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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Proses pemotongan logam atau pengikisan logam dengan 

menggunakan pahat pada mesin perkakas merupakan salah satu 

jenis proses manafaktur. Dalam proses pengerjaan dengan mesin 

perkakas itu sendiri dikenal beberapa proses seperti proses 

pembubutan, freis, pengeboran, gerinda dan sekrap. Letak 

perbedaan dari proses tersebut adalah cara kerja dan produk yang 

dihasilkan.  

  Didalam proses pemesinan mesin freis sering digunakan 

untuk pembuatan dies. Hal ini dikarenakan proses pemesinan 

mengunakan mesin freis dapat menjangkau beberapa bentuk 

pengerjaan dan dapat menghasilkan ketelitian yang tinggi. Salah 

satu proses yang digunakan dalam pembuatan dies adalah proses 

end milling. Proses end milling adalah proses pengerjaan pada 

mesin freis dengan cara pahat diletakkan sejajar dengan benda 

kerja, dengan gigi pahat bagian depan melakukan proses 

pemotongan dan gigi bagian bawah pahat melakukan proses 

pemerataan.  

  Dalam proses end milling, untuk pembuatan dies harus 

dijaga ketelitiannya agar dies  yang dihasilkan sempurna dan biaya 
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produksi dapat ditekan seefesien mungkin. Salah satu cara untuk 

menjaga ketelitian dalam proses tersebut harus disesuaikan pahat 

yang di gunakan dengan material benda kerja dan cairan pendingin 

yang digunakan.  

Pada saat ini industri – industri yang ada di indonesia pada 

umumnya menggunakan jenis pahat HSS. Hal ini dikarenakan Pahat 

HSS ( High Speed Steel ) memiliki keuletan yang relatif baik dan 

apabila telah mengalami keausan dapat diasah agar mata potongnya 

dapat tajam kembali dan harganya yang terjangkau. Sehingga biaya 

produksi dapat ditekan. 

  Selain pahat yang harus sesuai dengan benda kerja dalam 

proses pemesinan cairan pendingin juga harus diperhatikan, karena 

cairan pendingin memiliki fungsi sebagai pembersih atau pembawa 

geram, memperhalus benda kerja serta memperpanjang umur pahat. 

Cairan pendingin memiliki keunggulan yang berbeda – beda dalam 

setiap produknya. Seperti cairan pendingin semisintetik yang 

memiliki keunggulan daya pendingin yang besar, konsentrasi cairan 

mudah di kontrol, mempunyai daya pembersih yang bagus serta 

bahan dasar mudah bercampur dengan air. Sedangkan cairan 

pendingin soluble oil memiliki keunggulan daya lumas yang tinggi 

dan perlindungan terhadap korosi yang tinggi dibandingkan dengan 

semisintetik. 
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   Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian 

pengaruh cairan pendingin jenis semisintetik dan soluble oil terhadap 

keausan pahat HSS ( High Speed Steel ) pada proses end milling. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis keausan yang terjadi pada pahat apabila 

menggunakan cairan pendingin semisintetik dan soluble oil. 

2. Membandingkan seberapa besar keausan yang terjadi pada pahat 

apabila menggunakan cairan pendingin semisintetik dan soluble 

oil. 

3. Menentukan persamaan regresi keausan pahat end mill terhadap 

parameter pemotongan dengan menggunakan cairan peningin 

semisintetik dan soluble oil. 

1.3 Batasan Masalah 

  Keausan pahat dipengaruhi oleh bermacam – macam faktor, 

mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi hal tersebut, maka 

pada penulisan ini penulis mencoba untuk membatasi masalah agar 

penyelesaiannya terfokus. Adapun batasan – batasan masalah 

tersebut antara lain : 

1. Material benda kerja yang digunakan adalah baja carbon paduan 

rendah (VCL). 

2. Panjang benda kerja yang dilakukan proses pemesinan 12 cm. 

3. Mesin yang digunakan adalah mesin freis konvensional. 
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4. Metode pemberian cairan pendingin, menggunakan metode 

dikucurkan. 

5. Pahat yang digunakan adalah pahat finishing dengan merk kobe. 

6. Diameter pahat yang digunakan 12 mm. 

7. Jenis mata pahat yang digunakan adalah type flat. 

8. Pengukuran keausan dilakukan sesuai dengan standar ISO  

8688-2. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan akademik tentang mesin freis yaitu 

mengetahui elemen – elemen dasar, cara kerja, dan 

penggunaan pahat. 

2. Mengetahui jenis - jenis keauasan pahat yang ditimbulkan oleh 

cairan pendingin semisintetik dan soluble oil yang digunakan 

pada proses end milling dengan material benda kerja VCL. 

3. Memberikan informasi karakteristik cairan pendingin semisintetik 

dan soluble oil yang digunakan dalam proses end mill dengan 

material benda kerja baja carbon paduan rendah (VCL). 

4. Sebagai pembanding jenis cairan pendingin semisintetik dengan 

soluble oil dalam memperpanjang umur pahat. 

 


