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MESIN FRAIS KONVENSIONAL 
 

 
 

D. JENIS-JENIS BAHAN PISAU 

1. Unalloyed tool steel 
Baja perkakas bukan paduan dengan kadar 

karbon 0,5 – 1,5% kekerasannya akan hilang jika 
suhu kerja mencapai 250° C, oleh karena itu material 
ini tidak cocok untuk kecepatan potong tinggi. 

2. Alloy tool steel 
Baja perkakas paduan yang mengandung 

karbon Cromium, vanadium dan molybdenum. Baja 
ini terdiri dari baja paduan tinggi dan paduan rendah. 
HSS (High Speed Steel) adalah baja paduan tinggi 
yang tahan terhadap keausan sampai suhu 600° C. 

3. Cemented Carbide 
Susunan bahan ini terdiri dari tungsten atau 

molybdenum, cobalt serta carbon. Cemented Carbide 
biasanya  dibuat  dalam  bentuk  tip  yang 
pemasangannya dibaut pada holdernya (pemegang 
cutter). Pada suhu 9000C bahan ini masih mampu 
memotong dengan baik, cemented carbide sangat 
cocok untuk proses pengefraisan dengan kecepatan 
tinggi. Dengan demikian waktu pemotongan dapat 
lebih cepat dan putaran yang tinggi pada umumnya 
dapat menghasilkan kualitas permukaan yang halus. 

4. Geometri Alat Potong/Pisau Frais 
Salah satu faktor yang menentukan baik buruknya 
kualitas hasil pengerjaan proses frais adalah 

 
Bentuk ragum ini sama dengan ragum biasa tetapi 
pada bagaian bawahnya terdapat alas yang dapat 
diputar hingga sudut 360°. Ragum ini juga diletakkan 
di atas meja mesin frais secara horizontal yang diikat 
dengan mur baut dengan kuat. Bagian tengahnya 
terdapat skala nonius yang dapat digunakan untuk 
menentukan sudut putaran yang dikehendaki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Ragum universal 

Ragum  ini  mempunyai  dua  sumbu 
perputaran, sehingga dapat diatur letaknya baik 
secara horizontal maupun vertikal. Ragum universal 
dapat mengatur sudut benda kerja yang akan 
dikerjakan dalam berbagai posisi. Sehingga pegerjaan 
benda kerja dapat dari arah vertical maupun 
horizontal. 

bentuk/geometri permukaan atau bidang-bidang 
utama dari alat potong/cutter frais itu sendiri. Untuk 
pekerjaan-pekerjaan khusus, cutter yang digunakan 
juga harus dipersiapkan secara khusus pula. 

 
E. PERLENGKAPAN MESIN FRAIS 

1. Ragum (catok) 
Benda kerja yang akan dikerjakan dengan 

mesin frais harus dijepit dengan kuat agar posisinya 
tidak berubah waktu difrais. 

 
Pemasangan ragum pada pada meja mesin 

frais langkah-langkahnya yang hampir sama untuk 
semua jenis ragum, sebagai berikut: 
 Periksalah ragum dalam kondisi baik dan bersih. 
 Usahakan pemasangan ragum berada di tengah- 

a. Ragum biasa 
Ragum biasa digunakan untuk menjepit 

benda kerja yang bentuknya sederhana dan biasanya 
hanya digunakan untuk mengefrais bidang datar saja. 
Bagian bawah ragum dapat disetel posisinya sesuiai 

 
 


tengah benda kerja, hal ini bertujuan untuk 
mendapatkan keleluasaan kerja. 
Luruskan lubang baut pengikat agar bertepatan 
dengan alur meja mesin, selanjutnya kerasi baut- 
baut pengikat. 

dengan posisi benda kerja yang akan difrais. Bila 
sudah sesuai baru kemudian diikat kuat dengan mur 
baut ke meja mesin freis. Adanya ikatan ini 
diharapkan benda kerja tidak akan mengalamai 
perubahan posisi saat dikerjakan dengan mesin frais. 

Untuk mengecek kesejajaran ragum tersebut 
dapat dilakukan dengan menggunakan dial indikator 
dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
 Ikatlah ragum dengan baut pengunci dan ingat 

pengikatanya jangan terlalu keras (sebelum 
kedudukan ragum benar-benar sejajar). 

b. Ragum berputar 
Ragum ini digunakan untuk menjepit benda 

kerja yang harus membentuk sudut terhadap spindle. 

 Siapkan batang/balok pengetes dan dial indicator 
stand magnitnya untuk setting kesejajaran ragum. 
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Selanjutnya pasang balok pengetes pada ragum 
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Pasang stand magnit pada kolom mesin dan atur 

 


 


 
 
 



dan stand magnit pada kolom mesin. 
Kenakan ujung penggerak jarum (sensor) pada 
sisi batang pengetes. 
Gerakan/geser meja mesin searah dengan sisi 
batang/balok pengetes yang sudah terpasang pada 
ragum dan lihat selisih berapa mm pergerakan 
sepanjang batang pengetes. 
Pukulah ragum dengan palu lunak sedikit demi 

 
 


ujung sensor dial indikator hingga menyentuh 
pada bagian atas batang pengetes. 
Selanjutnya lakukan penyetelan kesejajaran 
kepala pembagi dengan menggeser meja hingga 
sampai batas ujung batang pengetes. Apabila 
posisi jarum penunjuk tidak bergerak dengan 
demikian tidak perlu ada peyetelan, sehingga 
baut pada rumah kepala pembagi dikencangkan 

sedikit hingga jarum indicator bergerak separuh 
dari selisih pergerakan sepanjang batang 

 


kembali. 
Bila  belum 

 
sejajar 

 
lakukan  penyetelan 

pengetes. kesejajaran pada bagian atas senter dengan cara 


 
 


 
 
 



Geser meja berlawanan arah dengan pergerakan 
awal. Bila jarum indikator masih bergerak 
dengan demikian ragum belum sejajar. 
Ulangi lagi dengan cara yang sama hingga jarum 
indicator tidak bergerak lagi, dengan demikian 
ragum sudah sejajar dengan pergerakan meja 
mesin. 
Kencangkan kedua baut pengikat ragum secara 

yang sama seperti pada saat meyetel kesejajaran 
ragum. 

3. Kepala Lepas 
Kepala lepas digunakan untuk menyangga 

benda kerja yang dikerjakan dengan dividing head. 
Sehingga waktu disayat benda kerja tidak terangkat 
atau tertekan ke bawah. 

bergantian dan bertahap hingga baut benar-benar 
kencang. Ingat dalam mengencangkan baut 
ragum jangan sampai merubah posisi dari ragum 
tersebut. 

2. Kepala pembagi ( dividing head) 
Kepala pembagi adalah peralatan mesin frais 

yang digunakan untuk membentuk segi beraturan 
pada poros yang panjang. 

 
 

4. Rotary Table 
Rotary table digunakan untuk membagi segi- 

segi beraturan misalnya kepala baut. Di samping itu 
juga dapat digunakan untuk membagi jarak-jarak 
lubang yang berpusat pada satu titik misalnya 
membagi lubang baut pengikat pada flendes. 

 
 
 
 
 

Pemasangan dividing head juga harus sejajar 
dengan meja mesin. Cara mengecek kesejajarannya 
sama dengan mengecek kesejajaran ragum, yang 
berbeda adalah batang pengetesnya berupa batang 
bulat sedangkan untuk mengetes kesejajaran ragum 
berupa balok empat persegi panjang. 

Namun selain harus sejajar pada pergerakan 
sisi samping batang pengetes, dividing head juga 
harus sejajar pada bagian sisi atas batang pengetes 
dengan sumbu kedua ujung senter. Untuk mengecek 
kesejajaran pada sisi bagian atas dapat digunakan 
prosedur pengecekannya seperti dibawah ini : 

5. Stub arbor 
Bagian  ini  adalah  tempat  dudukan 

(pengikatan) cutter sebelum dipasang pada sarung 
tirus pada sumbu utama. 


 
 


 



Pastikan senter tetap dan lubang spindle dalam 
keadaan bersih kemudian masukkan senter tetap 
dalam lubang spindle. 
Pasang batang pengetes diantara kedua ujung 
senter tetap. 
Lepaskan hubungan gigi spindle dengan sumbu 
cacing untuk memudahkan memutar spindle 
kepala pembagi dan kendurkan baut pengencang 
rumah kepala pembagi untuk memudahkan 
penyetelan. 
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Tanda Tangan 
Nilai 

Instruktur Orang Tua 

   

 

e. 1600 b. 60 
c. 90 
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6. Arbor 

Pisau pada mesin frais horizontal dipasang 
pada arbor yang posisinya diatur dengan pemasangan 
ring arbornya. Arbor jenis ini biasanya digunakan 
untuk mesin frais horisontal saja. 

d. 1 putaran ditambah 17 bagian pada lubang 24 
3. Akan mengefrais segi enam beraturan dari bahan 

baja st.40. Jika keeping pembagi dari kepala 
pembagi terdapat 24 lubang, setiap penggantian 
pengefraisan kepala pembagi harus diputar (UN 
TEORI KEJURUAN 2010)…. 
a. 2 putaran 
b. 3 putaran 

d. 5 putaran 
e. 6 putaran 

c. 4 putaran 

4. Untuk membuat flendes traktor dengan jumlah 
lubang sebanyak 4 buah dengan menggunakan 

F. PENGGUNAAN   KEPALA   PEMBAGI 
(DIVIDING HEAD) 

Kepala pembagi adalah peralatan mesin frais 
yang terdiri dari 2 bagian utama yaitu : roda gigi 
cacing dan ulir cacing. Perbandingan antara jumlah 
gigi cacing dengan ulir cacing nya disebut ratio. 
Ratio dividing head ada dua jenis 1 : 40 dan 1 : 60, 
tetapi yang paling banyak dipakai adalah 1 : 40. 

Posisi kedudukan dividing head dapat diputar 
90° sehingga dividing head juga dapat berfungsi 
sebagai rotary table. Dalam pelaksanaannya untuk 
membuat segi-segi ke-n, jika tidak dapat digunakan 
pembagian   langsung,   pembagiannya   ini 
menggunakan bantuan plat pembagi. 

Contoh : 
Jika kita akan membentuk suatu benda segi 7 

beraturan. Karena angka 7 adalah bilangan prima 
maka hal ini tidak dapat dibagi langsung, melainkan 
harus menggunakan bantuan plat pembagi. Yang 
mana penghitungan putaran engkolnya dapat dihitung 
dengan rumus : 

rotary table. Berapa derajat pergeserannya…. 
a. 300               d. 1200 

0 

0 

 
Keterangan: 
 Setiap pertanyaan mempunyai nilai benar = 1, 

salah = 0 
 Nilai soal latihan ini akan diakumulasi sebagai 

nilai latihan teori yang akan mendukung nilai 
praktik 

 Kerjakan dengan penuh kesungguhan dan 
kejujuran, karena kemampuan yang akan di nilai 
di DU/DI bukan hanya semata-mata nilai 

 Berlatih dan berdoa secara terus menerus semoga 
SUKSES. 

Nc i 
Z 

  40 
7 

 5 15 
21 

i = ratio 
z = jumlah sisi 

Maka dengan demikian untuk membentuk 
benda tersebut setiap satu permukaan harus diputar 5 
putaran tambah 15 lubang pada sektor 

 
G. PENGGUNAAN ROTARY TABLE 

Rotary table adalah suatu alat yang 
digunakan untuk membagi jarak suatu bentuk benda 
dalam satuan derajat sampai ketelitian detik. 

Contoh: Bila kita membuat suatu sprocket 
dengan jumlah gigi 27, maka jarak antara gigi yang 
satu dengan sebelahnya adalah : 

 
 
 
 

Jadi jarak antara gigi yang satu denganyang 
sebelahnya membentuk sudut 13° 19’ 58,8” 

SOAL LATIHAN 2 
1. 
2. Akan mengefrais roda gigi lurus dengan jumlah 

gigi z = 24, jika perbandingan roda gigi cacing 
dan poros cacing pada kepala pembagi I=40: 1, 
maka setiap penggantian gigi engkol kepala 
pembagi diputar (UN TEORI KEJURUAN 
2010).... 
a. 1 putaran ditambah 14 bagian pada lubang 24 
b. 1 putaran ditambah 15 bagian pada lubang 24 
c. 1 putaran ditambah 16 bagian pada lubang 24 
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