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Titanium merupakan material yang memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang 

baik, ketahanan korosi yang sangat baik dan tahan terhadap suhu tinggi ataupun 

rendah. Titanium memiliki banyak paduan titanium yang digunakan di berbagai 

bidang industri, salah satunya yaitu paduan Ti6Al4V. Pemesinan micro drilling 

memiliki kecepatan rotasi tinggi yang mengakibatkan keausan pahat, suhu tinggi 

dan kekasaran permukaan. Penelitian ini menggunakan simulasi Finite Element 

Method (FEM). Aplikasi yang digunakan yaitu DEFORM 3D berdasarkan 

parameter dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi progres aus pahat secara simulasi pada pemesinan micro drilling 

paduan Ti6Al4V dan menganalisa aus pahat pada pemesinan micro drilling paduan 

Ti6Al4V dalam kondisi pemesinan kering. Hasil penelitian menunjukkan progres 

aus pahat di pelubangan ke-5 sebesar 0,00346 mm, progres aus pahat di pelubangan 

ke-10 sebesar 0,00462 mm dan progres aus pahat di pelubangan ke-15 sebesar 

0,00525 mm. Menganalisa aus pahat pada pemesinan secara simulasi dan 

pemesinan secara eksperimental di kondisi kering mendapatkan nilai aus yang 

tinggi. Keausan pahat disimulasikan dengan mengukur radius pahat di lubang ke-

15 senilai 0,09973 mm. Keausan pahat secara eksperimental diukur dari radius 

pahat di lubang ke-15 senilai 0,0101 mm. Mesh pahat berubah karena pengaruh aus 

pahat. Mesh pahat di lubang ke-5 bernilai 17372 mesh. Mesh pahat di lubang ke-10 

bernilai 15662 mesh. Mesh pahat di lubang ke-15 berkurang banyak sebesar 13021 

mesh. Aus pahat berpengaruh pada perubahan mesh pahat. Dengan bertambah aus 

pahat maka mesh pahat berkurang. Penyebab aus pahat selanjutnya suhu pahat pada 

proses pemesinan. 
 

Kata kunci : Simulasi, Ti6Al4V, Micro Drilling, dan Aus Pahat 
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ABSTRACT 

STUDY OF 3D FEM SIMULATION: TWIST DRILL TOOL WEAR ON 

MICRO DRILLING MACHINING MATERIAL Ti6Al4V  

 

By 

 

Aufadhia 

 

 

 

Titanium is a material that has a good strength to weight ratio, excellent corrosion 

resistance and resistant to high or low temperatures Titanium has many titanium 

alloys that are used in various industrial fields, one of them is the Ti6Al4V alloy. 
Micro drilling machining has a high rotational speed which results in tool wear, 

high temperatures and surface roughness This research uses Finite Element 

Method (FEM) simulation. The application used is DEFORM 3D based on 

parameters from previous studies. The purpose of this research is to identify the 

progress of tool wear in a simulated manner on the Ti6Al4V alloy micro drilling 

machining and analyze the tool wear on the Ti6Al4V alloy micro drilling machining 

under dry machining conditions. The results showed that the tool wear progress at 

the 5th hole was 0.00346 mm, the tool wear progress at the 10th hole was 0.00462 

mm and the tool wear progress at the 15th hole was 0.00525 mm. Analyzing tool 

wear in simulated machining and experimental machining in dry conditions has a 

high wear value. Tool wear is simulated by measuring the radius of the tool in the 

15th hole valued at 0.09973 mm. Tool wear is experimentally measured from the 

tool radius in the 15th hole valued at 0.0101 mm. The tool mesh is changed due to 

the tool wear. The tool mesh in the 5th hole is worth 17372 mesh. The tool mesh in 

the 10th hole is 15662 mesh. The tool mesh in the 15th hole was highly reduced by 

13021 mesh. Tool wear affects the change in tool mesh. With increasing tool wear 

then tool mesh is reduced. The next cause of tool wear is the tool temperature in the 

machining process. 

 

Keywords : Simulation, Ti6Al4V, Micro Drilling, and Tool Wear 
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MOTTO 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 
kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk 
mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

(berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung 

(Surah Al-Maidah : 35) 

 

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi dan (pengetahuan) Allah 

meliputi segala sesuatu 

(Surah An-Nisa : 126) 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah 
pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 

sholat. Sesungguh, Allah beserta orang-orang yang 
sabar 

(Surah Al-Baqarah : 153) 

 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumatkan, 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku 
akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 

kamu mengikari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku 
sangat berat.” 

(Surah Ibrahim : 7) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Titanium merupakan material yang memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang 

baik, ketahanan korosi yang sangat baik dan tahan terhadap suhu tinggi dan 

rendah. Titanium memiliki beberapa paduan titanium yang digunakan di 

berbagai bidang industri, salah satunya yaitu paduan Ti6Al4V. Paduan Ti6Al4V 

adalah material yang bahannya diaplikasikan di bidang aerospace dan biomedis. 

Titanium paduan banyak digunakan pada bidang aerospace karena sifat rasio 

kekuatan terhadap berat sangat baik dan selalu digunakan pada bidang biomedis 

karena tidak beracun (Ezugwu, 2001). 

 

Paduan Ti6Al4V memiliki kelebihan di bidang industri dan memiliki 

kekurangan di proses pemesinan. Kekurangan paduan Ti6Al4V yaitu 

konduktivitas termal yang rendah mengakibatkan panas terakumulasi secara 

berlebih, serta modulus elasitisitas yang rendah. Mengakibatkan material 

titanium lengket di pahat, serta panas yang berlebih cepat mengalami keausan 

dan mempengaruhi geometri pahat berubah (Enzugwu, 2001). 
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Proses drilling merupakan proses yang sering dilakukan di berbagai bidang 

industri untuk pembuatan produk. Proses drilling dilakukan pada perakitan 

kerangka suatu produk dalam bidang aerospace dengan material titanium 

(Rivero, 2006). Komponen-komponen di bidang aerospace banyak yang 

menggunakan proses macro drilling dengan material berbeda. Proses micro 

drilling salah satu pemesinan yang digunakan pada komponen aerospace, salah 

satu komponennya yaitu pada winglet, tail cone dll. Proses micro drilling 

merupakan proses yang memiliki kelebihan pada kepresisian dengan kecepatan 

rotasi tinggi, serta kualitas produk yang dihasilkan sangat baik (Shaw, 1989). 

 

Proses micro drilling memiliki kekurangan pada proses pemesinan karena 

kecepatan rotasi tinggi yang mengakibatkan keausan pahat, suhu tinggi dan 

kekasaran permukaan. Dengan keausan pahat berlebih membuat pahat mudah 

tumpul (Kondo, 2012). Keausan pahat juga terjadi pada kedalaman proses 

drilling, serta diameter drilling yang mempengaruhi gaya potong dan torsi. 

Keausan pahat dan umur pahat dapat dikurangi dengan melakukan pelumasan 

atau pendinginan pada pahat. Dengan pelumasan dan pendinginan maka proses 

pemesinan dengan kecepatan tinggi, suhu tidak mengalami kenaikan dan dapat 

mengurangi laju keausan. 

 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Percin et al., (2015) tentang 

proses pemesinan micro drilling secara eksperimental dan menggunaan pahat 

karbida tanpa dilapisi dengan diameter ukuran 700 µm. Penelitian ini dilakukan 
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empat kondisi seperti flooded, dry, cryogenic dan Minimum Quantity 

Lubrication (MQL). Parameter pemotongan (kecepatan potong dan laju 

pemakanan) menghasilkan gaya potong, torsi, keausan pahat, dan kekasaran 

permukaan pada proses micro drilling paduan Ti6Al4V. Percobaan micro 

drilling ini menggunakan material paduan Ti6Al4V (Al 6,11%, Fe 0,127%, Sn 

0,4%, V 3,63%, Ti 89,6%) dan drill bit karbida (90% WC dan 10% Co). 

Pendinginan dan pelumasan dilakukan ke area pemotongan di bawah tekanan 

yang lebih tinggi (≤ 3 bar), pemesinannya vertikal CNC dengan daya motor 2,2 

kW, beroperasi 24000 rev/min. Keausan pahat yang dihasilkan sekitar 1,5 – 2 

µm dengan melubangi sebanyak 60 lubang. Dalam penelitian eksperimental 

menggunakan lima kecepatan spindle yang berbeda (1000, 2500, 5000, 7500 dan 

10000 rev/min) dengan lima tingkat pemakanan drilling (5, 10, 15, 30, dan 70 

mm/min) yang digunakan dan kedalaman lubang yang ditetapkan yaitu 3 mm. 

 

Penelitian micro drilling secara eksperimental sudah dilakukan dengan hasil 

yang tidak rinci dan tidak presisi. Maka penelitian yang dilakukan menggunakan 

perangkat komputer atau simulasi Finite Element Method (FEM) untuk mudah 

diamati dan mendapatkan hasil secara rinci dan presisi. Tetapi dengan 

melakukan pemesinan secara simulasi diperlukan waktu yang lama dan 

spesifikasi komputer yang mendukung. Penelitian simulasi macro drilling sudah 

dilakukan oleh Chen et al., (2015) secara FEM 3D dengan titanium paduan 

Ti4V6Al sebanyak sembilan simulasi untuk di pelajari tentang pengaruh 

parameter drilling secara FEM. Hasil simulasi menunjukkan bahwa laju umpan 

memiliki pengaruh yang lebih besar pada kekuatan pahat, suhu pahat 
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maksimum, dan torsi dari kecepatan drilling. Selain itu, berdasarkan simulasi 

yang di dapatkan hasilnya pada kombinasi dari feed rate rendah (0,08 mm/rev) 

dan kecepatan pemotongan tinggi (13,19 m/menit). Pengambilan data dilihat tiap 

step simulasi berlangsung dan dihitung rata-rata simulasinya. Maka hasil 

didapatkan secara presisi dan teliti. Akan tetapi simulasi tersebut belum 

dilakukan secara eksperimental untuk membandingkan hasil dari penelitian 

eksperimental dengan penelitian simulasi. 

 

Maka penelitian yang dilakukan menggunakan simulasi pemesinan dengan FEM 

3D, serta dibandingkan dengan penelitian eksperimental yang sudah dilakukan 

oleh Percin et al., (2015). Melakukan pembandingan hasil keausan pahat pada 

geometri yang telah didapat dari penelitian eksperimental dengan penelitian 

simulasi yang belum dilakukan, sehingga penulis mengambil judul : “Kajian 

Simulasi FEM 3D: Keausan Pahat Twist Drill Pada Pemesinan Micro 

Drilling Material Ti6Al4V”. 

 

1.2. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengindentifikasi progres aus pahat secara simulasi pada pemesinan micro 

drilling paduan Ti6Al4V dan;  

2. Menganalisa aus pahat pada pemesinan micro drilling paduan Ti6Al4V 

dalam kondisi pemesinan kering. 
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1.3. Batasan Masalah 

Untuk menjaga arah tujuan dari penelitian ini maka penulis membatasi 

pembahasan masalah pada kriteria berikut : 

1. Pengujian pemesinan dilakukan menggunakan simulasi Finite Element 

Method (FEM) dengan pahat karbida serta material Ti6Al4V; 

2. Analisa yang dilakukan saat pengujian mengaplikasi program FEM dengan 

beberapa parameter yang berlaku pada simulasi, yaitu kecepatan potong, 

diameter pahat dan gerak pemakanan; 

3. Proses pemesinan simulasi dilakukan pada kondisi kering; 

4. Melakukan pembandingan data simulasi dengan data eksperimental. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang terdapat pada penelitian ini yaitu: 

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang yang dilakukannya penelitian 

ini yaitu berisikan tentang kajian micro drilling dengan paduan Ti6Al4V secara 

eksperimental dan menganalisa laju keausan pahat pada pemesinan micro 

drilling  paduan Ti6Al4V dalam kondisi pemesinan kering. Tujuan penelitian 

yaitu mengindentifikasi mekanisme keausan pahat pada simulasi pemesinan 

micro drilling paduan Ti6Al4V, menganalisa keausan pahat pada pemesinan 

micro drilling paduan Ti6Al4V dalam kondisi pemesinan kering. Batasan 

masalah penelitian yaitu pengujian pemesinan dilakukan menggunakan simulasi 

Finite Element Method (FEM) dengan pahat karbida serta material Ti6Al4V. 

Analisa yang dilakukan saat pengujian mengaplikasi program FEM dengan 
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beberapa parameter yang berlaku pada simulasi, yaitu kecepatan potong, 

diameter pahat dan gerak pemakanan, melakukan pembandingan data simulasi 

dengan data eksperimental, dan sistematika penulisan yang berisikan 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, data dan pembahasan, 

penutup serta daftar pustaka. 

 

Bab II. Tinjauan Pustaka, berisi tentang klasifikasi titanium, aplikasi 

penggunaan titanium, teori tentang pemesinan drilling, teori pemesinan micro 

drilling, klasifikasi pahat drill, dan teori pemesinan secara simulasi. 

 

Bab III. Metodologi Penelitian, berisi tentang waktu dan tempat penelitian, 

pemodelan pahat dan benda kerja dengan program FEM, pembagian elemen 

pahat dan benda kerja sebelum melakukan simulasi, penentuan parameter 

penelitian serta pengambilan data.  

 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan, berisi data-data yang telah didapat dari hasil 

pengujian yang telah diamati dan membahas perbandingan antara eksperimental 

dan simulasi pada setiap parameter. 

 

Bab V. Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

saran-saran yang diberikan. 

 

Daftar Pustaka, berisi daftar sumber-sumber yang menjadi referensi. 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Titanium  

Kekuatan tinggi rasio berat bahan rendah dan ketahanan korosi yang alami di 

titanium. Paduannya banyak digunakan pada berbagai aplikasi yang 

membutuhkan kinerja handal dalam tingkat tinggi operasi dan obat-obatan serta 

di bidang aerospace, otomotif, pabrik kimia maupun industri besar lainnya. Pada 

aplikasi rekayasa, titanium mengambil alih lebih berat yaitu dari kurangnya 

bahan yang biasa digunakan. Desain dibuat dengan sifat yang disediakan oleh 

titanium, serta menghasilkan material yang dapat diandalkan, ekonomis dan 

lebih tahan lama di komponen. Komponen titanium secara substansial 

melampaui harapan kinerja, alat-alat kesehatan dan menurunkan biaya 

keseluruhan.  

 

Paduan Titanium Ti6Al4V salah satu yang paling banyak digunakan. Material 

titanium memiliki machinability yang kredibel dan sifat mekanik yang sangat 

baik. Berbagai berat bahan aplikasi reduksi di aerospace, otomotif dan kelautan 

peralatan, paduannya memiliki kinerja keseluruhan terbaik. Paduan Ti6Al4V 

dikenal memiliki berbagai aplikasi di medis, dan biokompatibilitas Ti6Al4V, 

seperti Gambar 2.1 (Houle, 2001) . 
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Gambar 2.1. Densitas logam yang dipilih (Houle, 2001) 

 

2.2. Metalurgi Titanium (Struktur Kristal) 

Titanium dengan logam lainnya, yaitu dapat mengkristal dalam berbagai struktur 

kristal pada berbagai suhu. Transformasi yang lengkap dari satu ke struktur 

kristal lainnya disebut transformasi allotropic, sedangkan suhu tranformasi 

masing-masing adalah suhu transisi. Titanium murni sebagian besar paduan 

titaniumnya mengkristal pada suhu rendah dalam struktur heksagonal tertutup 

yang ideal dengan dimodifikasi (HCP) disebut α titanium. Pada suhu tinggi, 

struktur kubus yang berpusat pada tubuh (BCC) secara karakteristik stabil dan 

disebut sebagai titanium β. Suhu transisi β untuk titanium dicatat sebagai 

882±2ºC. Sel satuan atom dari tutupan heksagonal (HCP) titanium α dan 

titanium β badan berpusat (BCC) secara skematik seperti pada Gambar 2.2 

dengan sorotan sebagai bidang dan arah yang paling padat (Houle, 2001). 
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  a. HCP          b. BCC 

Gambar 2.2. Struktur Kristal HCP untuk α dan Kristal BCC untuk β (Houle, 2001) 

 

Kedua struktur kristal yang berbeda dengan suhu tranformasi allotropic yang 

sesuai sangat penting, karena bahan tersebut merupakan dasar untuk beberapa 

properti yang dicapai oleh paduan titanium. Deformasi plastis dan laju difusi 

sangat melekat dengan struktur kristal masing-masing. Kisi kristal heksagonal 

menyebabkan anisotropy of mechanical behavior untuk titanium α dan 

anisotropy sangat elastis. Modulus Young pada titanium kristal tunggal 

bervariasi secara konsisten antara 145 GPa untuk beban vertikal ke bidang basal 

dan hanya 100 GPa sejajar dengan bidang. Titanium murni dan titanium paduan 

bisa diklarifikasi bahwa titanium murni dengan deformasi konsisten sedangkan 

titanium paduan memiliki beberapa variasi deformasi yang sesuai dengan 

material yang akan dipadukan dengan titanium (Houle, 2001). 

 

 

A 

B 

D 
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2.3. Klasifikasi Paduan Titanium 

Klasifikasi titanium dan paduannya mengikuti jumlah α dan β di simpan dalam 

satu struktur di dalam satu suhu ruangan dan murni termasuk secara komersial, 

α -β, dan β metastabil. Bahan murni dan bahan paduan α memiliki mikrostruktur 

semua α. Paduan β memiliki mikrostruktur terutama semua β setelah proses 

pendinginan udara untuk solusinya perubahan suhu di atas β transus. α-β paduan 

membawa campuran fase α dan β pada suhu ruangan (Enzugwu, 1997). 

 

2.3.1. Stabilisator α 

Titanium murni pada suhu ruang mengandung heksagonal α dan struktur kristal 

HCP yang sangat padat. Stabilisator α memiliki dua elemen paduan substitusi 

dan interstisial. Stabilisator α substitusi adalah Al, Ga, dan Ge, serta stabilisator 

α interstisial adalah O, N, dan C. Panduan Al yang paling banyak digunakan 

karena memiliki kelarutan yang baik dalam fase α dan β yang dapat mengurangi 

kepadatan paduan. Dalam Ti-alloys ada penambahan Al yang dibatasi hingga 5-

6 wt% setelah fase Ti3Al (α2) yang akan terbentuk dengan meningkatkan unsur 

Al. Wilayah dua fase α + Ti3Al mulai sekitar 5 wt% Al. Pembentukan Ti3Al 

(α2) fase koheren membuat paduan Ti mudah rapuh. Paduan Al yang setara 

dalam Ti-alloy multi komponen yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 (b) 

(Sandviken, 2013). Skematik dari diagram fase titanium dengan elemen 

stabilisasi α ditunjukkan pada Gambar 2.3.  
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Elemen paduan substitusi lainnya adalah Ga, Ge dan elemen tanah. Elemen 

paduan subtitusi memiliki fakta bahwa kelarutannya jauh lebih rendah daripada 

Al dan O. Paduan O, N, dan C semuanya stabilisator α yang kuat. Unsur-unsur 

paduan ini cenderung lebih kuat, tetapi juga dapat menurunkan keuletan Ti-

alloys. Di suhu ruangan, titanium murni komersial terutama terdiri dari fase α. 

Sebagai elemen paduan maka ditambahkan ke titanium, paduannya cenderung 

mengubah jumlah setiap fase yang ada hadir dan suhu transisi β (Enzugwu, 

1997).  

 

Gambar 2.3. Diagram fase Titanium (Sandviken, 2013) 

 

Keterangan Gambar 2.3 yaitu: (a) diagram fase Ti skematik untuk elemen paduan 

netral, (b) diagram fase Ti skematik untuk alpha stabilizing alloying tambahan, (c) 

diagram fase Ti skematik untuk penambahan paduan isomorfik beta, (d) diagram 

fase Ti skematik untuk pembentuk eutektoid.  

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 
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2.3.2. Stabilator β 

Paduan α bertransformasi menjadi struktur BCC (β), pada perkiraan suhu 885°C 

dengan angka 8 dan 9. Pada perkiraan suhu tersebut mengakibatkan suhu 

transformasi atau dikenal sebagai β suhu transisi yang dapat dinaikkan atau 

diturunkan yang bisa diatur oleh jumlah yang terbuang atau penambahan 

paduan. Stabilisator β adalah logam transisi dan dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu β isomorf dan β eutektoid. Stabilisator β isomorfous memiliki sifat padat 

yang menyeluruh dalam kelarutan β dengan Ti. Elemen β isomorf yang dicampur 

dalam paduan titanium V, Nb, dan Mo. Dengan dicampur paduan titanium, maka 

konsentrasi menjadi cukup dari elemen-elemen yang menstabilkan fase β ke 

suhu ruangan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 (c). Paduan Ta dan W 

jarang digunakan karena pertimbangan kepadatannya. Stabilisator β eutektoid 

yang umum digunakan untuk paduan dengan unsur Ti, Cr, Fe, dan Si, sedangkan 

unsur W, Cu, Ni, Mn dan Bi, diketahui memiliki penggunaan yang sangat 

terbatas seperti diagram fase skematik ditunjukkan pada Gambar 2.4 (c). 

Hidrogen merupakan eutektoid yang membentuk elemen β dan memiliki suhu 

eutektoid rendah 300°C. Difusivitas hidrogen yang tinggi menyebabkannya 

campuran di proses khusus, penyempurnaan mikro menggunakan hidrogen 

sebagai elemen paduan yang tidak kekal. Paduan Cr yang terbatas hingga 5 wt% 

karena akan membentuk senyawa intermetalik TiCr2 yang tidak diinginkan, 

kemudian unsur Fe dibatasi hingga 5,5 wt%. Unsur Si tambahan umum untuk 

paduan titanium pada aplikasi suhu tinggi dan itu dapat meningkatkan ketahanan 

bahan (Sandvik, 2013).  
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2.3.3. Elemen Netral 

Unsur Sn, Zr, dan Hf dianggap sebagai elemen netral karena mereka cenderung 

mengurangi suhu transformasi α/β sedikit dan kemudian meningkatkan suhu 

transformasi kembali pada konsentrasi yang lebih tinggi. Unsur Zr dan Hf 

keduanya menunjukkan β yang sama untuk transformasi pada fase α alloropic 

dan isomorf, dengan kedua fase titanium seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.3 (a). Jumlah unsur paduan memastikan fase umum ada pada suhu rendah. 

Berdasarkan fase-fase tersebut, paduan titanium diklasifikasikan ke dalam empat 

kelas utama yaitu α yang dekat, α + β dan β-alloys (Enzugwu, 1997). 

 

2.3.4. Paduan α 

Stabilisator α yaitu elemen yang meningkatkan suhu transisi β dengan membawa 

stabilitas ke fase α dan termasuk Al, O, N, dan C. Aluminium pokok stabilisator 

α yang dikenal untuk meningkatkan kekuatan tarik, kekuatan benturan, dan 

modulus elasitas Gambar 2.3 (b).  

 

2.3.5. Paduan α yang dekat 

Paduan α yang mengandung sejumlah kecil (sekitar 1 hingga 2 wt%) dari 

stabilisator β yang menstabilkan 5-10% dari fase β ke dalam struktur dengan 

suhu ruang telah mendekati klasifikasi paduan α. Adanya fase β memungkinkan 

dua fase memperkuat melalui kontrol atas skala dua fase morfologi dan 

distribusi. Paduan α yang dekat sebagian besar digunakan dalam suhu 
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operasional tinggi di bagian kompresor dan memiliki resistansi yang baik untuk 

menjalar dari semua paduan Ti dengan suhu di atas 400°C. 

 

2.3.6. Paduan α+β 

Paduan α+β mengandung fase β lebih banyak daripada paduan α. Paduan 

tersebut dapat diperbanyak dengan perlakuan panas dan pemrosesan termo 

mekanis. Bahannya lebih baik dikombinasi dengan kekuatan dan keuletan 

daripada paduan α yang dekat. Aplikasi paduan α+β digunakan pada komponen 

struktur pesawat militer, komersial, kipas angin dan kompresor di mesin turbin 

(Enzugwu, 1997). 

 

2.3.7. Paduan β 

Stabilisator β yaitu elemen yang menurunkan suhu transisi β seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. Bahan diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

yaitu, β isomorfous dan β eutektoid. Fase α isomorf diperoleh dari dekomposisi 

β metastabil dalam kelompok pertama, maka campuran eutektoid inti dari α, 

serta bentuk senyawa di dalam kelompok kedua. Kelompok isomorf terdiri dari 

unsur-unsur yang dapat larut dalam fase β, yaitu molibdenum, vanadium, 

tantalum, dan niobium, yang dapat ditemukan dalam kelompok tersebut. 

Kelompok pembentuk eutektoid yang memiliki suhu eutektoid setinggi 335°C 

di bawah suhu transformasi, paduan titanium tidak termasuk mangan, besi, 

kromium, kobalt, nikel, tembaga, dan silikon. Namun, eutektoid reaksi bisa 

sangat lamban di beberapa paduan tersebut, karena jika secara terus-menerus 
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maka paduan tersebut cenderung bertindak seolah-olah reaksi tidak ada 

(Hussain, 2011). 

 

2.4. Aplikasi Penggunaan Titanium Paduan 

Daya tarik pada sifat titanium dimulai pada akhir 1940-an dan awal 1950-an 

sekitar Perang Dunia Kedua di AS, TIMET (1951) dan RMI (1958) yang 

dikembangkan pada pabrik berkapasitas besar untuk produksi spons titanium. Di 

Eropa, produksi skala besar dimulai pada tahun 1951 di Inggris pada Divisi 

Logam Imperial Chemical Industries (kemudian IMI dan Deeside Titanium), 

yang menjadi produsen titanium Eropa utama. Di Perancis, spons titanium 

diproduksi selama beberapa tahun, namun dihentikan pada tahun 1963. Di 

Jepang, produksi spons dimulai pada tahun 1952 dan dua perusahaan (Osaka 

Titanium dan Toho Titanium) memiliki kapasitas yang relatif besar pada tahun 

1954. Uni Soviet memulai produksi spons titanium pada tahun 1954 dan sangat 

meningkatkan kapasitas mereka. Pada tahun 1979 Uni Soviet menjadi penghasil 

spons titanium terbesar di dunia (Lutjering, 2007). 

 

Titanium dan paduan titanium digunakan dalam berbagai bidang, sistem dan 

bagian. Pemilihan titanium dapat didasarkan pada ketahanan korosi atau fitur 

kekuatan (Donachie, 1988), dengan persyaratan tambahan, biokompatibilitas, 

dan aplikasi implan biomedis (Bomac, 2007). Aplikasi tersebut untuk ketahanan 

korosi yang biasanya menggunakan CP-Ti (ASTM Tingkatan 1, 2, 3, 4), yang 

tahan korosi yang baik tetapi bahan kekuatan rendah. Bahan digunakan dalam 
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tangki, penukar panas, bejana reaktor, dll. Masing-masing bahan untuk 

pemrosesan kimia, desalinasi dan pembangkit listrik. Untuk beberapa aplikasi 

korosi, ASTM Tingkatan 7, 8, dan 11 yang digunakan. Bidang pengobatan 

menggunakan Tingkatan 2 dalam aplikasi kekuatan rendah, sedangkan pada 

Tingkatan 5 Ti6Al4V digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan 

yang lebih tinggi (Donachie, 1988). 

 

Aplikasi untuk penggunaan kinerja kekuatan tinggi dengan paduan titanium 

kekuatan tinggi seperti Ti6Al4V, Ti8Al1Mo-1V, Ti6Al2Sn4Zr2Mo, 

Ti6Al6V2Sn, Ti10V2Fe3Al, dll. Paduan Ti6Al4V sering digunakan karena 

dapat menggabungkan serangkaian sifat dengan kemampuan kerja yang baik dan 

kualitas produksi, serta ketersediaan komersial yang tinggi. Oleh karena itu, 

paduan titanium diubah menjadi standar terhadap yang paduan lainnya, maka 

dibandingkan ketika memilih paduan titanium untuk aplikasi spesifik. 

 

2.4.1. Aplikasi Titanium pada Industri Aerospace 

Aerospace telah menjadi bidang utama aplikasi bahan titanium (Yang, 1999), 

terutama di mesin dan sistem badan pesawat yang terdiri dari 36% dan 7% 

masing-masingnya. Di AS, sekitar 70 hingga 80% dari semua permintaan 

titanium untuk aerospace dan sisanya untuk aplikasi industri (Donachie, 1988). 

Alasan utama menggunakan titanium di aerospace karena memiliki penurunan 

berat (terutama sebagai pengganti baja, tetapi juga sebagai pengganti Al), 

batasan ruang (ganti paduan Al), suhu pengoperasian (Al, Ni, penggantian 
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paduan baja), dan ketahanan korosi (ganti baja al dan paduan rendah) (Boyer, 

1996). 

Kekuatan paduan titanium yang secara signifikan lebih tinggi dari paduan Al. 

Bagian yang terbuat dari paduan pertama memungkinkan memiliki bagian 

transversal yang lebih kecil, serta menghasilkan penghematan berat. Pergantian 

paduan Al dengan paduan Ti juga dapat dilakukan jika suhu operasi melebihi 

yang pertama pada pencampuran, yaitu sekitar 130°C untuk paduan aluminium 

konvensional (Boyer, 1996). Titanium menyediakan ketahanan korosi yang 

cukup, sehingga jangka panjang pemakaian lebih panjang, kecuali di beberapa 

kasus. Contohnya, ketika titanium dilapisi dengan aluminium atau cat pada 

komponen paduan baja rendah untuk mencegah korosi galvanik. Lantai struktur 

pendukung di bawah dapur dan toilet yang sangat korosif, serta membutuhkan 

penggunaan titanium untuk memastikan struktur yang lebih baik daya tahannya. 

 

2.4.2. Aplikasi Titanium pada Industri Otomotif 

Penerapan bahan titanium dalam industri mobil dimulai dengan mobil balap F1 

pada 1980-an, menjadi aplikasi yang dilakukan terutama di bagian-bagian mesin 

(Yoshito, 2001). Karena tingginya biaya titanium paduan, aplikasi di mobil telah 

terbatas, kecuali untuk balap dan keperluan khusus mobil. Meskipun minat yang 

kuat ditunjukkan pada bahan titanium oleh industri karena memiliki massa 

ringan, efisiensi bahan bakar, dan kinerjanya. Dalam beberapa tahun terakhir, 

titanium dan paduannya telah aktif digunakan untuk berbagai suku cadang 

kendaraan bermotor (Hideki, 2003). 
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Menurut Fujii et al, (Hideki, 2003), sejumlah besar titanium ada di katup, karena 

sebagian besar terbuat dari paduan Ti6Al4V, serta telah dipasang pada banyak 

mobil dan motor. Tetapi masalah yang utama yaitu pengembangan perawatan 

permukaan untuk meningkatkan ketahanan aus. Untuk mengatasi ketahanan aus 

paduan titanium yang rendah, yaitu dengan pelapis TiN keras, pelapis semprotan 

termal Mo, dan pelapisan Cr yang telah dilakukan dalam beberapa kasus, tetapi 

permukaan tersebut cocok untuk resistensi aus yang berkepanjangan. Sehingga, 

dengan menggunakan perawatan pengoksidasi berdasarkan difusi oksigen 

terkonsentrasi ke lapisan permukaan titanium, serta meningkatkan kekerasan 

sebagai hasil dari pembentukan lapisan mengeras tebal. Penurunan berat badan 

yaitu manfaat utama yang ditargetkan ketika menggunakan titanium di bagian-

bagian mobil. Paduan titanium untuk aplikasi pada suku cadang kendaraan 

bermotor saat ini sedang dipelajari (Hideki, 2003). Paduan tersebut termasuk 

Super-TIX, Super-TIX51AF (Ti-5% Al-1% Fe), Super-TIX800 (Ti-1% Fe-

0,35% O-0,01% N) dan TIMETAL@LCB (Ti-4.5Fe-6.8 Mo-1.5Al). 

 

2.4.3. Aplikasi Titanium pada Biomedis 

Paduan titanium mulai mendapatkan penggunaan luas dalam implan biomedis 

pada awal 1970-an dan bentuk serta spesifikasi bahannya dijelaskan dalam 

sejumlah literatur, termasuk standar ASTM dan BS7252/ISO 5832 (Bomac, 

2007). Penggunaan paduan titanium sebagai biomaterial meningkat karena 

berkurangnya modulus elastisitasnya, biokompatibilitas yang unggul, rasio 

kekuatan terhadap berat yang tinggi, dan peningkatan ketahanan korosi, bila 
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dibandingkan dengan stainless steel konvensional dan paduan CoCr (Balazic, 

2007). Paduan CPTi dan Ti6Al4V yaitu bahan titanium yang paling banyak 

digunakan dalam pengobatan, dan beberapa biomedis menganggap bahwa CPTi 

yaitu bahan logam biokompatibel terbaik karena sifat permukaannya 

menghasilkan pembentukan konstan dan naik dari lapisan oksida yang stabil dan 

lembam. 

 

Titanium murni komersial (CPTi) telah digunakan untuk aplikasi implan gigi 

dan maksilofasial. Aplikasi paduan Ti6Al4V digunakan pada prostesis pinggul, 

lutut, perangkat fiksasi trauma (paku, pelat, sekrup, dan kabel), instrumen, dan 

implan gigi yang dilakukan oleh Elias et al., serta katup jantung, dan jantung 

buatan juga dibuat dari paduan titanium (Bomac, 2007). Karena ketahanan aus 

yang relatif buruk, paduan Ti6Al4V tidak cocok untuk aplikasi permukaan 

bantalan seperti kepala pinggul dan lutut femoralis, tanpa perawatan lapisan atau 

permukaan. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa modulus elastis 

dari paduan tipe α+β tidak sepenuhnya cocok untuk aplikasi ortopedi. Sebagai 

contoh, paduan Ti6Al4V memiliki modulus elastis sekitar 110 GPa sedangkan 

modulus elastis tulang kortikal mendekati 18 GPa. Jadi, penggunaan paduan 

pada implan menyebabkan transfer beban yang tidak memadai dari perangkat 

implan ke tulang yang berdekatan, yang menghasilkan degradasi (He, 2006).  

 

Selajutnya, ditemukan bahwa unsur-unsur V dan Al beracun bagi tubuh manusia. 

Dengan demikian, paduan β bebas vanadium seperti Ti6Al7Nb dan Ti5Al2.5Fe 

dikembangkan. Selain biokompatibilitas yang lebih baik, paduan ini 
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memberikan keuntungan tambahan dibandingkan paduan Ti6Al4V seperti 

kekuatan kelelahan yang lebih tinggi dan modulus elastisitas yang lebih rendah. 

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya telah dilakukan untuk mengembangkan 

paduan α yang benar-benar bebas dari unsur-unsur beracun Al dan V. Beberapa 

paduan ini adalah Ti13Nb13Zr, Ti12Mo6Zr2Fe dan Ti29Nb13Ta4.6Zr (Bomac, 

2007). 

 

2.5. Proses Drilling 

Proses drilling umumnya digunakan dalam pengerjaan kayu, pengerjaan logam, 

dan konstruksi. Proses drill yang dirancang khusus juga digunakan dalam 

kedokteran, aerospace dan aplikasi lainnya. Drill memiliki berbagai 

karakteristik kinerja, seperti daya dan kapasitas. Ada banyak jenis drill yang 

beberapa diaktifkan secara manual, dan ada yang menggunakan listrik (drill 

listrik) atau udara terkompresi (drill pneumatic) sebagai kekuatan motif. Drill 

dengan tindakan perkusif (drill palu) sebagian besar digunakan dalam material 

keras seperti batu bata, beton dan batu. Cincin drilling digunakan untuk 

membuat lubang di tanah untuk mendapatkan air atau minyak. Dan membuat 

lebih banyak sumur minyak, sumur air, atau lubang untuk pemanasan panas 

bumi dibuat dengan cincin drilling besar. Beberapa jenis drill genggam yang 

digunakan untuk menggerakkan sekrup dan pengencang lainnya. Beberapa 

mesin kecil yang tidak memiliki motor sendiri yaitu drill powered, seperti pada 

pompa, penggiling, dll (Ambrose, 1987). 
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Sebuah mesin drilling juga dikenal sebagai tumpuan drill, pilar drill yaitu gaya 

drill yang tetap dapat dipasang berdiri atau di lantai dan meja kerja. Ada model 

portabel dengan pegangan dasar magnet potongan-potongan baja untuk 

memudahkan drill. Mesin drilling terdiri dari alas, kolom, meja, spindle, dan 

kepala drill, biasanya digerakkan oleh motor induksi. Kepala memiliki set 

gagang memancar dari hub pusat, ketika berbalik pindahkan spindle dan 

membuang secara vertikal, sejajar dengan sumbu kolom. Ukuran mesin drilling 

biasanya diukur dalam ayunan. Menggoyangkan dapat dilakukan sebanyak dua 

kali pada jarak leher, yaitu jarak dari pusat poros ke tepi terdekat dari pilar. 

Misalnya, mesin drilling 16 inci (410 mm) memiliki 8 inci (200 mm) jarak leher. 

 

Proses drill adalah proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata 

drill (twist drill). Sedangkan proses bor (boring) adalah proses 

meluaskan/memperbesar lubang yang bisa dilakukan dengan batang bor (boring 

bar) yang tidak hanya dilakukan pada mesin drilling, tetapi bisa dengan mesin 

bubut, mesin frais, atau mesin bor. Pada proses drilling geram (chips) harus 

keluar melalui alur helix pahat drill ke luar lubang. Ujung pahat menempel pada 

benda kerja yang terpotong, sehingga proses pendinginan menjadi relatif sulit. 

Proses pendinginan biasanya dilakukan dengan yang dilubangi dengan cairan 
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pendingin, atau disemprot dengan cairan pendingin, atau cairan pendingin 

dimasukkan melalui lubang di tengah mata drill. 

 

Gambar 2.4. Proses drilling (Ambrose, 1987). 

 

Karakteristik proses drillling berbeda dengan proses pemesinan yang lain, yaitu :  

a. Chip akan keluar melalui lubang yang dibuat; 

b. Chip yang keluar dapat mengakibatkan masalah ketika ukuran chip terlalu 

besar; 

c. Proses pembuatan lubang bisa sulit jika material memiliki sifat yang ulet 

dengan ketebalan yang sangat tebal;  

d. Pembuatan lubang dalam pada benda kerja yang besar, cairan pendingin 

dimasukkan ke permukaan potong melalui tengah mata drill. 
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2.6.  Proses Pemesinan Drilling 

Proses pemesinan drilling adalah proses permesinan untuk membuat lubang 

bulat pada benda kerja. Drilling biasanya dilakukan memakai pahat silindris 

yang memiliki dua ujung potong yang disebut drill. Pahat berputar pada 

porosnya dan diumpankan pada benda kerja yang diam, sehingga menghasilkan 

lubang berdiameter sama dengan diameter pahat. Mesin drill yang digunakan 

disebut drill press, tetapi mesin lain dapat juga digunakan untuk proses tersebut. 

Lubang yang dihasilkan dapat berupa lubang tembus (through holes) dan tidak 

tembus (blind holes) (Huda, 2008). 

 

2.6.1.  Kecepatan Pemotongan pada Drilling 

Kecepatan potong (cutting speed) pada drilling didefinisikan sebagai kecepatan 

permukaan terluar dari pahat drill relatif terhadap permukaan benda kerja. 

Kecepatan potong dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

      𝑣 = 𝑛 ×  𝜋𝐷            (1)  

keterangan,  v : Kecepatan potong (m/min); 

   n : Kecepatan putaran (rpm); 

   D : Diameter pahat (mm); 
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Gambar 2.5. (a) skema lubang tembus (through holes) (b) tak tembus (blind holes) 

 

2.6.2. Laju Pemakanan Kedalaman Drilling 

Laju pemakanan (feed rate) pada drilling  yaitu proses pemakanan permukaan 

terluar dari pahat drill relatif terhadap permukaan benda kerja untuk melubangi 

benda kerja. Laju pemakanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝑓 = 𝑛 × 𝑓𝑟            (2)  

keterangan,   f : Laju pemakanan (mm/min); 

    n : Kecepatan poros (rpm); 

    fr : Pemakanan per revolusi pada drill (mm/rev); 

    

2.7. Pemesinan Micro Drilling 

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemajuan teknologi manufaktur, 

produksi komponen miniatur ke ukuran beberapa mikrometer umum untuk 

berbagai aplikasi. Keuntungan memperoleh Micro manufacturing terutama dari 

dua persyaratan yaitu ketelitian yang lebih besar dalam pemanfaatan ruang dan 
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portabilitas. Berbagai jenis proses micro machining mekanis termasuk micro 

drilling, micro turning, micro milling dll. Mesin-mesin yang memproduksi 

barang-barang ini harus diproduksi dengan dimensi dan akurasi yang ditentukan 

secara khusus. Syarat Micro-machining telah muncul dan umumnya digunakan 

untuk mendefinisikan praktik penghilangan material untuk produksi bagian yang 

memiliki dimensi yang terletak di antara satu dan 999 μm, meskipun, batas atas 

500 μm telah dianggap untuk mengatur perbatasan antara micro dan macro 

machining (Mahalik, 2006). 

Gambar 2.6. Micro drilling CNC (Mahalik, 2006). 

 

Micro drilling memilki peran penting dalam industri modern, terutama di bidang 

elektronik industri untuk pemesinan papan sirkuit cetak (PCB), pembuatan 

bantalan udara dan busing, perkakas EDM, nozzle, komponen microwave, aliran 

gas dan cairan, peralatan medis, komponen optik, dll. Drilling dalam rentang 

micro dan menggunakan micro drills khusus, membutuhkan peralatan micro 

drilling presisi. Berbagai metode micro drilling telah diperkenalkan seperti laser 
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micro drilling, elektrokimia, ion dan elektron beam micro drilling, mesin 

pemindahan listrik (EDM) terpisah dari proses micro drilling mekanis.  

 

Keakuratan mesin dari metode EDM dibatasi oleh keausan pahat, yang 

merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam proses EDM karena 

percikan api yang dihasilkan untuk pemesinan akan menghilangkan bagian dari 

elektroda alat secara bersamaan. Maka, kedalaman dan bentuk kontrol dari 

lubang mesin sangat penting persyaratan. Teknik micro drilling lainnya adalah 

dengan memanfaatkan fenomena ultrafast gangguan laser pulsa. Lubang 300 µm 

berhasil melakukan drilling pada emas setebal 0,1 μm menggunakan sinar laser. 

Masalah utama dari laser micro drilling yaitu prosesnya memiliki kedalaman 

fokus yang pendek. Sinar mengalami difraksi dan menyebar sehingga terjadi 

pergeseran kedalaman fokus. Di sisi lain, untuk menghasilkan lubang dengan 

kelangsungan tinggi rasio dan akurasi geometri micro drilling mekanis (Joseph, 

2002). 

 

Aspek micro drilling dan macro drilling banyak memiliki dasarnya fitur identik, 

perampingan dimensi drill menggambarkan sejumlah masalah yang 

menghasilkan pengaruh besar pada proses micro drilling. Masalah yang terjadi 

pada kekuatan mekanis yang sangat berkurang, efek ketebalan material yang 

relatif lebih besar mengakibatkan defleksi drill yang tidak dapat dihindari dalam 

lubang dan interaksi yang dihasilkan dengan lubang. Perbedaan utama yaitu 

antara micro drill dan macro drill dalam geometri serta mode kegagalan. Micro 

drills memiliki diameter shank yang lebih besar, dengan ruang pegang drill di 
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spindle tidak seperti di macro drill, dimana chuck dan flutes memiliki diameter 

yang sama. Sudut bibir selalu meningkat di micro drill, serta meningkatkan 

kekuatan di ujung pahat. Sudut bibir 118° hingga 135° digunakan untuk micro 

drills sedangkan itu sekitar 108° untuk macro drill. Kekuatan flutes yang 

meningkat seiring dengan meningkatnya ketebalan. Micro drills memiliki 

panjang untuk rasio diameter, lubang yang lebih kecil dari 0,5 mm dengan rasio 

aspek lebih dari sepuluh. Hasil rasio aspek yang lebih besar dalam tekuk drill. 

Lubang drill melebar dan menyimpang pada pengeboran dari porosnya dan 

akhirnya mengarah ke drill breakage yang diakibatkan oleh tekukkan.  

 

Micro drills biasanya terbuat dari baja kobalt atau karbida tungsten butiran 

micro. Drill baja lebih murah dan lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu tetapi 

tidak sekeras atau sekuat drill tungsten karbida. Sudut titik drill didasarkan pada 

bahan yang akan dibor. Sudut titik normal adalah 118° dan 135° digunakan 

untuk bahan keras. Sudut titik termasuk lebih besar menyediakan lebih banyak 

kekuatan di titik drill. Karena ukuran dan bentuknya micro drills perlu 

digunakan dengan hati-hati untuk mengebor lubang secara akurat dan mencegah 

kegagalan drill (Treanor, 2000). 

 

Chen dan Ehmann (1994) mengikuti pendekatan eksperimental untuk 

menganalisis kinerja micro drill. Strenkowski dkk. (2004) mengusulkan analisis 

terbatas model elemen untuk memprediksi gaya dorong dan torsi macro drills 

generik. Rahman et al. (2009) mempelajari pengaruh parameter drilling seperti 

kecepatan spindle, laju umpan dan ukuran alat drilling pada tingkat material 
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removal (MRR), kekasaran permukaan, dimensi ketelitian bahan kuningan. 

Korelasi antara run-out drill radial dan lubang kualitas diperiksa secara 

eksperimental untuk micro drilling PCB. Metode drilling  Peck diusulkan untuk 

drilling lubang micro dalam baja. Dalam metode ini, micro drill menggunakan 

umpan intermiten dan satu setengah kali lebih lama dari diameter drill 

konvensional. Hal ini diamati dari literatur bahwa kerusakan alat tergantung 

pada geometri drill. Pada penelitian ini, pengaruh variasi dalam panjang flute, 

diameter, sudut helix dan sudut bibir pada beban tekuk, khususnya selama 

pemesinan komponen logam drill. Pengaruh berbagai parameter pemesinan dan 

geometri dari micro drills tipikal pada beban tekuk dianalisis berdasarkan 

pemodelan elemen hingga. Sebuah drill bit dengan geometri khas dimodelkan 

menggunakan  PRO-E dan analisis tegangan dilakukan menggunakan ANSYS 

untuk kondisi pembebanan yang diberikan. Kecepatan kritis dan umpan kritis 

untuk pemesinan diperkirakan dari berbagai bahan, analisis empiris serta elemen 

hingga pendekatan digunakan. Selain itu, analisis modal telah dilakukan untuk 

memperkirakan kritis kecepatan dan untuk menghindari pengembaraan alat 

micro. 
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2.8. Mata Drill 

Mata drill adalah alat pemotong yang digunakan untuk menghilangkan material 

untuk membuat lubang, hampir selalu dari penampang melingkar. Mata drill 

datang dalam berbagai ukuran dan bentuk, serta dapat menciptakan berbagai 

jenis lubang di berbagai bahan. Pembuatan lubang biasanya melekat pada mata 

drill yang digerakkan untuk memotong benda kerja, biasanya dengan rotasi. 

Mata drill akan menyentuh ujung atas sedikit yang disebut shank di dalam chuck. 

   (a)     (b) 

Gambar 2.7. (a) Micro drill bit, (b) Macro drill bit (Ambrose, 1987). 

 

Mata drill  memiliki ukuran standar sesuai dengan standar pembuatan. Mata drill 

yang luas dalam grafik serta ukuran pada helix dan ukuran mata drill dengan 

ukuran sekrup yang diperlukan. Ada juga mata drill khusus tertentu yang dapat 

membuat lubang dengan penampang non-melingkar (Ambrose, 1987). 
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2.8.1. Jenis mata drill 

Ada beberapa jenis mata drill untuk pekerjaan yang berbeda. Bahan benda kerja 

dapat juga mempengaruhi jenis dari mata drill yang digunakan. Dengan 

demikian, jika sudut-sudutnya tidak sesuai dengan mata drill maka pengerjaan 

tidak efisien. Beberapa bentuk mata drill khusus untuk pengerjaan tertentu 

ditunjukkan pada Gambar 2.8. Penggunaan drilling dari masing-masing mata 

drill yaitu: 

a. High helix drills yaitu mata drill yang memiliki sudut helix yang besar, 

sehingga meningkatkan efisiensi pemotongan, akan tetapi batangnya sangat 

lemah. Mata drill ini digunakan untuk memotong logam lunak atau bahan 

yang memiliki kekuatan rendah; 

b. Low helix drills yaitu mata drill dengan sudut helix lebih kecil dari ukuran 

normal yang berguna untuk mencegah pahat drill terangkat ke atas atau 

terpegang benda kerja ketika membuat lubang pada material kuningan dan 

material yang sejenisnya; 

c. Heavy duty drills yaitu mata drill yang digunakan untuk menahan tegangan 

yang tinggi dengan cara menebalkan bagian web; 

d. Left hand drills yaitu mata drill standar yang dapat dibuat juga untuk drill 

kiri. Mata drill digunakan pada pembuatan lubang jamak yang mana bagian 

kepala mesin drill di desain dengan sederhana yang memungkinkan 

berputar berlawanan arah; 

e. Straight flute drills yaitu bentuk ekstrim dari mata drill helix kecil yang 

digunakan untuk membuat lubang pada kuningan dan plat; 
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f. Crank shaft drills yaitu mata drill yang di desain khusus untuk mengerjakan 

poros engkol dan sangat menguntungkan untuk membuat lubang pada 

material yang ulet. Memiliki web yang tebal dan sudut helix yang kadang-

kadang lebih besar dari ukuran normal. Mata drill khusus yang akhirnya 

banyak digunakan secara luas dan menjadi mata drill standar; 

g. Extension drills yaitu mata drill yang memiliki shank yang panjang yang 

telah ditempel dan digunakan untuk membuat lubang pada permukaan yang 

secara normal tidak dapat dijangkau; 

h. Extra-length drills yaitu mata drill dengan badan pahat yang panjang, untuk 

membuat lubang yang dalam; 

i. Step drills yaitu satu atau dua buah diamater mata drill dibuat pada satu 

batang untuk membuat lubang dengan diameter bertingkat; 

j. Subland drills yaitu memiliki fungsi yang sama dengan mata drill 

bertingkat, drill ini terlihat seperti dua buah mata drill pada satu batang; 

k. Solid carbide drills yaitu untuk membuat lubang kecil pada material paduan 

ringan, dan material bukan logam. Bentuknya bisa sama dengan mata drill 

standar. Proses pembuatan lubang dengan mata drill ini tidak boleh ada 

beban kejut, karena bahan karbida mudah pecah; 

l. Carbide tipped drills yaitu sisipan karbida yang digunakan untuk mecegah 

terjadinya keausan karena kecepatan potong yang tinggi. Sudut helix yang 

lebih kecil dan web yang tipis diterapkan untuk meningkatkan kekakuan 

mata drill dan menjaga keawetan karbida. Mata drill  tersebut digunakan 

untuk material yang keras, atau material non logam yang abrasif; 
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Gambar 2.8. Mata drill  khusus untuk pengerjaan tertentu (Ambrose, 1987). 

 

m. Oil hole drills yaitu lubang kecil di dalam bilah pahat drill dapat digunakan 

untuk mengalirkan minyak pelumas/pendingin bertekanan ke proses 

drilling. Mata drill ini digunakan untuk membuat lubang dalam pada 

material yang ulet; 

n. Flat drills yaitu batang lurus dan rata dapat digerinda ujungnya membentuk 

ujung mata drill. Hal tersebut akan memberikan ruang yang besar bagi 

beram tanpa bagian helix. Mata drill ini digunakan untuk membuat lubang 

pada jalan kereta api; 

o. Drill bit dengan tiga atau empat sisi potong yaitu mata drill  yang digunakan 

untuk memperbesar lubang yang telah dibuat sebelumnya dengan mata drill 

atau di punch. Mata drill ini digunakan karena memiliki produktifitas, 
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akurasi, dan kualitas permukaan yang lebih bagus dari pada mata drill 

standar pada pengerjaan yang sama; 

p. Center drill yaitu merupakan kombinasi mata drill dan countersink yang 

sangat baik digunakan untuk membuat lubang senter (Gambar 2.9). 

 

 

Gambar 2.9. Center drills  

 

2.8.2. Material pahat 

Sejarah perkembangan material pahat ditinjau dari segi kecepatan potong yang 

dapat dicapainya. Pahat CBN (Cubic Boron Nitride) mampu mencapai 

kecepatan potong sekitar 70 kalinya kecepatan potong yang dapat dicapai oleh 

pahat Baja Karbon Tinggi (CTS, Carbon Tool Steel). Menurut perkiraan CIRP 

(International Institution for Production Engineering Research) menjelang akhir 

abad ke dua puluh kecepatan potong pahat dari bahan mutakhir bisa mencapai 

sekitar 1800 m/min. Pada mulanya untuk memotong baja digunakan baja karbon 

sebagai bahan perkakas potong, dimana kecepatan potong pada waktu hanya 

bisa mencapai sekitar 10 m/menit. Dengan kemajuan teknologi kecepatan 

potong dapat dinaikkan mencapai 700 m/menit yaitu dengan menggunakan 



 

34 

 

CBN. Kecepatan potong yang tinggi tersebut dapat dicapai berkat kekerasan 

yang tetap relatif tinggi meskipun suhu kerjanya tinggi (Taufik, 2007). 

   (a)     (b) 

Gambar 2.10. Kekerasan dari beberapa jenis pahat pada suhu tinggi, (a) Hot 

hardness, (b) Recovery hardness 

 

Proses pembentukan chip dengan cara pemesinan langsung dengan cara 

mempertemukan dua jenis material. Untuk melakukan proses ini jelas material 

pahat yang lebih unggul daripada material benda kerja. Keunggulan tersebut 

dapat dicapai karena pahat dibuat dengan memperhatikan berbagai 

karakteristiknya yaitu : 

a. Kekerasan yaitu kekerasan yang cukup tinggi melebihi kekerasan benda 

kerja tidak saja pada suhu ruang melainkan juga pada suhu tinggi pada 

proses pembentukan chip berlangsung; 

b. Keuletan yaitu keuletan yang cukup besar untuk menahan beban kejut 

yang terjadi pada waktu pemesinan dengan intrupsi maupun pada waktu 
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memotong benda kerja yang mengandung partikel/bagian yang keras 

(hard spot); 

c. Ketahanan beban kejut termal yaitu ketahanan yang diperlukan bila terjadi 

perubahan suhu yang cukup besar secara berkala; 

d. Sifat adhesi yang rendah yaitu sifat yang mengurangi afinitas benda kerja 

terhadap pahat, mengurangi laju keausan, serta penurunan gaya 

pemotongan; 

e. Daya larut elemen/komponen material pahat yang rendah yaitu daya larut 

yang dibutuhkan untuk memperkecil laju keausan akibat mekanisme 

difusi. 

 

Kekerasan yang rendah dan daya adhesi yang tinggi tidak diinginkan, sebab mata 

potong akan deformasi, terjadi kerusakan tepi, dan keausan kawah yang besar. 

Keuletan yang rendah serta ketahanan beban kejut termal yang kecil 

mengakibatkan rusaknya mata potong maupun retak mikro yang menimbulkan 

kerusakan fatal. Sifat-sifat unggul perlu dimiliki setiap material pahat tetapi saat 

prakteknya tidak semua sifat tersebut dapat dipenuhi secara berimbang. Pada 

umumnya kekerasan daya tahan termal yang ditingkatkan selalu diikuti oleh 

penurunan keuletan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menigkatkan 

kekerasan dan menjaga supaya keuletan tidak terlalu rendah sehingga pahat 

tersebut dapat digunakan pada kecepatan potong tinggi. Hal ini bisa dimaklumi 

karena peningkatan kecepatan potong berarti meningkatkan produktivitas. 
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Material pahat memiliki jenis material sesuai urutan, mulai dari yang paling 

lunak tetapi ulet sampai dengan yang paling keras tetapi getas yaitu : 

1. Baja Karbon (High Carbon Steels) 

Baja dengan kandungan karbon yang relatif tinggi (0,7% - 1,4% C) tanpa 

unsur lain atau dengan persentase unsur lain yang rendah (2% Mn, W, Cr) 

mampu mempunyai kekerasan permukaan yang cukup tinggi. Baja karbon ini 

biasanya digunakan pada kecepatan potong yang rendah dan biasa dipakai 

untuk memotong logam yang lunak ataupun kayu. Baja karbon dari jenis 

tanpa kerutan (shrinkage free steels, 1% C; 1% Mn; 1,5% W; 1% Cr) mampu 

dikeraskan dengan inti yang relatif lunak, kekerasan tinggi di permukaan, 

serta kestabilan bentuk yang baik. Baja ini cukup baik untuk menggantikan 

pahat dari bahan lain seperti HSS, di mana sangat sulit untuk 

mempertahankan kekerasannya pada bagian penampang ujung ulir yang 

ramping/tajam tanpa terjadi overheating yang merusak strukturnya pada 

waktu proses panas lanjut berlangsung. 

 

2. HSS (High Speed Steels) 

Pada tahun 1898 ditemukan jenis baja paduan tinggi dengan unsur paduan 

krom (Cr) dan tungsten/wolfram (W). Melalui proses penuangan (molten 

metallurgy) kemudian diikuti pengerolan ataupun penempaan, baja ini 

dibentuk menjadi batang atau silinder. Pada kondisi lunak (annealed) bahan 

tersebut dapat diproses secara pemesinan menjadi berbagai bentuk pahat 

potong. Apabila telah aus, HSS dapat diasah sehingga mata potongnya tajam 

kembali, karena sifat keuletan yang relatif baik, sampai saat ini berbagai jenis 
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HSS masih teteap digunakan. Hot hardness dan recovery hardness yang 

cukup tinggi pada HSS dapat dicapai berkat adanya unsur paduan W, Cr, V, 

Mo dan Co. Pengaruh unsur-unsur tersebut pada unsur dasar besi (Fe) dan 

karbon (C) adalah sebagai berikut: 

a. Tungsten/Wolfram (W) ialah unsur yang dapat membentuk karbida 

dengan campuran paduan yang sangat keras (Fe4W2 C) yang menyebabkan 

kenaikan suhu untuk proses hardenig dan tempering, dengan demikian hot 

hardness ditingkatkan; 

b. Chromium (Cr) ialah unsur untuk menaikkan hardenability dan hot 

hardness, unsur ini merupakan elemen pembentukan karbida. Namun Cr 

meningkatkan sensitivitas terhadap overheating; 

c. Vanadium (V) ialah unsur untuk menurunkan sensitivitas terhadap 

overheating serta menghaluskan besar butir. Unsur ini merupakan elemen 

pembentukan karbida; 

d. Molybdenum (Mo) ialah unsur yang mempunyai efek yang sama 

seperti W, namun lebih banyak (2% W dapat digantikan oleh 1% Mo). 

Dengan menambah 0,4% sampai 0,9% Mo salam HSS dengan paduan utama 

W (W-HSS) dapat dihasilkan HSS yang mampu dikeraskan di udara (air 

hardening properties). Mo-HSS lebih kuat sehingga mampu menahan beban 

kejut. Kekurangannya adalah lebih sensitif terhadap overheating (hangusnya 

ujung-ujungnya yang runcing) pada waktu dilakukan proses heat-treatment; 

e. Cobalt (Co) ialah unsur yang bukan elemen pembentuk karbida. 

Ditambahkan dalam HSS untuk menaikkan hot hardness dan tahan keausan. 
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Besar butir menjadi lebih halus sehingga ujung-ujung yang runcing tetap 

terjaga selama heat-treatment pada suhu tinggi. 

 

3. Paduan Cor Nonferro 

Sifat-sifat paduan cor nonfero adalah unsur di antara HSS dan karbida 

(cemented carbide) dan digunakan salam hal khusus di antara pilihan di mana 

karbida terlalu rapuh dan HSS mempunyai hot hardness dan wear resistance 

yang terlalu rendah. Paduan nonferro terdiri atas empat macam elemen utama 

serta sedikit tambahan beberapa elemen lain untuk memperbaiki sifat-

sifatnya. Elemen utama adalah Colbalt sebagai pelarut bagi elemen-elemen 

lain. Elemen kedua adalah Cr (10% s/d 25% berat) sebagai pembentuk 

karbida menaikkan kekerasan secara menyeluruh sedangkan elemen terakhir 

adalah Karbon (1% C membentuk jenis yang relatif lunak sedang 3% C 

menghasilkan jenis yang keras serta tahan aus). 

 

Penggunaan paduan cor Co yang relatif lunak ialah untuk proses pemesinan 

kasar dengan beban kejut. Jenis ini tidak sekuat/seulet baja perkakas/HSS 

(tidak sesuai untuk pemesinan benda kerja yang terlalu keras) namun lebih 

tahan terhadap suhu pemotongan yang tinggi. Jenis dengan campuran unsur 

W yang tinggi sangat keras sehingga sesuai untuk pemesinan tanpa beban 

kejut dengan kecepatan pembuangan chip yang tinggi. 
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4. Karbida 

Jenis karbida disemen (Cemented Carbides) ditemukan pada tahun 1923 

(KRUPP WIDIA) merupakan bahan bahan pahat yang dibuat dengan cara 

menyinter (sintering) serbuk Karbida (Nitrida, Oksigen) dengan bahan 

pengikat yang umumnya dari Cobalt (Co). Dengan cara carburizing masing-

masing bahan dasar (serbuk) Tungsten (Wolfram, W), Titanium (Ti), 

Tantalum (Ta) dibuat menjadi Karbida yang kemudian digiling (ball mill) dan 

disaring menurut besar butir sesuai dengan angka saringan (mesh number). 

Salah satu atau campuran serbuk karbida tersebut kemudian dicampur dengan 

bahan pengikat (Co) dan dicetak tekan dengan memakai bahan pelumas 

(lilin). Setelah itu dilakukan presintering (1000°C pemanasan mula untuk 

menguapkan bahan pelumas) sebagai hasil proses cetak tekan (Cold atau HIP) 

akan menyusut menjadi skitar 80% dari volume semula. 

 

Hot hardness Karbida yang disemen (diikat) ini hanya akan menurun bila 

terjadi pelunakan elemen pengikat. Koefisien muainya setengah daripada baja 

dan konduktivitas panasnya sekitar dua atau tiga kali konduktivitas panas 

HSS. Tiga jenis utama pahat karbida sisipan adalah: 

a. Karbida Tungsten (WC + Co), pahat yang merupakan jenis pahat karbida 

untuk memotong besi tuang (cast iron cutting grade). Karbida tungsten 

murni merupakan jenis yang paling sederhana di mana hanya terdiri atas 

dua elemen yaitu Karbida Tungsten (WC) dan pengikat Cobalt (Co). 

Jenis pahat ini cocok untuk pemesinan di mana mekanisme keausan pahat 
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terutama disebabkan oleh proses abrasi seperti pada pemesinan berbagai 

jenis besi tuang; 

b. Karbida Tungsten Paduan (WC – TiC + Co) ialah pahat yang merupakan 

jenis pahat karbida untuk pemotongan baja (steel cutting grade). 

Pengaruh utama TiC adalah mengurangi tendesi chip untuk melekat pada 

muka pahat (mencegah terjadinya BUE, Built Up Edge) serta menaikkan 

daya tahan terhadap keausan kawah. Hot hardness dinaikkan sebaliknya 

transverse rupture strength, compresive strength san impact strength 

menurun dengan penambhan TiC. Dengan memperhalus butir WC dan 

mengurangi pengikat Co dapat memperbaiki transverse rupture strength, 

sampai sekitar 30%; 

c. Karbida Lapis (Coated Cemented Carbides) ialah pahat jenis Karbida 

Tungsten yang dilapisi (satu atau beberapa lapisan) karbida, nitrida atau 

oksida lain yang lebih rapuh tetapi hot hardness-nya tinggi. Umumnya 

sebagai material dasar adalah karbida tungsten (WC + Co) yang dilapis 

dengan bahan keramik (karbida, nitrida dan oksida yang keras tahan suhu 

tinggi serta non adhesif). Lapisan setebal 1 s/d 8 µm  diperoleh dengan 

cara PVD (Physical Vapor Deposition) atau CVD (Chemical Vapor 

Deposition). 

 

5. Keramik 

Keramik menurut definisi yang sempit adalah material paduan metalik dan 

nonmetalik, sedangkan menurut definisi yang luas berarti yang luas tersebut 

mencakup pula berbagai jenis karbida, nitrida, oksida, borida dan silikon serta 
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karbon. Keramik dapat dibedakan menjadi dua jenis utama yaitu keramik 

tradisional dan keramik industri. Keramik tradisional telah digunakan sejak 

dahulu dan merupakan barang pecah belah peralatan rumah tangga. Keramik 

industri digunakan untuk berbagai keperluan sebagai komponen dari 

peralatan mesin dan perkakas termasuk perkakas potong/pahat. Keramik 

mempunyai karakteristik yang lain dibanding metal atau polimer karena 

perbedaan ikatan atom-atomnya. Ikatannya dapat berupa ikatan kovalen, 

ionik, gabungan kovalen dan ionik, ataupun sekunder. 

 

6. CBN (Cubic Boron Nitride) 

CBN termasuk jenis keramik yang dibuat dengan penekanan panas (HIP, 60 

kbar, 1500°C) sehingga sebuk graphit putih Nitrida Boron dengan struktur 

atom heksagonal berubah menjadi struktur kubik. CBN dapat digunakan 

untuk pemesinan berbagai jenis baja dalam keadaan dikeraskan (hardness 

steel), besi tuang, HSS maupun Karbida semen. Afinitas terhadap baja sangat 

kecil dan tahan terhadap perubahan reaksi kimiawi sampai dengan suhu 

pemotongan 1300°C (kecepatan potong yang tinggi). Pahat CBN 

masihnsangat mahal sehingga pemakaiannya masih terbatas pada pemesinan 

untuk mencapai ketelitian dimensi dan kehalusan permukaan yang sangat 

tinggi. 

 

7. Intan 

Sintered Diamond (GE, 1955) merupakan hasil proses sintering serbuk intan 

tiruan dengan bahan pengikat Co (5% - 10%). Hot hardness sangat tinggi dan 
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tahan terhadap deformasi plastik. Sifat ini ditentukan oleh besar butir intan 

serta presentase dan komposisi material pengikat. Karena intan pada suhu 

tinggi akan berubah menjadi graphit dan mudah terdifusi dengan atom besi, 

pahat intan tidak bisa digunakan untuk memotong bahan menganduk besi 

(ferrous) (Taufiq, 2007). 

 

2.8.3. Geometri pahat 

Spiral atau kecepatan putaran dalam mata drill mengontrol tingkat penghapusan 

chip. Helix cepat (high twist rate atau compact flute) drill bit digunakan dalam 

aplikasi high feed rate di bawah kecepatan spindel rendah, dimana penghapusan 

dari volume besar chip yang diperlukan. Helix rendah, yaitu kecepatan putar 

rendah atau lilitan memanjang drill bit digunakan dalam memotong aplikasi 

dimana kecepatan pemotongan tinggi secara konsisten dan dimana material 

memiliki kecenderungan memiliki kandungan yang berbeda pada drill bit , 

seperti aluminium atau tembaga. Sudut titik atau sudut yang terbentuk pada 

ujung drill bit, ditentukan oleh material drill bit yang akan beroperasi. Bahan 

yang lebih keras membutuhkan sudut titik yang lebih besar dan lebih lembut 

material membutuhkan sudut yang lebih tajam. Sudut titik yang benar untuk 

kekerasan kontrol material tergantung pada bentuk lubang, tingkat keausan, dan 

karakteristik lainnya. 

 

Sudut drill bit menentukan jumlah yang diberikan ke ujung drill bit. Sudut drill 

bit yang lebih besar akan menyebabkan sedikit potongan lebih agresif dengan 
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jumlah yang sama pada tekanan titik dengan sedikit sudut drill bit yang lebih 

kecil. Kedua kondisi dapat menyebabkan pengikatan, pakai, dan kegagalan alat 

drilling. Jumlah yang tepat dari batas ujung drill bit ditentukan oleh sudut titik. 

Karena pada sudut titik yang memiliki lebih banyak permukaan yang dilakukan 

dalam pengerjaan pada satu waktu, lalu membutuhkan sudut drill bit yang 

agresif, dimana drill bit datar sangat sensitif terhadap sudut drill bit yang kecil 

perubahan karena kecil luas permukaan pada ujung drill bit.                                                                                                                                             

 

Gambar 2.11. Geometri pahat gurdi (Taufiq, 2007) 



 

44 

 

2.8.4.  Keausan pahat (Tool Wear) 

Keausan pahat memiliki pengaruh yang besar tidak hanya pada umur pahat tetapi 

juga pada kualitas produk akhir dalam hal dimensi akurasi dan integritas 

permukaan. Aspek-aspek ini bahkan lebih relevan dalam pemesinan material 

yang sulit dipotong seperti paduan berbasis nikel dan titanium. Bahan-bahan ini 

digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang tinggi dan bagus 

pada ketahanan korosi, tetapi karakteristik yang sama menjadi masalah selama 

operasi pemesinan (Takeyama, 2001). 

 

Dalam literatur, untuk menemukan beberapa persamaan analitik/empiris yang 

menghubungkan keausan pahat alat berkepanjangan, VB dengan kondisi 

pemotongan. Namun, waktunya memakan dan uji keausan eksperimental mahal 

sering diperlukan untuk mengatur persamaan tersebut (Poutord, 2013). Angka-

angka simulasi operasi pemesinan dapat mengurangi angka tes eksperimental. 

Namun, meski alatnya memakai model biasa mudah diimplementasikan atau hal 

tersebut sudah tersedia dalam perangkat lunak FEA komersial, alat geometri 

tidak diperbarui secara otomatis dalam perangkat lunak semacam itu (Yen, 

2002). 

 

Selama proses pembentukan chip berlangsung, pahat dapat mengalami 

kegagalan dari fungsinya yang normal karena berbagai sebab, antara lain yaitu: 

a. Keausan yang secara bertahap membesar (tumbuh) pada bidang aktif pahat; 

b. Retak yang menjalar sehingga menimbulkan patahan pada mata potong 

pahat; 
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c. Deformasi plastik yang akan mengubah bentuk/geometri pahat. 

 

Gambar 2.12. Diagram pahat yang aus (Fundamental of manufacturing) 

 

2.8.5. Mekanisme keausan 

Ada faktor-faktor mengenai keausan dan kerusakan pahat yang dominan atau 

gabungan dari beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain: 

a. Proses abrasif yaitu proses keausan permukaan karena adanya partikel 

yang keras pada benda kerja yang menggesek bersama-sama dengan aliran 

material benda kerja pada bidang chip dan bidang utama pahat; 

b. Proses kimiawi yaitu proses antara dua permukaan yang saling bergesekan 

dengan tekanan yang cukup besar serta lingkungan kimiawi yang aktif 

(udara maupun cairan pendingin dengan komposisi tertentu) dapat 

menyebabkan interaksi antara material pahat dengan benda kerja. 

Permukaan material benda kerja yang sudah terpotong (permukaan chip) 

sangat kimiawi aktif sehingga mudah bereaksi kembali dan menempel 

pada permukaan pahat; 
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c. Proses adhesi yaitu proses pada tekanan suhu yang relatif tinggi, 

permukaan metal yang sudah terbentuk akan menempel (bersatu seolah-

olah dilas) dengan permukaan metal yang lain. Proses adhesi tersebut 

terjadi di sekitar mata potong pada bidang cbip dan bidang utama pahat; 

d. Proses difusi proses pada daerah di mana terjadi pelekatan (adhesi) antara 

material benda kerja dengan pahat di bawah tekanan dan suhu yang tinggi 

serta adanya aliran metal (chip dan permukaan terpotong relatif terhadap 

pahat) akan menyebabkan timbulnya proses difusi. Kecepatan keausan 

karena proses difusi tergantung pada beberapa faktor yaitu: 

• Daya larut (solubility) dari berbagai fasa dalam struktur pahat terhadap 

material benda kerja; 

• Suhu, dan; 

• Kecepatan aliran metal yang melarutkan. 

e. Proses oksidasi yaitu proses pada kecepatan potong yang tinggi (suhu yang 

tinggi) ketahanan Karbida atas proses oksidasi akan menurun. Karbida 

dapat teroksidasi bila suhunya cukup tinggi dan tak ada perlindungan 

terhadap serangan oksigen dalam atmosfir. Akibatnya, struktur material 

pahat akan lemah dan tidak tahan akan deformasi yang disebabkan oleh 

gaya pemotongan. 

f. Proses deformasi plastik yaitu proses pada kekuatan pahat untuk menahan 

tegangan tekan (compressive stress) merupakan sifat material pahat yang 

dipengaruhi oleh suhu. 

g. Proses keretakan dan kelelahan yaitu proses pada umur pahat yang 

mungkin sangat singkat, bisa diakibatkan oleh patahnya pojok pahat 
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sebelum muncul tanda-tanda keausan. Hal ini umunya terjadi bila pojok 

pahat menderita beban kejut (impact load) seperti halnya yang sering 

terjadi pada proses pemulaian pemotongan dengan gerak makan atau 

kedalaman potong yang besar (Taufik, 2007).  

 

2.8.6. Umur Pahat 

Semakin besar keausan/kerusakan yang dialami pahat maka kondisi pahat akan 

semakin kritis. Jika pahat tersebut tetap digunakan, pertumbuhan keausan akan 

semakin cepat dan suatu saat ujung pahat sama sekali akan rusak yang bisa 

menyebakan gaya pemotongan akan semakin tinggi sehingga dapat merusak 

seluruh pahat, mesin perkakas, benda kerja serta dapat membahayakan operator. 

Untuk menghindari hal tersebut ditetapkan suatu batas keausan yang dianggap 

sebagai suatu batas kritis di mana pahat tidak boleh digunakan (Syamsir, 1989).  

 

Data umur pahat telah dikembangkan melalui eksperimen dengan menggunakan 

berbagai jenis paduan titanium. Data tersebut mewakili secara keseluruhan jenis 

titanium. Dengan demikian bahwa kecepatan potong sangat berpengaruh 

terhadap umur pahat. Pada kecepatan potong tinggi, umur pahat relatif lebih 

singkat sedangkan pada kecepatan potong yang rendah umur potong relatif lebih 

panjang. Saat proses permesinan berlangsung bahwa pahat telah mencapai batas 

keausan yang telah ditetapkan (umurnya) dari kriteria berikut (Taufiq, 2007): 

• Adanya kenaikan gaya potong, 

• Terjadinya getaran/chatter, 

• Penurunan kehalusan permukaan hasil permesinan, 
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• Perubahan dimensi/geometri produk. 

 

Dengan menentukan kriteria saat habisnya umur pahat seperti di atas, maka umur 

pahat dapat ditentukan yaitu mulai dengan pahat baru (setelah diasah atau insert 

telah diganti) sampai pahat yang bersangkutan dianggap tidak bisa digunakan 

lagi. Dimensi umur dapat merupakan besaran waktu, yang dapat dihitung secara 

langsung maupun secara tidak langsung dengan mengkorelasikan terhadap 

besaran lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah prosedur 

perhitungan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan (Taufiq, 1993). 

 

Gambar 2.13. Pertumbuhan keausan tepi untuk gerak makan tertentu dan 

kecepatan potong yang berbeda (Sanvik, 2003) 

2.8.7. Pertumbuhan keausan 
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Pada dasarnya dimensi keausan menentukan batasan umur pahat. Dengan 

demikian kecepatan pertumbuhan keausan menentukan laju saat berakhirnya 

masa guna pahat. Pertumbuhan keausan tepi (flank wear) pada umumnya 

mengikuti bentuk, yaitu dimulai dengan pertumbuhan yang relatif cepat sesaat 

setelah pahat digunakan diikuti pertumbuhan yang linier setara dengan 

bertambahnya waktu pemotongan dan kemudian pertumbuhan yang cepat terjadi 

lagi (Gambar 2.11). Saat dimana pertumbuhan keausan cepat mulai berulang 

dianggap sebagai batas umur pahat, dan hal ini umumnya terjadi pada harga 

keausan tepi (VB) yang relatif sama untuk kecepatan potong yang berbeda. 

Sampai saat batas ini, keausan tepi (VB) dapat dianggap merupakan fungsi 

pangkat (power function) dari waktu pemotongan (tc) dan bila digambarkan 

pada skala dobel logaritma maka mempunyai hubungan linier. Persamaan yang 

menunjukkan hubungan kecepatan potong dengan umur pahat pertama kali 

dikemukakan oleh F.W Taylor pada tahun 1907 (Syamsir, 1989).  

 

Gambar 2.14. Keausan geometri pahat ukuran 7 µm dengan kecepatan 10000 

kondisi kering (Percin, 2015) 
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Harga yang tetap batas dimensi keausan serta kombinasi pahat dan benda kerja 

tertentu, maka hubungannya sebagai berikut; 

                                            V × Tn × f × d = CT                      (3)  

Keterangan:     CT : Konstanta umur pahat Taylor 

V : Kecepatan potong 

N : Harga eksponen 

T : Waktu 

 f : Laju pemakanan 

 d : Kedalaman Pemotongan 

 

Persamaan (3) di atas dikenal dengan nama Persamaan Umur Pahat Taylor. 

Harga Konstanta CT dan eksponen n diperoleh dengan melakukan praktek 

pemotongan/permesinan material benda kerja. Semakin kecil harga eksponen n, 

maka umur pahat yang bersangkutan sangat dipengaruhi oleh kecepatan potong 

(Sanvik, 2003). 

 

2.9. Simulasi Pemesinan Menggunakan Finite Element Method (FEM) 

Metode elemen hingga (FEM) diaplikasikan dalam pemesinan lebih dari tiga 

puluh tahun yang lalu. Analisis simulasi pemotongan ortogonal dua dimensi 

sederhana di mulai pemotongan-pemotongan ortogonal tiga dimensi, 

pemotongan oblique dan dari pengaturan parameter sederhana ke beberapa 

pengaturan parameter dan lainnya (Halil, 2004). Model FEM dikembangkan 

untuk menyelidiki keausan pahat di Ti6Al4V permesinan sudah disajikan dalam 
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eksperimental (Schulze, 2011). Metode pembuatan ulang yang berkelanjutan 

untuk pembentukan chip tersegmentasi dikembangkan untuk ABAQUS. 

Demikian distorsi elemen intensif dapat dihindari. Pemotongan edge 

dimodelkan secara mesh, sementara secara termo-mekanis elemen digabungkan 

dan digunakan untuk benda kerja. Model Johnson dan Cook digunakan dalam 

kombinasi dengan materi parameter yang diidentifikasi oleh Lee dan Lin 

(Johnson,1983). Gesekan antara alat dan benda kerja dianggap menggunakan 

Hukum Coulomb. Model ini telah divalidasi dan membandingkan gaya potong, 

suhu dan bentuk chip dengan hasil yang dicapai secara eksperimental (Lee, 

1998). 

 

Proses pemotongan yang sebenarnya terjadi di daerah deformasi tiga dimensi. 

Misalnya, alat dan benda kerja memiliki bentuk geometris dengan tiga dimensi 

yaitu dengan gerakan relatif antara alat dan benda kerja tidak selalu ortogonal, 

ada beberapa bahan benda kerja anisotropik dan sebagainya. Dengan 

peningkatan kapasitas komputasi perangkat keras, simulasi pemotongan tiga 

dimensi adalah arah utama untuk mempelajari mekanisme pemotongan lebih 

lanjut (Kuhnertb, 2013). Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perangkat 

lunak dikembangkan untuk simulasi proses pemotongan antara lain ANSYS, 

DEFORM, ABAQUS, dan banyak lainnya. DEFORM-3D adalah perangkat 

lunak simulasi elemen hingga berdasarkan proses sistem simulasi yang 

mensintesis fungsi untuk pemodelan, membentuk, melakukan panas, 
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membentuk peralatan dan sebagainya. DEFORM-3D memiliki beberapa fitur 

seperti ketahanan yang baik, mudah digunakan, mesin simulasi yang kuat, dll. 

Gambar 2.15. Simulasi DEFORM 3D V.6.1 (Deform 3D) 

 

2.9.1. Langkah pemodelan 

1. Process setup dan process condition 

Process setup melingkupi dari rotational speed dengan parameter yang akan 

dilakukan pada penelitian. Selanjutnya, process condition pada suhu 

lingkungan dan kondisi antar muka pahat dan benda kerja. 

 

2. Pemodelan tool setup 

Pemodelan geometri pahat drill di input pada proses tool setup dengan 

parameter geometri pahat yang sesuai pada pahat yang digunakan 

eksperimental dan kondisi suhu pahat. Kemudian pemodelan geometri 
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dilanjutkan dengan tool mesh pahat dan menentukan meshing pahat sesuai 

simulasi yang dilakukan. Posisi pahat yang mengarah ke arah –Z untuk proses 

drilling.  

 

3. Pemodelan workpiece 

Pemodelan workpiece melakukan kondisi suhu dan tipe benda kerja yang 

digunakan saat penelitian. Selanjutnya workpiece shape dengan ukuran sesuai 

parameter pada penelitian dan melakukan meshing benda kerja. Proses Model 

Johnson-Cook klasik dipilih sebagai flow stress model benda kerja. Hal ini 

karena permodelan ini adalah murni berdasarkan pengalaman (empiris), itu 

memungkinkan untuk menghitung efek penguatan isotropik (statis), 

penguatan kinematik, variasi suhu dan variasi yang terkait dengan kekuatan 

luluh.  Model ini dapat dituliskan dengan persamaan berikut sebagai; 

     σ = (A + B ε𝑛) (1 + C ln 
έ

έ0
) [1 − (

T-Tr

Tm- Tr
)

m

] × [D+(1 − D)[tanh(
1

(ε+p)r)]s]     (4)  

 

Dimana D = 1 - (
T

Tin
)d, p = - (

T

Tin
)b, σ adalah laju tegangan, ε adalah regangan 

plastik, , έ adalah laju regangan, έ0 adalah referensi tingkat regangan plastik, 

T adalah suhu benda kerja, Tm adalah suhu leleh benda kerja, Tr adalah suhu 

ruangan, dan A, B, n, a, C, m, d, b, r, s adalah konstanta model. Di bawah 

kondisi D = 1, persamaan J–C yang dimodifikasi berkurang ke model J–C 

yang asli. Parameter A = 782,7 MPa, B = 498,4 MPa, n = 0,28, a = 2, C = 

0,028,  έ0 = 10-5, m = 1,0, d = 0,5, r = 2, b = 5, s = 0,05, Tr = 20°C dan suhu 
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leleh Tm = 1450°C telah digunakan dengan nilai parameter Johnson-Cook 

(1983) dari Ti6Al4V dan ditunjukkan pada Tabel 2.1 (Lee, 1998). 

 

Tabel 2.1 Parameter Johnson-Cook Nilai Paduan Ti6Al4V (Lee, 1998). 

 

Model Jonshon cook bekerja bersama dengan persamaan konstitutif yang 

memperhitungkan perilaku hidrodinamika material. Sehingga dapat 

mendefinisikan hubungan antara keadaan variabel dan keadaan bahan. 

Ketergantungan karakteristik termodinamika adalah penyebab utamanya 

(tekanan) pada dua parameter bebas yaitu densitas dan energi internal. Selain 

itu prosedur simulasi untuk model alat pemakaian yang disajikan. Simulasi 

keausan berlangsung ditempatkan dalam beberapa siklus perhitungan, 

dimana setiap siklus perhitungan dimulai dengan simulasi pembentukan chip. 

Setelah simulasi berhasil, tingkat keausan yang dihasilkan yaitu dihitung 

berdasarkan variabel keadaan yang mempengaruhi alat pakai untuk 

menentukan perpindahan mesh. Oleh karena itu sebuah model pemakaian 

yang cocok harus dipilih dan konstanta (tergantung modelnya) harus 

ditentukan. 

 

4. Simulation controls 

Simulation controls melingkupi langkah dari simulasi program, dan program 

penyimpanan langkah. Peningkatan langkah untuk penyimpanan di setiap 

langkah dilakukan pada langkah yang sedang di proses. Simulation control 

A (MPa) B (MPa) C n m 

782,7 498,4 0,028 0,28 1 
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juga melakukan akumulasi keausan pahat dengan menggunakan berbagai 

metode supaya terlihat keausan pahat selama simulasi berjalan hingga 

simulasi berhenti. 

Adapun metode keausan pahat sesuai kegunaan pada simulasi berlangsung: 

 

a. Usui Model 

Model tingkat keausan berdasarkan keausan geser yang dilakukan oleh 

Usui et al (1978) telah digunakan dalam penelitian. Kenaikan suhu pada 

micro drilling karena beban chip yang sangat kecil tidak pernah 

mencapai oksidasi (T<500°), keausan kimia dapat dengan mudah 

dianggap dapat diabaikan dan model keausan abrasif ini dapat diterapkan 

pada keausan pahat. Model laju keausan pahat ini menghitung laju 

kehilangan volume pada pahat per satuan luas per satuan waktu dan 

menggunakan suhu antarmuka (T), tegangan normal (σn) dan kecepatan 

geser (vs) pada permukaan pahat sebagai input dan menghasilkan laju 

keausan distribusi (dW/dt) dalam alat seperti yang ditunjukkan pada 

persamaan; 

dW

dt
= a σnvse−b T⁄                                                      (5)                               

Konstanta model a dan b bergantung pada material dan ditetapkan 

masing-masing sebagai 7,8×10-9 dan 2,5×103. Dengan demikian bahwa 

konstanta model harus ditentukan untuk setiap pasangan benda kerja dan 

pahat. Validasi eksperimental menunjukkan yang baik prediksi keausan 

pahat. Persamaan Usui Model disajikan dalam kemampuan untuk 
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memprediksi keausan kawah dan keausan sisi baja untuk pemesinan 

menggunakan pahat tungsten karbida (Kitagawa, 1988).  

 

b. Archad Model 

Model Archad pada umumnya sering dilakukan untuk proses diskrit 

seperti penempaan dingin atau panas. Dalam metode ini, keausan adhesif 

adalah mode keausan yang dominan. 

w = ∫ K 
pa.vb

Hc  dt          (6) 

 

Keterangan:  W : Keausan ; 

   P  : Tekanan antarmuka; 

   v : Kecepatan geser; 

   H : Kekerasan material alat; 

   K, a, b, c : Konstanta: 

   dt : Peningkatan waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan dalam waktu lima bulan dimulai dari bulan Juni tahun 2019 

sampai dengan bulan Oktober 2019. Tempat penelitian di laboratorium 

CNC/CAD-CAM Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 

Lampung. Jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 

3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

 
Kegiatan 

Penelitian 

Juni Juli 
Agust

us 

Septemb

er 

Oktobe

r 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1 2 3 4 

1  Studi 

Literatur  

                                    

2  Persiapan 

Alat dan 

Bahan 

Pengujian  

                                    

3  Pengujian 

dan 

Pengambilan 

Data  

                                    

4  Pengolahan 

Data  

                                    

5  Pembuatan 

Laporan 

Akhir  
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3.2. Bahan dan Perangkat Penelitian 

3.2.1. Komputer 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah komputer. Komputer digunakan 

untuk menjalankan perangkat lunak simulasi dan mengolah data hasil simulasi. 

Spesifikasi dari komputer yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2. Spesifikasi komputer 

Merek HP Laptop 14-bw017AU 

Processor AMD A9-9420 RADEON R5, COMPUTE CORE 2C+3G 

Memory (RAM) 4096 MB 

VGA AMD Radeon(TM) R5 Graphics 

HDD 500 GB 

OS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-bit 

 

 

3.2.2. Perangkat Lunak Penelitian 

Perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian ini adalah perangkat lunak 

FEM (Finite Element Methods). Perangkat lunak FEM merupakan perangkat 

lunak berbasis elemen hingga yang dapat mensimulasikan beberapa proses 

pemesinan manufaktur, diantaranya pembentukan produk dan merancang 

produk. Pada penelitian ini menggunakan pemodelan elemen hingga untuk 

proses pemesinan micro drilling yang dikembangkan untuk sistem pahat yang 

berputar. 

 

Pemodelan dan simulasi pemesinan micro drilling dengan pahat putar sama 

dengan pengujian yang telah dilakukan Percin, et al (2015) secara 
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eksperimental, serta parameter yang sama, seperti diameter pahat, kecepatan 

putar, kecepatan makan, dan kedalaman pemakanan. Pemodelan dan simulasi 

yang menggunakan perangkat lunak dapat meminimalisir biaya pengujian, 

dikarenakan pengujian tidak dilakukan secara fisik yang memerlukan biaya. 

 

3.3. Rancangan Simulasi 

3.3.1.  Machining Type 

Adapun untuk melakukan penelitian simulasi pemesinan yaitu memilih 

pemesinan yang dilakukan pada simulasi. Simulasi pemesinan yang dilakukan 

adalah drilling type. 

 

3.3.2.  Penentuan Kondisi Simulasi 

Penentuan kondisi simulasi untuk menjadi lebih spesifik, maka perlu dibuat 

beberapa kondisi simulasi. 

Kondisi simulasi yang dibuat pada analisis ini berupa: 

1. Pemodelan dibuat secara simetri terhadap bidang x, y, dan z. Pemodelan 

simetri dapat mempermudah pengerjaan analisis yang dilakukan secara 

komputasi; 

 

2. Pada process setup kecepatan putaran spindle yang digunakan adalah 10000 

rev/min, dan gerak makannya adalah 0.007 mm/rev, serta dilakukan secara 

konstan dengan 15 kali pelubangan. Data menggunakan parameter 

penelitian eksperimental yang sudah dilakukan sebelumnya (Percin, 2015) 

untuk melakukan pembanding antara eksperimental dan simulasi; 
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3. Dalam simulasi, benda kerja dilakukan pada semua arah. Drill berputar di 

sekitar sumbu Z dan bergerak ke bawah sepanjang sumbu -Z pada waktu 

bersamaan. Suhu awal dan panas konveksi koefisien transfer lingkungan 

ditetapkan, masing-masing. Sejauh gesekan antar alat dan chip yang 

bersangkutan, model tegangan geser konstan digunakan dan faktor gesekan 

ditetapkan sama dengan 0,7; 

 

4. Pada tool setup, desain geometri pahat dan metode posisi ditentukan dan 

pemilihan material pahat karbida tungsten (WC), kemudian pembagian 

elemen pahat sebesar 20000 elemen, dengan size ratio 15 lihat pada Gambar 

3.1; 

 

5. Pada workpiece setup ada pilihan tipe untuk benda kerja, pilihan tipe benda 

kerja menggunakan plastic dengan temperatur 20oC. Kemudian pilihan 

bentuk benda kerja, pilihan untuk bentuk menggunakan bentuk silinder 

dengan ukuran diameter 10 mm dan ketebalan 3 mm. Selanjutnya, 

pembagian mesh benda kerja menggunakan relative mesh dengan meshing 

20000 serta size ratio 20 dan pemilihan material titanium Ti6Al4V; 

 

6. Jumlah step simulasi yang dilakukan sebanyak 1000 step dan langkah 

penyimpanan step sebanyak 25, serta drill dept 3 mm dan menggunakan 

kalkulasi keausan pahat dengan persamaan Model Usui. 
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3.3.3. Pemodelan 

Adapun untuk melakukan penelitian simulasi micro drilling yaitu melakukan 

pemodelan pada simulasinya, pemodelan tersebut yaitu: 

1. Pemodelan Pahat 

Geometri pahat didesain menggunakan Geometry Tool pada aplikasi 

DEFORM 3D dengan parameter yang didapat dari penelitian sebelumnya 

(Percin, 2015) seperti pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1. Geometry tool DEFORM 3D 

Data geometri pahat yang digunakan adalah dari data ekperimental yang 

didapat dari studi literatur. Tujuan akhir penelitian adalah membandingkan 

hasil dari eksperimental dan simulasi dengan menggunakan parameter yang 

sama dan geometri pahat yang sama. Data tersebut disajikan dalam bentuk 

Tabel 3.3 sebagai berikut : 
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 Tabel 3.3. Parameter Geometri Pahat 

m 

(mm) 

p 

(deg) 

h 

(deg) 

R 

(mm) 

Ɵ 

(deg) 

W 

(mm) 

C 

(mm) 

s 

(mm) 

d 

(mm) 

0,01 150 30 0,7 60 0,1 0,001 0,09 0,6 

 

Pemilihan material pahat yang digunakan sebelumnya pada penelitian 

simulasi yaitu WC (Karbida Tungsten) dengan parameter yang sudah 

dilakukan Percin et, al (2015). Dengan pemilihan material pahat maka 

mengindentifikasi perubahan mesh antara material pahat dan material benda 

kerja.  

Gambar 3.2. Drill bit yang telah dimodelkan geometrinya  

 

2. Pemodelan Benda Kerja  

Pemodelan benda kerja yaitu diameter 10 mm dan ketebalan 3 mm. 

Pemodelan benda kerja menggunakan bentuk silinder dikarenakan pada 
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aplikasi DEFORM Machining 3D menetapkan spesimen silinder seperti 

pada Gambar 3.3. Selanjutnya, proses drilling sampai menembus benda 

kerja sebesar 3 mm dan untuk mengetahui parameter keausan pahat. Karbida 

tungsten (WC) dipilih sebagai bahan drill dan Ti6Al4V dipilih sebagai 

bahan benda kerja. 

 

Gambar 3.3. Benda kerja yang sudah dimodelkan 

 

3.3.4. Pembagian Elemen (Meshing) 

Mendefinisikan ukuran maksimum dan minimum elemen untuk kriteria mesh 

micro drilling. Ukuran minimum elemen harus setara dengan setengah dari laju 

pengeboran per mesh. Mesh awal menggunakan DEFORM 3D untuk 

memberikan pembagian pada wilayah mesh. Kemudian parameter di remeshing 

yang telah di generate, guna untuk regenerasi mesh otomatis saat proses 

simulasi.  

 

3 mm 

10 mm 



 

64 

 

Tipe elemen yang digunakan pada DEFORM 3D adalah tipe elemen tetrahedral. 

Penelitian ini menggunakan jumlah elemen pahat yaitu 20000 mesh, serta size 

ratio 20, sedangkan benda kerja yaitu 20000 mesh, serta size ratio 20. Pembagian 

elemen pada model pahat dan benda kerja ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Meshing pahat dan benda keja  

 

3.4. Penentuan Parameter Pemotongan 

Parameter pemesinan eksperimental yang dilakukan Percin et al, (2015). 

Pelubangan dilakukan sebanyak 15 kali pada kondisi kering. Penelitian 

eksperimental melakukan pelubangan sebanyak 60 kali dengan empat kondisi, 

yaitu kondisi flooded, kering, cryogenic dan MQL, guna mendapatkan nilai 

keausan pahat dengan berbagai kondisi. Pada setiap kondisi melakukan 

TOOL 

WORKPIECE 
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pelubangan sebanyak 15 kali dengan pahat, kecepatan makan, kecepatan spindle 

secara konstan. Adapun parameter pemotongan pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4. Parameter pemotongan  

Parameter 

Diameter 

Pahat 

(µm) 

Kecepatan 

Spindle (rpm) 

Kecepatan 

Pemakanan 

(mm/min) 

Kedalaman 

Pemotongan 

(mm) 

Simbol D n f a 

Pelubangan ke-1 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-2 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-3 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-4 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-5 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-6 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-7 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-8 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-9 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-10 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-11 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-12 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-13 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-14 700 10000 70 3 

Pelubangan ke-15 700 10000 70 3 

  

3.5. Pengambilan Data 

Data keausan pahat pada aplikasi DEFORM 3D yang telah disimulasikan dapat 

diolah dalam bentuk tabel, kurva, perubahan kontur model, dan nilai eksak 

lainnya. Data hasil dari program dapat diamati, serta dapat melihat berapa 

keuasan pahat. Analisa keausan pahat dilakukan dengan perbandingan grafik 

antara eksperimental dan simulasi. Hasil yang telah didapatkan menyatakan 

bahwa perbandingan ekperimental dengan simulasi memiliki perbandingan yang 
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cukup sedikit atau lebih besar. Tabel pengambilan data simulasi dengan 

parameter ekperimental (Percin, 2015). Tabel yang digunakan sebagai 

pengambilan data ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut : 

Tabel 3.5. Tabel pengambilan data hasil simulasi 

 

 

 

 

 

 

No D 

Parameter 

Pemotongan Keausan Tepi (Vb) 

(mm) 

Step 

Simulasi 

Waktu 

(detik) n f a 

1. 700 10000 70 3    

2. 700 10000 70 3    

3. 700 10000 70 3    

4. 700 10000 70 3    

5. 700 10000 70 3    

6. 700 10000 70 3    

7. 700 10000 70 3    

8. 700 10000 70 3    

9. 700 10000 70 3    

10. 700 10000 70 3    

11. 700 10000 70 3    

12. 700 10000 70 3    

13. 700 10000 70 3    

14, 700 10000 70 3    

15. 700 10000 70 3    
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3.6. Diagram alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

Gambar 3.5. Diagram alir penelitian 

 

Analisa hasil; keausan pahat 

Kesimpulan 

Penulisan laporan 

Ya 

Data eksperimental pada proses 

micro drilling (Percin, et al) 

Pemodelan serta meshing pahat dan 
benda kerja 

 

Penentuan kondisi batas:  
n = 10000 rev/min ; f  = 70 mm/min 

Pelubangan secara simulasi sebanyak 15 kali 

Simulator  

Jhonson-Cook Equation dan Usui Model 

Process is done 

Mulai 

Data hasil pengujian berupa keausan pahat tepi, 

dan perubahan mesh pada pahat 

Error process 

Proses meshing pada 
pahat dan benda kerja 

selama simulasi 

Tidak 

Selesai 
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3.7. Hasil Pengujian Eksperimental 

Data penelitian hasil pengujian eksperimental yang telah dilakukan oleh Percin, 

et al (2015) yaitu keausan pahat dengan kecepatan spindle 10000 rpm, kecepatan 

pemakanan 70 mm/min, diameter pahat 0.7 mm, serta dilakukan secara konstan 

dan dengan kedalaman pelubangan 3 mm. Pembahasan hasil keausan pahat 

secara ekperimental sebagai berikut: 

3.7.1. Keausan Pahat 

Keausan pada mata drill yang digunakan dalam berbagai kondisi pemesinan 

serta proses pelubangan dengan kondisi pemotongan konstan, ditunjukkan pada 

Gambar 3.6. Pengujian keausan dilakukan dengan parameter pemotongan 

konstan (n = 10000 rpm, f = 70 mm/menit) dan keausan yang diukur setelah 

pelubangan 60 lubang. Kemudian diamati bahwa mekanisme adhesif sangat 

dominan pada keausan pahat. Gambar 3.6 menunjukkan perubahan dalam jari-

jari sudut micro drill. Jari-jari sudut drill ukuran awal sekitar 35 µm. Radius 

sudut diukur kembali dengan SEM, setelah proses pemotongan. Elemen pertama 

yang melihat mata pahat di SEM, yaitu keausan maksimum berada pada 

pemotongan dalam kondisi permesinan kering dan keausan minimum ada dalam 

permesinan cryogenic. Jari-jari sudut meningkat dua kali lipat pada akhir proses 

pemotongan kering. Metode MQL mengurangi keausan pahat pada proses 

pemotongan, jumlah keausan lebih kecil terjadi dibandingkan dengan 

pemotongan kering. Keausan abrasif yang lebih sedikit dalam pelubangan 

dengan permesinan pendinginan cryogenic. Dengan suhu pemotongan yang 

berkurang secara substansial dan resistensi yang lebih besar terhadap keausan 

mata drill. Penentuan bentuk BUE pada SEM, cutting edge, dan Energy 
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Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) dengan melakukan analisa  seperti 

Gambar 3.7. Hasil SEM dianalisa, serta diamati bahwa bahan benda kerja secara 

intensif melekat pada ujung pahat (Gambar 3.7-a). Analisis garis EDX dari micro 

drill menghasilkan data bahwa ada unsur-unsur dari struktur kimia yang 

mempengaruhi benda kerja (Gambar. 17-b). Unsur-unsur Ti berasal dari bahan 

benda kerja. Hasil analisa yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan 

melengketnya chip antara pahat dan bahan benda kerja. Pembentukan BUE yang 

terjadi karena chip yang menempel pada ujung pahat memiliki dampak negatif 

pada kekasaran permukaan. Hasil eksperimental menyatakan kesepakatan yang 

baik dengan hasil yang telah dilakukan oleh Xia et al (2015). Dengan parameter 

yang ditentukan sebelumnya, bahan benda kerja memiliki konduktivitas termal 

yang buruk, menghasilkan pembuangan panas yang lambat dari daerah 

pemotongan, serta menghasilkan suhu tinggi di wilayah pemotongan dan 

akibatnya keausan pahat yang tinggi. Karena dari proses pelubangan, serta sifat 

material menghasilkan pembuangan panas jauh lebih lambat. Kondisi 

pendinginan cryogenic menunjukkan keefektifannya, yaitu dengan membantu 

mengurangi suhu tinggi dan dengan meningkatkan ketahanan aus mata drill, 

dibandingkan dengan berbagai kondisi pelubangan lainnya yang telah silakukan 

yaitu kering, flooded, dan MQL. 
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Gambar 3.6. Keausan yang terjadi pada micro drill setelah mengebor 60 lubang 
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Gambar 3.7. (a) Gambar SEM dan (b) Analisis EDX untuk micro drill yang 

digunakan dalam pemesinan cryogenic. 

 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu: 

1. Hasil simulasi menunjukkan bahwa progres aus pahat pada pelubangan ke-

5 progres sebesar 0,00346 mm, selanjutnya progres aus pahat di pelubangan 

ke-10 meningkat dari sebelumnya sebesar 0,00462 mm dan progres aus 

pahat di pelubangan ke-15 sebesar 0,00525 mm.   

2. Perbandingan aus pahat antara metode simulasi dan eksperimental bahwa  

aus pahat secara simulasi yang diukur dari jari-jari pahat pada pelubangan 

ke-15 sebesar 0,09973 mm. Kemudian aus pahat secara ekperimental yang 

diukur dari jari-jari pahat di pelubangan ke-15 sebesar 0,0101 mm. Keausan 

pahat pemesinan secara simulasi dengan keausan pahat pemesinan secara 

eksperimental memiliki selisih nilai sebesar 0,00127 mm. Nilai aus pahat 

secara simulasi tidak berbeda jauh dengan nilai aus secara eksperimental. 

Karena simulasi adalah rekayasa pemesinan berbasis FEM, sedangkan 

eksperimental adalah pemesinan secara konvensional. 

 

3. Mesh pada proses pemesinan secara simulasi diperlukan untuk menjalankan 

proses pemesinan antara pahat dan benda kerja. Mesh pahat berubah karena 
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pengaruh aus pahat. Mesh pahat dari pelubangan ke-1 sampai ke-5 sebesar 

17372 mesh. Kemudian mesh pahat dari pelubangan ke-6 sampai ke-10 

sebesar 15662 mesh. Selanjutnya mesh pahat dari pelubangan ke-11 sampai 

ke-15 makin berkurang sebesar 13021 mesh. Pengurangan mesh diakibatkan 

bertambahnya aus pahat di setiap proses pemesinan. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap pengujian yang telah 

dilakukan adalah: 

1. Proses pemesinan secara simulasi sebaiknya melanjutkan proses pemesinan 

secara eksperimental untuk menvalidasikan proses pemesinan secara 

simulasi. Jika pemesinan secara simulasi tidak dilakukan pemesinan secara 

eksperimental maka pemesinan secara simulasi hanya rekayasa dari 

pemesinan.  
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