

benar.

d. Tugas 1

1) Ambil salah satu cekam yang ada dihadapan anda. Amati dan coba

gerakkan rahangnya. Termasuk jenis apakah cekam yang sedang

anda amati?

2) Lakukan tugas nomor (1), terhadap cekam lainnya

3) Ambil salah satu cekam rahang tiga. Identifikasi jenis rahangnya.

Bertanyalah kepada guru apakah fungsi tiap jenis rahang tersebut.
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e. Tes Formatif 1

1)  Cekam pada mesin bubut berfungsi untuk:

a.  memasang benda kerja

b. menjepit benda kerja

c. memutar benda kerja

d. jawaban a, b, dan c benar semua

2)  Cekam universal (universal chuck) adalah;

a.  cekam dengan rahang memusat

b.  cekam dengan rahang tidak memusat

c.  cekam rahang empat

d.  jawaban a, b, c, dan d benar semua

3)  Cekam rahang bebas (independent chuck) adalah;

a. cekam dengan rahang memusat

b.  cekam dengan rahang tidak memusat

c.  cekam rahang empat

d.  jawaban a, b, c, dan d benar semua

4)  Rahang cekam terdiri dari

a. rahang dalam

b. rahang luar

c. rahang lunak (reversible jaw)

d. jawaban a, b, c, dan d benar semua

5)  Cara memasang cekam pada poros utama adalah dengan;

a. mengikat cekam dengan baut pengikat dan mur segi enam

b. mengikat cekam sekeras mungkin

c. mengikat cekam pada dudukannya dengan baut pengikat

d. jawaban a, b, c, dan d benar semua

6)  Benda kerja berdiameter besar, dipasang pada cekam dengan;
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a. rahang luar  c. rahang tiga

b. rahang dalam  d. rahang empat

7) Benda kerja berdiameter relatif kecil, dipasang pada cekam dengan;

a. rahang luar  c. rahang tiga

b. rahang dalam  d. rahang empat

f. Kunci jawaban tes formatif 1

No. 1: b,   2: a,    3: b,   4: d,   5: c,   6: a,   7: b

g. Lembar Kerja 1

Instruksi Memasang Cekam dan Benda Kerja

1)  Persiapan.

Siapkan peralatan sebagai berikut:

a) Cekam universal (rahang tiga atau rahang empat)

b) Kunci pas 17/19

c) Palu plastik

d) Benda kerja (pendek, panjang)

e) Kunci cekam

f) Kain pembersih (lap)

g) Papan kayu 20 x 50 x 2 mm

2) Keselamatan Kerja

(a) Pada saat memasang cekam, mesin harus dalam keadaan mati

(saklar utama pada posisi off)

(b) Gunakan palu plastik untuk melepaskan cekam dari dudukan

(c) Bersihkan bagian cekam yang menyatu dengan poros utama

dari beram dan kotoran lain sebelum dipasang

3) Langkah Kerja Memasang Cekam

(a) Siapkan peralatan yang akan digunakan
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(b) Siapkan cekam yang akan dipasang, dan bersihkan dengan kain

lap bagian yang dipasang bersatu dengan poros utama

(c) Pasang cekam pada poros utama dengan cara memasukkan

baut pengikat yang tertanam, pada lubang baut poros utama

(d) Pasang mur segi enam pada baut pengikat

(e) Keraskan mur segi enam dengan kunci pas bergantian secara

merata dan seimbang untuk setiap baut

(f) Tes ketepatan posisi pemasangan cekam dengan mengamati

adakah penyimpangan putar saat poros utamam diputarkan

4) Langkah Kerja Memasang Benda Kerja

(a) Ambil benda kerja diameter 29 mm panjang 130 mm

(b) Ambil kunci cekam

(c) Cekam benda kerja dengan didukung senter (lihat gambar)

(d) Cek kesenteran putaran benda kerja, dengan cara:

(1) Putar benda kerja pada putaran yang direncanakan

(2) Pegang senter kepala lepas

(3) Jika terasa goyang (oleng), lepas kembali benda kerja dan

ubah atau perbaiki posisi penjepitan.
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2. Kegiatan Belajar 2

Instruksi memasang cekam dan benda kerja mesin freis CNC

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 2

Kegiatan belajar 2 bertujuan agar siswa dapat:

1) Mengetahui bentuk dan format instruksi kerja yang digunakan

2) Memahami isi instruksi kerja dengan benar

3) Melaksanakan instruksi kerja memasang alat cekam mesin freis

sesuai prosedur dan standar kerja yang ditetapkan

4) Melaksanakan instruksi kerja memasang benda kerja pada mesin

freis sesuai prosedur dan standar kerja yang ditetapkan.

b. Uraian Materi 2

1) Identifikasi jenis alat cekam mesin freis

 Terdapat beberapa macam alat cekam mesin freis, diantaranya:

a)  Batang pencekam

Batang pencekam dipasang langsung pada meja mesin, dan

digunakan untuk mengeklem atau mengikat benda kerja secara

langsung dengan meja mesin freis. Untuk mengikat satu benda

kerja dibutuhkan beberapa tempat pengekleman.

Batang pencekam
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b) Ragum mesin

Ragum mesin dipasang pada meja

mesin, diikat pada alur meja

menggunakan baut pengikat. Ragum

merupakan alat cekam mesin freis

paling banyak digunakan.

c) Blok cekam bertingkat

Untuk mencekam benda kerja,

minimal diperlukan dua buah blok

bertingkat.

2) Cara memasang alat cekam

Alat cekam berfungsi untuk memegang benda kerja pada meja

mesin freis. Alat cekam dipasang pada meja freis menggunakan

mur-T yang dimasukkan pada alur meja mesin, diikat dengan baut-

baut pengikat yang dimasukkan pada lubang baut pada alat cekam.

Alat cekam berupa ragum harus terikat pada meja mesin dengan

kuat. Bibir ragum harus sejajar dengan sumbu memanjang meja.

3) Cara memasang benda kerja

a)  Dengan batang pencekam

Benda kerja diletakkan di

atas meja, kemudian baut

pengikat batang pencekam

yang kepalanya berbentuk

“T”dan terikat pada alur

meja freis dikeraskan

menggunakan mur segi

enam.
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b) Dengan ragum

Salah satu sisi benda kerja yang merupakan bidang referensi

dipasang menempel pada bibir ragum yang diam, kemudian

batang ulir penggerak rahang dikeraskan. Untuk mengeset

kerataan permukaan benda kerja digunakan surface gauge.

c) Dengan blok bertingkat

c. Rangkuman 2

1) Alat cekam pada mesin freis terdiri dari:

a)  Batang-batang cekam

b) Ragum dengan pembatas

c) Blok bertingkat

2) Cara memasang alat cekam khususnya ragum, bibir ragum yang

diam harus sejajar dengan sumbu meja memanjang atau sumbu

melintang. Memasang benda kerja langsung di atas meja, salah

satu sisinya juga harus sejajar dengan salah satu sumbu meja,
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kecuali benda berbentuk bundar Pemasangan alat cekam dan benda

kerja yang baik adalah terikat kuat pada posisi dengan benar.

d. Tugas 2

1) Ambil salah satu alat cekam yang ada dihadapan anda. Amati dan

coba tentukan jenis alat cekam apakah yang sedang anda amati?

2)  Lakukan tugas nomor (1), terhadap cekam lainnya

3) Ambil salah ragum dengan pembatas. Identifikasi nama-nama

bagiannya. Bertanyalah kepada guru apakah fungsi dari tiap

bagian ragum tersebut.

4) Ambil salah satu benda kerja. Tentukan salah satu bidang atau

titik referensinya.

e. Tes Formatif 2

1) Alat cekam pada mesin freis berfungsi untuk:

a. memasang benda kerja

b. menjepit benda kerja

c. menggerakkan benda kerja

d. jawaban a, b, dan c benar semua

2)  Jenis alat cekam berupa batang pencekam digunakan untuk;

a. mengikat benda kerja langsung di atas meja mesin

b. mengikat benda kerja sejajar sumbu meja

c. mengikat benda kerja dengan posisi sembarang

d. jawaban a, b, c, dan d benar semua

3)  Bibir tetap (diam) pada ragum selain menjepit benda kerja juga

digunakan untuk;

a. bidang referensi
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b. menahan jepitan benda kerja agar lebih kuat

c. mempercepat pemasangan benda kerja

d.  jawaban a, b, c, dan d benar semua

4) Bibir ragum yang harus sejajar dengan salah satu sumbu meja

mesin freis adalah;

a. bibir ragum yang bergerak

b. bibir ragum bagian dalam

c. bibir ragum yang diam

d. jawaban a, b, c, dan d benar semua

5)  Cara memasang benda kerja pada ragum mesin freis adalah;

a. menentukan bidang referensi ragum

b. menentukan bidang referensi benda kerja

c. mengikat benda kerja pada ragum dengan menempelkan

bidang referensi benda kerja dan ragum

d. jawaban a, b, c, dan d benar semua

6)  Bidang referensi benda kerja adalah;

a. bidang untuk melakukan seting dalam pemasangan

b. bidang yang paling halus

c. bidang yang harus dikerjakan paling halus

d. bidang yang pertama kali dikerjakan

7)  )  Sebagai referensi, rahang tetap ragum harus dipasang;

a. kuat pada meja  c. sembarang asal kuat

b. sejajar alur meja  d. sejajar permukaan meja

f.  Kunci jawaban tes formatif 2

No. 1: b,   2: d,    3: a,   4: c,   5: d,   6: a,   7: b
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g.  Lembar Kerja 2

Instruksi Memasang Cekam dan Benda Kerja

1). Persiapan.

Siapkan peralatan sebagai berikut:

a)  Cekam universal (rahang tiga atau rahang empat)

d) Kunci pas 17/19

e) Palu plastik

f) Benda kerja

g) Kain pembersih (lap)

h) Kunci cekam

2) Keselamatan Kerja

a) Bersihkan meja dan permukaan dasar ragum dari beram dan

debu sebelum dipasang

b) Gunakan palu plastik untuk memukul ragum dan benda kerja

pada waktu pemasangan

c) Bersihkan permukaan benda kerja dan mulut ragum dari beram,

oli dan kotoran lain sebelum benda kerja dipasang atau dijepit

pada ragum.

3) Langkah Kerja Memasang Cekam

a) Siapkan cekam yang akan dipasang, dan bersihkan dengan kain

lap bagian yang dipasang

b) Pasang alat cekam pada meja dengan cara memasukkan kepala

baut bentuk “T” ke dalam alur meja mesin freis

c) Pasang mur segi enam pada baut pengikat

d) Keraskan mur segi enam dengan kunci pas bergantian secara

merata dan seimbang untuk setiap baut

e) Tes ketepatan posisi pemasangan cekam dengan mengamati

adakah penyimpangan putar saat poros utamam diputarkan
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4) Langkah kerja memasang benda kerja pada ragum

a) Ambil benda kerja yang akan dikerjakan

b) Ambil kunci atau engkol pemutar ragum

c) Cekam benda kerja diantara bibir ragum dengan posisi bidang

referensi menempel pada bibir ragum yang tetap

d) Cek kesejajaran bidang referensi benda kerja dengan alur meja

dan permukaan meja mesin.

e) Jika diketahui belum sejajar, lepas kembali benda kerja dan

ubah atau perbaiki posisi penjepitannya, kemudian dicek

kembali sampai diperoleh kepastian bahwa posisi benda kerja

sudah sejajar dengan alur dan permukaan meja.
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3. Kegiatan Belajar 3

Instruksi Memasang Pahat pada Mesin Bubut CNC

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 3

Kegiatan belajar 3 bertujuan agar siswa dapat:

1) Mengetahui bentuk dan format instruksi kerja yang digunakan

2) Memahami isi instruksi kerja dengan benar

3) Melaksanakan instruksi kerja memasang berbagai pahat bubut

sesuai prosedur dan standar kerja yang ditetapkan

b. Uraian Materi 3

1) Identifikasi jenis pahat bubut

Sesuai dengan bentuk dan fungsinya, jenis pahat bubut dibedakan

menjadi; pahar rata kanan, pahat rata kiri, pahat netral, pahat ukir

luar kanan, pahat alur, pahat potong, pahat ulir dalam kanan, dan

pahat dalam (lihat gambar).

Pahat sisi kanan Pahat sisi kiri

                  Pahat netral
                      Pahat ulir
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                Pahat alur

Pahat dalam

2) Cara memasang pahat bubut pada revolver

Pada revolver pahat dapat dipasang 3 buah pahat luar dan 3 buah

pahat dalam.

Pemasangan pahat luar:

Pasang pahat dan atur tepat setinggi senter menggunakan plat

(ganjal pahat). Variasi ketebalan plat 0,2 mm, 0,5 mm, dan 1 mm.

Jepit pahat dengan bagian menonjol keluar maksimum 13 mm.

Pemasangan pahat pada revolver

Pahat setinggi snter

Pemasangan pahat dalam:

a) Gunakanlah lubang yang sesuai

b) Ujung pahat harus setinggi senter

c) Untuk mengatur ketinggian pahat

gunakan benda kerja yang

terpasang pada cekam
Pahat dalam setinggi senter
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Susunan pahat

Letak pemasangan pahat

pada revolver diperlihatkan

gambar samping. Ababila

ujung mata potong pahat

dalam tidak setinggi senter,

atur ketinggian dengan

mengendorkan tiga buah

baut pemegang revolver.

c. Rangkuman 3

1)  Pahat bubut terdiri dari:

a)  Pahat sisi kanan c) Pahat netral e) Pahat alur

b)  Pahat sisi kiri d) Pahat Ulir f) Pahat dalam

2) Pemasangan pahat bubut

a) Pahat luar

Pahat luar harus dipasang setinggi senter. Untuk mengatur tinggi

pahat digunakan plat penyisip (ganjal pahat) dengan variasi tebal

0,2 mm, 0,5 mm, dan 1 mm. Pahat luar dijepit dengan bagian

menonjol maksimum sepanjang 13 mm.

b) Pahat dalam

Pahat dalam dipasang pada lubang pahat yang sesuai. Ujung

pahat dalam juga harus setinggi senter. Untuk mengatur

ketinggian pahat dalam gunakan benda kerja yang terpasang

pada cekam.

3) Apabila ujungmata potong pahat dalam (mata bor) tidak setinggi

senter, atur ketinggian dengan mengendorkan tiga buah baut

pemegang revolver.
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d. Tugas 3

1) Ambil salah satu pahat bubut yang ada dihadapan anda. Amati dan

coba tentukan termasuk jenis apakah pahat yang sedang anda

amati?

2) Lakukan tugas nomor (1), terhadap pahat lainnya

3) Ambil salah satu pahat bubut. Bertanyalah kepada guru apakah

fungsi tiap jenis pahat tersebut.

e. Tes Formatif 3

1) Pahat bubut luar adalah;

a.  pahat untuk menyayat dari dalam ke luar

b.  pahat untuk menyayat bagian luar

c.  pahat dengan sisi potong di luar

d.  jawaban a, b, dan c benar semua

2)  Pahat bubut dalam adalah;

a.  pahat untuk menyayat bagian dalam

b.  pahat untuk menyayat dari luar ke dalam

c.  pahat dengan sisi potong di dalam

d.  jawaban a, b, c, dan d benar semua

3)  Pahat sisi kanan adalah;

a.  pahat dengan sisi potong di sebelah kanan

b.  pahat dengan gerak penyayatan dari kanan

c.  pahat dengan gerak penyayatan ke kanan

d.  jawaban a, b, c, dan d benar semua

4)  Pahat sisi kiri adalah;

a. pahat dengan sisi potong di sebelah kiri

b. pahat dengan gerak penyayatan dari kiri

c. pahat dengan gerak penyayatan ke kiri

d. jawaban a, b, c, dan d benar semua
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5)  Mengatur pemasangan pahat setinggi senter berlaku;

a. untuk pahat dalam

b. untuk pahat luar

c. untuk mata bor

d. jawaban a, b, c, dan d benar semua

6)  Mengatur pahat dalam setinggi senter dilakukan dengan;

a. mengendorkan tiga baut  c. memutar pemegang pahat

b. menambah plat penyisip  d. semua jawaban benar

7) Mengatur pahat sisi kanan setinggi senter dilakukan dengan;

a. mengendorkan tiga baut  c. memutar pemegang pahat

b. menambah plat penyisip  d. semua jawaban benar

f.  Kunci Jawaban Tes Formatif 3

No. 1: b,   2: a,    3: b,   4: b,   5: d,   6: a,   7: b

g.  Lembar Kerja 3

Instruksi Memasang Pahat Bubut

1)  Persiapan.

Siapkan peralatan sebagai berikut:

a) pahat sisi kanan, pahat alur, pahat ulir luar, pahat dalam, mata

bor

b) Kunci L ukuran 5 mm dan 3 mm

c) Senter tetap

d) Benda kerja (pendek, panjang)

e) Kunci cekam

f) Kain pembersih (lap)

2)  Keselamatan Kerja

a) Pada saat memasang pahat, hati-hati terhadap ketajaman pahat

atau plat penyisip.

b) Jangan gunakan kunci L yang sudah rusak bentuk sudutnya
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c) Bersihkan pemegang pahat dan dudukan pemegang pahat pada

revolver dari beram dan kotoran lain sebelum dipasang

3)  Langkah Kerja Mengeset pahat

a)  Siapkan peralatan yang akan digunakan

b) Siapkan pahat yang akan dipasang, dan bersihkan pemegang

dan dudukan pahat dengan kain lap

c)  Pasang pahat pada dudukannya di revolver kemudian keraskan

baut penekan menggunakan kunci L

d)  Cek ketinggian pahat apakah sudah setinggi senter

e) Jika belum tepat perbaiki pemasangannya dengan menambah

atau mengurangi ketebalan plat penyisip (ganjal pahat)

f)  Cek kembali ketinggian pahat, jika sudah tepat keraskan baut-

baut penekannya.
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4. Kegiatan Belajar 4

Instruksi Memasang Pisau pada Mesin Freis CNC

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran 4

Kegiatan belajar 4 bertujuan agar siswa dapat:

1) Mengetahui bentuk dan format instruksi kerja memasang pisau freis

yang digunakan

2) Memahami isi instruksi kerja memasang pisau freis dengan benar

3) Melaksanakan instruksi kerja memasang berbagai pisau freis sesuai

prosedur dan standar kerja yang ditetapkan

b.  Uraian Materi 4

1) Identifikasi jenis pisau freis

Untuk membuat suatu produk sering kita memerlukan beberapa

alat potong seperti mata bor, dan berbagai jenis pisau freis. Sesuai

dengan bentuk dan fungsinya, jenis pisau freis meliputi; pisau

muka (face-mill), pisau jari (end-mill), pisau alur T, dan sebagainya.

(lihat gambar).

Jenis pisau freis Kegunaan pisau

Pisau muka

- mengefreis permukaan

 - mengefreis sisi
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      Pisau jari 2 sisi

- mengefreis sisi

- mengefreis bentuk lubang

- mengefreis bagian dalam

(kantong)

- mengefreis alur lurus

Pisau jari 4 sisi

- mengefreis sisi (kontur)

  Pisau alur

- mengefreis bentuk alur T

2) Data-data pisau freis

Setiap pisau freis yang akan digunakan harus diketahui spesifikasi

teknis atau data teknologi pemesinannya, yang meliputi; diameter

pisau (d), jari-jari pisau (D=d/2), besar kecepatan asutan (feeding

atau F), jumlah putaran sumbu utama (S), kedalaman pengefreisan

(t), dan selisih panjang pisau terhadap pisau referensi (Hz). Data

teknologi tersebut disusun dalam bentuk tabel di bawah ini.
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T1 T2 T3 T4 T5

d

D = d/2

F

S

t

Hz

3)  Data teknologi pemesinan

Data teknologi pemesinan diperoleh dari pabrikan pembuat alat

potong (pisau freis), yang biasanya berupa diagram.

Diagram kecepatan putar (S), kecepatan potong (Vs)
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Cara membaca diagram Vs, dan S

a) Tentukan kecepatan potong (Vs) yang akan digunakan. Untuk

mengetahui besarnya Vs, kita terlebih dulu harus mengetahui

jenis bahan pisau, dan jenis bahan yang dikerjakan.

b)  Tentukan diameter pisau freis (d) yang digunakan

c)  Dari angka diameter pisau freis (sumbu harisontal), tarik garis

vertikal memotong garis kecepatan potong (Vs).

d) Dari titik potong garis angka diameter dan Vs, tariklah garis

mendatar menuju garis putaran poros utama (sumbu vertikal).

Angka yang tepat berada pada titik perpotongan sumbu vertikal

tersebut adalah menunjukkan jumlah putaran sumbu utama

mesin.

Diagram kedalam pengefreisan (t) dan asutan (F)
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Cara membaca diagram F, d, dan t.

a) Tentukan besranya diameter pisau (d) yang akan digunakan.

b)  Tentukan kedalaman pengefreisan yang digunakan

c)  Dari angka kedalaman pengefreisan (sumbu vertikal), tarik garis

harisontal memotong garis diameter pisau (d) yang digunakan.

d) Dari titik potong garis angka kedalaman pengefreisan (t) dan

garis diameter pisau (d), tariklah garis turun menuju garis

kecepatan asutan (F) (sumbu harisontal). Angka yang tepat

berada pada titik perpotongan sumbu harisontal tersebut

menunjukkan besar kecepatan asutan.

c.  Rangkuman 4

1)  Jenis pisau freis meliputi:

a)  Pisau muka c) Pisau jari 4 sisi e) Mata bor

b)  Pisau jari 2 sisi d) Pisau alur

2) Setiap pisau freis yang digunakan harus disertai data teknologi

pemesinan dan spesifikasi pisau yang meliputi data kecepatan

putaran (S), kecepatan asutan (F), kedalaman pengefreisan (t), dan

selisih panjang pisau freis dibandingkan pisu referensi.

d.  Tugas 4

1) Ambil salah satu pisau freis yang ada dihadapan anda. Amati dan

coba tentukan termasuk jenis apakah pisau freis yang sedang anda

amati?

2) Lakukan tugas nomor (1), terhadap pisau freis lainnya

3) Ambil salah satu pisau freis. Bertanyalah kepada guru apakah fungsi

tiap jenis pisau freis tersebut.

4) Tentukan kecepatan putaran sumbu utama (S), F, t, dan selisih

panjang untuk tiap pisau freis yang ada.
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e.  Tes Formatif 4

1) Jenis pisau freis berikut hanya bisa untuk penyayatan menyamping,

kecuali;

a.  pisau sisi muka

b.  pisau jari sisi 2

c.  pisau jari sisi 4

d.  jawaban a, b, dan c benar semua

2)  Pisau freis yang bisa digunakan untum menyayat ke samping dan

ke dalam adalah;

a.  pisau jari sisi 2

b.  pisau jari sisi 4

c.  pisau alur T

d.  jawaban a, b, c, dan d benar semua

3)  Kecepatan potong (Vs) besarnya ditentukan oleh;

a.  diameter pisau dan kedalaman pengefreisan

b.  bahan pisau dan bahan benda kerja

c.  diameter pisau dan jenis bahan pisau

d.  jawaban a, b, c, dan d benar semua

4) Putaran pisau sisi muka diameter d = 40 mm, dengan kecepatan

potong Vs = 44 m/menit adalah;

a. 2000 rpm

b. 1000 rpm

c. 500 rpm

d. jawaban a, b, c, dan d benar semua

5) Putaran pisau jari 2 sisi diameter d = 10 mm, dengan kecepatan

potong Vs = 44 m/menit adalah;

a. 2000 rpm c. 500 rpm

b. 1000 rpm d. jawaban a, b, c, dan d benar semua
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6)  Besar asutan pisau sisi muka diameter d = 40 mm dan kedalaman

pengefreisan 1 mm adalah;

a. 80 mm/menit  c. 50 mm/menit

b. 60 mm/menit  d. 40 mm/menit

7)  Besar asutan pisau sisi muka diameter d = 10 mm dan kedalaman

pengefreisan 6 mm adalah;

a. 50 mm/menit  c. 100 mm/menit

b. 80 mm/menit  d. 125 mm/menit

f.  Kunci jawaban tes formatif 4

No. 1: b,   2: a,    3: b,   4: b,   5: a,   6: c,   7: d

g.  Lembar Kerja 4

Instruksi memasang pisau freis

1)  Persiapan.

Siapkan peralatan sebagai berikut:

a) Pisau muka, Pisau jari 4 sisi, Pisau jari 2 sisi, Pisau alur, dan

Mata bor

b) Tabel data pisau freis

c)  Benda kerja

e)  Kunci ragum

f)   Kain pembersih (lap)

2)  Keselamatan Kerja

a) Pada saat memasang pisau, hati-hati terhadap ketajaman pisau.

b) Jangan meletakkan pisau freis bertumpuk dengan pisau lain atau

benda keras lainnya

c) Bersihkan pemegang pisau (arbor), dudukan arbor pada poros

utama dari beram dan kotoran lain sebelum dipasang
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3)  Langkah Kerja Memasang Pisau Freis

a)  Siapkan peralatan yang akan digunakan

b) Siapkan pisau yang akan dipasang, dan bersihkan pemegang

dan dudukan pemegang pisau dengan kain lap

c)  Pasang pisau pada dudukannya di poros utama mesin freis CNC

d)  Cek putaran pisau dengan memutarkan sumbu utama

e)  Ukur selisih panjang pisau dibandingkan dengan pisau referensi

f)  Catat hasil pengukuran dalam tabel data pisau freis.
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5. Kegiatan belajar 5

Instruksi Pengoperasian Mesin Bubut CNC

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 5.

Kegiatan belajar 5 bertujuan agar siswa dapat:

1)  Mengetahui bentuk dan format instruksi kerja yang digunakan

2) Memahami isi instruksi pengoperasian mesin bubut CNC dengan

benar

3) Melaksanakan instruksi pengoperasian mesin bubut CNC sesuai

prosedur dan standar kerja yang ditetapkan

4) Menggunakan instruksi pengoperasian mesin bubut CNC sesuai

prosedur dan standar kerja yang ditetapkan.

b. Uraian Materi 5

Instruksi Pengoperasian

Pengoperasian mesin bubut CNC dilakukan dengan saklar-saklar dan

tombol-tombol yang terpasang pada panel pengendali mesin.

1) Jenis tombol dan saklar pada papan pengendali adalah:

Saklar Utama

Berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin CNC. Saklar

utama pada posisi “off” arus listrik dari sumber ke mesin CNC tidak

tersambung (mesin dalam keadaan mati), sedang pada posisi “on”

arus listrik dari sumber ke mesin CNC tersambung atau mesin siap

dioperasikan (ready).

Tombol darurat (emergency stop)

Berfungsi untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat karena

terjadi sesuatu yang mungkin dapat membahayakan keselamatan

operator, mesin, maupun benda kerja.
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Saklar penggerak sumbu utama

Berfungsi untuk memutarkan dan menghentikan putaran sumbu

utama

Tombol pengatur putaran sumbu utama

Berfungsi sebagai pengatur jumlah putaran sumbu utama. Putaran

sumbu utama dihitung dalam satuan putaran per menit (rpm)

Tombol pengatur asutan (feeding)

Berfungsi mengatur kecepatan gerak translasi eretan mesin bubut

atau meja mesin freis. Kecepatan gerak diukur dalam satuan

mm/menit.

Tombol pemilih pelayanan “H/C”

Berfungsi untuk memilih mode pelayanan/operasi, mode manual

atau CNC

2)  Tombol pelayanan manual

Tombol pelayanan manual berfungsi untuk menggerakkan eretan,

pada mesin bubut CNC, atau menggerakkan meja, pada mesin freis

CNC. Tombol-tombol pelayanan manual meliputi:

- Tombol “X+”

- Tombol “X-“

- Tombol “Z+”

- Tombol “Z-“

- Tombol “Y+”

- Tombol “Y-“, dan

- Tombol “~”.

Dengan menekan tombol pelayanan manual eretan mesin bubut

atau meja mesin freis akan bergerak ke arah yang dipilih. Tombol

pelayanan manual terutama digunakan untuk mengeset posisi titik

nol. Kecepatan gerak eretan mesin bubut atau meja mesin freis

dapat diatur dengan menggunakan tombol pengatur kecepatan

asutan.
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3)  Tombol pelayanan CNC

Tombol-tombol pelayanan CNC Berfungsi untuk:

- memasukkan dan program CNC secara manual ke dalam memori

mesin

-  menyunting (editing) program,

-  mengubah (modifikasi), dan

-  mengatur operasi mesin pada waktu program CNC dijalankan.

Tombol pelayanan CNC meliputi :

- Tombol untuk memasukkan program, terdiri dari:

- Tombol-tombol huruf dan angka (alphanumeric),

- Tombol minus “ - “

Tombol-tombol tersebut sama fungsinya dengan tombol pada

papan ketik, yaitu untuk menuliskan program CNC langsung di atas

mesin.

- Tombol untuk penyuntingan (editing) program, meliputi:

- Tombol “INP”

Berfungsi untuk memasukkan data ke memori mesin

- Tombol “DEL”

Berfungsi untuk menghapus karakter (huruf atau angka) yang

telah tertulis

- Tombol “REV”

Berfungsi untuk menggerakkan kursor mundur dari satu

blok/baris ke blok/baris sebelumnya

- Tombol “FWD”

Berfungsi untuk menggerakkan kursor maju dari satu blok/baris

ke blok/baris berikutnya

- Tombol “     “

Berfungsi menggerakkan kursor ke kanan dalam satu blok/baris

- Tombol “~” + “INP”



38

Berfungsi untuk menyisipkan blok/baris

- Tombol “~” + “DEL”

Berfungsi untuk menghapus blok/baris

- Tombol “INP” + “DEL”

Berfungsi untuk menghapus program

- Tombol pengendalian

- Tombol “M” pada mesin freis dan tombol “ – “ pada mesin bubut

Berfungsi untuk melakukan uji jalan program secara matematis.

- Tombol “START”

Berfungsi untuk mulai menjalankan mesin CNC dengan program

yang dipilih

- Tombol “INP” + “FWD”

Berfungsi untuk menghentikan sementara jalannya eksekusi

program

- Tombol “INP” + “REV”

Berfungsi untuk menghentikan/membatalkan eksekusi program

yang sedang berjalan.

Gambar panel pengendali
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c.  Rangkuman 5

1) Instruksi pengoperasian mesin CNC dilakukan melalui tombol-tombol

dan saklar pada panel pengendali.

2) Tombol-tombol dan saklar pengendali terdiri dari:

a) Saklar dan tombol untuk keamanan pemakaian mesin

b) Tombol untuk pelayanan operasi mesin secara manual

c) Tombol untuk pelayanan operasi CNC

3) Tombol pelayanan manual terutama digunakan untuk mengeset

pahat pada awal jalan program

4) Tombol pelayanan CNC digunakan untuk memasukkan program, edit

(menyunting) dan modifikasi program, dan untuk berbagai fungsi

pengendalian pada waktu program CNC dijalankan.

d. Tugas 5

1) Putar saklar utama mesin. Perhatikan apakah arus listrik mengalir ke

mesin? Apa tanda bahwa mesin telah teraliri arus listrik?

2) Pilih operasi atau pelayanan manual dengam menekan tombol “H/C”

sampai lampu indikator pelayanan manual menyala.

3) Berapa angka pada sumbu “X” dan “Z”?

4) Tekan  tombol “Z+”  hingga angka pada sumbu Z menunjuk 2000.

Adakah bagian mesin yang bergerak? Kemana arah gerakannya?

Bertanyalah pada guru berapa milimeter gerakan dilakukan.

5) Ulangi tugas no. 4, tetapi untuk tombol pelayanan manual yang lain.

6) Putar saklar penggerak sumbu utama. Atur putaran sumbu utama

pada putaran 700 rpm dengan saklar pengatur putaran. Setelah

putaran mencapai 700 matikan putaran sumbu utama.

7) Pindahkan operasi pada pelayanan CNC dengan menekan tombol

“H/C” sekali, hingga lampu indikator pelayanan CNC menyala

8) Mintalah contoh program CNC kepada guru, cobalah latihan menulis

program tersebut pada mesin CNC.
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e. Tes Formatif 5

1)  Fungsi tombol pelayanan manual yang utama adalah untuk;

a. pengerjaan benda kerja secara manual

b. menempatkan alat potong pada awal program dijalankan

c. latihan awal mengoperasikan mesin CNC

d. jawaban a, b, c, dan d benar

2) Tombol untuk memilih atau pindah dari operasi pelayanan manual

ke pelayanan CNC atau sebaliknya adalah;

a. tombol “H/C”

b. Tombol pelayanan manual

c. tombol pelayanan CNC

d. jawaban a, b, c, dan d benar

3) Jika waktu mengoperasikan mesin CNC terjadi sesuatu yang dapat

merusak mesin dan membahayakan, sebaiknya;

a. matikan mesin dengan saklar utama

b. matikan mesin dengan tombol darurat

c. matikan mesin dari sumber utama listrik

d. berteriak minta tolong

4) Tombol pelayanan CNC berfungsi untuk;

a. memasukkan program ke memori mesin

b. menyunting program yang dimasukkan

c. Menghentikan jalannya program

d. jawaban a, b, c, dan d benar

5) Untuk menghentikan sementara jalannya eksekusi program CNC,

kita gunakan tombol”

a. “INP” + “DEL”

b. “INP” + “REV”

c. “INP” + “FWD”

d. “INP” + “~”
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6) Untuk menghapus satu baris program kita gunakan tombol;

a. “~” + “DEL”  c. “INP” + “DEL”

b. “~” + “REV”  d. “INP” + “REV”

7) Untuk menyisipkan satu baris program kita gunakan tombol;

a. “~” + “DEL”  c. “INP” + “DEL”

b. “~” + “REV”  d. “INP” + “REV”

f.  Kunci Jawaban 5

No. 1: b,   2: a,   3: b,   4: d,   5: c,   6: a,   7: b

g. Lembar Kerja 5

1) Instruksi Pengoperasian Manual:

Mengatur pahat bubut pada posisi awal program

a)  Persiapan.

Siapkan peralatan sebagai berikut:

(1) Benda kerja untuk mesin bubut dan mesin freis

(2) Kunci cekam dan kunci ragum

(3) Palu plastik

(4) Kain pembersih (lap)

b)  Keselamatan Kerja

(1) Gunakan pakaian kerja waktu mengoperasikan mesin

(2) Sebelum menghidupkan sumbu utama, periksa dan yakinkan

bahwa semua dalam keadaan aman

(3) Pada waktu menggerakkan pahat atau pisau secara manual,

perhatikan sungguh-sungguh posisi, arah, kecepatan

gerakan. Gunakan kecepatan minimal jika posisi pahat atau

pisau freis dengan benda kerja atau komponen lain jaraknya

dekat

(4) Menyentuhkan permukaan benda kerja dan pahat harus

dilakukan dengan benda kerja atau pisau freis berputar
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c)  Langkah Kerja

Menyentuhkan pahat bubut dan benda kerja

(1) Siapkan peralatan yang akan digunakan

(2) Hidupkan mesin dengan memutar “ON” saklar utama

(3) Pilih operasi pada pelayanan manual

(4) Pasang benda kerja pada cekam dengan posisi benar

(5) Putarkan benda kerja dengan saklar pemutar sumbu utama

dan atur pada putaran 500 rpm

(6) Tentukan posisi 0 (nol) sumbu Z dengan cara; gerakkan

posisi pahat mendekati ujung benda kerja, kemudian

dengan gerak putus-putus sedikit sentuhkan ujung pahat

dengan permukaan ujung benda kerja (lihat gambar)

(7) Atur agar penunjukan harga Z menjadi “0” (nol) dengan

menekan tombol “DEL”

(8) Tentukan posisi 0 (nol) sumbu X dengan cara; gerakkan

posisi pahat mendekati permukaan diameter benda kerja,

kemudian dengan gerak putus-putus sedikit sentuhkan

ujung pahat dengan permukaan diameter benda kerja (lihat

gambar)
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(9) Atur agar penunjukan harga X menjadi “0” (nol) dengan

menekan tombol “DEL”

(10) Atur pahat pada posisi awal program jalan, dengan cara;

gerakkan pahat pada arah “X-“ sejauh 5mm, dan kearah

“Z+” sejauh 5 mm (lihat gambar)

2) Instruksi Pengoperasian Mesin Bubut CNC :

Memasukkan Program CNC

a) Persiapan

Siapkan perlengkapan sebagai berikut:

(1) Lembar contoh program CNC untuk mesin bubut

(2) Buku petunjuk pemrograman

b) Keselamatan Kerja

(1) Cegahlah agar motor asutan tidak terlampau panas

(2) Selama kegiatan memasukkan program, motor asutan diatur

agar tidak berarus

c) Langkah Kerja

(1) Siapkan program yang akan dimasukkan

(2) Pastikan motor asutan tak berarus.  Motor asutan yang terus

menerus menerima arus berakibat motor menjadi panas,

oleh karena itu apabila eretan atau meja sedang tidak

digerakkan dalam beberapa lama, motor asutan harus diatur

tak berarus.
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(3) Jika motor asutan berarus aturlah agar sementara terputus.

Untuk mengatur agar motor asutan tidak berarus, dilakukan

dengan cara:

Jika tidak ada program tersimpan, lakukan hal-hal berikut:

(a) Pilih pelayanan CNC, dengan menekan tombol “H/C”

(b) Tekan tombol “—>" nyala lampu melompat ke G

(c)  Ketik angka 64 dengan menekan tombol “6” dan “4”

(d) Tekan tombol “INP”

Jika ada program tersimpan, lakukan hal-hal berikut:

(a)  Pilih pelayanan CNC

(b) Tekan tombol “—>” sampai lampu G menyala

(c) Jika pada sajian/kursor muncul angka, tekan tombol

“DEL”

(d)  Ketik angka 64

(e)  Tekan tombol “INP”

(4)  Masukkan program CNC secara manual. Untuk memasukkan

program CNC secara manual ke dalam memori mesin, kita

gunakan tombol-tombol huruf dan angka (alphanumeric).

Contoh Program:

N G X Z F H Keterangan

01 92 2900 100
02 M03
03 00 2700 100
04 84 2000 -3700 60 50
05 00 2000 100
06 84 1500 -2000 60 50
07 00 1500 100
08 01 1500 -2000 50
09 01 2000 -2000 50
10 01 2000 -3700 50
11 01 2700 -3700 50
12 M05
13 00 2900 100
14 M30
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Langkah memasukkan program adalah sebagai berikut:

(a) Pilih mode pelayanan CNC dengan cara menekan tombol

H/C hingga lampu pelayanan CNC menyala

(b) Pilih mode pelayanan CNC dengan cara menekan tombol

H/C hingga lampu pelayanan CNC menyala

(c) Led X menyala maka kita ketik “2900” kemudian “INP”

(d) Led Z menyala maka kita ketik “100”, kemudian “INP”

(e) LED pada huruf “N” menyala, dan kursor pada angka/

baris “02”

(f) Tekan tombol “INP”, Led G menyala, kita ketik “M” ,

“03”, dan  “INP”

(g) LED pada huruf “N” menyala, dan kursor pada angka/

baris “03”

(h) Tekan tombol “INP”, Led G menyala, kemudian ketik

“00” dan “INP”

(i) Led X menyala, kita ketik “2700”, kemudian “INP”

(j) Led Z menyala, kita'ketik “100”, kemudian “INP”

(k) LED pada huruf “N” menyala, dan kursor pada angka/

baris “04”

(l) Tekan tombol “INP”, Led G menyala, kemudian ketik

“84”, dan “INP”

(m) Led X menyala, ketik “2000”, kemudian “INP”

(n) Led Z menyala, kita'ketik “3700”, kemudian “INP”

(o) Led F menyala, kita ketik “60”, kemudian “INP”

(p) Led H menyala, ketik “50”, kemudian “INP”

(q) LED pada huruf “N” menyala, dan kursor pada angka/

baris “05”

(r) Begitu selanjutnya sampai baris 14. Pada baris 14 (N14)

kita ketik “M30”, kemudian “INP”
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(5) Lakukan edit program jika terjadi kesalahan ketik, Gerakkan

kursor pada karakter (angka atau huruf) yang akan diganti

dengan tombol “FWD”, “REV”, “à”

(6) Hapus karakter yang salah dengan tombol “DEL”, kemudian

ketik karakter pengganti dan tekan tombol “INP”.
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6. Kegiatan belajar 6

Instruksi Pengoperasian Mesin Freis CNC

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 6.

Kegiatan belajar 6 bertujuan agar siswa dapat:

1)  Mengetahui bentuk dan format instruksi kerja yang digunakan

2) Memahami isi instruksi pengoperasian mesin freis CNC dengan

benar

3) Melaksanakan instruksi pengoperasian mesin freis CNC sesuai

prosedur dan standar kerja yang ditetapkan

4) Menggunakan instruksi pengoperasian mesin freis CNC sesuai

prosedur dan standar kerja yang ditetapkan.

b. Uraian Materi 6

Instruksi Pengoperasian

Instruksi pengoperasian dan tombol-tombol pengendali antara mesin

bubut CNC tipe TU-2A dan mesin freis CNC tipe TU-3A relatif sama.

Perbedaannya terletak pada jumlah sumbu, mesin freis memiliki sumbu

Y sementara pada mesin bubut CNC tidak terdapat. Pengoperasian

mesin freis CNC dapat dipelajari dari materi pemelajaran 5.

c.  Rangkuman 6

1) Instruksi pengoperasian mesin CNC dilakukan melalui tombol-tombol

dan saklar pada panel pengendali.

2) Tombol-tombol dan saklar pengendali terdiri dari:

a) Saklar dan tombol untuk keamanan pemakaian mesin

b) Tombol untuk pelayanan operasi mesin secara manual

c) Tombol untuk pelayanan operasi CNC
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3) Tombol pelayanan manual terutama digunakan untuk mengeset

pahat pada awal jalan program

4) Tombol pelayanan CNC digunakan untuk memasukkan program, edit

(menyunting) dan modifikasi program, dan untuk berbagai fungsi

pengendalian pada waktu program CNC dijalankan.

d. Tugas 6

1) Putar saklar utama mesin. Perhatikan apakah arus listrik mengalir ke

mesin? Apa tanda bahwa mesin telah teraliri arus listrik?

2) Pilih operasi atau pelayanan manual dengam menekan tombol “H/C”

sampai lampu indikator pelayanan manual menyala.

3) Berapa angka pada sumbu “X” dan “Z”?

4) Tekan  tombol “Z+”  hingga angka pada sumbu Z menunjuk 2000.

Adakah bagian mesin yang bergerak? Kemana arah gerakannya?

Bertanyalah pada guru berapa milimeter gerakan dilakukan.

5) Ulangi tugas no. 4, tetapi untuk tombol pelayanan manual yang lain.

6) Putar saklar penggerak sumbu utama. Atur putaran sumbu utama

pada putaran 700 rpm dengan saklar pengatur putaran. Setelah

putaran mencapai 700 matikan putaran sumbu utama.

7) Pindahkan operasi pada pelayanan CNC dengan menekan tombol

“H/C” sekali, hingga lampu indikator pelayanan CNC menyala

8) Mintalah contoh program CNC kepada guru, cobalah latihan menulis

program tersebut pada mesin CNC.

e. Tes Formatif 6

1)  Fungsi tombol pelayanan manual yang utama adalah untuk;

a. pengerjaan benda kerja secara manual

b. menempatkan alat potong pada awal program dijalankan

c. latihan awal mengoperasikan mesin CNC
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d. jawaban a, b, c, dan d benar

2) Tombol untuk memilih atau pindah dari operasi pelayanan manual

ke pelayanan CNC atau sebaliknya adalah;

a. tombol “H/C”

b. Tombol pelayanan manual

c. tombol pelayanan CNC

d. jawaban a, b, c, dan d benar

3) Jika waktu mengoperasikan mesin CNC terjadi sesuatu yang dapat

merusak dan membahayakan mesin, sebaiknya;

a. matikan mesin dengan saklar utama

b. matikan mesin dengan tombol darurat

c. matikan mesin dari sumber utama listrik

d. berteriak minta tolong

4) Tombol pelayanan CNC berfungsi untuk;

a. memasukkan program ke memori mesin

b. menyunting program yang dimasukkan

c. Menghentikan jalannya program

d. jawaban a, b, c, dan d benar

5) Untuk menghentikan sementara jalannya eksekusi program CNC,

kita gunakan tombol”

a. “INP” + “DEL”

b. “INP” + “REV”

c. “INP” + “FWD”

d. “INP” + “~”

6) Untuk menghapus satu baris program kita gunakan tombol;

a. “~” + “DEL”  c. “INP” + “DEL”

b. “~” + “REV”  d. “INP” + “REV”
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7) Untuk menyisipkan satu baris program kita gunakan tombol;

a. “~” + “DEL”

b. “~” + “REV”

c. “INP” + “DEL”

d. “INP” + “REV”

f.  Kunci Jawaban 6

No. 1: b,   2: a,   3: b,   4: d,   5: c,   6: a,   7: b

g. Lembar Kerja 6

Instruksi Pengoperasian Manual

1) Mengatur pisau freis pada posisi awal program jalan

a)  Persiapan.

Siapkan peralatan sebagai berikut:

(1) Benda kerja untuk mesin freis CNC

(2) Kunci penggerak rahang ragum

(3) Kain pembersih (lap)

b)  Keselamatan Kerja

(1) Gunakan pakaian kerja waktu mengoperasikan mesin

(2) Sebelum menghidupkan sumbu utama, periksa dan yakinkan

bahwa semua dalam keadaan aman

(3) Pada waktu menggerakkan pahat atau pisau secara manual,

perhatikan posisi, arah, dan kecepatan gerakan. Gunakan

kecepatan minimal jika posisi pahat atau pisau freis dengan

benda kerja atau komponen lain jaraknya dekat

(4) Menyentuhkan permukaan benda kerja dan pahat harus

dilakukan dengan benda kerja atau pisau freis berputar

c)  Langkah Kerja

Menyentuhkan pisau dengan sisi benda kerja

(1) Siapkan peralatan yang akan digunakan
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(2) Hidupkan mesin dengan memutar “ON” saklar utama

(3) Pilih operasi pada pelayanan manual

(4) Pasang benda kerja pada cekam dengan posisi benar

(5) Putarkan benda kerja dengan saklar pemutar sumbu utama

dan atur pada putaran 500 rpm

(6) Tentukan posisi 0 (nol) sumbu Z dengan cara; gerakkan

posisi pisau mendekati bidang atas benda kerja, kemudian

dengan gerak putus-putus sedikit sentuhkan pisau freis

dengan bidang atas benda kerja (lihat gambar).

(7) Atur agar penunjukan harga Z menjadi “0” (nol) dengan

menekan tombol “DEL”

(8) Tentukan posisi 0 (nol) sumbu X dengan cara; gerakkan

posisi pisau mendekati bidang kiri benda kerja, kemudian

dengan gerak putus-putus sedikit sentuhkan ujung pisau

dengan permukaan benda kerja (lihat gambar).

(9) Atur agar penunjukan harga X menjadi “0” (nol) dengan

menekan tombol “DEL”
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(10) Tentukan posisi 0 (nol) sumbu Y dengan cara; gerakkan

posisi pisau mendekati sisi depan benda kerja, kemudian

dengan gerak putus-putus sedikit sentuhkan ujung pisau

dengan permukaan benda kerja (lihat gambar).

(11) Atur agar penunjukan harga Y menjadi “0” (nol) dengan

menekan tombol “DEL”

(12) Atur pahat pada posisi awal program jalan, dengan cara;

gerakkan pahat pada arah “X-“ sejauh 5mm, “Y-“ 5 mm,

dan kearah “Z+” sejauh 5 mm.



53

BAB III
EVALUASI

A. PERTANYAAN

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat

2. Sebutkan jenis-jenis cekam yang dipasang pada mesin bubut!

3. Sebutkan tiga jenis alat cekam untuk mengikat benda kerja pada

meja mesin freis!

4. Sebutkan satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memasang

pahat bubut!

5. Apakah syarat yang harus dipenuhi dalam memasang ragum pada

meja mesin freis?

6. Data-data apakah yang harus disertakan pada setiap alat potong

yang akan digunakan pada mesin CNC? Sebutkan!

7. Bagaimanakah langkah kerja untuk memutar sumbu utama pada putaran

± 700 putaran per menit (rpm)

8. Apa fungsi tombol darurat pada mesin CNC ?

9. Tombol apakah yang ditekan agar eretan bergerak dengan cepat ?

10. Apa fungsi G64 pada mesin CNC ?

11. Tombol apakah yang ditekan untuk menghilangkan tanda peringatan

kesalahan (alarm)?

Kerjakan instruksi berikut pada mesin

1. Pasang pahat sisi kanan, pahat alur, dan pahat ulir pada revolver

pahat bubut. Syarat pemasangan: (1) Pahat harus setinggi senter, (2)

revolver pahat dapat berputar dengan aman, dan (3) pahat terikat

dengan kuat pada posisi yang benar

2. Tempatkan pahat bubut pada posisi awal prrrogram jalan. Jarak atau

kelonggaran pahat dengan benda kerja 5 mm.



54

3. Tempatkan pisau freis pada posisi awal program jalan. Jarak atau

kelonggaran pisau dengan benda kerja 5 mm

B. KUNCI JAWABAN

1. Jenis cekam adalah:

a. Cekam universal (universal chuck), yaitu cekam dengan rahang

memusat, terdiri dari cekam rahang tiga dan cekam rahang empat

b. Cekam bebas (independent chuck) atau cekam bebas, yaitu cekam

rahang 4 tidak memusat

2. Jenis alat cekam pada mesin freis adalah:

a. Batang-batang pencekam

b.Ragum

c. Blok bertingkat

3. Syarat memasang pahat bubut adalah: mata potong pahat bubut harus

setinggi senter mesin bubut.

4. Syarat memasang ragum freis adalah: Bibir ragum yang tidak bergerak

harus sejajar dengan salah satu sumbu meja mesin, dipilih apakah

sumbu memanjang atau sumbu melintang

5. Data yang disertakan dalam alat potong adalah: Radius (D), Kecepatan

putaran (S), Kecepatan asutan (F), dan kedalaman penyaayatan (t)

6. Langkah kerja memutar sumbu utama pada putaran ± 700 rpm

adalah: (1) putar saklar utama pada posisi “ON” (manual), (2) atur

jumlah putaran menggunakan saklar pengatur putaran sumbu utama.

7. Fungsi tombol darurat adalah: Untuk mematikan pengoperasian mesin

secara cepat apabila dijumpai hal-hal yang membahayakan mesin, alat,

atau operator

8. Agar eretan bergerak cepat, tekan tombol yang menunjukkan arah

gerakan, misalnya “Z+”, kemudian secara bersama tekan tombol “~”

9. Fungsi G64 adalah: Untuk memutus sementara arus listrik ke motor

asutan agar motor asutan tidak terlalu panas
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10.Untuk menghilangkan tanda peringatan kesalahan, tekan tombol “INP”

dan tombol “REV” bersamaan.

C. KRITERIA KELULUSAN

Skor makimum
Jenis Soal Jumlah

Tiap soal Total

Uraian singkat 10 10 100

Praktik 3 100 300

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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BAB IV
PENUTUP

Peserta diklat yang telah memenuhi syarat batas kelulusan minimal

untuk bidang teori maupun praktik dinyatakan lulus dan telah memiliki

kompetensi di bidang mengeset mesin dan program pada mesin CNC.

Kepada peserta diklat yang bersangkutan dapat melanjutkan program

mempelajari kompetensi selanjutnya melalui modul M7. 16 A. Sedangkan

peserta diklat yang dinyatakan belum lulus harus mengulang kembali

modul ini dan belum diperkenankan untuk mempelajari modul selanjutnya.
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