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MesinMesin sekrapsekrap ((shapshap machinemachine) ) disebutdisebut pula pula mesinmesin ketamketam atauatau serutserut. . 
MesinMesin iniini digunakandigunakan untukuntuk mengerjakanmengerjakan bidangbidang--bidangbidang yang rata, yang rata, 
cembungcembung, , cekungcekung, , beralurberalur, , dlldll dalamdalam kedudukankedudukan mendatarmendatar, , tegaktegak
ataupunataupun miring. miring. MesinMesin sekrapsekrap adalahadalah suatusuatu mesinmesin perkakasperkakas dengandengan
gerakangerakan utamautama luruslurus bolakbolak--balikbalik secarasecara vertikalvertikal maupunmaupun horisontalhorisontal..

PrinsipPrinsip pengerjaanpengerjaan padapada mesinmesin sekrapsekrap adalahadalah bendabenda yang yang disayatdisayat
atauatau dipotongdipotong dalamdalam keadaankeadaan diamdiam ((dijepitdijepit padapada ragumragum) ) kemudiankemudian
pahatpahat bergerakbergerak luruslurus bolakbolak balikbalik atauatau majumaju mundurmundur melakukanmelakukan

penyayatanpenyayatan ((gerakgerak translasitranslasi).).



BerdasarkanBerdasarkan gerakangerakan pahatpahat dandan bendabenda kerjakerja, , prosesproses sekrapsekrap dapatdapat
dilakukandilakukan secarasecara horisontalhorisontal dandan vertikalvertikal..

1.1. ProsesProses sekrapsekrap horisontalhorisontal
a. a. langkahlangkah majumaju
b. b. langkahlangkah mundurmundur
c. c. gerakgerak pemakananpemakanan mendatarmendatar
d. d. kedalamankedalaman pemakananpemakanan



2.2. ProsesProses sekrapsekrap vertikalvertikal
a. a. langkahlangkah majumaju
b. b. langkahlangkah mundurmundur
c. c. gerakgerak pemakananpemakanan vertikalvertikal
d. d. lebarlebar pemakananpemakanan



JenisJenis GerakanGerakan MesinMesin SekrapSekrap

1.1. GerakanGerakan utamautama
merupakanmerupakan gerakangerakan pahatpahat majumaju dandan mundurmundur. . GerakGerak majumaju disebutdisebut
langkahlangkah kerjakerja, , gerakgerak mundurmundur disebutdisebut langkahlangkah tidaktidak kerjakerja..

2.2. GerakanGerakan feeding (feeding (langkahlangkah pemakananpemakanan))
gerakangerakan iniini menghasilkanmenghasilkan ketebalanketebalan tataltatal yang yang terpotongterpotong..

3.3. PengaturanPengaturan dalamnyadalamnya pemotonganpemotongan
pengaturanpengaturan iniini menghasilkanmenghasilkan kedalamankedalaman pemotonganpemotongan yang yang eraterat
kaitannyakaitannya dengandengan perencanaanperencanaan waktuwaktu pemesinanpemesinan..



JenisJenis--jenisjenis penyayatanpenyayatan yang yang bisabisa dilakukandilakukan untukuntuk prosesproses sekrapsekrap ( ( 
GambarGambar 5.1)  5.1)  yaituyaitu penyayatanpenyayatan permukaanpermukaan ((facingfacing), ), aluralur ((slottingslotting) ) 
dandan tanggatangga ((stepssteps). ). 



KomponenKomponen MesinMesin SekrapSekrap



BadanBadan mesinmesin
Merupakan keseluruhan mesin tempat mekanik Merupakan keseluruhan mesin tempat mekanik 
penggerak dan  tuas pengatur .penggerak dan  tuas pengatur .

MejaMeja mesinmesin
FungsinyaFungsinya merupakanmerupakan tempattempat kedudukankedudukan bendabenda kerjakerja
atauatau penjepitpenjepit bendabenda kerjakerja. . MejaMeja mesinmesin didukungdidukung dandan
digerakkandigerakkan oleholeh eretaneretan lintanglintang dandan eretaneretan tegaktegak. . 
EretanEretan lintanglintang dapatdapat diaturdiatur otomatisotomatis..

LenganLengan
Fungsinya untuk menggerakan pahat maju mundur. Fungsinya untuk menggerakan pahat maju mundur. 
Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat 
lengan. Kedudukan lengan diatas badan dan dijepit lengan. Kedudukan lengan diatas badan dan dijepit 
pelindung lengan agar gerakannya lurus.pelindung lengan agar gerakannya lurus.



EretanEretan PahatPahat
Fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan Fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan 
memutar roda pemutar maka pahat akan turun atau naik. memutar roda pemutar maka pahat akan turun atau naik. 
Ketebalan pamakanan dapat dibaca pada dial. Eretan dapat Ketebalan pamakanan dapat dibaca pada dial. Eretan dapat 
dimiringkan untuk penyekrapan bidang bersudut atau miring. dimiringkan untuk penyekrapan bidang bersudut atau miring. 
Kemiringan eretan dapat dibaca pada pengukur sudut eretan.Kemiringan eretan dapat dibaca pada pengukur sudut eretan.

PengaturPengatur kecepatankecepatan
FungsinyaFungsinya untukuntuk mengaturmengatur atauatau memilihmemilih jumlahjumlah langkahlangkah lenganlengan
mesinmesin per per menitmenit. . Untuk pemakanan tipis dapat dipercepat. Untuk pemakanan tipis dapat dipercepat. 
Pengaturan harus pada saat mesin berhenti.Pengaturan harus pada saat mesin berhenti.

TuasTuas panjangpanjang langkahlangkah
BerfungsiBerfungsi mengaturmengatur panjangpanjang pendeknyapendeknya langkahlangkah pahatpahat atauatau
lenganlengan sesuaisesuai panjangpanjang bendabenda yang yang disekrapdisekrap. . Pengaturan dengan Pengaturan dengan 
memutar tap ke arah kanan atau kiri.memutar tap ke arah kanan atau kiri.



TuasTuas posisiposisi pahatpahat..
TuasTuas iniini terletakterletak padapada lenganlengan mesinmesin dandan berfungsiberfungsi
untukuntuk mengaturmengatur kedudukankedudukan pahatpahat terhadapterhadap bendabenda
kerjakerja. . PengaturanPengaturan dapatdapat dilakukandilakukan setelahsetelah
mengendorkanmengendorkan pengikatpengikat lenganlengan

Tuas pengatur gerakan otomatis meja Tuas pengatur gerakan otomatis meja 
melintangmelintang

Untuk menyekrap secara otomatis diperlukan Untuk menyekrap secara otomatis diperlukan 
pengaturanpengaturan--pengaturan panjang engkol yang pengaturan panjang engkol yang 
mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi 
menjadi gerakan lurus meja. menjadi gerakan lurus meja. DenganDengan demikiandemikian mejameja
melakukanmelakukan gerakgerak ingsutaningsutan (Feeding)(Feeding). . 



JenisJenis--jenisjenis MesinMesin SekrapSekrap

Mesin sekrap yang sering digunakan adalah mesin sekrap Mesin sekrap yang sering digunakan adalah mesin sekrap 
horisontal. Selain itu ada mesin sekrap vertikal yang biasanya horisontal. Selain itu ada mesin sekrap vertikal yang biasanya 
dinamakan mesin dinamakan mesin Slotting / slotter. Slotting / slotter. Proses sekrap ada dua macam Proses sekrap ada dua macam 
yaitu  proses sekrap (yaitu  proses sekrap (shapershaper) dan ) dan PlanerPlaner. Proses sekrap dilakukan . Proses sekrap dilakukan 
untuk benda kerja yang relatif kecil, sedang proses untuk benda kerja yang relatif kecil, sedang proses planerplaner untuk untuk 
benda kerja yang besar. benda kerja yang besar. 

a.a. Mesin sekrap horisontal (Mesin sekrap horisontal (shapershaper))

Pada mesin ini pahat melakukan gerakan bolakPada mesin ini pahat melakukan gerakan bolak--balik, balik, 
sedangkan benda kerja melakukan gerakan ingsutan. sedangkan benda kerja melakukan gerakan ingsutan. 
Cocok untuk benda pendek dan tidak terlalu berat.Cocok untuk benda pendek dan tidak terlalu berat.



MesinMesin SekrapSekrap HorisontalHorisontal



b.b. MesinMesin SekrapSekrap VertikalVertikal ((SlotterSlotter) ) 
Mesin Sekrap jenis ini digunakan untuk pemotongan dalam, Mesin Sekrap jenis ini digunakan untuk pemotongan dalam, 
menyerut dan bersudut serta untuk pengerjaan permukaanmenyerut dan bersudut serta untuk pengerjaan permukaan--
permukaan yang sukar dijangkau. permukaan yang sukar dijangkau. GerakanGerakan pahatpahat daridari mesinmesin iniini
naiknaik turunturun secarasecara vertikalvertikal, , sedangkansedangkan bendabenda kerjakerja bisa bergeser bisa bergeser 
ke arah memanjang dan melintang. Mesin jenis ini juga dilengkapike arah memanjang dan melintang. Mesin jenis ini juga dilengkapi
dengan meja putar, sehingga dengan mesin ini bisa dilakukan dengan meja putar, sehingga dengan mesin ini bisa dilakukan 
pengerjaan pembagian bidang yang sama besar. pengerjaan pembagian bidang yang sama besar. 



MesinMesin SekrapSekrap VertikalVertikal ((SlotterSlotter))



c.c. MesinMesin SekrapSekrap EretanEretan ((PlannerPlanner)). . 
MesinMesin Planner Planner digunakan untuk mengerjakan  benda  kerja yang digunakan untuk mengerjakan  benda  kerja yang 
panjang dan besar (berat). Benda kerja dipasang pada eretan panjang dan besar (berat). Benda kerja dipasang pada eretan 
yang melakukan gerak bolakyang melakukan gerak bolak--balik, sedangkan pahat membuat balik, sedangkan pahat membuat 
gerakan ingsutan dan gerak penyetelan. Lebar benda ditentukan gerakan ingsutan dan gerak penyetelan. Lebar benda ditentukan 
oleh jarak antar tiang oleh jarak antar tiang –– tiang mesin. tiang mesin. 



MesinMesin SekrapSekrap EretanEretan ((PlannerPlanner))..



PrinsipPrinsip DasarDasar PemotonganPemotongan

Pahat bergerak maju mundur, bendaPahat bergerak maju mundur, benda kerja bergerak ke arah kerja bergerak ke arah 
melintang. Pemotongan hanya terjadi pada gerak langkah maju, padmelintang. Pemotongan hanya terjadi pada gerak langkah maju, pada a 

saat langkah mundur benda kerja bergesersaat langkah mundur benda kerja bergeser



BentukBentuk PahatPahat SekrapSekrap

a.a. PahatPahat sekrapsekrap kasarkasar luruslurus
b.b. PahatPahat sekrapsekrap kasarkasar lengkunglengkung



c.c. pahat sekrap datarpahat sekrap datar
d.d. pahatpahat sekrapsekrap runcingruncing



e.e. pahat sekrap sisipahat sekrap sisi
f.f. pahatpahat sekrapsekrap sisisisi kasarkasar
g.g. pahat sekrap sisi datar pahat sekrap sisi datar 



h.h. PahatPahat sekrapsekrap profilprofil



GeometriGeometri pahatpahat sekrapsekrap
αα = sudut bebas= sudut bebas
ββ = sudut mata potong (baji)= sudut mata potong (baji)
γγ = sudut buang= sudut buang
δδ = sudut potong (= sudut potong (αα + + ββ))



ElemenElemen DasarDasar ProsesProses SekrapSekrap



Pada proses sekrap gerak makan (f) adalah gerakan pahat per Pada proses sekrap gerak makan (f) adalah gerakan pahat per 
langkah penyayatan, kecepatan potong adalah kecepatan potong langkah penyayatan, kecepatan potong adalah kecepatan potong 
ratarata--rata  untuk gerak maju dan gerak kembali dengan rata  untuk gerak maju dan gerak kembali dengan 
perbandingan kecepatan (Rs) = Vm/Vr. perbandingan kecepatan (Rs) = Vm/Vr. HargaHarga RsRs <1. <1. (Gambar (Gambar 
6.14.), 6.14.), ElemenElemen dasardasar tersebuttersebut adalahadalah::

a.a. KecepatanKecepatan potongpotong ratarata--rata :rata :

ltlt = = lv+lw+lnlv+lw+ln
npnp = = jumlahjumlah langkahlangkah per per menitmenit

menitmm
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b.b. KecepatanKecepatan makanmakan :: d. d. kecepatankecepatan penghasilanpenghasilan
tataltatal

f = f = gerakgerak makanmakan

c.c. WaktuWaktu pemotonganpemotongan ::

pf nfv .=

f
c v

wt =

−

= vfaZ ..



TabelTabel Shaper Speeds Shaper Speeds dandan FeedsFeeds

0.38.015923000.30.01230100
Carbide 

0.25.010481600.51.0201860
H.S.S

mmIn.mftmmIn.mft

FeedSpeed per 
minuteFeed Speed per 

minute

Brass Cast iron

Cutting 
tool

0.30.012461500.25.01046150Carbide 

0.38.01515500.25.0102480H.S.S

mmIn.mftmmIn.mft

Feed Speed per minuteFeed Speed per 
minute

Tool steelMachine steel

Cutting 
tool


