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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Pembubutan merupakan salah satu proses permesinan benda kerja yang 

sayatannya (feeding) dilakukan dengan cara memutar benda kerja terhadap 

gerakan pahat secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Dalam 

hal ini pahat memiliki peran penting yang berhubungan dengan kualitas hasil 

permukaan. Dalam tulisan ini akan disajikan tentang review keausan pahat yang 

secara khusus membahas tentang umur pahat. Selanjutnya umur pahat itu sendiri 

dapat ditentukan berdasarkan (i) keausan secara perlahan-lahan pada ujung atas 

pahat dan (ii) kegagalan pahat secara mendadak. Umur pahat dapat diprediksi 

dengan rumus VTn = C, yang ditemukan oleh Fred W. Taylor pada tahun 1906. 

Umur pahat biasanya ditentukan berdasarkan seberapa besar keausan yang terjadi 

pada profil pahat. Selanjutnya dalam tulisan ini juga disajikan hasil kajian pustaka 

tentang pengaruh kecepatan potong terhadap keausan pada pahat baja kecepatan 

tinggi (HSS). Disamping itu juga disajikan berbagai jenis bahan pendingin untuk 

menurunkan keausan pahat (Bayuseno. A.P, 2010).    

Umur pahat merupakan suatu data permesinan yang sangat penting dalam 

perencanaan  permesinan. Dalam penelitian ini dijelaskan percobaan menentukan 

umur dan keausan pahat karbida untuk membubut baja paduan (ASSAB 760), 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk melengkapi data permesinan mengenai umur 

pahat. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan pengaruh kondisi 

pemotongan, dimana kecepatan potong divariasikan sedangkan kondisi 

pemotongan lain, seperti gerak makan dan kedalaman pemakanan tetap. Tujuan 

penelitian ini adalah menentukan umur pahat karbida yang digunakan untuk 

memotong baja paduan. Metoda grafik digunakan untuk analisa percobaan, untuk 

mendapatkan nilai eksponen n (n = 0,378) dan konstanta umur Pahat Taylor CT 

(CT = 379 ). Persamaan umur Pahat Taylor yang dihasilkan adalah VT0,378 = 

379. Hasil penelitian mendapatkan umur pahat untuk kecepatan potong rendah 

adalah 140.33 menit dan pada kecepatan potong tinggi 14,756 menit (Hendri. B 

dan Richard, 2007). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecepatan putaran 

spindel terhadap keausan pahat dan perubahan temperatur pahat pada proses 

pembubutan baja karbon sedang. Penelitian ini adalah penelitian metode 

eksperimen dengan melakukan pembubutan baja karbon sedang dengan 

menggunakan pahat bubut Hight Speed Steel (HSS). Kecepatan putaran spindel 

mesin bubut 1500 rpm, 1050 rpm, dan 750 rpm dengan depth of cut 0,5 mm dan 

kecepatan pemakanan 0,5 mm/min dilakukan untuk setiap 1 kali proses 

pembubutan dengan panjang benda kerja yang disayat 50 mm. setiap kecepatan 

putaran spindel dilakukan sebanyak 3 kali proses pembubutan. Keausan pahat 

bubut dan temperatur pahat bubut diukur setiap 1 kali percobaan pembubutan. 

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa kecepatan putaran 

spindel mesin bubut berpengaruh terhadap keausan dan temperatur dimana pada 

putaran spindel 1500 rpm diperoleh keausan tertinggi 0,463 mm dan pada putaran 

spindel 750 rpm diperoleh nilai keausan terendah 0,150 mm, sedangkan pada 

putaran spindel 1500 rpm didapatkan nilai temperatur tertinggi 126,3 oC dan pada 

putaran spindel 750 rpm didapatkan temperatur terendah 65,0 oC (Angga 

Zeptiawan Sastal, 2018). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

kecepatan potong dan sudut pahat untuk menemukan hasil terbaik dari kekasaran 

benda kerja pada mesin bubut. Variabel yang digunakan adalah: kecepatan 

putaran spindle, variasi sudut alat (sudut clearance, sudut relief, sudut rake, dan 

sudut rake belakang), dan kedalaman umpan. Dengan tiga variasi kecepatan dan 

empat variasi alat sudut dan dua belas pengujian bahan (ST 37), hasil yang 

diharapkan yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menemukan hasil 

terbaik dari kekasaran standar produksi. Dengan tiga tingkat variasi kecepatan dan 

empat variasi sudut alat yang telah disebutkan di atas, diharapkan mendapatkan 

hasil seperti yang diharapkan. Benda kerja ST 37 dan alat potong HSS (Baja 

Kecepatan Tinggi) adalah opsi dalam penulisan esai ini. Hasil akhir dari penelitian 

ini dalam bentuk grafik dan data statistik adalah hasil dari kekasaran benda kerja 

ST 37 yang diuji menggunakan alat ukur yang disebut surface flatness tester 

(Paridawati, 2015). 
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2.2 Klasifikasi Proses Pemesinan 

Part atau bagian mesin yang berbahan dasar logam mempunyai macam-

macam bentuk. Umumnya part dibuat melalui proses pemesinan yang beraneka 

ragam sesuai dengan bidang yang dihasilkan. Proses pemotongan logam 

membutuhkan parameter yang melibatkan kondisi pemotongan dan juga 

kemampuan potong pahat. Dalam proses pemesinan, untuk mendapatkan hasil 

pemotongan yang maksimal sangat membutuhkan perpaduan antara kecepatan 

pemotongan, gerak makan dan kedalaman pemotongan yang sangat erat kaitannya 

dengan umur pahat dan kekasaran permukaan benda kerja (Rochim, 1993). 

Pahat bergerak relatif terhadap benda kerja akan menghasilkan permukaan 

benda kerja seperti yang dikehendaki, sementara itu benda kerja akan 

menghasilkan geram. Pahat dibagi menjadi 2 jenis yaitu pahat bermata potong 

tunggal (single points cutting tools) dan pahat bermata jamak (multiple points 

cutting tools). Gerak relatif pahat terhadap benda kerja dapat diklasifikasikan 

menjadi dua gerakan, yaitu gerak potong dan gerak makan. Berdasarkan 

kombinasi gerak makan dan potong maka dapat menghasilkan tujuh macam 

proses yang berlainan, yaitu :  

1. Proses Bubut  

2. Proses Gurdi 

3. Proses Freis 

4. Proses Gerinda Rata 

5. Proses Gerinda Silindris 

6. Proses Sekrap 

7. Proses Gergaji atau Parut. 

2.3  Proses Bubut 

Mesin bubut merupakan suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses 

kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat 

(tools) sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Mesin bubut merupakan 

salah satu proses produksi yang dipakai untuk membentuk benda kerja silindris 

(Sumbodo, dkk. 2008). 
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Berdasarkan kontrolnya  mesin ada dua jenis yaitu mesin yang dikontrol 

menggunakan komputer/numerik dan mesin konvensional yang dioperasikan oleh 

orang yang mempunyai keterampilan mengoperasikan mesin tersebut. Fungsi 

utama mesin bubut konvensial adalah untuk mengerjakan benda kerja 

berpenampang silindris (Sumbodo, dkk. 2008). Contoh benda kerja 

berpenampang silindris sebagai berikut : 

1. Poros Lurus 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Poros Lurus 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 

 
2. Poros Bertingkat (Step Shaft) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Poros Bertingkat (Step Shaft) 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 

 

3. Poros Tirus (Cone Shaft) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Poros Tirus (Cone Shaft) 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 
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4. Poros Beralur (Groove Shaft) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Poros Beralur (Groove Shaft) 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 

 
 2.4 Perencanaan Dan Perhitungan Proses Bubut  

Elemen dasar proses bubut dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus 

dan gambar berikut :  

 
 Gambar 2.5  perhitungan mesin bubut 
(Sumber Dr. Dwi Rahdiyanta. 2010) 

 
Keterangan :  

Benda kerja :   Mesin bubut :  

d o  = diameter mula ; mm    a = kedalaman potong; mm  

d m = diameter akhir; mm    f = gerak makan; mm/putaran   

l t = panjang pemotongan; mm  n = putaran poros utama; putaran/menit 
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2.5 Jenis – Jenis Mesin Bubut Konvensional 

Dari segi dimensi, mesin bubut konvensional dibagi menjadi beberapa macam 

yaitu : mesin bubut ringan, mesin bubut sedang, mesin bubut standart dan mesin 

bubut berat. Pengunaan dari masing-masing alat tergantung dari dimensi benda 

kerja yang akan digunakan. Semakin besar dimensi benda kerja, semakin besar 

pula mesin yang dibutuhkan. Adadun gambaran dari mesin diatas dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Mesin Bubut Ringan  

Mesin jenis ini pada umumnya digunakan untuk benda kerja kecil dan 

penggunaan mesin pada umumnya untuk industri rumahan (home industri). 

Dimensi dari mesin ini tidak lebih dari 1200 mm dan bebannya tidak terlalu berat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Mesin bubut ringan 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 

 
2. Mesin Bubut Sedang 

Jenis mesin bubut sedang umumnya digunakan pada lingkup pendidikan 

seperti laboratorium atau pusat pelatihan kerja dan juga bengkel-bengkel home 

industri. Hal itu dikarenakan mesin ini dapat bekerja pada benda kerja yang umum 

dapat ditemui, dimensinya sampai dengan diameter 200 mm dan panjang sampai 

dengan 100 mm.  
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Gambar 2.7 Mesin bubut sedang 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 

 
3. Mesin Bubut Standart 

Jenis mesin bubut standart komponen yang sama dengan mesin sedang. Yang 

membedakan adalah mesin bubut standart telah dilengkapi dengan keran cairan 

pendingin, lampu kerja, bak penampung geram dan rem untuk menghentikan 

mesin dalam keadaan darurat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Mesin bubut standart 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 

 
4. Mesin Bubut Berat 

Sesuai dengan namanya, mesin bubut berat dikhususkan untuk mengerjakan 

pekerjaan berat. Dimana ukuran dari alat ini mempunyai alas dengan panjang 

mencapai 7 m dan diameter cekam alat ini sampai dengan 2 m.Sehingga sangat 

tepat untuk industri besar, misalnya industri perkapalan, industri manufaktur yang 

memproduksi part-part besar seperti baling-baling kapal, roda puli yang besar dan 

sebagainya. 

\ 
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Gambar 2.9 Mesin bubut berat 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 

 

2.6   Bagian Utama Mesin Bubut Konvensional 

Bagian-bagian utama pada mesin bubut konvensional hampir sama, walaupun 

berbeda di segi tipe atau merk dari pabrik yang berbeda. Yang membedakan 

hanya letak tuas (handle), tombol atau bagian lainnya dari setiap merk mesin. 

Untuk fungsi dan cara pengoperasiannya tidak jauh berbeda karen memiliki 

fasilitas yang sama (Sumbodo, dkk. 2008) 

Bagian-bagian utama mesin bubut konvensional adalah sebagai berikut : 

1. Sumbu Utama (Main Spindle) 

Sumbu utama (main spindle) merupakan sumbu utama mesin bubut dan 

terdapat bagian bernama kepala tetap yang berfungsi sebagai dudukan cekam 

(chuck), plat pembawa, kolet, dan lain-lain (Sumbodo, dkk. 2008). Pada sumbu 

utama terpasang sebuah cekam, sehingga pada saat sumbu utama berputar maka 

cekam akan ikut berputar. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Sumbu Utama (Main Spindle) 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 
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2. Meja Mesin (Bed) 

Meja mesin bubut berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, 

penyangga diam dan merupakan tumpuan gaya pemakanan waktu pembubutan 

(Joko Santoso. 2013). Meja mesin harus memiliki permukaan yang halus, rata dan 

bersih agar proses pembubutan mendapatkan hasil yang akurat.Untuk bentuk dari 

meja mesin pun bermacam-macam, ada yang datar ada pula yang berbeda 

ketinggian antar sisinya namun memiliki fungsi yang sama. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.11 Meja mesin 
(Sumber Modul Tutorial Mesin Bubut. 2016) 

 

3. Kepala Lepas 

Kepala lepas adalah bagian yang berada di kanan dan dipasang di meja mesin. 

Kepala lepas berfungsi untuk tempat dudukan penjepit pahat pada saat 

pembubutan (Joko Santoso. 2013). Bagian ini bergerak searah dengan meja mesin 

dan tinggi kepala lepas dengan tinggi senter tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Kepala Lepas 
(Sumber : Joko Santoso. 2013) 
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4. Alas Mesin 

Alas mesin adalah  bagian yang berfungsi sebagai rel atau lintasan eretan dan 

kepala lepas (Joko Santoso. 2013). Pada permukaan alas mesin ini harus tetap rata 

dan halus, dikarenakan untuk mendapatkan hasil kerja yang presisi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Alas Mesin 
(Sumber Joko Santoso. 2013) 

 

5. Eretan (Carriage) 

Eretan merupakan bagian yang mempunyai fungsi penghantar pahat sepanjang 

alas mesin (Joko Santoso. 2013). Eretan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Eretan memanjang adalah eretan yang bergerak sepanjang alas mesin. 

b. Eretan lintang adalah eretan yang bergerak melintang terhadap alas mesin. 

c. Eretan atas mempunyai fungsi untuk dudukan penjepit pahat dan untuk 

mengatur maju mundurnya pahat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Eretan (Carriage) 
(Sumber Modul tutorial Mesin Bubut. 2016) 
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2.7 Parameter Pada Proses Bubut 

Terdapat tiga parameter utama pada saat proses pembubutan yang dapat diatur 

langsung oleh operator mesin bubut yaitu kecepatan putar (speed), gerak makan 

(feed) dan kedalaman potong (depth of cut) (Rahdiyanta. 2010). Parameter lain 

seperti material benda kerja dan jenis pahat juga memiliki pengaruh yang besar. 

Namun tidak dapat diatur secara langsung oleh operator mesin.  

2.7.1 Kecepatan Putar 

Kecepatan putar tidak bisa lepas kaitannya dengan sumbu utama (main 

spindle) dan benda kerja. Kecepatan putar memiliki satuan Rpm (Revolution per 

minute), sederhananya jika kecepatan putar dikalikan dengan keliling benda kerja 

akan didapatkan gambaran dari kecepatan potong (Rahdiyanta. 2010). 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Keliling benda kerja 
(Sumber Rahdiyanta. 2010) 

 

V = 
 

 

Keterangan : 

  V = Kecepatan potong (m/menit) 

  d = Diameter benda kerja (mm) 

  n = Putaran benda kerja (Rpm) 

Karena nilai kecepatan potong setiap bahan sudah distandararisasikan (tabel 2.1), 

maka bagian yang bisa diatur dalam proses bubut hanya putaran mesin/benda 

kerja. Maka dari itu rumus untuk menghitung kecepatan putar adalah : 

n = 
 

… 𝑅𝑝𝑚 
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Untuk menyamakan satuan dimana V  meter/menit dan d milimeter , didapatkan 

rumus :  

n = 
 

 
… 𝑅𝑝𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Cutting Speed mata bor 
(Sumber Sumbodo, dkk. 2008) 

 
2.7.2 Gerak Makan  

Gerak makan (f)  yaitu jarak yang ditempuh oleh pahat pada benda kerja 

setiap berputar satu kali, sehingga satuan (f) adalah  mm/putaran (Rahdiyanta. 

2010). Untuk menghitung kecepatan gerak makan didapatkan rumus sebagai 

berikut : 

𝑉𝑓 = 𝑓. 𝑛 

Keterangan : 

Vf = Kecepatan gerak makan (mm/min) 

f = Gerak makan (mm/rev) 

  n = Putaran benda kerja (Rpm) 
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2.7.3  Kedalaman Potong 

Kedalaman potong biasa juga diistilahkan dengan depth of cutadalah 

ketebalan atau keadalaman suatu benda kerja yang potong. Kedalaman potong 

disimbolkan sebagai (a) dengan satuan milimeter (mm). 

 

 

 

 

 
Gambar 2.16 Gerak Makan Dan Kedalaman Potong 

(Sumber Dr. Dwi Rahdiyanta. 2010) 
 

2.8 Jenis – Jenis Pahat Bubut 

Untuk menghasilkan produk yang baik tak lepas dari pemilihan material 

pahat bubut, pahat yang baik harus memiliki sifat tertentu. Pemilihan material 

pahat juga harus melihat faktor material benda kerja dan kondisi pemotongan. Dari 

segi fungsinya, pahat bubut diklasifikasikan menjadi enam jenis, yaitu pahat bubut 

rata, pahat potong, pahat sisi/muka, pahat champer, pahat alur, dan pahat ulir.  

Pada umumnya dari material pembentukya, pahat bubut dibagi menjadi 

beberapa macam sebagai berikut : 

1. Baja Karbon (High Carbon Steel) 

Baja dengan komposisi karbon yang cukup tinggi sekitar 0,7% sampai 1,4% 

dan memiliki kekerasan permukaan yang cukup tinggi. Pahat ini hanya digunakan 

pada benda kerja logam lunak. 

2. HSS (High Speed Steel) 

Pahat jenis adalah baja paduan tinggi dengan paduan crom dan tungsten. 

Dinamakan High Speed Steel yang berarti baja kecepatan tinggi dikarenakan dapat 

digunakan pada kecepatan potong yang cukup tinggi. 
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Gambar 2.17 Pahat HSS 
(Sumber Joko Santoso. 2013) 

 
Klasifikasi HSS menurut komposisinya adalah :  

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabel 2.2 Klasifikasi HSS menurut komposisinya 
(Sumber Dr. Dwi Rahdiyanta. 2010) 

 Unsur paduan pada pahat HSS ada dua jenis, kode M (Molibdenum) dan 

kode T (Tungsten). 

 

3. Pahat Karbida (Carbida) 

Pahat jenis ini terbuat dari paduan serbuk karbida (Nitrida, Oksida) dan 

Cobalt. Pahat ini lebih unggul dibandingkan pahat HSS dan juga ketahanan aus 

serta ketangguhan dari karbida dapat diubah dengan menambah atau mengurangi 

komposisi cobalt. Pahat karbida ini dipakai untuk pengerjaan benda kerja seperti 

baja, besi tuang, non ferro yang mempunyai sifat ketermesinan yang tinggi. 
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Gambar 2.18 Pahat Karbida (Carbida) 

(Sumber Joko Santoso. 2013) 

 

Tabel 2.3 Perbedaan Antara Pahat HSS dan Karbida 

(Sumber Joko Santoso. 2013) 

4. Pahat Keramik (Ceramics) 

Pahat keramik merupakan paduan antara metalik dan non-metalik, bisa juga 

diartikan paduan dari banyak material antara lain Carbida, Nitrida Borida, 

Oksida, Silikon dan Carbon.  

5. Pahat CBN (Cubic Boron Nitrides) 

Pahat CBN masih termasuk pahat keramik, pahat ini pada umumnya 

digunakan untuk proses pemesinan berbagai macam baja pada keadaan dikeraskan 

(Hardenned Steel), besi tuang, HSS, dan juga karbida. Pahat CBN memiliki 

ketahanan yang cukup baik terhadap reaksi kimia dan juga memiliki ketahanan 

terhadap kecepatan potong yang tinggi sampai dengan 1300⸰C. 
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Gambar 2.19 Pahat CBN 
(Sumber https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1USIFGp 

XXXXaZXVXXq6xXFXXXS/222166652/HTB1USIFGpXXXXaZXVXXq6xXFXXXS.
jpg) 

6. Pahat Intan  

Pahat intan merupakan pahat yang paling keras dibandingkan dengan pahat yang 

lain. Pahat ini hasil proses sintering serbuk  intan tiruan dengan bahan pengikat 

Co (5% - 10%). Karena intan pada temperatur tinggi akan berubah menjadi grafit 

dan mudah terdifusi menjadi atom besi, mata pahat intan tidak digunakan untuk 

memotong bahan yang mengandung besi (ferrous). Cocok bagi Ultra 

highprecision and mirror finishing bagi benda kerja non fero ( Al alloys, Cu 

alloys, Plastics, rubber). 

2.9 Geometri Pahat Bubut  

Geometri pahat bubut bergantung pada dua faktor yaitu material benda 

kerja dan material pahat yang digunakan. Pada umumnya pahat potong memiliki 

beberapa sudut seperti paga gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Geometri Sudut Pahat 
(Sumber Joko Santoso. 2013) 
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Keterangan : 

a. Sudut α adalah sudut bebas (clereance angle)  

b. Sudut β adalah sudut baji 

c. Sudut α + βadalah sudut potong (cutting edge angle) 

d. Sudut γ adalah sudut bebas tatal atau sudut beram (rake angle) 

Pada geometri pahat bubut terdapat dua standar yaitu standar ISO dan DIN. 

Sebenarnya antara standar ISO dan DIN terdapat kesamaan didalam spesifikasi 

dan fungsinya, yang membedakan hanya dipenomorannya. Sebagai gambarannya 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Ilustrasi standar ISO dan DIN 

(Sumber Joko Santoso. 2013) 

Keterangan :  

a. Pahat ISO 1-DIN 4971 digunakan untuk proses pembubutan memanjang 

dengan hasil sudut bidangnya (plane angle) sebesar 750. Pada umumnya pahat 

jenis ini digunakan untuk membubut pengasaran yang hasil sudut bidangnya tidak 

memerlukan siku atau 90º.  

b. Pahat ISO 2-DIN 4972 digunakan untuk pembubutan memanjang dan 

melintang (pembubutan permukaan/ facing) dengan hasil sudut bidangnya (plane 

angle) sebesar 45º. Pahat jenis ini juga dapat digunakan untuk membubut champer 

atau menghilangkan ujung bidang yang tajam (debured). 
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c. Pahat ISO 3-DIN 4978 digunakan untuk proses pembubutan memanjang dan 

melintang dengan sudut bidang samping (plane angle) sebesar 93º. Pada proses 

pembubutan melintang tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang siku (90º) 

pada sudut bidangnya, yaitu dengan cara menggerakan pahat menjahui sumbu 

senter. 

d. Pahat ISO 4-DIN 4976 digunakan  untuk  proses  pembubutan  memanjang  

dengan pemakanan relatif kecil dengan hasil sudut bidangnya (plane angle) 

sebesar 0º.Pahat jenis ini pada umumnya hanya digunakan untuk proses finising.  

e. Pahat ISO 5- DIN 4977 digunakan untuk proses pembubutan melintang menuju 

sumbu center dengan hasil sudut bidangnya (plane angle) sebesar 0º. Jenis pahat 

ini pada umumnya hanya digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja atau 

memfacing.  

f. Pahat ISO 6-DIN 4980 digunakan untuk proses pembubutan memanjang dengan 

hasilsudut bidangnya (plane angle) sebesar 90º, sehingga padaproses pembubutan 

bertingkat yang selisih diameternya tidak terlalu besar dan hasil sudut bidangnya 

dikehendaki siku (90º) pahatnya tidak perlu digerakkan menjahui sumbu senter. 

2.10  Mekanisme Keausan & Kerusakan Pahat 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian mengenai keausan dan kerusakan pahat 

dapat disimpulkan bahwa penyebab keausan dan kerusakan pahat dapat 

merupakan suatu faktor yang dominan atau gabungan beberapa faktor tertentu. 

Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :  

- Proses Abrasif   - Proses Difusi 

- Proses Kimiawi   - Proses Oksidasi 

- Proses Adhesi  - Proses Deformasi Plastik 

- Proses Keretakan, dan Kelelahan 

2.11 Umur Pahat 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, umur pahat dapat 

didefinisikan sebagai lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai batas 
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keausan yang ditetapkan.  Saat proses permesinan berlangsung bahwa pahat telah 

mencapai batas keausan yang telah ditetapkan (umurnya) dari kriteria berikut :  

- Adanya kenaikan gaya potong 

- Terjadinya getaran/chatter 

- Penurunan kehalusan permukaan hasil permesinan, dan/atau  

- 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.  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 setaraf dengan bertambahnya waktu pemotongan 

dan kemudian pertumbuhan yang cepat terjadi lagi.  

Saat dimana pertumbuhan keausan cepat mulai berulang lagi 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 menunjukan hubungan kecepatan 

potong dengan umur pahat pertama kali dikemukakan oleh F.W Taylor pada tahun 

1907. Untuk harga yang tetap bagi batas dimensi keausan serta kombinasi pahat 

dan benda kerja tertentu, maka hubungannya sebagai berikut :         
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𝑉. 𝑇𝑛  =  𝐶𝑇   

dimana:  CT   = konstanta umur pahat Taylor  

V  = kecepatan potong    n  = harga eksponen  

  

Persamaan 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. 

Menurut penelitian yang pernah dilakukan, pengaruh perubahan variabel 

permesinan terhadap perubahan umur pahat, secara berurutan dari yang paling 

besar pengaruhnya adalah:    

a. Kecepatan potong, v; bila diubah +5%, T turun 20%,  

b. Batasan keausan, VB; bila diubah  +5%, T naik 10%,  

c. Tebal geram atau gerak makan; bila diubah +5%, T turun 5%,  

d. Lebar geram, atau kedalaman potong; bila diubah +5%, T turun 2%. 

e.  

2. 12  Pengertian keausan. 

Definisi paling umum dari keausan yang telah dikenal sekitar 50 tahun 

lebih yaitu hilangnya bahan dari suatu permukaan atau perpindahan bahan dari 

permukaannya ke bagian yang lain atau bergeraknya bahan pada suatu 

permukaan. Definisi lain tentang keausan yaitu sebagai hilangnya bagian dari 

permukaan yang saling berinteraksi yang terjadi sebagai hasil gerak relatif pada 

permukaan. Keausan yang terjadi pada suatu material disebabkan oleh adanya 

beberapa mekanisme yang berbeda dan terbentuk oleh beberapa parameter yang 

bervariasi meliputi bahan, lingkungan, kondisi operasi, dan geometri permukaan 

benda yang terjadi keausan. 
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2.13 Jenis-jenis keausan dan penyebabnya. 

Mekanisme keausan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu keausan 

yang penyebabnya didominasi oleh perilaku mekanis dari bahan dan keausan yang 

penyebabnya didominasi oleh perilaku kimia dari bahan, sedangkan menurut Koji 

Kato, tipe keausan terdiri dari tiga macam, yaitu mechanical, chemical and 

thermal wear. 

 
2.13.1 Keausan yang disebabkan perilaku mekanis (mechanical).  

Keausan yang disebabkan oleh perilaku mekanis digolongkan menjadi 

abrasive, adhesive, flow dan  fatigue wear.  

1. Abrasive wear.  

Keausan ini terjadi jika partikel keras atau permukaan keras yang kasar 

menggerus dan memotong permukaan sehingga mengakibatkan hilangnya 

material yang ada di permukaan tersebut. Contoh : micro-cutting, wedge forming, 

dan ploughing. 

2. Adhesive wear.  

Keausan ini terjadi jika partikel permukaan yang lebih lunak menempel atau 

melekat pada lawan kontak yang lebih keras. 

3. Flow wear.  

Keausan ini terjadi jika partikel permukaan yang lebih lunak mengalir seperti 

meleleh dan tergeser plastis akibat kontak dengan lain. 

4. Fatigue wear.  

Fenomena keausan ini didominasi akibat kondisi beban yang berulang (cyclic 

loading). Ciri-cirinya perambatan retak lelah biasanya tegak lurus pada 

permukaan tanpa deformasi plastis yang besar, seperti: ball bearings, roller 

bearings dan lain sebagainya. 
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2.13.2 Keausan yang disebabkan perilaku kimia 

1. Oxidative wear.  

Pada peningkatan kecepatan sliding dan beban rendah, lapisan oksida tipis, 

tidak lengkap, dan rapuh terbentuk. Pada percepatan yang jauh lebih tinggi, 

lapisan oksida menjadi berkelanjutan dan lebih tebal, mencakup seluruh 

permukaan. Contoh: Permukaan luncur di dalam lingkungan yang oksidatif. 

2. Corrosive wear.  

Mekanisme ini ditandai oleh batas butir yang korosif dan pembentukan 

lubang. Misalnya, permukaan sliding di dalam lingkungan yang korosif. 

 
2.13.3 Keausan yang disebabkan perilaku panas (Thermal Wear).  

1. Melt wear.  

Keausan yang terjadi karena panas yang muncul akibat gesekan benda 

sehingga permukaan aus meleleh.  

2. Diffusive wear. Terjadi ketika ada pancaran (diffusion) elemen yang 

melintasi bidang kontak misalnya pada perkakas baja kecepatan tinggi. 

 


