
Mesin Milling CNC 

 

 Pada prinsipnya, cara kerja mesin  CNC ini adalah benda kerja dipotong oleh 

sebuah pahat yang berputar dan kontrol gerakannya diatur oleh komputer melalui 

program yang disebut G-Code. 

 Komputer ini merupakan komponen yang sangat penting dan sangat vital 

dalam sistem kontrol numerik. Komputer dapat memecahkan persamaan-persamaan 

matematika dan pekerjaan yang sulit dalam waktu singkat. Selain itu sebuah komputer 

dapat dengan mudah memahami bentuk dan ukuran benda kerja, fungsi kontrol dari 

mesin dan operasi pengerjaannya.   

 Keuntungan penggunaan mesin CNC antara lain adalah : 

• Kemampuan mengulang 

Pada saat pembuatan benda kerja, mesin CNC ini mampu mengulangi 

membuat beberapa benda dengan bentuk yang sama persis dengan aslinya. 

• Keserbagunaan 

Mesin CNC dapat digunakan untuk berbagai bentuk pengerjaan/bermacam-

macam kontur sesuai dengan kebutuhan. 

• Kemampuan kerja 

Mesin CNC dapat memproduksi benda kerja secara terus menerus dengan 

hasil yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktifitas pengerjaan. 

 

8.1. Proses Pemotongan pada Mesin Milling 

Geram  dari proses milling dapat terbentuk karena adanya 

pemotongan dari alat potong yang berputar dimana sisi potongnya diatur 

disekeliling alat potong tersebut. Agar sisi potong dari alat potong dapat 

memotong material, maka sisi potongnya harus memiliki sudut bebas. 

Pada mesin milling terdapat dua gerakan dasar yaitu gerakan pemotongan 

dan gerakan pemakanan. 

Gerakan pemotongan adalah gerakan melingkar dari alat potong. 

Sedangkan gerakan pemakanan merupakan gerakan dalam bentuk garis 

lurus. Tebal geram didapat dari gerakan pemakanan tersebut. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Variabel – variabel Proses  Pemotongan 

Pada proses pemotongan dengan menggunakan mesin milling terdapat 

beberapa variabel antara lain :  

� Kecepatan Potong 

Kecepatan potong merupakan kecepatan gerak putar pahat, yang 

dinyatakan dalam meter per menit. Kecepatan gerak pahat tergantung dari 

bahan benda kerja yang akan di-milling dan bahan dari pahat potong itu 

sendiri. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan variasi harga 

kecepatan potong adalah : kecepatan pemakanan (feeding), kedalaman 

pemakanan (depth of cut) dan kondisi mesin. 
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Dimana : - d    = diameter pahat   (mm) 

  - Vc  = kecepatan potong  (m/min) 

  - n    = putaran spindle mesin  (rpm) 

  

� Kecepatan Pemakanan 

Kecepatan pemakanan dihitung berdasarkan ketebalan geram yang 

dapat dipotong oleh setiap gigi pahat, yang disebut pemakanan per gigi. 

Gb.8.1 .  Gerakan Pemakanan dan Pemotongan pada Mesin Milling 

(Basuki, Dwi Wibowo, Pelatihan 

Penggunaan Mesin Freis CNC TU-3A) 



 

Besarnya pemakanan tiap gigi tergantung oleh beberapa faktor yaitu : 

jenis material yang dipotong, jenis pahat yang digunakan, kedalaman 

pemotongan dan hasil akhir yang diinginkan. 

 Untuk menghitung kecepatan pemakanan dapat digunakan satuan 

µ m/put atau mm/menit. Dalam pemrograman dengan CNC menggunakan 

kode G95 dan G94.  

 G94 dipakai untuk pengerjaan umum dengan satuan mm/menit. 

Sedangkan G95 dipakai untuk pengerjaan pengeboran. 

 

 Sm = Sz . Z . n                                        (8.2) 

 

 

Dimana : - Sz = pemakanan tiap gigi  (mm/gigi) 

  - Z   = jumlah gigi potong pahat 

  - n    = putaran spindle mesin  (rpm) 

  - Sm = kecepatan pemakanan  (mm/mnt) 

 

� Kedalaman Pemakanan 

Besarnya kedalaman pemakanan berhubungan erat dengan kecepatan 

pemakanan dan juga dari diameter pahat tersebut. Semakin tinggi 

kecepatan pemakanan, maka pahat yang digunakan semakin kecil 

diameternya dan kedalaman pemakanan pada benda kerja menjadi kecil.  

8.2.1. Gerakan Asutan (memanjang dan melintang) 

Gerakan asutan pada proses milling umumnya dilakukan oleh benda kerjanya, 

tetapi ada juga mesin milling yang gerakan asutannya dapat dilakukan oleh perkakas 

dan benda kerja asutan disetel dengan penggerak asutan dan tidak tergantung dari 

putaran sumbu pisau milling. 

 

8.2.2. Gerakan pemakanan 

Dengan penyetelan melalui spindel dengan skala bulat, pekakas dan benda kerja 

dapat didekatkan satu sama lain pada kedudukan yang benar, umumnya pemakanan 

dilakukan dengan mengangkat atau menaikan konsol sampai pada kedalaman potong 

yang diperlukan. 

 

 

(Basuki, Dwi Wibowo, Pelatihan 

Penggunaan Mesin Freis CNC TU-3A) 



 

 

8.3. Jenis – jenis perkakas potong  

Untuk pembuatan roda gigi diperlukan perkakas potong yang khusus, baik dari 

bentu maupun ukuran, diperlukan banyak pertimbangan dalam penentuan penggunaan 

perkakas potong. 

Jenis – jenis perkakas potong bentuk khusus 

8.3.1. Pisau milling batang gigi 

 

 

 

8.3.2. Pisau milling modul bentuk gigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

8.3.3. Pisau milling roda gigi rantai 



 

 

8.3.4. Pisau milling bentuk 

 

 

 

8.3.5. Pisau milling cembung 

 

 

8.3.6. Pisau milling cekung 

 

 



 

 

8.3.7. Pisau milling cekung seperempat lingkaran 

 

 

 

8.4. Sistem Persumbuan 

Sistem persumbuan pada mesin CNC mengikuti sistem persumbuan 

umum yang telah ditetapkan ISO, yaitu sumbu Z ditempati spindel utama 

sebagai dasar persumbuan, kemudian secara berurutan sumbu X pada 

arah memanjang meja, dan sumbu Y pada arah gerak melintang meja. 

 Untuk gerakan lurus ketiga sumbu tersebut dapat bergerak 

bersamaan, sedangkan untuk gerakan melingkar hanya dua sumbu yang 

dapat bergerak secara bersamaan. 

 

8.5. Position Shift Offset 

Titik NOL mesin untuk mesin milling terletak pada sudut kiri atas dari 

meja mesin. Titik nol pada posisi ini, pada pemakaiannya bisa digeser ke 

suatu titik/ tempat yang menguntungkan. Perg Untuk melakukan 

pergeseran titik referensi mesin perlu diketahui titik-titik referensi mesin 

yaitu : 

 

 

 



 

� Titik Nol Mesin (M) 

Titik Nol Mesin adalah sistem koordinat asli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Titik Referensi Pemegang Pahat (N) 

Dari titik inilah dinyatakan panjangnya alat potong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Titik Nol Benda Kerja (W) 

Titik nol benda kerja ditentukan oleh pemrograman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.8.2 .  Titik Nol Mesin 

Gb. 8.4 .  Titik Nol Benda Kerja 

Gb.8.3 .  Titik Nol Referensi Pemegang Pahat 



 

 

8.6. Penentuan Titik Nol Benda Kerja 

Untuk memindahkan titik nol ini diperlukan peralatan bantu yang 

disebut : Edge Indicator. Ragum berfungsi sebagai tempat pemindahan 

titik nol. Penentuan titik nol ini dilakukan dengan cara menggeser Edge 

Indicator pada ragum/benda kerja sesuai dengan posisi yang dikehendaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. Pergeseran Titik Nol Pahat 

Pergeseran titik nol pahat disebut juga kompensasi panjang pahat. 

Titik nol pahat asli terletak pada sumbu permukaan spindel. Pergeseran 

yang dimaksud disini adalah memindah titik nol asli ke ujung pahat. 

Besarnya  pergeseran  tersebut  dicatat dan dimasukkan dalam data pahat     

( tool data ). 

Peralatan yang digunakan untuk mengukur kompensasi panjang 

pahat adalah Dial Indicator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.8.5  Setting Titik Nol Benda Kerja dengan Edge 

Gb. 8.6 . Setting Titik Nol Pahat dengan Dial Indicator 


