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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, kepala baut hexagonal (M14) terbuat dari stainless steel

304 yang tersedia secara komersial digunakan, komposisi kimia, kuat tarik dan beban

torsi ditunjukkan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 [ISO 3506-1]

Tabel 3-1 Komposisi kimia bahan baut SS304 (wt%).

Bahan C Si Mn P Cr Ni Fe

Baut
304SS 0.06 0.50 1.70 0.04 18.30 8.20 Bal.

Tabel 3-2 Sifat mekanik baut M14 304SS dengan proses tempa dingin.
Tegangan tarik (N/mm2) Kekuatan torsi (N-m)

Baut SS304
(M14) 700 (min.) 65 (min.)

3.2. Proses Penelitian

3.2.1. Prosedur penelitian

Dalam penelitian ini, prosedur penelitian dapat dilihat dari diagram yang

ditunjukkan pada Gambar 3.1.

3.2.2. Pemberian beban torsi dan uji korosi retak tegang

Beban torsi pada baut dilakukan tingkat pemeberian torsi yang berbeda

(0,50,60,70, unit: Nm). Pengujian korosi retak tegang dalam larutan 45% magnesium
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klorida mendidih sesuai dengan standar laboratorium ATSM− G36, seperti yang

ditunjukkan pada Gambar 3.1. Empat spesimen dimasukan dalam tabung erlenmeyer

ddari, ditempatkan dalam round-bottomed labu segitiga di bagian bawah dari

platform pemanasan (termasuk kontrol suhu, perbedaanimana dibaguan bawah

diletakan pada alat pemanas otomatik. Temperatur dalam tabung dapat dikontrol

dengan termokopel hingga MgCl mencair dan mendidih pada temperatur 145 °C.

Lama waktu pengujian adalah 1 hari, 2 hari, dan 3 hari.

Gambar 3.1. Diagram aliran eksperimen

3.2.3. Pembuatan larutan MgCl

Penggunaan larutan 45%MgCl yang digunakan dalam penelitian ini mengacu

pada standar ASTM G-36, dimana 600 g magnesium klorida dan 15 mL air suling

dicampur. Lautan kemudian dimasukan bersama spesimen ke dalam tabung,

kemudian kondensor tipe allien modifikasi di pasang pada tutup tabung dengan
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tujuan untuk mencegah terjadinya keluarnya uap larutan pada saat larutan mendidih

dengan cara mengalirkan air dingin ke dalam tabung kondensor, lihat Gambar 3.2.

Gambar 3.1. Aparatus alat uji korosi retak tegang ASTM G-36

3.3. Analisis samples

3.3.1. Observasi dan analisis makroskopik

Spesimen dibersihkan dengan air kemudian dibilas dengan alkohol untuk

menghilangkan sisa garam pada spesimen dan dikeringkan dengan pengering paksa.

Kepala baut difoto secara makro.

3.3.2. Observasi dan analisis metalografi

Asam oksalat 10% digunakan untuk larutan etsa. Namun sebelum etsa

dilakukan penampang spesimen diamplas dengan kertas amplas dari ukuran 100

sampai 2500. Proses etsa dilakukan secara elektrolitik dengan menggunakan

lembaran platinum sebagai katoda dan spesimen anoda ditempatkan dalam gelas

ukur, penggunaan catu daya potensial +3V dan lamanya proses elektrolisi selama 1

menit. Permukaan spesimen dibersihkan dalam air dan alkohol dan pengeringan.
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Mikroskop optik (OM) digunakan untuk mengamati struktur mikro dari bentuk retak

dan pertumbuhan retak.

3.3.3. Pengambilan gambar dengan scanning mikroskop elektron (SEM) dan energi
dispersif spektroskopi (EDS) analisis

Untuk meningkatkan konduktivitas permukaan spesimen dilapisi dengan

platinum arus 40 A selama 20 detik. Spesimen ditempatkan ruang SEM, pengamtan

dengan SEM dan SEI untuk menganalisis elemen-elemen produk korosi pada

sample. Selain itu foto penampang patah spesimen diambil dengan SEM untuk

diamati permukaan morfologi permukaan patah dan retak dari hasil produk korosi.

3.3.4. XR-D analisis (XRD patterns)

Parameter analisi menggunakan XRD dilakukan dengan menggunakan

voltase 40 kV, 100 mA, sudut difraksi ( 20 derajat sampai 100 derajat,

langkah sudut 0,05 derajat dan i kecepatan 10 derajat per menit. Sinar X-ray dengan

Cu). Data intensitas (counts/detik, cps) terhadap sudut

difraksi dari hasil uji XRD kemudian diolah dengan menggunakan program Match

phase identification untuk mengetahui fasa-fasa yang terbentuk pada sampel.


