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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 PLC Vertical Boring

Mesin Vertical Boring adalah mesin pembubutan yang digunakan pada

pabrik PT. Boma Bisma Indra. Mesin ini digunakan untuk pelebaran lobang

silindris dan digunakan untuk proses pembubutan dengan posisi benda kerja

vertikal. Mesin Vertical Boring ini menggunakan PLC sebagai pengendali sistem

kerja dari mesin Vertical Boring. Gambar 4.1 berikut adalah mesin Vertical

Boring yang digunakan pada pabrik PT. Boma Bisma Indra.

Gambar 4.1 Mesin Vertical Boring pada pabrik PT. Boma Bisma Indra

4.2 Sistem Kontrol Mesin Vertical Boring

Setiap mesin yang mengggunakan PLC membutuhkan sistem kontrol yang

sesuai dengan karakteristik mesin tersebut. Sama halnya dengan PLC pada meisn

vertical boring memiliki kebutuhan kontrol yang sesuai dengan fungsi mesin
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vertical boring. Gambar 4.2 berikut adalah sketsa yang menggambarkan

komponen dari sistem kerja vertical boring.

Input Numerik

Input Manual

Modul PLC Siemens S7-200

Housting

Vertical Slide
Rail Head

Cross Rail
Vertical Tool Post

Cross Slide

Side Tool Head
Work Piece

Rotating Table

Bed

Gambar 4.2 Sistem Kerja Vertical Boring
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Dari Gambar  4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa vertical boring mendapat

input dari input manual atau input numerik. Perbedaan antara input manual dan

input numerik yaitu input manual dioperasikan sepenuhnya oleh operator.

Operator mengoperasikan vertical boring pertahap. Sedangkan input numerik

dioperasikan oleh operator yang bertugas menginputkan nilai axis X dan Y sesuai

dengan hasil yang diinginkan.

Kemudian data Input manual atau Input numerik masuk ke PLC S7-200.

Setelah itu data tersebut diolah dan dioutputkan oleh PLC S7-200 yang terhubung

oleh vertical boring. Sehingga vertical boring bekerja sesuai dengan input yang

diinginkan.

4.3 Alat Pendukung Sistem Kerja Vertical Boring

4.3.1 CNC Controller (bawah)

CNC Controller adalah bagian dari sistem kerja mesin vertical

boring. Alat ini digunakan untuk kontrol manual dalam mengatur posisi bor

sebelum mesin vertical boring bekerja oleh operator. Alat ini juga sebagai

kontrol dimulai, menunda atau menghentikan kerja mesin vertical boring

secara manual. Pada CNC Controller ini dilengkapi beberapa tombol yang

digunakan untuk kontrol mesin vertical boring. Tombol-tombol tersebut

antara lain tombol power, reset, emergency, pengaturan posisi bor,

pemberian air atau pelumas jika dibutuhkan dan tombol-tombol fungsi

untuk mengatur posisi meja kerja yang salah satunya fungsi-fungsi tombol

untuk mengatur kecepatan atau rpm meja kerja. Gambar 4.3 berikut

merupakan CNC Controller pada pabrik PT Boma Bisma Indra pada bagian

bawah mesin vertical boring.



43

Gambar 4.3 CNC Controller pada pabrik PT Boma Bisma Indra(bawah)

4.3.2 CNC Controller (atas)

CNC Controller yang ke 2 adalah panel manual yang terletak pada

tiang bor dari mesin vertical boring. Fungsi dari CNC Controller ini serupa

dengan CNC Controller sebelumnya. Tujuan adanya CNC Controller ini

adalah agar posisi bor lebih presisi dalam pengaturannya,  biasanya CNC

Controller ini digunakan ketika operator kurang jelas pada posisi mana

bagian benda yang akan di bor. Fungsi tombol pada CNC Controller ini

tidak sebanyak CNC Controller sebelumnya. Tombol pada CNC Controller

ini hanya terdapat tombol start dan stop untuk meja kerja, pemberian

pelumas, tombol start untuk bor, dan beberapa fungsi tombol untuk

mengatur posisi bor dengan CNC Controller ini. Gambar 4.4 berikut

merupakan CNC Controller pada pabrik PT Boma Bisma Indra pada bagian

atas mesin vertical boring.
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Gambar 4.4 CNC Controller pada pabrik PT Boma Bisma Indra(atas)

4.3.3 Digital Read Out (DRO)

Digital Read Out (DRO) adalah sebuah komputer kecil yang

biasanya dilengkapi dengan keyboard terintegrasi dan beberapa sarana

representasi numerik. Alat ini membaca sinyal yang dihasilkan oleh encoder

linier (atau seringkali oleh encoders rotary) dipasang ke beberapa axis

mesin. Alat ini digunakan untuk melacak posisi benda kerja (penggilingan

dan sejenisnya) atau posisi alat (mesin bubut dan penggiling). Gambar 4.5

berikut adalah DRO pada pabrik PT Boma Bisma Indra.

Gambar 4.5 Digital Read Out pada pabrik PT Boma Bisma Indra
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4.3.4 PLC Siemens S7-200

PLC ini digunakan sebagai kontrol utama dalam proses kerja mesin

vertical boring. Alat ini terhubung dengan panel input, DRO dan mesin

vertical boring itu sendiri. Pada alat ini terdapat input yang berasal dari

panel input dan DRO yang kemudian akan diolah sesuai dengan program

yang terdapat pada alat dan kemudian dioutputkan atau dieksekusi oleh

mesin verical boring sesuai dengan perintah program. Gambar 4.6 berikut

merupakan bagian dalam Panel PLC Siemens S7-200.

Gambar 4.6 Panel PLC Siemens S7-200

4.4 Sensor Pendukung Sistem Kerja Vertical Boring

Sensor –sensor yang di gunakan sebagai pendukung sistem kerja pada mesin

Vertical Boring sebagai berikut :

1. LIMIT SWITCH (YAMATAKE)

Limit Switch digunakan untuk memberi batas pada vertical boring, yaitu

batas atas, bawah, kanan, dan kiri. Merek Limit Switch yang digunakan

adalah Yamatake.
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2. ROTARY SWITCH (FUJITSU)

Rotary Switch lebih banyak digunakan ketika menggunakan DRO karena

Rotary Switch akan bekerja sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan

oleh operator. Merek Rotary Switch yang digunakan adalah Fujitsu.

3. LINE FILTER (TDK)

Line filter befungsi sebagai filter tegangan masukan, tujuan utamanya untuk

menghilangkan frekuensi-frekuensi liar pada listrik yang dimungkinkan bisa

mengganggu kerja dari servopack. Merek Line Filter yang digunakan adalah

TDK.

4. CAM SWITCH(KRAUSNAIMER)

Cam Switch digunakan sebagai saklar pada CNC controller atas dan bawah.

Contoh penggunaan cam switch pada CNC controller yaitu memilih arah

putaran motor, memilih air atau pelumas, memilih arah gerak bor (kanan, kiri,

atas, bawah).Merek Cam Switch yang digunakan adalah Krausnaimer.

5. PUSHBUTTON SWITCH

Pushbutton disini digunakan di CNC controller atas dan bawah.  Pushbutton

digunakan untuk memberikan inputan pada PLC Siemens S7-200.

4.5 Allocation List (Input/Output)

Untuk merancang sistem otomatis dengan PLC, selain menyusun hal-hal

yang menjadi kebutuhan control, lalu diagram alir, diperlukan juga allocation list

atau daftar input/ouput. Hal ini berguna dalam pembuatan program PLC, sehingga

variabel-variabel yang digunakan pada program sesuai dengan input dan output

pada PLC. Dengan begitu diharapkan program dapat berjalan sesuai yang

diinginkan. Selain itu, allocation list juga di gunakan sebagai dasar dalam
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perancangan dan pemasangan diagram listrik pada PLC. Allocation list pada tiap

tipe PLC selalu berbeda satu sama lain, terutama alamat input dan output program

dan diagram listrik. Pada proyek PLC Siemens S7-200 ini digunakan 4 jenis

alamat pada allocation listnya. Alamat yang di gunakan adalah timer (T), input (I),

output (Q) dan internal variable (M). Tebel berikut adalah alamat dan jumlah

alamat pada PLC Siemens S7-200.

Tabel 4.1 Allocation List Range

No Name Range
1. Timer T0 – T64
2. Input I0.0 – I31.7
3. Output Q0.0 – Q31.7
4. Interval Variable M0.0 – M31.7

Port allocation list yang berhubungan dengan I/O diagram listrik yang di

cantumkan pada laporan ini adalah sebagian dari allocation list untuk menjalankan

mesin vertical boring pada pabrik  PT. Boma Bisma Indra. Port allocation list

tersebut akan dijabarkan di halaman lampiran.

4.6 Instalasi  S7-200

Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang instalasi CPU Siemens S7-200

mulai dari  pemasangan power, pemasangan dan pelepasan Siemens S7-200 ,

penyambungan RS-232/ PPI Multi Master Cable dan pengamanan Siemens S7-

200 dari panas,tegangan tinggi dan gangguan kelistrikan.

4.6.1 Pemasangan Power

Langkah pertama adalah menyambungkan S7-200 ke sumber

tegangan.  Seperti gambar 4.7 menjelaskan pemasangan power untuk

masing-masing model DC atau AC dari CPU S7-200. Sebelum memasang
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atau melepas alat listrik apapun pastikan bahwa tegangan ke alat tersebut

sudah dimatikan.

Gambar 4.7  Pemasangan power untuk masing-masing model

4.6.2 Pemasangan CPU Siemens S7-200

Untuk melakukan pemasangan CPU Siemens S7-200 dapat

dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut :

1. Tempatkan, telusuri dan tekan lubang pemasangan dengan

menggunakan dimensi pada tabel 4.2 dibawah.

2. Amankan modul ke dalam panel, gunakan skrup yang sesuai.

3. Jika menggunakan expansion module ke port konektor expansion

module di bawah access door.
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Tabel 4.2 Dimensi Pemasangan

4.6.3 Pelepasan CPU Siemens S7-200

Selain pemasangan, akan dijabarkan pula bagaimana cara pelepasan

dari CPU Siemens S7-200. Untuk melakukan pemasangan CPU Siemens

S7-200 dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut :

1. Cabut power dari CPU Siemens S7-200

2. Cabut semua kabel yang terpasang pada modul. Antara CPU dan

expansion module masing-masing memiliki removable connector yang

dapat mempermudah pelepasan.

3. Jika expansion module terhubung dengan unit yang sedang dilepas,

buka access cover door  dan putus sambungan kabel ribbon expansion

module dari modul yang berdekatan.

4. Lepas skrup atau buka DIN clipnya.

4.6.4 Penyambungan RS 232/PPI Multi Master Cable

Berikut ini akan dijabarkan cara menghubungkan S7-200 dengan RS

232 serta dapat dilihat pada gambar 4.8 cara menghubungkan RS-232 / PPI
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kabel Multi-Master S7-200 ke perangkat pemrograman yang ditunjukan

berikut:

1. Hubungkan konektor RS-232 dari RS-232 / PPI kabel Multi-Master ke

port komunikasi perangkat pemrograman. (Untuk contoh ini, terhubung

ke COM 1).

2. Hubungkan konektor RS-485 dari kabel RS-232 / PPI Multi-Master ke

Port 0 atau Port 1 dari S7-200.

3. Pastikan bahwa switch DIP RS-232 / PPI kabel Multi-Master terpasang

seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.8 berikut.

Gambar 4.8 Cara menghubungkan RS-232 / PPI kabel Multi-Master

4.6.5 Mengamankan S7-200 Dari Panas, Tegangan Tinggi Dan

Gangguan Kelistrikan

Sudah menjadi aturan umum untuk meletakkan perangkat dari

sistem, bahwa selalu  memisahkan perangkat yang menghaslkan tegangan

tinggi dan gangguan kelistrikan yang tinggi dari perangkat bertegangan

rendah, seperti S7-200 yang merupakan alat bertipe logic.
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Ketika mengkonfigurasi tata letak S7-200 dalam panel,

pertimbangkan perangkat yang menghasilkan panas dan tempatkan alat

bertipe elektronik di tempat yang lebih dingin dari panel. Mengoperasikan

alat elektronik di lingkungan bersuhu tinggi akan memperlama umur alat.

Pertimbangkan juga routing kabel untuk perangkat di panel. Hindari

menempatkan kabel sinyal tegangan rendah dan kabel komunikasi di tempat

yang sama dengan AC kabel listrik dan energi tinggi.

4.7 Pemasangan Input Dan Output PLC

Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai pemasangan input dan output pada

PLC. Komponen yang digunakan sebagai input adalah push button switch, limit

switch, cam switch dan presser switch. Sedangkan komponen yang digunakan

sebagai output adalah led, relay, push button switch, feed controller, selenoid

valve dan electromagnetic contractor. Pemasangan input dan output tersebut

adalah bentuk akhir dari proses pemasangan yang dimaksudkan untuk

menjalankan PLC atau mesin PLC. Pada proyek kali ini PLC yang digunkan

adalah PLC dari Siemens dengan tipe Siemens S7-200.

Mengingat etika dari rahasia dagang, terutama pada perusahaan tempat

penulis melaksanakan kerja praktek, perancangan input dan output yang

dicantumkan pada laporan ini tidak seluruhnya dari perancangan input dan output

untuk menjalankan mesin vertical boring pada pabrik PT. Boma Bisma Indra.

Perancangan input dan output tersebut akan dijabarkan di halaman lampiran.


