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MESIN FREIS CNC



Pendahuluan
Mesin frais (milling machine) adalah mesin perkakas yang 
dalam proses kerja pemotongannya dengan 
menyayat/memakan benda kerja menggunakan alat 
potong bermata banyak yang berputar (multipoint cutter). 

Pada saat alat potong (cutter) berputar, gigi-gigi 
potongnya menyentuh permukaan benda kerja yang 
dijepit pada ragum meja mesin frais sehingga terjadilah 
pemotongan/penyayatan dengan kedalaman sesuai 
penyetingan sehingga menjadi benda produksi sesuai 
dengan gambar kerja yang dikehendaki.



Pendahuluan

Gambar  Prinsip pemotongan 
pada mesin frais



Pendahuluan
Mesin freis yang digunakan di pabrik-pabrik atau industri 
masih banyak dipakai mesin-mesin dengan 
pengoperasian secara manual.

Dimana untuk peningkatan produksi pabrik tersebut 
dilakukan perbaikan terhadap mesin-mesin lama dengan 
menambah metode pengontrolannya yang sering 
disebut NC atau mengganti mesin-mesin baru yaitu 
mesin freis kompak dengan CNC. 

Mesin-mesin CNC modern diperlengkapi dengan 
sejumlah perangkat pembantu yang terdiri dari :
 meja putar kontrol numerik untuk benda kerja berputar.
 pengganti pahat otomatis.
 sistem penggantian pelat.



Pengoperasian Milling CNC
Pengoperasiaan mesin CNC pada 
dasarnya sama dengan mesin 
konvensional, tetapi dengan 
perbedaan terletak pada sistem 
kontrol yang mengambil alih semua 
fungsi-fungsi operator yang harus 
dilakukan pada mesin kontrol manual.  

Sebelum mesin dioperasikan, kontrol 
harus diberitahu apa saja yang mesti 
dilakukan oleh mesin dan ini dapat 
dilakukan dengan membuat program 
untuk sistem kontrol. 



Pengoperasian Milling CNC
Sistem kontrol membaca instruksi-instruksi yang 
terdapat pada program dan instruksi tersebut 
dieksekusi langkah demi langkah berdasarkan 
urutan pekerjaan yang ditulis dalam program. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh mesin terhadap 
benda  kerja dilakukan berdasarkan program 
yang telah dibuat sehingga dapat menyesuaikan 
ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan dalam 
program. 

Dalam mengeksekusi program ini, sistem kontrol 
dihubungkan dengan mesin freis yang dapat 
menerima data dan berisi perintah yang 
tertuang dalam program tersebut.



Kontrol Posisi
Sistem kontrol membandingkan sinyal posisi dengan titik 
referensi yang sudah diprogram dan meneruskan perintah 
gerakan yang sesuai dengan instruksi dalam program 
tersebut.

Sistem lingkaran tertutup dari kontrol posisi terdiri atas 
peralatan pengukur, pembanding  (komparator) dan motor, 
yang kemudian disebut  lingkaran  kontrol posisi.

Perbandingan antara posisi sebenarnya dari titik referensi 
dengan hasil perintah kontrol memberikan sedikit perbedaan 
karena membutuhkan sangat sedikit waktu untuk mesin 
meluncur atau berputar, sehingga memberikan jarak 
beberapa mikron atau beberapa seperseribu derajat. 



Kontrol Posisi
Sesaat setelah sistem kontrol menerima pesan dari sistem 
pengukuran, eretan mesin telah bergerak 0,001 mm atau 
0,0010, kemudian mesin melanjutkan pemeriksaan kontrol 
posisi yang lain.

Sistem kontrol posisi dapat juga digunakan untuk menahan 
eretan (luncuran mesin) pada suatu posisi tanpa penjepit 
mekanik.

Unit kontrol dapat mengendalikan sampai lima sumbu secara 
serentak dan menentukan dengan tepat posisi dari luncuran 
mesin atau unit yang bersangkutan dan memperbaikinya jika 
diperlukan.  

Gambaran ini dapat digunakan untuk mendapatkan lintasan 
pemotong dalam 3 dimensi, helikal atau bahkan permukaan 3 
dimensi bebas.



Kontrol Makan
Sesuai dengan program kecepatan makan atau penirisan 
benda kerja. Sistem kontrol meneruskan sinyal digital untuk 
menggerakkan penguat yang akan mengirim sinyal analog ke 
motor makan. 

Setiap motor akan dilengkapi dengan tacho-generator  yang 
mengukur kecepatan makan dan memberi sinyal kecepatan 
motor yang sebenarnya ke amplifier yang selanjutnya 
menggunakan sinyal ini untuk mengenali  kecepatan makan 
yang  sebenarnya  dan  kemudian dibandingkan dengan 
kecepatan makan yang telah diprogram.

Jika terjadi kasus penyimpangan, sinyal elektrik diberikan ke 
amplifier untuk mempercepat atau memperlambat motor 
makan. Proses ini disebut lingkaran kontrol makan.



Fungsi Lain Sistem Kontrol
Sebagai tambahan pada fungsi posisi, sistem kontrol juga 
mengendalikan penggantian pahat otomatis atau penggantian 
sistem palet.  Ketika pahat yang telah diganti oleh alat potong 
yang lain, atau benda kerja yang baru telah dipindahkan ke 
mesin yang lain sehingga proses ini dapat dibaca pada 
program sistem kontrol.

Fungsi lain dari sistem kontrol yaitu manajemen program. 
Sistem kontrol menyimpan program-program eksekusi 
pekerjaan mesin pada memorinya.  Program manajemen 
menempatkan berbagai macam file pada setiap program, 
dimana data program yang berhubungan dengan fungsi 
masing-masing komponen mesin disimpan di dalam memori 
sistem kontrol, misalnya data pahat yang berupa subroutin 
dan parameter



Komponen Mesin Freis CNC
CNC (Computer Numerical Control)

 Komputer ini mewakili sistem kontrol yang merupakan otak 
dari mesin freis yang tugasnya mengkoordinasikan semua 
operasi melalui instruksi-instruksi yang dituangkan kedalam 
program, dimana perintah tersebut dibutuhkan untuk 
melakukan pekerjaan misalnya memotong benda kerja ke 
ukuran yang diminta.  

 Sistem kontrol ini meneruskan perintah ke motor makan, 
untuk menggerakkan benda kerja dan pahat ke posisi 
tertentu. Dalam kasus pembuatan kontur, sistem kontrol 
mengkoordinasikan gerakan yang sedemikian rupa dari arah 
luncuran yang berbeda-beda sehingga diperoleh kontur yang 
sesuai.



Komponen Mesin Freis CNC
Alat Kontrol Penghubung

 Banyak dari fungsi-fungsi komponen mesin membutuhkan 
daya listrik yang tidak dapat dihasilkan oleh unit kontrol itu 
sendiri. 

 Untuk memenuhi persyaratan ini, sistem yang disebut alat 
kontrol, diperlukan untuk memberikan sinyal dan daya 
penggantian operasi melalui penggerak atau alat kontak. 

 Sistem tambahan itu terletak pada kotak kontrol.  Alat kontrol 
penghubung juga bertanggung jawab untuk memonitor 
fungsi-fungsi tertentu.



Komponen Mesin Freis CNC
Kotak Kontrol

 Terpisah dari alat kontrol penghubung, kotak kontrol berisi 
unit lain yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin 
seperti transformator utama, sikring, dan penguat penggerak 
(amplifier).

Tachogenerator

 Tachogenerator mengukur kecepatan putar motor dan 
memperhalus sinyal yang terdeteksi yang kemudian 
diteruskan ke sistem kontrol. 

 Sistem kontrol menggunakan sinyal-sinyal ini untuk 
menghitung kecepatan makan dan membandingkan dengan 
harga yang telah diprogram (lingkaran kontrol makan).



Komponen Mesin Freis CNC
Sistem Pengukuran Linier

 Untuk mengoperasikan sistem kontrol pada posisi sesaat 
luncuran mesin, setiap luncuran dilengkapi dengan sistem 
pengukuran sinyal untuk setiap gerakan melebihi 0,001 mm 
atau 0,0010 pada unit kontrol (lingkaran kontrol posisi).

Sistem Penggerak Makan

 Penguat penggerak diberikan dari kotak kontrol untuk setiap 
motor pemakanan untuk menyediakan daya listrik secukup-
nya guna memulai gerakan motor tanpa penundaan.  

 Motor pemakanan dirancang untuk rotasi searah jarum jam 
dan sebaliknya dan beroperasi dalam daerah variabel 
kecepatan tanpa tingkatan.



Komponen Mesin Freis CNC
Baut Berbola (Ballscrews)

 Komponen ini berupa elemen kontur yang kompleks seperti 
lingkaran dan hanya terdapat di mesin pada tingkat akurasi 
yang tinggi pada gerakan trans-versal akibat baut bebas dari 
gerakan mundur (backlash). 

 Hal ini dapat dicapai dengan memasang baut transversal 
berbola yang bebas bergerak mundur dengan tingkat 
kecepatan rendah.  

 Baut dibagi atas dua belahan dan terkunci satu dengan yang 
lain untuk saling mengeliminasi. 



Komponen Mesin Freis CNC
Pengganti Pahat Otomatis.

 Untuk setiap pahat, sistem kontrol 
menyimpan semua data dari pahat yang 
bersangkutan mulai dari data kompensasi, 
data umur pahat dan data pahat yang 
berhubungan. Hal ini ditunjukkan dengan 
kode perubahan posisi dari pahat untuk 
mengurangi waktu penggantian pahat.  

 Sistem kontrol meletakkan pahat yang 
telah diganti di tempat pahat yang baru 
yang telah digerakkan ke spindel dan 
menyimpan dalam memori posisi yang baru 
ini.  



Komponen Mesin Freis CNC
Transmisi Pengubah Kecepatan.

 Transmisi mempunyai dua daerah kecepatan dan diubah oleh 
gerak motor elektrik.  

 Kecepatan motor penggerak utama menyesuaikan diri secara 
otomatis kepada kecepatan spindel yang telah diprogram dan 
daerah kecepatan transmisi

Pengganti Pallet Otomatis

 Benda kerja yang belum dimanufaktur dapat diset pada meja 
kerja atau pallet yang lain diluar mesin yang sedang bekerja 
untuk persiapan mengganti benda kerja yang sedang 
diproses dalam mesin.

 Setelah mesin selesai memanufaktur benda kerja pertama 
kemudian pallet  diganti dan siklus kerja selanjutnya diulang 
lagi.



Peralatan Pengaman
Mesin dilengkapi dengan sejumlah peralatan 
pengaman untuk melindungi operator dari 
kecelakaan dan menghindari kerusakan fatal pada 
mesin.

 Semua fungsi mesin secara otomatis tidak 
beroperasi ketika pahat diganti .

 Limit pada setiap gerakan di sumbu mesin 
diberikan untuk menghentikan motor pemakanan 
sebelum meluncur menabrak stopper mekanik.

 Bila terjadi tabrakan antara benda kerja dengan 
pahat, luncuran mesin saat itu juga akan 
memisahkannya dari sistem penggerak oleh 
kopling pengaman.  Mesin berhenti saat itu juga.



Peralatan Pengaman
 Beberapa tombol stop darurat ditempatkan pada 

titik-titik yang berbeda pada mesin dan kabinet 
kontrol untuk memudahkan orang atau operator 
memberhentikan mesin dengan cepat pada saat 
keadaan bahaya.



Fungsi Operator
Membuat program untuk mesin CNC 
memerlukan pengetahuan, keahlian dan 
pengalaman operator dalam 
mengoperasikan mesin perkakas. Sistem 
kontrol hanya dapat melakukan fungsi 
yang telah dituangkan dalam program, 
sehingga didalam operasinya dapat 
melepaskan operator dari pekerjaan yang 
membosankan. 

Tetapi Sistem kontrol ini tidak bisa 
menggantikan operator sama sekali.



Fungsi Operator
Sebaliknya semakin canggih sistem 
kontrol, semakin tinggi permintaan oleh 
pengguna (user) jika sistem kontrol 
akan dimanfaatkan pada kapasitas 
penuh.  

Pengetahuan teknologi yang dalam, 
keahlian pemrograman yang baik  dan 
tentunya  pengalaman  praktis
secukupnya akan meningkatkan 
kemampuan operator melakukan 
pekerjaan yang jauh lebih baik pada 
mesin CNC dibandingkan dengan apa 
yang diharapkan jika dikerjakan pada 
mesin kontrol manual.



Konfigurasi Luar Sistem Kontrol
Layar Video.

 Layar video adalah bagian dari sistem kontrol yang ber-
komunikasi dengan operator. Dengan kata lain, sistem 
kontrol menyediakan informasi yang dibutuhkan selama 
pemrograman dan operasi pemesinan kepada operator.

Papan Ketik

 Papan ketik adalah media untuk berkomunikasi dengan 
sistem kontrol. 

 Sistem komunikasi ini terdiri dari papan ketik dialog untuk 
komunikasi interaktif dengan sistem kontrol, papan ketik 
pemrograman dan panel kontrol mesin. 

 Operator dapat menggunakan papan ketik dialog untuk 
menggerakkan semua konfigurasi perangkat lunak sistem 
kontrol.



Konfigurasi Dalam Sistem Kontrol
Memori Program merupakan tempat dimana sistem kontrol 
menyimpan semua program termasuk files kepunyaan setiap 
program.  

Memori Utama. Program yang akan dipakai untuk bekerja 
harus dimuat ke program utama.  Hal ini dilakukan dengan 
memanggil program dari memori program.

Unit Proses Kontrol. Di sini komputer melakukan semua 
perhitungan, contoh  :  interpolasi untuk menghitung alur 
pahat.

Unit Masukan / Keluaran Internal. Unit ini menghubung-
kan sistem kontrol dengan kabinet kontrol, layar video dan 
papan ketik dan bertanggung jawab untuk pertukaran data.



Komponen Utama CNC
Perangkat Keras yang terdiri dari  layar video, papan ketik, 
papan elektronik.

Perangkat Lunak CNC yang menentukan langkah 
perhitungan, data yang harus disimpan, layar yang harus 
ditampilkan.

Program merupakan bagian yang harus diberikan oleh 
operator.  Program berisi urutan instruksi atau perintah, 
dimana dalam program operator dapat menggunakan 
kapasitas perangkat lunak CNC untuk pekerjaan produksi 
tertentu.
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DASAR-DASAR 
GEOMETRI



Pendahuluan
Fungsi sistem kontrol didalam mesin CNC hanyalah 
membantu operator mempermudah pekerjaan didalam 
memanufaktur benda kerja dengan akurasi yang lebih 
baik dibanding kalau dikerjakan dengan mesin perkakas 
konvensional. 

Pengerjaan benda kerja dengan mesin CNC ini akan 
lebih effektif jika diperlukan produk benda kerja yang 
jumlahnya lebih dari satu dengan bentuk dan dimensi 
yang sama, dimana dalam hal ini sistem kontrol akan 
mengambil peran dengan meneruskan instruksi-instruksi 
didalam progam secara berulang-ulang sesuai dengan 
jumlah benda kerja yang diinginkan.



Pendahuluan
Operator memberitahu sistem kontrol melalui 
instruksi-instruksi yang disusun dalam suatu 
program dimaulai instruksi awal dari aktivitas 
mesin yang harus dilakukan hingga selesai. 

Sistem kontrol meneruskan tugas-tugas yang 
telah dituangkan dalam program ini secara 
otomatis, dimana tidak diperlukan intervensi 
operator selama proses pengerjaan benda kerja 
sedang berlangsung. 

Intervensi operator hanya diperlukan didalam 
kondisi emergensi yaitu menyetop operasi 
mesin dengan menekan tombol emergensi pada 
panel kontrol.



Gerakan Kerja Mesin
Meja bergerak ke kanan atau ke kiri. 
Ketika meja bergerak ke kanan atau ke kiri, 
maka disebut sebagai gerakan dalam arah 
sumbu X, atau luncuran mesin bergerak 
searah sumbu X.

Kepala spindel bergerak maju atau 
mundur. Jika kepala spindel bergerak ke 
depan atau ke belakang, hal ini diebut sebagai 
gerakan dalam sumbu Y atau luncuran mesin 
bergerak searah sumbu Y.  

Meja bergerak ke atas atau ke bawah. 
Ketika meja bergerak ke atas atau ke bawah, 
maka disebut sebagai gerakan dalam arah Z.



Gerakan Kerja Mesin
Sumbu A. Benda kerja berputar  pada sumbu 
X atau benda kerja diputar  kedepan atau ke 
belakang

Sumbu B. Benda kerja berputar pada sumbu 
Y atau benda kerja diputar ke arah samping 
kanan dan arah samping kiri.

Sumbu C. Benda kerja berputar pada sumbu 
Z atau benda kerja berputar pada meja 
kerjanya



Gerak Pahat
Ketika mesin perkakas sedang beroperasi, ada 
dua alternatif ujung mesin yang bergerak yaitu 
pahat yang bergerak atau benda kerja yang 
bergerak dengan meja. Gerakan semacam ini 
tergantung desain mesin tesebut.

Pada mesin freis jenis lutut, meja (berikut benda 
kerja) bergerak searah sumbu X dan sumbu Y, 
sedangkan kepala spindel dengan pahatnya 
bergerak searah sumbu Z. 

Sedangkan untuk mesin jenis bed, kepala spindel 
bergerak dalam tiga arah sumbu.  



Gerak Pahat
Ketika operator akan memberitahu sistem kontrol ke arah 
mana luncuran mesin akan digerakkan, operator harus 
mengetahui apakah kepala spindel ataukah meja yang 
bergerak pada luncuran mesin. Sebagai contoh : gerakan 
meja ke arah kanan, adalah sama dengan gerakan pahat 
memotong ke arah kiri.

Agar program dapat digunakan pada kedua jenis mesin, 
jenis ranjang (bed) dan jenis lutut (knee), hukum atau asumsi 
umum di bawah ini harus digunakan :  

Benda kerja harus diam - hanya pahat yang bergerak

Sistem kontrol akan menggerakkan pahat pada satu arah 
atau menggerakkan benda kerja pada arah yang lain ter-
gantung dari jenis mesin. 



Arah gerak pahat relatif ini disesuaikan dengan posisi 
operator yang menghadap ke mesin, hal ini untuk memberi 
kode atau nama pada setiap arah gerak mesin seperti 
dijelaskan dalam gambar. 

 Gerak relatif pahat ke kanan (= meja ke kiri) : +X

 Gerak relatif pahat ke kiri (= meja ke kanan) : -X

 Gerakan pahat ke belakang : +Y

 Gerakan pahat ke depan : -Y

 Gerakan relatif pahat ke atas (= meja ke bawah) : +Z

 Gerakan relatif pahat ke bawah (= meja ke atas) : -Z

Arah Gerak Mesin CNC



Hukum Tangan Kanan
Cara baik untuk mengingat arah positif 
dari tiga sumbu adalah dengan hukum 
tangan kanan.

Kita menghadap ke mesin dan tangan 
kanan dibuat sedemikian rupa seperti 
terlihat pada gambar di samping.  

Setelah kondisi ini dipenuhi, maka jari 
tengah menunjuk ke arah positif dari 
sumbu positif pahat (+Z), ibu jari 
menunjuk ke arah sumbu +X dan 
telunjuk ke arah sumbu +Y.



Sistem Koordinat Benda Kerja
Sistem koordinat yang dipakai adalah sistem 
koordinat kartesian XYZ, yang selanjutnya 
selalu digunakan untuk mendefinisikan setiap 
lokasi titik pada benda kerja dengan 
menempatkan tiga sumbu dari sistem 
koordinat tersebut pada benda kerja.

Semua titik pada permukaan benda kerja 
didefinisikan oleh nilai X dan nilai Y sedangkan 
nilai Z diindikasikan oleh kedalaman makan 
atau tiris dari pahat. 

Pada waktu benda kerja dijepit pada mesin, benda kerja yang 
belum diproses diletakkan di atas meja kerja mesin sedemi-
kian rupa supaya sumbu-sumbunya sejajar dengan arah 
luncuran mesin.



Sistem Koordinat Benda Kerja
Contoh   :

Titik-titik mempunyai koordinat sebagai berikut  :

 P1  :  X15   Y55

 P2  :  X70   Y50

 P3  :  X45   Y15



Sistem Koordinat Mesin
Sistem koordinat pada benda kerja 
dengan mendefinisikan harga-harga 
X,Y,Z setiap titik pada benda kerja. 

Untuk proses pengerjaan benda 
kerja pada mesin (permesinan), 
benda kerja dijepit pada meja mesin 
dan diset-up sedemikian rupa untuk 
memastikan sumbu   sistem  
koordinat  benda  kerja sejajar 
dengan sumbu mesin. 

Sistem kontrol harus diberitahu di 
mana letak titik nol di dalam ruang 
kerja mesin.



Sistem Koordinat Mesin
Contoh  Latihan:

Pada kasus ini secara praktis diberikan data program 
pada dimensi absolut.  Semua dimensi didasarkan 
pada titik yang sama (P).

 P1 ke P2 X70

 P2 ke P3 Y25

 P3 ke P4 X50

 P4 ke P5 Y55

 P6 ke P1 Y0



Selesai


