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ABSTRAK

PENGARUH GEOMETRI PAHAT HIGH SPEED STEEL TERHADAP
KEAUSAN TEPI PAHAT PADA PEMOTONGAN MATERIAL BAJA

KARBON RENDAH (St 37) MENGGUNAKAN MESIN BUBUT
KONVENSIONAL

Oleh

AHMAD AZHARI

Proses pemotongan baja karbon rendah pada umumnya sering menggunakan
pahat High Speed Steel (HSS) karena kekerasan yang cukup tinggi, harga lebih
murah, geometri mudah dibentuk. Pada proses pemotongan terdapat banyak faktor
yang mempengaruhi produktifitas dan kualitas seperti geometri pahat, kondisi
pemesinan, material benda kerja, material pahat, dan lain-lain. Indikator
produktifitas dan kualitas pada proses pemesinan yaitu umur pahat dan kekasaran
permukaan produk. Penelitian pengaruh variasi geometri pahat terhadap keausan
sudah pernah dilakukan tetapi belum meneliti pengaruh nose radius. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui nilai umur pahat, pengaruh geometri pahat serta
menentukan geometri dan parameter yang optimum terhadap keausan tepi pada
proses pemotongan material St 37.

Penelitian ini menggunakan metode ekperimental dengan melakukan
pemotongan material St 37 menggunakan pahat High Speed Steel. Variasi
geometri pahat dan parameter pemesinan yaitu side rake angle: 12˚,15˚,18˚; side
cutting edge angle: 85˚,80˚,75˚; nose radius: 0 mm, 0,4 mm, 0,8 mm; kecepatan
potong: 17,42 m/min, 40 m/min, 58,8 m/min; kedalaman potong: 1 mm dan 2
mm; feeding: 0,05 mm/rev, 0,075 mm/rev, 0,1 mm/rev. Untuk menganalisis
adanya pengaruh geometri pahat dan parameter pemesinan dengan menggunakan
analisis Taguchi dan Anova.

Hasil eksperimen yang didapatkan yaitu umur pahat yang terpanjang 42,28
menit dan terpendek 0,8 menit. Hasil dari analisis Taguchi dan Anova yaitu faktor
yang berpengaruh signifikan adalah kedalaman potong (a) dengan kontribusi
sebesar 27,65%, kecepatan potong (Vc) dengan kontribusi sebesar 24,91%, dan
side  rake angle dengan kontribusi sebesar 19,35%. Kemudian hasil umur pahat
yang optimum yaitu 42,01 menit pada kedalaman potong (a): 1 mm, kecepatan
potong (Vc): 17,42 m/min, feeding (f): 0,075 mm/rev, nose radius (R): 0,4 mm,
side rake angle (γ): 18˚, dan side cutting edge angle (Kr): 75˚.

Kata kunci: St 37, Pahat High Speed Steel, Geometri pahat, Keausan tepi



ABSTRACT

THE EFFECT OF HIGH SPEED STEEL GEOMETRY TOWARD FLANK
WEAR ON CUTTING OF LOW CARBON STEEL (St 37) USING

CONVENTIONAL LATHE MACHINE

By

AHMAD AZHARI

The process of cutting low carbon steel in general often uses tool High Speed
Steel (HSS) due to high hardness, cheaper prices, easily formed geometry. In the
cutting process there are many factors that affect productivity and quality such as
tool geometry, machining conditions, workpiece material, tool material, and
others. Productivity and quality indicators on machining processes namely tool
life and product surface roughness. Research on the effect of tool geometry
variations on wear has been carried out but has not examined the effect of the nose
radius. The purpose of this study was to determine the tool life value, the
influence of tool geometry and determine the geometry and optimum parameters
for flank wear in the St 37 material cutting process

. This study used an experimental method by cutting St 37 material using a
tool High Speed Steel. Variation of tool geometry and machining parameters,
namely side rake angle of 12˚, 15˚, 18˚; side cutting edge angle of 85̊ , 80˚, 75˚;
nose radius of 0 mm, 0.4 mm, 0.8 mm; cutting speed of 17.42 m/min, 40 m/min,
58.8 m/min; depth of cut of : 1 mm and 2 mm; feeding of 0.05 mm/rev, 0.075
mm/rev, 0.1 mm/rev. To analyze the influence of tool geometry and machining
parameters using Taguchi and Anova analysis.

The experimental results obtained were the longest tool life of 42.28
minutes and the shortest was 0.8 minutes. The results of the Taguchi and Anova
analysis are factors that have a significant effect on the depth of cut (a) with
contributions of 27.65%, cutting speed (Vc) with contributions of 24.91%, and
side rake angle with contributions of 19.35%. Then the optimum tool life result
was 42.01 minutes at depth of cut (a) of 1 mm, cutting speed (Vc) of 17.42 m/min,
feeding (f) of 0.075 mm/rev, nose radius (R) of 0.4 mm, side rake angle (γ) of 18˚,
and side cutting edge angle (Kr) of 75˚.

Keywords: St 37, Tool High Speed Steel, Tool geometry, Flank wear
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BAB  I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi sekarang ini telah mengubah bidang industri

manufaktur menjadi sebuah industri yang berkembang, maju dan bersaing

secara global. Hal ini disebabkan tingginya tuntutan sebuah industri

manufaktur yang mengharapkan hasil produksi yang mengutamakan

kualitas, kuantitas serta efisiensi pencapaian target produksi dan biaya

produksi yang lebih rendah dari penghasilan.

Industri manufaktur pada umumnya tidak dapat terlepas dari adanya proses

pemesinan yang menjadi inti dari sebuah proses produksi. Pemesinan

dengan material baja karbon rendah seringkali dilakukan dalam proses

manufaktur khususnya industri pembuatan komponen mesin dan otomotif.

Pada proses pembuatan komponen material baja karbon rendah sering

menggunakan pisau atau pahat High Speed Steel (HSS). Pahat HSS

termasuk jenis high alloy steel, dapat melakukan pemotongan yang baik

sampai temperatur operasi 1100 oC. Pahat HSS memiliki kekerasan cukup

tinggi sehingga bisa digunakan pada kecepatan potong yang tinggi dalam

pemesinan material baja karbon rendah (Mrihrenaningtyas dan Prayadi,

2015).
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Disamping itu, pahat HSS juga lebih mudah dibentuk geometrinya

karena pahat ini tidak keras seperti pahat karbida tetapi mudah patah.

Pengaruh pahat dalam proses pemesinan bubut meliputi jenis material pahat,

geometri sudut pahat dan posisi pemasangan pahat pada mesin bubut. Sudut

potong pahat biasanya disesuaikan dengan jenis material benda kerja dan

parameter permesinannya (Susila dkk, 2013).  Sudut-sudut yang terdapat

pada mata pahat disebut dengan sudut utama pahat (basic tool angle) dan

geometri pahat (tool geometry). Selain itu juga terdapat sudut-sudut pahat

yang lain yaitu sudut garuk belakang, sudut garuk sisi, sudut mata potong

ujung, sudut mata potong sisi, sudut radius pojok (Paridawati, 2015).

Saat proses pemotongan terjadi kontak langsung antara pahat dan benda

kerja sering kali terjadi kerusakan ataupun keausan pada sudut-sudut pahat

tersebut. Sehingga harus dilakukan pengasahan atau penggantian pahat agar

proses pemesinan tetap berlangsung. Selama pengasahan atau penggantian

pahat, waktu produksi menjadi terhambat dan biaya produksi naik karena

dilakukan penggantian pahat yang baru. Oleh karena itu geometri pahat

perlu dirancang untuk meningkatkan umur pahat (mengurangi laju keausan

pahat), menghasilkan produk yang sesuai dan menghindari kecelakaan kerja.

Mustofa, (2009) pernah melakukan penelitian tentang keausan pahat pada

proses pemesinan bubut. Keausan menyebabkan kehilangan bentuk awal

pahat sehingga berakibat pada rendahnya kualitas permukaan dan dimensi

produk yang dipotong. Hasil penelitiannya adalah dengan kenaikan

kecepatan potong dan kedalaman pemotongan  menyebabkan pahat potong
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tersebut cepat aus. Penelitian keausan pahat lainnya dilakukan oleh

Dewangga dkk (2017), dimana dikaji pengaruh variasi kecepatan putaran

spindel terhadap keausan pahat. Hasil penelitiannya yaitu pada putaran

spindel 330 rpm, keausan tepi pahat pada proses pemotongan besi yaitu 0

mm sedangkan aluminium 0,01 mm. Pada putaran spindel 650 rpm, keausan

tepi pahat pada proses pemotongan besi yaitu 0,03 sedangkan aluminium

0,02 mm. Kesimpulan pada penelitian ini adalah kenaikan kecepatan

putaran spindel mengakibatkan keausan tepi semakin besar.

Pada penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Mrinhrenaningtyas dan

Prayadi (2015) yang berjudul “analisis umur pahat dengan variasi sudut

geram dan kecepatan potong dengan dan tanpa cairan pendingin”. Dari

penelitian tersebut diketahui bahwa dengan menggunakan cairan pendingin

pada kecepatan potong V= 25,01 m/min dengan sudut geram (γo) = -6°

diperoleh keausan tepi pahat (VB) rata-rata 0,165 mm sedangkan tanpa

menggunakan cairan pendingin diperoleh keausan tepi pahat (VB) rata-rata

0,187 mm. Saat pemotongan menggunakan cairan pendingin pada kecepatan

potong V= 39,30 m/min dengan sudut geram (γo) = 10° diperoleh keausan

tepi pahat (VB) rata-rata 0,347 mm sedangkan tanpa menggunakan cairan

pendingin diperoleh keausan tepi  pahat (VB) rata-rata 0,337 mm. Benda

kerja yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu carbon steel S54C.

Semakin besar sudut geram pemotongan maka keausan akan lebih besar dan

proses terjadi keausannya lebih cepat dibandingkan dengan sudut geram

yang lebih kecil.
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Penelitian di atas umumnya menggunakan material pengujian seperti besi,

aluminium, dan carbon steel S54C, sedangkan pada komponen mesin atau

otomotif banyak yang menggunakan material baja karbon rendah, maka

penulis mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan material ST

37. Selain itu kekurangan penelitian di atas yaitu variasi parameter

pemotongan yang sedikit untuk mengetahui keausan yang terjadi pada pahat

HSS saat pemotongan, yaitu hanya parameter pemotongan kecepatan potong

atau kecepatan putarann spindel dan sudut geram.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menambahkan variasi

parameter pemotongan yaitu nose radius, sudut potong dan kedalaman

pemakanan untuk mengetahui lebih jelas pengaruhnya terhadap keausan

pahat HSS. Penelitian ini berjudul “pengaruh geometri pahat high speed

steel terhadap keausan tepi pahat pada pemotongan material baja karbon

rendah (ST 37)  menggunakan mesin bubut konvensional”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh parameter pemesinan dan geometri

pahat HSS terhadap keausan tepi pahat agar dapat menentukan geometri

pahat yang sesuai untuk mengurangi laju keausan pahat HSS pada

pemotongan baja karbon rendah (ST 37). Sehingga waktu produksi lebih

efisien dan biaya produksi tidak mengalami kenaikan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:
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1. Mendapatkan nilai keausan pahat dan umur pahat yang terjadi akibat

geometri pahat HSS yang bervariasi

2. Mengetahui pengaruh geometri pahat dan parameter pembubutan

terhadap keausan tepi pahat dan umur pahat HSS pada proses

pembubutan material ST 37.

3. Menentukan geometri pahat dan parameter pembubutan yang optimum

pada proses pembubutan material ST 37 untuk meminimalisis

terjadinya keausan tepi pahat HSS.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini perlu adanya batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan agar

lebih terfokus, maka penulis membatasi batas masalah sebagai berikut:

1. Mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin bubut

konvensional merk Pinacho tipe S-90/200 yang pengaturan feeding,

kecepatan putaran secara manual.

2. Proses pemesinan dilakukan tanpa cairan pendingin.

3. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar keausan tepi pahat

HSS yaitu mikroskop digital USB dengan perbesaran 40X.

4. Parameter yang digunakan pada proses pemesinan yaitu kecepatan

potong, feeding, kedalaman potong, side cutting edge angle, side rake

angle dan nose radius.
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D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pendahuluan berisikan uraian dari latar belakang penelitian, tujuan,

batasan masalah dan sistematika penulisan penelitian.

II. Tinjauan Pustaka

Berisikan landasan teori dan beberapa literatur yang dapat mendukung

pembahasan studi kasus yang diambil oleh penulis.

III. Metodologi Penelitian

Berisikan metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian

untuk memperoleh hasil yang maksimal.

IV. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk

tabel ataupun grafik, dari hasil tersebut kemudian dilakukan analisis

untuk menjadi acuan dalam pembahasan.

V. Penutup

Berisikan rangkuman analisis dan pembahasan yang dilakukan sesuai

tujuan penelitian, dimana dalam bab ini juga terdapat saran agar

penelitian selanjutnya dapat berkembang lebih baik.

Daftar Pustaka

Memuat referensi-referensi yang digunakan untuk penelitian yang

dilakukan.
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Lampiran

Lampiran berisikan data pendukung serta foto-foto pengujian
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BAB II.   TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemesinan

Pada proses pemotongan sebuah logam merupakan suatu  proses untuk

mengubah bentuk sebuah logam (komponen mesin) dengan cara melakukan

pemotongan sesuai keinginan. Proses pemotongan logam dengan

menggunakan mesin perkakas yang dipasang sebuah pahat atau pisau potong,

dalam istilah keteknikan biasa disebut dengan proses pemesinan. Proses

pemesinan (machining) itu sendiri adalah proses mengurangi benda kerja atau

pembentukan geram (chip) akibat pahat perkakas (tools) yang dipasangkan

pada mesin perkakas (machine tools), bergerak pada sumbu terhadap benda

kerja yang dicekam pada alat pencekam mesin perkakas.

Suatu komponen atau bagian mesin yang terbuat dari logam biasanya

mempunyai bentuk yang berbeda-beda sesuai kegunaan masing-masing. Pada

umumnya komponen tersebut dibuat dengan proses pemesinan dari bahan

yang berasal dari proses sebelumnya yaitu proses penuangan atau pengecoran

(casting) dan atau proses pengolahan bentuk lainnya (metal forming).

Mempunyai bentuk yang berbeda-beda tersebut maka proses pemesinan yang

digunakan juga bermacam-macam sesuai dengan hasil yang ingin didapatkan
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nantinya. Proses pemesinan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu menurut

jenis gerakan pada pahat atau perkakas potong terhadap benda kerja, jenis

mesin perkakas yang digunakan dan pembentukan permukaan pada benda

kerja. Pahat yang bergerak memotong permukaan benda kerja akan

menghasilkan geram dan pada permukaan benda kerja akan semakin bertahap

berkurang yang akan membentuk benda yang dikehendaki. Pahat yang

dipasang pada mesin perkakas bermacam-macam bentuk dan keguanaannya

sesuai dengan produk yang ingin dihasilkan nantinya. Gerakan relatif pahat

yang memotong benda kerja dapat dibagi menjadi dua macam komponen

gerakan yaitu gerak potong (cutting movement) dan gerak makan (feeding

movement). Dari gerakan tersebut dapat dikombinasikan sehingga proses

pemesinan dapat dibagi menjadi tujuh macam proses yang berdeda-beda yaitu

seperti dibawah ini.

Tabel 1. Klasifikasi proses pemesinan menurut gerakan relatif pahat terhadap

benda kerja.

Jenis Proses Gerak Potong Gerak Makan

Bubut

P
ut

ar

Benda kerja
m/min

L
ur

us

Pahat
m/min

Gurdi
Pahat
m/min

Pahat
m/min

Freis
Pahat
m/min

Benda kerja
m/min

Gerinda rata
Pahat
m/min

Benda kerja

Gerinda
Silindrik

Pahat
m/min

Benda kerja1
dan 2

Sekrap

L
ur

us

Benda kerja
atau Pahat
m/min

Pahat atau
benda kerja
m/min

Gergaji
Pahat
m/min
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Proses pemesinan juga dapat ditinjau berdasarkan proses terbentuknya

permukaanpada benda kerja. Berdasarkan proses tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua proses yaitu:

1.  Pembentukan permukaan silindris

2. Pembentukan permukaan rata atau lurus

Pada proses pembubutan benda kerja suatu proses atau urutan proses yang

digunakan untuk membuatnya sudah tercantum pada gambar teknik yang

berisikan spesifikasi geometri benda yang akan dibuat. Proses tersebut dibagi

menjadi beberapa tingkatan yang sesuai agar menjadi bentuk benda kerja

sesuai geometri pada gambar teknik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

cara menentukan penampang geram sebelum dilakukan pemotongan. Proses

pemesinan dapat dibagi menjadi 5 elemen dasar yaitu sebagai berikut:

1. Kecepatan potong (cutting speed) ; v (m/min)

2. Kecepatan makan (feeding speed) ; vf (mm/min)

3. Kedalaman potong (depth of cut) ; a (mm)

4. Waktu pemotongan (cutting time) ; tc (min), dan

5. Kecepatan penghasilan geram (rate of metal removal) ; Z (cm3/min).

Elemen proses pemesinan diatas (v, vf, a, tc, dan Z) dihitung berdasarkan

dimensi atau geometri benda kerja dan pahat serta besaran dari mesin

perkakas tersebut. Pada proses pembubutan terdapat dua sudut pahat utama

yaitu sudut potong utama (principal cutting edge angle) dan sudut geram

(rake angle). Dari kedua sudut tersebut sangat berpengaruh pada gaya

pemotongan pembubutan (Husein, 2015).
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Dalam dunia manufaktur, proses pemesinan terdapat 2 macam kondisi

pemotongan yaitu pemesinan kondisi basah dan pemesinan kondisi kering.

Proses pemesinan basah merupakan suatu proses pemesinan atau pemotongan

dengan menggunakan cairan pendingin selama proses tersebut berlangsung

untuk menghasilkan bentuk produk yang diinginkan. Cairan pendingin pada

proses pemesinan atau pemotongan memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi

yang dikehendaki oleh perencana proses pemesinan dan operator mesin

perkakas. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi tak langsung yang

menguntungkan selama proses pemesinan berlangsung dengan adanya

penerapan cairan pendingin. Cairan pendingin mempunyai fungsi utama pada

proses pemesinan yaitu melumasi pahat ataupun benda kerja saat proses

pemotongan khususnya pada kecepatan potong tinggi atau rendah dan

membuang geram dari daerah pemotongan ketempat yang sudah disediakan

pada sebuah mesin (Sugiantoro, 2014).

Proses yang kedua yaitu proses pemesinan kering atau dalam dunia

manufakturing dikenal dengan nama pemesinan hijau (Green Machining)

yaitu merupakan suatucara proses pemotongan logam atau non logam tanpa

menggunakan cairan pendingin melainkan menggunakan partikel udara

sebagai media pendingin selama proses pemesinan berlangsung untuk

menghasilkan suatu produk. Manfaat lainnya pada proses pemesinan kering

adalah menghemat biaya produksi karena tanpa membeli cairan pendingin,

dapat meningkatkan produktivitas serta ramah lingkungan. Persaingan dalam

dunia manufakturing khususnya proses pemesinan begitu ketatnya maka

proses pemesinan ini terus dikembangkan untuk mencapai tujuan yang
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maksimal dan untuk saat ini proses pemesinan tersebut hanya mampu

digunakan untuk proses pemakanan yang kecil sehingga biasanya hanya

dipakai untuk proses penghalusan atau finishing benda kerja (Ansyori, 2015).

B. Proses Bubut

Proses pemesinan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu seperti proses  bubut,

proses frais, proses sekrap dan lain-lain. Salah satu proses pemesinan yang

dibahas pada penelitian ini adalah proses bubut. Proses pembubutan pada

dasarnya merupakan proses mengubah bentuk dan ukuran suatu benda kerja

dengan cara menyayat benda kerja tersebut menggunakan pahat potong untuk

menghasilkan benda kerja yang silindris.

Prinsip kerja mesin bubut yaitu posisi benda kerja dicekam pada chuck dan

berputar sesuai dengan sumbu mesin dan pahat bubut bergerak relatif untuk

menyayat atau memotong bagian benda kerja. Kata kunci pada prinsip proses

bubut ini yaitu benda kerja yang berputar dan pahatnya diam, pahat bubut

dapat bergerak memanjang ataupun melintang. Skematis proses bubut pada

mesin bubut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Skematis proses bubut

(Sumber: Setyawan, 2011)
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Proses bubut permukaan merupakan proses pembubutan yang sering di sebut

dengan bubut rata yang arah gerakannya tegak lurus dengan sumbu benda

kerja. Bubut tirus merupakan salah satu bubut rata dimana pembubutan ini

membentuk suatu sudut tertentu. Selain bubut tirus ada juga pembubutan

kontur yang dimana cara pengerjaannya memvariasikan kedalaman potong.

Gerakan-gerakan pada mesin bubut meliputi:

1. Gerakan berputar, kecepatan putaran benda kerja yang digerakkan pada

pahat yaitu dinamakan kecepatan potong.

2. Gerakan memanjang, saat pemotongan arahnya sejajar dengan sumbu

benda kerja dinamakan gerakan memanjang.

3. Gerakan melintang, saat pemotongan arahnya tegak lurus dengna sumbu

benda kerja dinamakan pemotongan permukaan.

Perputaran, pemakanan dan kecepatan potong dalam pembubutan dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan bahan yang dikerjakan

2. Ukuran geram yang terpotong

3. Tingkat kehalusan yang diinginkan

4. Bentuk pahat yang dipakai (geometri pahat)

5. Pencekam benda kerja

6. Bahan pahat

7. Kondisi pemesinan

8. Jenis mesin bubut

9. Keadaan mesin bubut (Setyawan, 2011).
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Gambar 2. Proses bubut  rata, bubut permukaan,

dan bubut tirus

(Sumber: Rahdiyanta, 2010)

Proses bubut permukaan seperti pada gambar 2 nomor 2 yaitu proses

pembubutan yang mirip dengan proses bubut rata, akan tetapi arah gerakan

pemakanannya pahat tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Untuk proses

bubut tirus pada gambar 2 nomor 3 sebenarnya mirip dengan proses bubut

rata, akan tetapi gerakan pahat tersebut membentuk sudut tertentu terhadap

sumbu benda kerja. Demikian juga proses bubut kontur, dapat dilakukan

dengan cara memvariasikan kedalaman potong sehingga menghasilkan

bentuk yang diinginkan. Walaupun proses bubut secara khusus menggunakan

pahat bermata potong tunggal, tetapi proses bubut bermata potong dua atau

lebih masih termasuk proses pembubutan, karena pada dasarnya setiap pahat
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yang digunakan tetap bekerja sendiri-sendiri. Selain itu proses pengaturannya

pahat pada mesin bubut tetap dilakukan satu persatu (Rahdiyanta, 2010).

Gambar 3. Mesin bubut dan bagian-bagiannya

(Sumber: Kurniawan, 2008)

Adapun bagian-bagian utama pada mesin bubut yaitu sebagai berikut:

1. Spindel : bagian yang berputar (terpasang pada headstock) untuk

memutar chuck ( pencekam benda kerja).

2. Headstock : bagian dimana transmisi penggerak benda.

3. Tailstock : bagian yang berfungsi untuk mengatur center atau pusat

atau titik tengah yang dapat diatur untuk proses bubut

parallel maupun tirus.

4. Carriage (sadel) : bagian ini berfungsi menghantarkan cutting tool (yang

terpasang pada tool post) bergerak sepanjang meja bubut

saat operasi pembubutan berlangsung.

5. Bed : meja dimana headstock, tailstock, dan bagian lainnya

terpasang kuat dimejaini (Kurniawan, 2008).
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Dalam mesin bubut terdapat beberapa parameter yang dapat diatur pada

proses pengerjaannya. Tiga parameter utama pada proses bubut yaitu

kecepatan putar spindel (speed), gerak makan (feed) dan kedalaman potong

(depth of cut). Adapun faktor yang lain seperti bahan benda kerja, jenis pahat,

geometri pahat juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses

pembubutan, akan tetapi tiga parameter di atas merupakan parameter yang

dapat diatur oleh operator secara langsung pada mesin bubut.

1. Kecepatan putar (speed)

Kecepatan putar sering dikaitkan dengan spindel (sumbu utama) dan

benda kerja. Karena kecepatan putar mesin bubut didefinisikan sebagai

putaran per menit (revolutions per minute, rpm) pada spindelnya, hal ini

menggambarkan kecepatan putarannya. Pada proses bubut hal yang

diutamakan yaitu kecepatan potong (Cutting speed atau Vc) atau

kecepatan benda kerja dilalui oleh pahat atau keliling benda kerja (lihat

gambar 4). Secara sederhana kecepatan potong dapat digambarkan

sebagai keliling benda kerja dikalikan dengan kecepatan putar pada

mesin bubut.

Gambar 4. Panjang permukaan benda kerja yang dilalui

Pahat setiap putaran

(Sumber: Rahdiyanta, 2010)
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Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan kecepatan potong adalah

sebagai berikut:

= . .
.................................................(1)

Dimana :

Vc = kecepatan potong( m/menit)

d = diameter benda kerja (mm)

n = putaran benda kerja (putaran/menit)

Dengan persamaan diatas maka kecepatan potong ditentukan oleh besar

diameter benda kerja yang dibubut. Kecepatan potong selain ditentukan

oleh besar diameter benda kerja faktor lainnya yaitu bahan benda kerja

dan bahan pahat sangat menentukan harga kecepatan potong proses

pembubutan. Bahan benda kerja dan pahat pada dasarnya pada waktu

pemotongan menentukan kecepatan potong. Contoh besar kecepatan

potong yang sudah ditentukan yaitu benda kerja bahan Mild Steel dengan

menggunakan pahat HSS, kecepatan potongnya yaitu antara 20 sampai

30 m/menit.

2. Gerak makan

Merupakan jarak  yang ditempuh oleh sebuah pahat pada benda kerja

yang berputar satu kali, sehingga satuan gerak makan adalah

mm/putaran. Gerak makan ditentukan berdasarkan kekuatan mesin,

bahan benda kerja, bahan pahat, geometri pahat, dan yang utama adalah
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kehalusan permukaan yang diinginkan. Kedalaman potong sering

dihubungkan dengan gerak makan. Gerak makan tersebut berharga

sekitar 1/3 sampai 1/20 kedalaman potong. Ketika gerak makan pada

proses pemotongan rendah maka kekasaran benda kerja akan lebih

rendah karena jarak dalam satu putaran lebih kecil sehingga pahat dapat

memotong semua permukaan.

Gambar 5.  Gerak makan dan kedalaman potong

(Sumber : Rahdiyanta, 2010)

3. Kedalaman potong

Kedalaman potong (depth of cut) merupakan tebal pada benda kerja yang

dibuang atau dipotong dari benda kerja, atau jarak antara permukaan

yang dipotong terhadap permukaan benda kerja yang belum terpotong.

Ketika pahat memotong sedalam (a), maka diameter benda kerja akan

berkurang sebesar 2a, karena bagian permukaan benda kerja yang

dipotong berbentul silinder ada di dua sisi, akibat dari benda kerja yang

berputar. Kedalaman potong dapat ditentukan sendiri oleh operator sesuai

dengan yang direncanakan sebelumnya sesuai dengan kemampuan pahat

dan benda kerja yang dipotong.
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Gambar 6. Proses pemesinan yang dapat dilakukan pada mesin bubut :

(a) pembubutan champer (chamfering), (b)pembubutan alur (parting-off),

(c) pembubutan ulir(threading), (d) pembubutan lubang (boring),

(e)pembuatan lubang (drilling), (f) pembuatan kartel(knurling)

(Sumber: Rahdiyanta, 2010)

Adapun beberapa proses pemesinan lainnya yang dapat dilakukan dengan

menggunakan mesin bubut ,yaitu bubut dalam (internal turning),  proses

pembuatan lubang dengan mata bor (drilling), proses memperbesar

lubang (boring), pembuatan ulir (thread cutting), dan pembuatan alur

(grooving/parting-off). Proses tersebut dilakukan di mesin bubut dengan

menggunakan alat bantu agar proses pemesinan bisa dilakukan sesuai

dengan yang diinginkan (Rahdiyanta, 2010).
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C. Pahat High Speed Steel (HSS)

Sekitar tahun 1898, ditemukan jenis baja paduan dengan unsur paduan Crome

(Cr) dan Tungsten atau Wolfram yaitu dengan melalui proses penuangan

(molten metallurgy), setelah penuangan selesai dilakukan proses pengerolan

atau penempaan dibentuk menjadi batang baja segi empat atau silinder.

Kondisi batang baja tersebut kemudian diproses secara pemesinan menjadi

berbagai bentuk pahat bubut yang diinginkan. Untuk meningkatkan kekerasan

pahat tersebut dilakukan proses perlakuan panas agar dapat digunakan untuk

memotong pada kecepatan potong yang tinggi yaitu sampai dengan tiga kali

kecepatan potong pahat CTS.

Pahat High speed steel (HSS) merupakan pahat atau perkakas yang tahan

terhadap kecepatan potong yang tinggi dan temperatur yang tinggi dan juga

dengan sifat tahan softening, tahan abrasi, dan tahan breaking. Pahat HSS

merupakan peralatan yang dibuat dari baja dengan unsur karbon yang tinggi

menjadikan pahat ini semakin keras. Kegunaan pahat HSS yaitu digunakan

untuk mengasah atau memotong benda kerja pada proses pemesinan.

Beberapa unsur yang membentuk pahat HSS antara lain Tungsten/wolfram

(W), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molydenum (Mo), dan Cobalt (Co).

Kekerasan pahat HSS rata-rata 65 HRC, kekerasan permukaan pahat HSS

dapat ditingkatkan dengan melakukan pelapisan. Material pelapis yang

digunakan antara lain: tungsten karbida, titanium karbida, dan titanium

nitride, dengan ketebalan pelapisan 5~8 μm. Pahat jenis ini mampu

mempertahankan kekerasan pada suhu moderat dan digunakan secara lebih
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luas untuk mata bor, pahat bubut, dan tap. Selain itu pahat ini merupakan

pahat yang sering digunakan oleh seseorang karena harganya juga relatif

murah dibandingkan dengan pahat jenis lainnya.

Gambar 7. Pahat HSS

(Sumber: Rahdiyanta, 2010)

Material pahat dari HSS (High Speed Steel) dapat menggunakan jenis M atau

T. Untuk jenis M berarti pahat HSS yang mengandung unsur Molibdenum,

dan jenis T berarti pahat HSS yang mengandung unsur Tungsten. Adapun

beberapa jenis HSS dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. Jenis pahat HSS (Rahdiyanta, 2010)

Jenis HSS Standart AISI

HSS Konvensional

1. Molibdenum HSS M1,M2,M3,M10

2. Tungsten HSS T1,T2

HSS Spesial
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1. Cobald added HSS M33,M36,T4,T5,T6

2. High Vanadium HSS M3-1, M3-2, M4,T15

3. High Hardness Co HSS M41,M42,M43,M44,M45,M46

4. Cast HSS

5. Powdered HSS

6. Coated HSS

Pemilihan pahat dari HSS biasanya dipilih karena pada proses pemesinan

sering terjadi beban kejut, atau proses pemesinan yang sering dilakukan

interupsi (terputus-putus). Pahat HSS ini merupakan pahat yang tidak getas

atau ulet sehingga dapat menahan beban kejut saat proses pemotongan. Hal

tersebut misalnya membubut benda segi empat menjadi silinder, membubut

bahan benda kerja hasil proses penuangan, membubut kasar atau eksentris

(Rahdiyanta, 2010).

D. Geometri Pahat HSS

Geometri pahat merupakan bentuk ataupun ukuran suatu jenis pahat yang

digunakan untuk pemotongan benda kerja, salah satu faktor terpenting yang

menentukan keberhasilan pada proses pemesinan. Oleh karena itu geometri

pahat dipilih sesuai dengan jenis material benda kerja yang dipotong, material

pahat itu sendiri dan kondisi pemotongan sehingga tujuan dari proses

pemesinan tersebut tercapai. Sebelum melakukan proses pemesinan
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sebaiknya kita memilih pahatatau menentukan sudut–sudut potong pahat yang

sesuai sehingga proses pemotongan yang dihasilkan optimal. Untuk

menganalisa geometri pahat diperlukan suatu referensi dimana sudut – sudut

dapat ditentukan nantinya.

Gambar 8. Geometri pahat

(Sumber: Mrihrenaningtyas dan Prayadi, 2015)

1. Back rake angle

Sudut ini merupakan sudut pada proses pembentukan geram. Apabila

sudut ini diperbesar maka akan menambah umur pahat dan menurunkan

gaya pemotongan yang dibutuhkan pada proses pemotongan.

2. Side rake angle (γ)

Sudut ini merupakan arah pengeluaran geram, apabila sudut ini

diperbesar maka akan menambah umur pahat serta permukaan benda

kerja setelah di proses akan lebih maksimal.

3. End relief angle

Sudut ini adalah bagian untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara

bidang utama dengan benda kerja. Sebaiknya sudut ini dibuat tidak
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terlalu besar dan dimensi pahat semakin kecil karena akan mengurangi

kekuatan dari pahat tersebut.

4. Side relief angle

Kegunaan sudut ini hampir sama dengan End relief angle. Untuk proses

bubut sudut ini sebaiknya dibuat cukup besar.

5. End cutting edge angle

Fungsi dari sudut ini yaitu untuk menghindari kontak gesekan antara

mata potong pahat dengan benda kerja.

6. Side cutting edge engle (Kr)

Sudut ini dapat menentukan lebar dan tebal geram sebelum terpotong

serta arah pengeluaran geram pada saat pemotongan.

7. Nose radius

Sudut ini berfungsi untuk memperkuat ujung pahat dan menghindari

panas dan gaya yang terkonsentrasi diujung pahat. Apabila diperbesar

akan menambah umur pahat (Mrihrenaningtyas dan Prayadi, 2015).

E. Keausan

Pengertian keausan yaitu terlepasnya material atau atom dari permukaan

sebuah material akibat dari deformasi plastis dan gaya mekanik. Keausan

dapat menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran pada benda kerja sehingga

akan mengakibatkan ukuran dan kualitas material akan mengalami

penurunan. Dampak yang diakibatkan dari keausan adalah benda kerja atau

komponen mesin yang mengalami keausan harus terus menerus diganti atau

diperbaiki agar sesuai tujuan yang diinginkan. Jika tidak diperbaiki ataupun
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diganti akan menimbulkan kecelakaan pada benda kerja, pahat ataupun

operator.

Klasifikasi keausan terbagi menjadi beberapa macam yaitu keausan adhesif,

keausan abrasif, keausan erosi, keausan kavitasi, keausan fretting, dan

keausan akibat tumbukan. Keausan yang disebabkan oleh gesekan adalah

hasil kontak langsung kedua elemen yang bergerak meluncur, dapat juga

secara berputar dari suatu permukaan logam dengan permukaan logam lain.

Kontak langsung pada kedua permukaan logam tersebut lama-kelamaan

mengalami pengikisan. Jika pengikisan tersebut mencapai titik tertingginya

maka komponen tersebut harus diganti atau diperbaiki.

Dalam proses pemotongan akan terjadi keausan dengan sendirinya akibat

gesekan kedua material. Kompleksitas yang mengelilingi keausan pahat

bersumber dari berbagai faktor yaitu meliputi material yang diproses, mesin

pemesinan, alat potong, pendingin dan kondisi pemotongan. Selama proses

pemesinan, alat potong berinteraksi langsung dengan material yang dipotong.

Geram dihasilkan dari kikisan material, sementara panas yang timbul

diakibatkan dari deformasi plastis dari material dan gesekan antar permukaan

material dan alat potong yang berpindah ke alat potong. Temperarur yang

semakin tinggi akan lebih cepat mengalami deformasi sehingga keausan lebih

cepat dan semakin besar. Ketergantungan pada pendekatan empiris untuk

memperkirakan dan memahami keausan pahat berasal dari ketidakmampuan

untuk mengamati kondisi fisik dan mengidentifikasi mekanisme yang tepat

dibalik keausan pahat (Abidin, 2010).
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Gambar 9. Mekanisme keausan pahat

(Sumber: Abidin, 2010)

Keausan abrasif diakibatkan oleh dorongan keras dalam material benda kerja

terhadap permukaan suatu alat potong. Mekanisme ini dapat mendominasi

ketika pengerjaan dengan perkakas karbida, gabungan metal, karbida, dan

keramik. Keausan adhesif diakibatkan oleh gesekan antara permukaan benda

kerja dan material alat potong, yang dapat menyebabkan gesekan antara alat

yang memotong benda kerja dapat menyebabkan pecah sepanjang batas butir

yang membuat butir pecah dan keluar.Saat terjadi keausan abrasif dan adhesi

masih diijinkan tetap berlangsung proses pemotongan dalam upaya mencegah

retak alat secara prematur atau keausan tepi yang lebih besar dalam

pemesinan.

Gambar 10. Skema ilustrasi keausan abrasif

( Sumber: Marido, 2010 )
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Keausan adhesif terjadi akibat dua permukaan yang saling bergesekan dengan

gaya tekan tertentu. Mekanisme keausan adhesifini terjadi karena adanya

gaya tarik menarik antar logam. Pergerakan relatif tersebut akan

mengakibatkan terjadi perpatahan pada daerah yang lemah dengan adanya

gesekan selanjutnya menyebabkan bagian yang menempel pada permukaan

yang lebih keras akan terpotong-potong oleh puncak puncak kekerasan

disekitarnya sehingga akan meninggalkan serpihan yang disebut dengan

keausan. Serpihan tersebut dapat mempunyai kekerasan yang lebih besar dari

logam induknya, serpihan itu juga yang dapat menyebabkan keausan pada

logam induknya. Keausan akan berkurang jika kekerasan bahan meningkat

dan kekasaran permukaan berkurang (Marido, 2010).

Gambar 11. Skema ilustrasi keausan adhesif

(Sumber: Marido, 2010)

Dasar keausan pahat adhesi yaitu terjadi ketika satu permukaan menggesek

permukaan lain dan mengikis salah satu permukaan atau kedua permukaan

diikuti dengan yang lainnya, kemudian kikisan tersebut keluar dari

permukaan sebelumnya. Hukum keausan adhesif adalah sebagai berikut:

1. Keausan tersebut berbanding langsung dengan muatan antara permukaan

yang berinteraksi.

2. Keausan tersebut berbanding pada jarak gesekan.
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3. Keausan tersebut berbanding terbalik dengan kekerasan yang telah

diauskan (Abidin, 2010).

Keausan sering kali dihubungkan dengan umur pahat karena mudah untuk

ditentukan secara kuantitif. Didalam proses pemesinan persamaan Taylor

menyatakan hubungan antara beberapa parameter yang terlibat dalam proses

tersebut. Persamaan umur pahat dapat dituliskan seperti dibawah ini (ISO

3685, 1993).

Vc . Tn = C (2)

Dimana:

Vc = Kecepatan Potong (m/menit)

T = Umur pahat (menit)

n = Eksponen yang bergantung pada parameter pemotongan

C = Konstanta Taylor

F. Metode Taguchi

Metode Taguchi pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Genichi Taghuci pada

tahun 1940. Metode ini merupakm metode baru  dalam bidang teknik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses serta dapat

meminimalisir biaya produksi. Metode ini juga dapat mengurangi banyaknya

percobaan akan tetapi tidak mengurangi kualitas produk. Faktor percobaan

yang dilakukan dapat diketahui pengaruhnya berdasarkan rangkingnya.
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Metode Taguchi memperkenalkan pendekatan S/N ratio yang digunakan

untuk menganalisis pengaruh faktor terhadap variabel terikat. Dalam S/N

ratio terdapat karateristik kualitas yang dapat digunakan sesuai keinginan.

1. Smaller is Better

Karakteristik ini berarti semakin kecil hasil S/N ratio masing-masing

faktor maka data variabel terikat tersebut kualitasnya semakin baik. Nilai

S/N ratio jenis ini adalah:

S/N SiB = -10 log [ ∑ 2] (3)

Dimana:

n = jumlah percobaan yang dilakukan

y = data hasil percoban

2. Large is Better

Karakteristik ini berarti semakin besar hasil S/N ratio masing-masing

faktor maka data variabel terikat tersebut kualitasnya semakin baik. Pada

penelitian ini menggunakan karakteristik large is better karena semakin

panjang umur pahat pada proses pembubutan maka faktor-faktor tersebut

lebih baik. Nilai S/N ratio jenis ini adalah:

S/N SiB = -10 log [ ∑ ]                                    (4)

3. Normal is Better

Karakteristik kualitas ini dapat ditentukan nominalnya sesuai yang

diinginkan, nilai S/N ratio yang semakin mendekati nominal tersebut

maka kualitasnya semakin baik (Kurniawan, 2018).
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G. Penelitian Tentang Keausan Pahat

Pahat HSS memiliki geometri dalam pemotongan pada proses pembubutan.

Pahat tersebut sering kali mengalami keausan tepi pada saat pemotongan

berlangsung. Penelitian keausan pahat pernah dilakukan oleh

Mrihrenaningtyas dan Prayadi (2015) menggunakan material uji Carbon Steel

S54C berdiameter 25 mm dan panjang 150 mm. Proses pembubutan

dilakukan pada kedalaman pemotongan 1 mm menggunakan cairan pendingin

dan tidak menggunakan cairan pendingin.

Tabel 3. Data hasil pengukuran keausan tepi pahat (VB) dengan cairan

pendingin

No

Pahat
Sudut Geram (̊ )

Besar Keausan Tepi (mm)

V1 = 25,01 m/min V2 = 39,30 m/min

1

10

0,235 0,385

2 0,225 0,280

3 0,281 0,376

4

0

0,215 0,299

5 0,186 0,232

6 0,209 0,261

7

-6

0,184 0,194

8 0,191 0,263

9 0,187 0,235

Tabel 4. Data hasil pengukuran keausan tepi pahat (VB) tanpa cairan

pendingin

No

Pahat
Sudut Geram (̊ )

Besar Keausan Tepi (mm)

V1 = 25,01 m/min V2 = 39,30 m/min

1 10 0,202 0,358
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2 0,105 0,312

3 0,231 0,342

4

0

0,186 0,279

5 0,159 0,264

6 0,167 0,272

7

-6

0,158 0,247

8 0,171 0,252

9 0,166 0,239

Hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang signifikan yaitu penelitian

yang menggunakan cairan pendingin pada kecepatan potong V = 25,01

m/min dengan sudut geram (γo) = -6° diperoleh keausan tepi pahat (VB) rata-

rata 0,165 mm sedangkan tanpa menggunakan cairan pendingin diperoleh

keausan tepi pahat (VB) rata-rata 0,187 mm. Saat pemotongan menggunakan

cairan pendingin pada kecepatan potong V= 39,30 m/min dengan sudut

geram (γo) = 10° diperoleh keausan tepi pahat (VB) rata-rata 0,347 mm

sedangkan tanpa menggunakan cairan pendingin diperoleh keausan tepi

pahat (VB) rata-rata 0,337 mm. Semakin besar sudut geram pemotongan

maka keausan akan lebih besar dan proses terjadi keausannya lebih cepat

dibandingkan dengan sudut geram yang lebih kecil.

Tabel 5. Umur pahat dengan cairan pendingin

Sudut Geram (˚)

Umur Pahat (min)

V1 = 25,01 m/min V2 = 39,30 m/min

T1 VB1 T2 VB2

10 4840,17 0,179 357,39 0,347

0 4186,37 0,171 219,92 0,264

-6 3945,8 0,165 187,18 0,231
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Tabel 6. Umur pahat tanpa cairan pendingin

Sudut Geram (˚)

Umur Pahat (min)

V1 = 25,01 m/min V2 = 39,30 m/min

T VB T VB

10 1050,56 0,248 2482,29 0,337

0 3679,94 0,203 1758,75 0,272

-6 3163,98 0,187 1421,16 0,246

Pada tabel umur pahat diatas dengan cairan pendingin diperoleh umur pahat

yang pendek (T)= 187,18 menit pada kecepatan potong (Vc)= 39,30 m/min

dengan sudut geram -6˚, sedangkan umur pahat yang panjang (T)= 4840,17

menit pada kecepatan potong (Vc)= 25,01 m/min dengan sudut geram 10˚.

Untuk umur pahat tanpa cairan pendingin diperoleh umur pahat yang pendek

(T)= 1050,56 menit pada kecepatan potong (Vc)= 25,01 m/min dengan sudut

geram 10̊ , sedangkan umur pahat yang panjang (T)= 3679,94 menit pada

kecepatan potong (Vc)= 25,01 m/min dengan sudut geram 0˚. Dari hasil

tersebut dapat disimpulkan semakin tinggi kecepatan potong maka umur

pahat akan semakin pendek dan cairan pendingin saat proses pemotongan

sangat berpengaruh terhadap umur pahat.
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dilaboratorium Teknologi Produksi Universitas

Lampung. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai

dengan Januari 2019. Rincian jadwal dapat dilihat dalam bentuk tabel

dibawah ini.

Tabel 7. Jadwal Penelitian

No Jenis Kegiatan

Bulan

Mei-

Agustus

Oktober-

November

November

-Desember

Januari Januari

1. Studi Pustaka

2.
Persiapan dan

Set-up Alat

3.
Pelaksanaan

Percobaan

4.
Analisa Data

Percobaan

5.
Pembuatan

Laporan
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B. Alat dan Bahan Penelitian

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Material St 37

Material benda yang digunakan untuk penelitian ini sebagai spesimen uji

adalah material St-37. Benda kerja yang digunakan berbentuk silinder

dengan diameter 30 mm dan panjang 300 mm. St-37 adalah jenis

material yang diklasifikasikan kedalam baja karbon rendah (low carbon

steel). Baja karbon rendah (St 37) adalah baja dengan kandungan unsur

karbon 0,12% C,  0,5% Mn, 0,05% S, 0,04% P, 0,02% Al, 0,1% Cu dan

kekuatan tarik St 37 sebesar 37 kg/mm2.

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pahat Bubut HSS

Pahat memiliki kekerasan 65 HRC dan dipakai untuk baja karbon dengan

ukuran panjang 4 inchi, lebar ½ inchi dan tinggi ½ inchi.

Gambar 12. Pahat Bubut HSS

Pahat bubut rata mempunyai geometri sebagai berikut : sudut potong

total 80o, sudut potong sisi samping (side cutting edge angle) 12o – 15o,

sudut bebas tatal (side rake angle) 12o – 20o, sudut bebas muka (end
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cutting edge angle) 8o - 10o dan sudut bebas samping (side relief angle)

10o – 13o. Geometri pahat dapat dilihat dengan gambar dibawah ini :

Gambar 13. Geometri Pahat

2. Mesin Bubut

Mesin bubut yang digunakan adalah mesin bubut konvensional merk

PINACHO type S-90/200. Berikut spesifikasi mesin bubut tersebut :

Tabel 8. Spesifikasi Mesin Bubut

Fitur Spesifikasi

Merk PINACHO

Tipe S-90/200

Buatan Spain, July 1999

Central High 200 mm

Central Distance 750 – 1150 mm

Swing Over Bed 400 mm

Swing Over Carriage 370 mm

Swing Cross Slide 210 mm
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Swing Over Grap 600 mm

Bed Width 300 mm

Main Motor Power 4 Kw

Pump Motor Power 0,06 Kw

Gambar 14. Mesin Bubut

3. Jangka Sorong

Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda kerja sebelum dan

sesudah pembubutan

Gambar 15. Jangka Sorong

4. Mikroskop Digital USB

Mikroskop digunakan untuk mengukur dimensi awal pahat dan keausan

tepi pahat setelah proses pembubutan selesai
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Gambar 16. Mikroskop USB

5. Mal Radius

Mal radius digunakan untuk mengukur nose radius pada saat pengasahan

geometri pahat HSS.

Gambar 17. Mal Radius

6. Mesin Gerinda

Mesin gerinda digunakan untuk mengasah pahat untuk mendapatkan

sudut-sudut pemotongan

Gambar 18. Mesin gerinda
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C. Diagram Alir Penelitian

Alur pelaksanaan penelitian ini ditunjukkan pada diagram dibawah.

Mulai

Studi Literatur

Penentuan parameter proses bubut

1. Vc = 17,42 , 40 dan 58,8 m/min

2. a = 1 dan 2 mm

3. f = 0,05 , 0,075 dan 0,1 mm/putaran

4. γ = 12˚, 15˚, 18˚

5. kr = 85˚, 80˚, 75˚

6. R = 0 mm, 0,4 mm dan 0,8 mm

Persiapan dan pengasahan pahat

1. Menyiapkan alat dan bahan penelitian

2. Setting mesin gerinda

3. Mengasah pahat

A

Membuat rancangan percobaan
dengan metode Taguchi

Setting alat dan material St 37 pada
mesin bubut

Melakukan pemotongan baja St 37
dan mengukur keausan tepi pahat

Data keausan tepi pahat
dan waktu pemotongan

B
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Tidak

Ya

Gambar 19. Diagram Alir Penelitian

D. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terbagi

menjadi beberapa tahapan antara lain sebagai berikut :

1. Menentukan kondisi pemesinan

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan parameter

yang digunakan untuk proses pembubutan. Parameter yang digunakan

seperti kecepatan potong (Vc), Feeding (f) dan kedalaman pemotongan

(a), kecepatan putaran spindel (n). Kondisi pemesinan pada proses

pembubutan ini terdapat pada tabel dibawah ini.

Menarik Kesimpulan

Selesai

A

Analisis Data dan
Pembahasan

Apakah data
Lengkap?

B
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Tabel 9. Kondisi Pemesinan

Kondisi Pemesinan Keterangan

Pahat HSS oblique

Benda Kerja Low Carbon Steel (St 37)

Kondisi Tanpa Cairan Pendingin

2. Rancangan parameter percobaan

Rancangan percobaan yang dilakukan menggunakan beberapa variasi

parameter pemesinan dan geometri pahat HSS.

Gambar 20. Geometri pahat HSS

Tabel 10. Rancangan parameter percobaan

No Parameter pemesinan Level 1 Level 2 Level 3

1 Kecepatan potong (Vc)

Putaran Spindel (n)

17, 42 m/min 40 m/min 58,8 m.min

185 rpm 425 rpm 625 rpm

2 Kedalaman pemotongan (a) 1 mm 2 mm



41

3 Feeding (f) 0,05 mm/ rev 0,075mm/rev 0,1 mm/rev

4 Nose radius (R) 0 mm 0,4 mm 0,8 mm

5 Side rake angle (γ) 12o 15 o 18 o

6 Side cutting edge angle (kr) 85 o 80 o 75˚

3. Proses Percobaan

a. Persiapan

Adapun persiapan yang dilakukan sebelum proses pembubutan

antara lain :

1) Menyiapkan mesin bubut, mesin gerinda, benda kerja, jangka

sorong, pahat HSS, mal radius dan mikroskop.

2) Membuat dimensi benda kerja berdiameter 30 mm dengan

panjang 300 mm.

3) Mengkalibrasi mikroskop USB dengan cara mengukur skala

pada penggaris pada perbesaran 40x.

b. Mengasah pahat HSS

Adapun prosedur pengasahan pahat HSS yaitu sebagai berikut:

1) Memasang batu gerinda dan pahat pada ragum universal.

2) Mengasah sudut potong dengan cara memutar skala sudut pada

dudukan motor pemutar batu gerinda (5) sebesar 90o, memutar

skala sudut atas (3) pada ragum universal kearah atas

membentuk sudut bebas samping sebesar 10o dan memutar skala

sudut bawah (1) membentuk side cutting edge angle 85o .
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Gambar 21. Pengasahan pahat HSS

3) Mengasah sudut bebas muka dengan cara memutar skala sudut

ragum bawah (1) sebesar 10o dan memutar skala sudut tengah

(2) sebesar 10o untuk sudut bebas depan.

4) Mengasah side rake angle dengan cara sama seperti pengasahan

sudut bebas samping tetapi dari arah kanan dengan sudut 12o

sedangkan sudut bebas samping dari sisi kiri pengasahan.

5) Mengasah nose radius pada ujung pahat dengan cara manual

pengasahan kemudian diukur dengan menggunakan mal radius.

6) Mengulangi langkah kedua sampai kelima sesuai dengan

rancangan percobaan.

c. Proses pembubutan dan pengukuran keausan tepi

Tahap pelaksanaan proses pembubutan adalah sebagai berikut :

1) Setting mesin bubut sesuai dengan parameter yang telah

ditentukan. Misal untuk percobaan 1, mesin bubut disetting pada

feeding 0,05 mm/rev, kecepatan putaran mesin 185 rpm dan

kedalaman pemotongan 1 mm, nose radius 0 mm, side rake

1

2

3 4

5

6

7
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Gambar 21. Pengasahan pahat HSS

3) Mengasah sudut bebas muka dengan cara memutar skala sudut

ragum bawah (1) sebesar 10o dan memutar skala sudut tengah

(2) sebesar 10o untuk sudut bebas depan.

4) Mengasah side rake angle dengan cara sama seperti pengasahan

sudut bebas samping tetapi dari arah kanan dengan sudut 12o

sedangkan sudut bebas samping dari sisi kiri pengasahan.

5) Mengasah nose radius pada ujung pahat dengan cara manual

pengasahan kemudian diukur dengan menggunakan mal radius.

6) Mengulangi langkah kedua sampai kelima sesuai dengan

rancangan percobaan.

c. Proses pembubutan dan pengukuran keausan tepi

Tahap pelaksanaan proses pembubutan adalah sebagai berikut :

1) Setting mesin bubut sesuai dengan parameter yang telah

ditentukan. Misal untuk percobaan 1, mesin bubut disetting pada

feeding 0,05 mm/rev, kecepatan putaran mesin 185 rpm dan

kedalaman pemotongan 1 mm, nose radius 0 mm, side rake

1

2

3 4

5

6

7
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Gambar 21. Pengasahan pahat HSS

3) Mengasah sudut bebas muka dengan cara memutar skala sudut

ragum bawah (1) sebesar 10o dan memutar skala sudut tengah

(2) sebesar 10o untuk sudut bebas depan.

4) Mengasah side rake angle dengan cara sama seperti pengasahan

sudut bebas samping tetapi dari arah kanan dengan sudut 12o

sedangkan sudut bebas samping dari sisi kiri pengasahan.

5) Mengasah nose radius pada ujung pahat dengan cara manual

pengasahan kemudian diukur dengan menggunakan mal radius.

6) Mengulangi langkah kedua sampai kelima sesuai dengan

rancangan percobaan.

c. Proses pembubutan dan pengukuran keausan tepi

Tahap pelaksanaan proses pembubutan adalah sebagai berikut :

1) Setting mesin bubut sesuai dengan parameter yang telah

ditentukan. Misal untuk percobaan 1, mesin bubut disetting pada

feeding 0,05 mm/rev, kecepatan putaran mesin 185 rpm dan

kedalaman pemotongan 1 mm, nose radius 0 mm, side rake

1

2

3 4

5

6

7
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angle 12o, side cutting edge angle 85o serta memasang pahat

dan benda kerja pada chuck.

Gambar 22. Proses pembubutan

2) Melakukan proses pembubutan untuk percobaan pertama

dengan pemotongan setiap beberapa menit berhenti, kemudian

mengukur keausan tepi pahat, setelah itu dilanjutkan

pemotongan pada titik terakhir pemotongan selama beberapa

menit, kemudian mengukur keausan pahat sampai keausan tepi

pahat mencapai 0,2 mm.

3) Melakukan langkah 1 dan 2 untuk percobaan selanjutnya.

4) Mengukur keausan tepi pahat menggunakan mikroskop dapat

dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 11. Data keausan tepi pahat dan umur pahat

No
a

(mm)
Vc

(m/min)
f

(mm/rev)
R

(mm)
γ
(°)

kr

(°)
VB

(mm)

Umur
Pahat

(Menit)

1 1 17,42 0,05 0 12 85

2 1 17,42 0,075 0,4 15 80

43

angle 12o, side cutting edge angle 85o serta memasang pahat

dan benda kerja pada chuck.

Gambar 22. Proses pembubutan

2) Melakukan proses pembubutan untuk percobaan pertama

dengan pemotongan setiap beberapa menit berhenti, kemudian

mengukur keausan tepi pahat, setelah itu dilanjutkan

pemotongan pada titik terakhir pemotongan selama beberapa

menit, kemudian mengukur keausan pahat sampai keausan tepi

pahat mencapai 0,2 mm.

3) Melakukan langkah 1 dan 2 untuk percobaan selanjutnya.

4) Mengukur keausan tepi pahat menggunakan mikroskop dapat

dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 11. Data keausan tepi pahat dan umur pahat

No
a

(mm)
Vc

(m/min)
f

(mm/rev)
R

(mm)
γ
(°)

kr

(°)
VB

(mm)

Umur
Pahat

(Menit)

1 1 17,42 0,05 0 12 85

2 1 17,42 0,075 0,4 15 80

43

angle 12o, side cutting edge angle 85o serta memasang pahat

dan benda kerja pada chuck.

Gambar 22. Proses pembubutan

2) Melakukan proses pembubutan untuk percobaan pertama

dengan pemotongan setiap beberapa menit berhenti, kemudian

mengukur keausan tepi pahat, setelah itu dilanjutkan

pemotongan pada titik terakhir pemotongan selama beberapa

menit, kemudian mengukur keausan pahat sampai keausan tepi

pahat mencapai 0,2 mm.

3) Melakukan langkah 1 dan 2 untuk percobaan selanjutnya.

4) Mengukur keausan tepi pahat menggunakan mikroskop dapat

dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 11. Data keausan tepi pahat dan umur pahat

No
a

(mm)
Vc

(m/min)
f

(mm/rev)
R

(mm)
γ
(°)

kr

(°)
VB

(mm)

Umur
Pahat

(Menit)

1 1 17,42 0,05 0 12 85

2 1 17,42 0,075 0,4 15 80



44

3 1 17,42 0,1 0,8 18 75

4 1 40 0,05 0 15 80

5 1 40 0,075 0,4 18 75

6 1 40 0,1 0,8 12 85

7 1 58,8 0,05 0,4 12 75

8 1 58,8 0,075 0,8 15 85

9 1 58,8 0,1 0 18 80

10 2 17,42 0,05 0,8 18 80

11 2 17,42 0,075 0 12 75

12 2 17,42 0,1 0,4 15 85

13 2 40 0,05 0,4 18 85

14 2 40 0,75 0,8 12 80

15 2 40 0,1 0
15

75

16 2 58,8 0,05 0,8 15 75

17 2 58,8 0,075 0 18 85

18 2 58,8 0,1 0,4 12 80

4. Analisis Data

Setelah mendapatkan nilai keausan pahat dari semua percobaan diatas,

kemudian dilakukan analisis menggunakan metode Taguchi dan metode

Varian Anova untuk mengetahui pengaruh parameter dan geometri pahat

terhadap umur pahat, serta menentukan parameter yang sesuai pada

pemotongan baja St 37.
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a. Metode Taguchi

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menginput data umur pahat

pada tabel percobaan yang terdapat pada software minitab.

Selanjutnya proses analisis  S/N  rasio dengan cara klik Stat DOE

Taguchi Analyze Taguchi Design. Kemudian isi respon data

dengan cara klik 2x judul kolom hasil pengujian yaitu umur pahat.

Gambar 23. Taguchi 1

Setelah respon sudah dimasukkan, langkah selanjutnya klik Graphs.

Menu ini digunakan untuk membuat plot grafik main effect dan

dapat menampilkan efek masing-masing faktor.

Gambar 24. Taguchi 2
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Kemudian klik menu analysis, menu ini digunakan untuk

menampilkan nilai respon dalam bentuk tabel.

Gambar 25. Taguchi 3

Langkah selanjutnya klik menu options, menu ini digunakan untuk

menentukan karakteristik kualitas yang digunakan. Pada penelitian

ini menggunakan kualitas Large is Better.

Gambar 26. Taguchi 4

Menu pada analisis Taguchi yang terakhir yaitu storage, menu ini

digunakan untuk menampilkan signal to noise, means, standard

deviations, coefficients of variation pada worksheet.
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Gambar 27. Taguchi 5

b. Metode Varian Anova

Setelah hasil grafik S/N rasio didapatkan pada metode taguchi,

kemudian melakukan analisis varian anova untuk mengetahui tingkat

signifikan, kontribusi setiap faktor, dan menentukan parameter yang

optimum. Langkah yang pertama yaitu klik menu Stat        Anova

General linear model Fit general linear model. Kemudian

masukkan faktornya yaitu kedalaman potong, kecepatan potong,

feeding, nose radius, side rake angle, side cutting edge angle seperti

pada gambar 28.

Gambar 28. Anova 1
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Setelah respon dan faktor diisi seperti pada gambar 29, kemudian

klik options      confidence level for all intervals. Pada menu tersebut

masukkan nilai 90 yang artinya kesalahan yang diizinkan pada

penelitian ini sebesar 10%. Kemudian klik menu Stepwise,

masukkan nilainya sebesar 0,1 untuk mendapatkan faktor yang

signifikan.

Gambar 29. Anova 2
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BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakuakan diatas dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Umur pahat yang paling panjang dari penelitian ini yaitu 42,28 menit

pada percobaan ke-5 dengan menggunakan parameter kedalaman potong

(a); 1 mm, kecepatan potong (Vc): 40 m/min, feeding (f): 0,075 mm/rev,

nose radius (R): 0,4 mm, side rake angle (γ): 18˚ dan side cutting edge

angle (Kr): 75˚.

2. Umur pahat yang paling pendek dari penelitian ini yaitu 0,8 menit pada

percobaan yang ke-16 dengan menggunakan parameter kedalaman

potong (a); 2 mm, kecepatan potong (Vc): 58,8 m/min, feeding (f): 0,05

mm/rev, nose radius (R): 0,8 mm, side rake angle (γ): 15˚ dan side

cutting edge angle (Kr): 75˚.

3. Dari hasil analisis Taguchi jika semakin besar kedalaman potong, feeding

dan kecepatan potong maka umur pahat akan semakin pendek dan

sebaliknya untuk side rake angle semakin besar maka semakin panjang

umur pahat tersebut.
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4. Terdapat 3 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap umur dan

keausan pahat yaitu kedalaman potong dengan kontribusi sebesar 27,65

%, kemudian urutan kedua kecepatan potong dengan kontribusi sebesar

24,91 %, yang ketiga side rake angle dengan kontribusi 19,35 %. Faktor

yang tidak berpengaruh signifikan yaitu nose radius dengan kontribusi

6,32 %, side cutting edge angle dengan kontribusi sebesar 1 %, feeding

dengan kontribusi 4,40 % dan error yang terjadi pada penelitian ini

sebesar 16,27 %.

5. Hasil analisis dengan metode Varian Anova solusi untuk mendapatkan

umur pahat yang optimum yaitu menggunakan parameter kedalaman

potong (a): 1 mm, kecepatan potong (Vc): 17,42 m/min, feeding (f):

0,075 mm/rev, nose radius (R): 0,4 mm, side rake angle (γ): 18˚ dan side

cutting edge angle (Kr): 75˚ dengan prediksi umur pahat yaitu 42,01

menit.

B. Saran

Untuk penelitian yang selanjutnya adapun saran yang diberikan yaitu sebagai

berikut:

1. Untuk mengukur keausan tepi pahat sebaiknya menggunakan mikroskop

yang perbesarannya lebih besar yaitu lebih dari 40x perbesaran agar lebih

jelas saat mengukur keausan tepi pahat.

2. Sebaiknnya dimensi pahat lebih panjang agar pencekaman pada ragum

saat pengasahan pahat tidak mudah bergeser.
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3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan microscop scanning

electron untuk melihat lebih jelas mekanisme keausan pahat.

4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya jangan membersihkan BUE agar

fonomena BUE bisa diamati pada mikroskop USB ataupun microscop

scanning electron.
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