
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Baja

Besi dan baja merupakan suatu logam yang memiliki kandungan unsur utama

yang sama yaitu Fe. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada kandungan

kadar karbon. Penggunaan besi dan baja dewasa ini sangat luas mulai dari

peralatan yang sederhana seperti jarum, peniti sampai dengan alat alat dan

mesin berat, berikut ini disajikan klasifikasi baja menurut komposisi kimianya :

[Bolton, 1998]

1. Baja karbon (carbon steel)

a.) Baja karbon rendah (low carbon steel)

Baja karbon jenis ini biasa disebut machine, machinery dan mild steel

mengandung karbon antara 0,05 % sampai dengan 0,30 % dan memilki sifat

mekanik mudah ditempa dan dimesin. Pada kadar karbon 0,05 % - 0,20 %

baja ini banyak digunakan untuk pembuatan automobile bodies, buildings,

pipes, chains, rivets, screws dan nails. Dan pada kadar karbon

0,20 % - 0,30 % digunakan untuk pembuatan gears, shafts, bolts, forgings,

bridges dan buildings.

b.) Baja karbon sedang (medium carbon steel)
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Kekuatan baja karbon sedang lebih tinggi dibandingkan dengan baja karbon

rendah dengan kandungan kadar karbon 0,30 % - 0,60 %. Sifat mekanik yang

dimiliki baja karbon ini sulit untuk dibengkokkan, dilas dan dipotong. Baja

karbon sedang dengan kadar karbon 0,30 % - 0,40 % digunakan untuk

pembuatan connecting rods, crank pins dan axles. Pada kadar karbon 0,40 % -

0,50 % digunakan untuk pembuatan car axles, crankshafts, rails, boilers,

auger bits dan screwdrivers. Sedangkan pada kadar karbon 0,50 % - 0,60 %

digunakan untuk pembuatan hammers dan sledges.

c.) Baja karbon tinggi (high carbon steel)

Baja karbon tinggi biasanya disebut tool steel memiliki sifat mekanik sama

dengan baja karbon sedang. Kadar karbon yang terkandung dalam baja karbon

ini yaitu 0,60 % - 1,50 % biasa digunakan dalam pembuatan screw drivers,

blacksmiths hummers, tables knives, screws, hammers, vise jaws, knives,

drills, tools for turning brass and wood, reamers, tools for turning hard

metals, saws for cutting steel, wire drawing dies dan fine cutters.

2. Baja paduan (alloy steel)

Penambahan unsur pada baja antara lain bertujuan untuk menaikkan sifat

mekanik baja (kekerasan, keuletan, kekuatan tarik dan sebagainya) dan

meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia (oksidasi dan reduksi).

Baja paduan dapat diklasifikasikan menurut kadar karbonnya antara lain :

1. Low alloy steel ,5 %

2. Medium alloy steel, jika elemen paduannya 2,5 10 %

3. High alloy steel, jika elemen paduannya > 10 %
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B. Perlakuan Panas

Perlakuan panas merupakan kombinasi proses pemanasan suatu logam atau

paduan hingga mencapai temperatur tertentu yang kemudian didinginkan

berdasarkan cara tertentu. Proses perlakuan panas secara luas dapat

diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu proses perlakuan panas yang menghasilkan

kondisi seimbang dan proses perlakuan panas yang menghasilkan kondisi tidak

seimbang.

Proses perlakuan panas yang menghasilkan kondisi seimbang diantaranya adalah

pemijaran pembebas tegangan, pemijaran dingin (annealing), proses penormalan

baja (normalizing). Sedangkan proses perlakuan panas baja yang menghasilkan

kondisi tidak seimbang diantaranya adalah pengerasan baja (hardening),

penyepuhan (tempering), dan carburizing. [Vlack, 1994]

1. Pemijaran pembebas tegangan

Pemijaran tegangan dimaksudkan untuk pemanasan bahan sampai kira-kira

150 oC, lalu dipertahankan beberapa waktu lamanya pada suhu tersebut dan

sesudah itu didinginkan dalam dapur dengan perlahan-lahan. Tujuan dari

pengerjaan panas ini adalah untuk mengurangi tegangan dalam bahan yang

terjadi karena penempaan atau pengelasan atau karena penuangan. Hal ini

terjadi karena pada suhu tersebut atom memperoleh daya gerak yang lebih

besar dan oleh sebab itu, membentuk kisi Kristal yang tidak begitu tegang.

Pengerjaan pijar ini dilakukan untuk baja, baja tuang, dan besi tuang.

Penstabilan seringkali dilakukan setelah pengerasan untuk melepaskan

tegangan pada baja yang disebabkan pendinginan. [Timing, 1998]

2. Pemijaran dingin (annealing)
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Annealling dapat didefinisikan sebagai pemanasan pada suhu yang sesuai,

diikuti dengan pendinginan pada kecepatan yang sesuai. Hal ini bertujuan

untuk menginduksi kelunakan, memperbaiki sifat-sifat pengerjaan dingin, dan

membebaskan tegangan-tegangan pada baja sehingga diperoleh struktur yang

dikehendaki.

Sifat-sifat baja yang disebutkan pada definisi di atas dapat diartikan bahwa

baja harus dipanaskan melalui suhu pengkristalan kembali untuk

membebaskan tegangan-tegangan dalam baja. Kemudian mempertahankan

pemanasannya pada suhu tinggi untuk membuat sedikit pertumbuhan butir-

butiran dan suatu struktur lapisan austenit. Dan seterusnya didinginkan secara

perlahan-lahan untuk membuat suatu struktur lapisan perlit, menginduksi

kelunakan, dan memperbaiki sifat-sifat pengerjaan dingin. [Timing, 1998]

3. Proses penormalan baja (normalizing)

Proses ini dapat diartikan sebagai pemanasan dan mempertahankan

pemanasan pada suhu yang sesuai di atas batas perubahan, diikuti dengan

pendinginan secara bebas di dalam udara luar supaya terjadi perubahan ukuran

butir-butiran. Hal tersebut membuat struktur lebih seragam dan juga untuk

memperbaiki sifat-sifat mekanik baja tersebut. Pada proses ini baja dipanaskan

untuk membentuk struktur austenit, direndam dalam keadaan panas, dan

seterusnya didinginkan secara bebas di udara. [Timing, 1998]

4. Quenching

Quenching adalah porses pendinginan setelah mengalami pemanasan. Media

quenching dapat berupa air, air garam, oli dan lain-lain sesuai dengan material
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yang diquenching. Dimana kondisi sangat mempengaruhi tingkat kekerasan.

Pada quenching proses yang paling cepat akan menghasilkan kekerasan yang

tertinggi.

Jika suatu benda kerja diquench ke dalam suatu medium pendingin, lapisan

cairan disekeliling benda kerja akan segera terpanasi sehingga mencapai titik

didihnya dan berubah menjadi uap. Berikut adalah tiga tahap pendinginan :

[Piyarto, 2008]

Gambar 1. Diagram tahap pendinginan

a.) Tahap A (Vapor Blanket Stage)

Pada tahap ini benda kerja akan segera dikelilingi oleh lapisan uap yang

terbentuk dari cairan pendingin yang menyentuh permukaan benda. Uap yang

terbentuk menghalangi cairan pendingin menyentuh permukaan benda kerja.

Sebelum terbentuk lapisan uap, permukaan benda kerja mengalami

pendinginan yang sangat intensif. Dengan adanya lapisan uap, akan

menurunkan laju pendinginan karena lapisan terbentuk dan akan berfungsi

sebagai isolator.
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Pendinginan dalam hal ini terjadi efek radiasi melalui lapisan uap lama-

kelamaan akan hilang oleh cairan pendingin yang mengelilinginya. Kecepatan

menghilangkan lapisan uap semakin besar jika viskositas cairan semakin

rendah. Jika benda kerja didinginkan lebih lanjut, panas yang dikeluarkan oleh

benda kerja tidak cukup untuk tetap menghasilkan lapisan uap, dengan

demikian tahap B dimulai.

b.) Tahap B (Vapor Blanket Cooling Stage)

Pada tahap ini cairan pendingin dapat menyentuh permukaan benda kerja

sehingga terbentuk gelembung-gelembung udara dan menyingkirkan lapisan

uap sehingga laju pendinginan bertambah besar.

c.) Tahap C (Liquid Cooling Stage)

Tahap C dimulai jika pendidihan cairan pendingin sudah berlalu sehingga

cairan pendingin tersebut pada tahap ini sudah mulai bersentuhan dengan

seluruh permukaan benda kerja. Pada tahap ini pula pendinginan berlangsung

secara konveksi karena itu laju pendinginan menjadi rendah pada saat

temperatur benda kerja turun. Untuk mencapai struktur martensit yang keras

dari baja karbon dan baja paduan, harus diciptakan kondisi sedemikian

sehingga kecepatan pendinginan yang terjadi melampaui kecepatan

pendinginan kritis dari benda kerja yang diquench, sehingga transformasi ke

perlit atau bainit dapat dicegah.

5. Tempering

Proses temper adalah proses memanaskan kembali baja yang sudah dikeraskan

dengan tujuan untuk memperoleh kombinasi antara kekuatan induktilitas dan

ketangguhan yang tinggi.
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Proses temper terdiri dari memanaskan baja sampai dengan temperatur di

bawah temperatur A1 dan menahannya pada temperatur tersebut untuk jangka

waktu tertentu dan kemudian didinginkan di udara. Hasil penelitian

menunjukan bahwa pada saat temperatur dinaikkan, baja yang dikeraskan

akan mengalami 4 tahapan sebagai berikut : [Piyarto, 2008]

1. Pada temperatur antara 80 200 oC, suatu produk transisi yang kaya

karbon yang dikenal sebagai karbida berpresipitasi dari martensit

tetragonal sehingga menurunkan tetragonalitas martensit atau bahkan

mengubah martensit tetragonal menjadi ferit kubik. Perioda ini disebut

sebagai proses temper tahap pertama. Pada saat ini, akibat keluarnya

karbon volume martensit berkontraksi. Karbida yang terbentuk pada

perioda ini disebut sebagai karbida epsilon.

2. Pada temperatur antara 200 300 oC, austenit sisa mengurai menjadi

suatu produk seperti bainit. Penampilannya mirip martensit temper.

Perioda ini disebut sebagai proses temper tahap kedua. Pada tahap ini

volume baja meningkat.

3. Pada temperatur antara 300 400 oC, terjadi pembentukan dan

pertumbuhan sementit dari karbida yang berpresipitasi pada tahap pertama

dan kedua. Perioda ini disebut sebagai proses temper tahap ketiga. Perioda

ini ditandai dengan adanya penurunan volume dan melampaui efek yang

ditimbulkan dari penguraian austenit pada tahap yang kedua.

4.  Pada  temperatur antara 400 700 oC, pertumbuhan terus berlangsung dan

disertai dengan proses sperodisasi dari sementit. Pada temperatur yang

lebih tinggi lagi, terjadi pembentukan karbida kompleks pada baja-baja
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yang mengandung unsur-unsur pembentuk karbida yang kuat. Perioda ini

disebut sebagai proses temper tahap keempat. Perlu diketahui bahwa

rentang temperatur yang tertera pada setiap tahap proses temper adalah

spesifik. Dalam praktek, rentang temperatur tersebut bervariasi tergantung

pada laju pemanasan, lama penemperan, jenis dan sensitifitas pengukuran

yang digunakan. Disamping itu, tergantung juga pada komposisi kimia

baja yang diproses.

5. Pengerasan (hardening)

Hardening dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi, kekuatan

dan fatigue limit/strength yang lebih baik. Kekerasan yang dapat dicapai

tergantung pada kadar karbon dalam baja dan kekerasan yang terjadi akan

tergantung pada temperatur pemanasan (temperatur austenitising), holding

time dan laju pendinginan yang dilakukan serta seberapa tebal bagian

penampang yang menjadi keras banyak tergantung pada hardenability.

[Suratman, 1994]

Langkah-langkah proses hardening adalah sebagai berikut :

a.) Pemanasan (heating)

Pemanasan untuk baja karbon tinggi  20-30 oC di atas Ac-1 pada diagram Fe-

Fe3C, misalnya pemanasan sampai suhu 850 oC, tujuannya adalah untuk

mendapatkan struktur austenit sehingga dapat ditentukan struktur yang

diinginkan.
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[Sonawan, 2003]

Gambar 2. Diagram keseimbangan Fe-Fe3C

b.) Penahanan suhu (holding)

Holding time dilakukan untuk mendapatkan kekerasan maksimum dari suatu

bahan pada proses hardening dengan menahan pada temperatur pengerasan

untuk memperoleh pemanasan yang homogen sehingga struktur austenitnya

homogen atau terjadi kelarutan karbida ke dalam austenit dan difusi karbon

dan unsur paduannya.  Pedoman untuk menentukan holding time dari berbagai

jenis baja yaitu :

1. baja konstruksi dari baja karbon dan baja paduan rendah yang

mengandung karbida yang mudah larut, diperlukan holding time yang

singkat yaitu 5 15 menit setelah mencapai temperatur pemanasannya

dianggap sudah memadai.

2. baja konstruksi dari baja paduan menengah dianjurkan menggunakan

holding time 15 25 menit, tidak tergantung ukuran benda kerja.
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3. low alloy tool steel memerlukan holding time yang tepat agar kekerasan

yang diinginkan dapat tercapai. Dianjurkan menggunakan 0,5 menit per

milimeter tebal benda atau 10 sampai 30 menit.

4. high alloy chrome steel membutuhkan holding time yang paling panjang di

antara semua baja perkakas dan tergantung pada temperatur pemanasannya

serta diperlukan kombinasi temperatur dan holding time yang tepat.

Biasanya dianjurkan menggunakan 0,5 menit per milimeter tebal benda

dengan minimum 10 menit dan maksimum 1 jam.

5. hot work tool steel mengandung karbida yang sulit larut, baru akan larut

pada 100 oC. Pada temperatur ini kemungkinan terjadinya pertumbuhan

butir sangat besar, karena itu holding time harus dibatasi antara 15 30

menit.

6. high speed steel memerlukan temperatur pemanasan yang sangat tinggi

yaitu 1200 1300 oC. Untuk mencegah terjadinya pertumbuhan butir

holding time diambil hanya beberapa menit saja. Misalkan kita ambil

waktu holding adalah selama 15 menit pada suhu 850 oC.

c.) Pendinginan

Untuk proses hardening kita melakukan pendinginan secara cepat dengan

menggunakan media air. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur

martensit, semakin banyak unsur karbon maka struktur martensit yang

terbentuk juga akan semakin banyak karena martensit terbentuk dari fase

austenit yang didinginkan secara cepat. Hal ini disebabkan karena atom

karbon tidak sempat berdifusi keluar dan terjebak dalam struktur kristal dan
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membentuk struktur tetragonal yang ruang kosong antar atomnya kecil

sehingga kekerasannya meningkat.

[www.ok.or.id]

Gambar 3. Kurva pendinginan pada diagram TTT (Time Temperature

Transformation)

Dari diagram pendinginan di atas dapat dilihat bahwa dengan pendinginan

cepat akan menghasilkan struktur martensit karena garis pendinginan lebih

cepat daripada laju pendinginan kritis (critical cooling rate) yang nantinya

akan tetap terbentuk fase austenit (unstable). Sedangkan pada kurva 6 lebih

cepat daripada kurva 7 sehingga terbentuk struktur martensit yang

kekerasannya berkisar antara 600 750 BHN tetapi bersifat rapuh karena

tegangan dalam yang besar.
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Dengan proses hardening pada baja karbon tinggi akan meningkatkan

kekerasannya. Dengan meningkatnya kekerasan, maka efeknya terhadap

kekuatan adalah sebagai berikut :

1. kekuatan impak (impact strength) akan turun karena dengan meningkatnya

kekerasan, maka tegangan dalamnya akan meningkat. Karena pada

pengujian impak beban yang bekerja adalah beban geser dalam satu arah,

maka tegangan dalam akan mengurangi kekuatan impak.

2. kekuatan tarik (tensile strength) akan meningkat. Hal ini disebabkan

karena pada pengujian tarik beban yang bekerja adalah secara aksial yang

berlawanan dengan arah dari tegangan dalam sehingga dengan naiknya

kekerasan akan meningkatkan kekuatan tarik dari suatu material.

C. Pengujian Bahan

Pengujian bahan bertujuan mengetahui sifat-sifat mekanik bahan atau cacat pada

bahan/produk sehingga pemilihan bahan dapat dilakukan dengan tepat untuk suatu

keperluan. Cara pengujian bahan dibagi dalam dua kelompok yaitu pengujian

dengan merusak (destructive test) dan pengujian tanpa merusak (non destructive

test). [Amanto, 2006]

Pengujian dengan merusak dilakukan dengan cara merusak benda uji dengan cara

pembebanan/penekanan sampai benda uji tersebut rusak, dari pengujian ini akan

diperoleh informasi tentang kekuatan dan sifat mekanik bahan. Sedangkan

pengujian tanpa merusak dilaksanakan dengan memberi perlakuan tertentu

terhadap bahan uji atau produk jadi sehingga diketahui adanya cacat berupa retak

atau rongga pada benda uji/produk tersebut.
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1. Pengujian dengan merusak (destructive test) terdiri dari :

a.) Pengujian tarik (tensile test)

Tujuan dilakukan pengujian tarik yaitu untuk mengetahui kekuatan tarik

maksimum atau tegangan maksimum bahan (Ultimate Tensile Strenght).

Setelah dilakukan pengolahan data hasil pengujian tarik dapat diketahui pula

tegangan luluh (yield strength), tegangan putus (fracture strength) dan

regangan (strain). Secara kasar dapat pula diketahui apakah logam tersebut

termasuk liat, keras atau lunak setelah kita menganalisa grafik pengujian tarik

yang terekam dan bekas patahan benda uji tersebut. [Daryus, 2008]

Pelaksanaan pengujian tarik dilakukan pada mesin uji tarik dengan kekuatan

hidrolik mencapai 20 ton (20 kN). Benda uji tarik standar ditempatkan pada

alat pencekam di kedua ujungnya, pembebanan tarik searah sumbu benda uji

tarik, laju pembebanan diatur melalui panel kontrol hidrolik, dan panarikan

dilakukan sampai benda uji putus. Data hasil pengujian akan terekam pada

grafik hasil uji tarik berupa besar pembebanan, pertambahan panjang

(elongation), pengecilan penampang (reduction of area) dan elastisitas bahan.

b.) Pengujian bengkok (bending test)

Tujuan pengujian bengkok adalah untuk mengetahui ketahanan bengkok

suatu bahan. Pengujian dapat dilakukan terhadap logam keras/getas seperti

besi cor dan terhadap logam liat/ulet. Pelaksanaan pengujian logam

keras/getas dilakukan sampai benda uji patah, kemudian dihitung ketahanan

bengkoknya, sedangkan untuk logam liat pengujian dilaksanakan sampai

benda uji bengkok mencapai sudut tertentu (biasanya 30o, 60o atau 90o) atau

sampai benda uji berbentuk U. Pada kondisi pembengkokan seperti di atas



18

benda uji tidak boleh retak atau patah. Ketahanan bengkok dihitung dengan

rumus ; [Wardaya, 2002] = (kg/mm2)

dimana, Mb = P . L (kg mm)

Wb = (mm3)

keterangan : P : beban maksimum (kg)

L : jarak tumpuan (mm)

Mb : massa benda (kg mm)

Wb : momen tahan terhadap lengkung (mm3)

Defleksi atau jarak lenturan yang terjadi terhadap benda uji dipengaruhi oleh

nilai elastisitas bahan, untuk baja nilai modulus elastisitas umumnya

E = 21.000 kg/mm2. Besar defleksi dapat dihitung dengan rumus ; [Wardaya,

2002] f = .
(mm)  sehingga E = .

(kg/mm2)

untuk benda uji penampang bulat I = d (mm4)

keterangan : f : defleksi (mm)

P : beban penekanan (kg)

l   : jarak tumpu (mm)

E : modulus elastisitas bahan (kg/mm2)

I  : momen kelembaban (mm4)

c.) Pengujian impak (impact test)

Pengujian impak bertujuan untuk mengetahui ketahanan bahan menerima

energi pukulan secara tiba-tiba pada berbagai temperatur sehingga dapat
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ditentukan temperatur transisi dari sifat ulet dan sifat getas. Prinsip kerja

pengujian impak adalah memberikan energi pukulan yang dihasilkan dari

ayunan palu pemukul yang ditumbukan terhadap benda uji standar sampai

patah. Bahan-bahan yang tangguh (tough) menyerap banyak energi ketika

dipatahkan dan bahan-bahan yang getas (brittle) menyerap energi sangat

sedikit. Energi ayunan yang mematahkan benda uji merupakan energi yang

diterima, energi inilah yang kemudian dipakai untuk menentukan ketahanan

pukul benda uji yang dihitung dengan membaginya terhadap luas penampang

benda uji. Impact Strenght (IS) merupakan kemampuan bahan

menahan/meredam energi pukulan untuk tiap satuan luas penampang bahan.

Energi impak yang diukur dengan pengujian Charpy adalah usaha yang

dilakukan untuk mematahkan benda uji. Pada Impak, spesimen berubah

bentuk secara elastis sampai peluluhan tercapai (deformasi plastis) dan

sebuah zona plastis berkembang pada takikan. Ketika pengujian dilanjutkan,

perubahan spesimen oleh impak menyebabkan usaha pada zona plastis

mengeras. Hal ini meningkatkan tegangan dan regangan pada zona plastis

sampai spesimen patah.

Energi impak Charpy meliputi energi regangan elastis, usaha plastis yang

terjadi selama peluluhan dan usaha yang terjadi untuk menciptakan

permukaan patah. Energi elastis biasanya tidak merupakan bagian yang

signifikan terhadap energi total, dimana didominasi oleh usaha plastis.

Energi impak total tergantung pada ukuran dari benda uji. Standar ukuran

benda uji digunakan untuk membandingkan bahan-bahan yang berbeda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi energi impak antara lain : [Badaruddin,

2004]
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1. Kekuatan peluluhan dan keuletan

Peningkatan kekuatan luluh dari suatu logam melalui proses seperti

pengerjaan dingin, penguatan presipitasi dan penguatan penggantian atau

intersisi larutan pada umumnya menurunkan keuletan. Hal inilah yang

dinamakan kegagalan regangan plastis. Peningkatan kekuatan luluh oleh

mekanisme tersebut kemudian  akan menurunkan energi impak Charpy

ketika usaha plastis yang kecil dapat terjadi sebelum regangan pada zona

plastis yang cukup untuk mematahkan benda uji. Peningkatan kekuatan

luluh dapat juga mempengaruhi energi impak disebabkan oleh perubahan

mekanisme perpatahan. Gambar 4 memperlihatkan hubungan antara

tegangan dan regangan dimana kekuatan luluh akan mempengaruhi

keuletan bahan tersebut. Pada umumnya, kekuatan luluh logam berbanding

terbalik dengan keuletannya.

[Marrow, 1998]

Gambar 4. Diagram tegangan dan regangan
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2. Takikan

Takikan pada benda uji mempunyai dua efek tetapi keduanya dapat

menurunkan energi impak yaitu :

a. konsentrasi tegangan dari takikan menyebabkan peluluhan atau

deformasi plastis terjadi pada takikan. Suatu daerah plastis dapat

berkembang pada takikan, dimana akan menurunkan jumlah total

deformasi plastis pada benda uji. Hal ini menurunkan usaha yang

dilakukan oleh deformasi plastis sebelum perpatahan.

b. pembatasan deformasi pada takikan meningkatkan tegangan tarik di

zona plastis. Tingkat pembatasan tergantung pada kerumitan takikan

(kedalaman dan keruncingan). Peningkatan tegangan tarik mendorong

perpatahan dan menurunkan usaha yang dilakukan oleh deformasi

plastis sebelum perpatahan terjadi. Beberapa bahan lebih sensitif

terhadap takikan dibanding yang lain. Sebuah standar jari-jari ujung

takikan dan kedalaman takikan kemudian memungkinkan digunakan

untuk membandingkan antara bahan-bahan yang berbeda. Pengujian

impak Charpy kemudian mengindikasikan sensitifitas takikan dari suatu

bahan.

3. Suhu dan laju regangan

Sebagian besar energi impak Charpy terdiri dari usaha plastis peluluhan

benda uji. Hal ini dipengaruhi oleh faktor perubahan perilaku peluluhan

dari bahan, seperti halnya suhu dan laju regangan mempunyai efek pada

sifat dislokasi. Peningkatan kekuatan peluluhan oleh suhu rendah atau laju

regangan tinggi menurunkan keuletan dan energi impak Charpy. Kekuatan

peluluhan dari logam kubus badan terpusat (bcc) lebih sensitif terhadap
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laju regangan dan suhu dibandingkan dengan logam kubus sisi terpusat

(fcc). Energi impak Charpy logam bcc seperti pada baja karbon feritik

yang mempunyai ketergantungan yang kuat pada laju regangan dan suhu

dibandingkan dengan logam fcc, misalnya alumunium, tembaga dan baja

nirkarat austenitic.

4. Mekanisme perpatahan

Energi impak Charpy dipengaruhi oleh mekanisme perpatahan. Logam

biasanya patah dengan gabungan rongga mikro (Microvoid Coalescence),

dimana regangan plastis menyebabkan rongga pengintian di sekitar

inklusi, lihat gambar 5.a. Penggabungan ini tumbuh dan bergandengan

sampai terjadi kegagalan. Pada logam bcc, kegagalan dapat juga terjadi

oleh pembelahan (cleavage) sepanjang bidang kristal {001} pada tegangan

tarik kritis, lihat gambar 5.b.

( a )
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( b )

[Marrow, 1998]

Gambar 5. Struktur mikro mekanisme perpatahan a.) Microvoid

coalescence b.) Cleavage

Sebagaimana peningkatan kekuatan peluluhan logam, tegangan tarik pada

zona plastis dapat menjadi cukup besar untuk terjadinya pembelahan.

Mekanisme perpatahan pada baja karbon feritik kemudian akan berubah

dari penggabungan rongga mikro menjadi pembelahan dengan

meningkatnya kekuatan peluluhan. Hal ini dapat disebabkan oleh

peningkatan laju regangan atau penurunan suhu. Usaha dari perpatahan

pembelahan jauh lebih sedikit dari usaha perpatahan penggabungan rongga

mikro. Karena hal ini melibatkan lebih sedikit deformasi plastis.

Perubahan pada mekanisme perpatahan kemudian akan menyebabkan

transisi ulet ke getas secara tajam pada energi impak Charpy.

Pengujian impak Charpy digunakan untuk menentukan perilaku transisi ulet

ke getas dari suatu logam. Hal ini sangat penting untuk diwujudkan, dimana

transisi ulet ke getas didefinisikan dalam hubungan dengan energi patah.

Perpatahan getas adalah suatu energi patah yang rendah dan perpatahan ulet

adalah suatu energi patah yang tinggi. Beberapa hal yang membingungkan

sering terjadi karena kita dapat menggunakan istilah getas dan ulet untuk

menjelaskan mekanisme perpatahan. Gabungan rongga mikro adalah

mekanisme perpatahan ulet dan pembelahan adalah mekanisme perpatahan

getas. Bagaimanapun juga hal ini memungkinkan terjadi suatu perpatahan

getas energi rendah baik dengan gabungan rongga mikro ulet (pengerjaan

dingin tembaga) atau pembelahan getas (misal baja feritik pada suhu rendah).
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Seharusnya Anda selalu berhati-hati terhadap perbedaan kedua hal yaitu,

ketangguhan dan mekanisme perpatahan.

Kurva transisi ulet ke getas mencatat efek suhu pada energi perpatahan.

Energi impak pada umumnya menurun seiring menurunnya suhu dimana

kekuatan peluluhan meningkat dan kekuatan menurun. Sebuah transisi yang

tajam, dimana perubahan sejumlah besar energi untuk perubahan suhu yang

kecil, dapat terjadi ketika terdapat perubahan mekanisme perpatahan. Jika

bahan mempunyai transisi ulet ke getas yang tajam, kemudian suatu transisi

suhu dapat didefinisikan bahwa bahan tersebut ketangguhannya buruk. Ini

dapat digunakan sebagai panduan untuk penggunaan suhu yang minimum.

Hal ini sangat mudah terjadi pada bahan dengan transisi yang halus dari

lingkungan ulet ke getas.

Transisi suhu bisa didefinisikan dengan menggunakan energi impak rata-rata

antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Suatu transisi suhu dapat juga

didefinisikan menggunakan ekspansilateral benda uji (suatu pengukuran

sejumlah deformasi plastis) atau perubahan dalam bentuk permukaan

perpatahan. Sayangnya, perbedaan pengukuran pada bahan yang sama tidak

harus memberikan transisi suhu yang sama. Masalah ini merupakan salah satu

faktor utama dalam perkembangan mekanika perpatahan.

Pengujian impak Charpy juga dapat digunakan untuk memperkirakan

ketangguhan relatif dari bahan-bahan yang berbeda, misalnya baja dan

alumunium sebagai suatu alat untuk memilih bahan-bahan dalam desain. Hal

ini juga bisa digunakan sebagai kontrol kualitas untuk menjamin bahan

tersebut telah diproduksi mencapai tingkatan minimum ketangguhan spesifik.
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Pengujian impak ada dua metode yaitu metode Charpy dan metode Izod.

Kedua metode ini dapat memakai mesin yang sama tetapi cara penjepitan

(clamping) benda uji berbeda. Pada metode Charpy benda uji dijepit/ditumpu

pada kedua ujungnya, posisi benda uji mendatar, pukulan diarahkan pada

bagian tengah panjang benda uji. Pada metode Izod benda uji dijepit pada

salah satu ujungnya, benda uji posisi tegak, pukulan diarahkan pada ujung

benda uji yang bebas/tidak dijepit. Pada umumnya, patahan yang terjadi pada

benda uji dengan metode Charpy lebih sempurna dibandingkan dengan

metode Izod. Impact Strenght (IS) dapat dihitung dengan rumus ; [Wardaya,

2002] =
dimana, E = G x R cosE = G x R cosE = G x R (cos − cos )

A0 = lebar x tebal

keterangan : Eb :  energi ayunan yang diberikan  (kg m)

Et : energi ayunan terbuang (kg m)

Ei :  energi yang diterima (kg m)

A0 : luas penampang benda uji (mm2)
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[Yunus, 1998]

Gambar 6. a. Spesimen uji impak. b. Mesin uji impak dan metode

peletakan spesimen uji

d.) Pengujian lelah (fatigue test)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan bahan menahan

pembebanan dinamis, ketahanan bahan diukur terhadap jumlah siklus yang

mampu ditahan benda uji sampai benda uji tersebut patah, setara dengan

berapa lama bahan tersebut mampu bertahan menerima pembebanan dinamis.

Beban yang diterima benda uji dibedakan atas beban tarik, beban lengkung,

lengkung yang berputar dan puntiran.

e.) Pengujian kekerasan (hardness test)

Kekerasan adalah kemampuan bahan menahan penetrasi/penusukan/goresan

dari bahan lainnya (biasanya bahan pembanding standar/intan) sampai terjadi
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deformasi tetap. Pengujian kekerasan dapat dilakukan dengan berbagai

metode antara lain :

1. Pengujian kekerasan metode Brinell

Pengujian kekerasan Brinell dilaksanakan oleh alat uji Brinell dengan

memakai penetrator (identor) bola baja yang dikeraskan. Bola baja

tersebut ditekan terhadap benda uji dengan beban standar sampai

menimbulkan bekas/tapak penekanan yang tetap. Ukuran kekerasan

Brinell dihitung dengan cara beban yang diberikan dibagi luas tapak tekan.

Kekerasan Brinell (Brinell Hardness Number) dapat dihitung dengan

rumus ; [Wardaya, 2002] BHN = (kg/mm2)

keterangan : P  : beban (kg)

A : luas tapak tekan (mm2)

Pengujian Brinell diperuntukan menguji bahan-bahan logam lunak seperti

non ferro atau baja lunak (mild steel) tetapi jangan dipakai untuk logam

keras (di atas 400 BHN) sebab akan merusak identor. Untuk

menghasilkan pengujian yang akurat harus tepat dalam memilih identor

dan pembebanan serta memperhatikan syarat-syarat tertentu.

Tabel 1. Pemilihan identor terhadap tebal benda uji [Wardaya, 2002]

Tebal Benda Uji Diameter Identor

3 6 mm 2,5 mm

6 10 mm 5 mm

Lebih dari 10 mm 10 mm
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Tabel 2. Penentuan beban penekanan terhadap jenis bahan yang diuji

dan waktu pembebanan [Wardaya, 2002]

Bahan Benda Uji Beban (kg) Waktu (detik)

Baja lunak P = 30 D2 15

Logam non ferro dan

paduannya
P = 5 D2 30

Logam lunak (timah) P = 2,5 D2 100

Dari proses penekanan akan dihasilkan tapak tekan pada permukaan benda

uji, tapak tekan tersebut diproyeksikan pada layar mesin dengan

perbesaran 10 kali sampai 50 kali, diameter tapak tekan kemudian diukur

pada layar dengan memakai alat ukur dengan skala yang sesuai.

Pengukuran dilakukan sampai tapak tekan membekas dengan permanen.

Selanjutnya dihitung luas tapak tekan dengan rumus ; [Wardaya, 2002]BHN = ( √ ) (kg/mm2)

dimana, = ( − √ − ) (mm2)

keterangan : P : beban (kg)

D : diameter identor (mm)

d  : diameter tapak tekan (mm)

Contoh penulisan hasilnya ditulis HBN 10/3000/15 = 300

Artinya :

BHN : Brinell Hardness Number

10 : diameter bola baja identor 10 mm

3000 : beban 3000 kg

15 : penahanan beban 15 detik
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2. Pengujian kekerasan metode Vickers

Prinsip pengujian Vickers sama seperti pengujian Brinell. Dimana identor

ditusukan/ditekan terhadap benda uji dengan beban tertentu sampai

menghasilkan tapak/bekas penekanan yang permanen. Identor yang

dipakai adalah piramida intan dengan sudut puncak 136o. Bekas tapak

tekan diukur diagonalnya untuk dipakai menghitung luasnya. Kekerasan

Vickers dihitung dengan cara beban dibagi oleh luas penampang tapak

tekan. Untuk menghasilkan tapak tekan yang akurat pembebanan ditahan

15 detik untuk logam keras dan 30 detik untuk logam lunak/ulet.

[Wardaya, 2002] =
dimana, A = a2 (mm2)

a = 2 sin 68o . d

keterangan : a : panjang sisi tapak tekan (mm)

d : diagonal tapak tekan (mm)

Jadi, HV = 1,854 (kg/mm2)

Pengujian Vickers dapat dipakai untuk segala jenis bahan logam dan

berbagai ketebalan. Pembebanan dapat dipilih mulai 1 kg sampai 120 kg

tetapi yang sering dipakai adalah 30 kg, 50 kg dan 120 kg. Pemilihan

beban harus memperhatikan ketebalan bahan uji dan kekerasannya. Pada

dasarnya makin keras bahan uji makin besar beban dan untuk bahan uji

tipis lebih ringan beban. Hasil pengujian Vickers ditulis HV = 270 (contoh)

30. [Wardaya, 2002]

keterangan : HV : Hardness Vickers
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30 : beban yang dipakai

270 : nilai kekerasan Vickers

Pedoman penentuan beban dikaitkan dengan jenis bahan dan ketebalan

bahan uji, secara empirik dapat diambil berdasarkan tabel berikut.

Tabel 3. Hubungan jenis bahan uji, beban dan waktu pembebanan

[Waradaya, 2002]

Jenis Bahan Beban (kg) Waktu pembebanan

(detik)

Baja lunak (mild steel)
30, 50 20

Besi cor

Baja karbon tinggi

120 15Baja dikeraskan

Baja karbida

Tabel 4. Hubungan tebal benda uji dan beban [Wardaya, 2002]

Tebal Benda Uji (mm) Beban (kg)

1 6 30

6 10 50

Lebih dari 10 120
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3. Pengujian kekerasan metode Rockwell

Pengujian Rokwell berbeda prinsip dengan pengujian kekerasan Brinell

dan Vickers. Pada pengujian Rockwell kekerasan bahan ditentukan

berdasarkan dalamnya penembusan yang terjadi akibat penekanan identor.

Dalamnya penembusan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai

kekerasan bahan menurut skala Rockwell setelah dimanipulasi dengan

bilangan tertentu.

Identor yang dipakai yaitu bola baja yang dikeraskan dengan diameter

1/16 inci dan kerucut intan dengan sudut puncak 120o. Kedua identor ini

dipakai untuk menguji berbagai jenis bahan dengan ketentuan yang diatur

oleh skala yang berjumlah 16, akan tetapi yang paling banyak dipakai

hanya tiga skala saja yakni skala A, B dan C sehingga masing-masing

disebut pengujian Rockwell A, B dan C, ketiganya dianggap sudah dapat

mewakili keseluruhan skala yang ada.

Pemakaian skala Rockwell A, B dan C dihubungkan dengan jenis bahan

yang diuji dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Pemakaian pengujian Rockwell [Wardaya, 2002]

Skala Identor Beban

(kg)
Bahan yang Diuji

A Intan kerucut 60
Baja keras hasil pengerasan kulit

atau baja keras tipis/pelat.

B
Bola baja 1/16

inci
100

Baja lunak, logam non ferro dan

paduannya
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C Kerucut intan 120
Baja keras atau hasil pengerasan

baja karbida

4. Pengujian kekerasan metode Skleroskop Shore

Prinsip Pengujian kekerasan dengan Skleroskop Shore adalah dengan cara

mengukur tinggi pantulan bobot seberat 1,5 gram (baja yang beujung

intan) yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu (kira-kira 20 cm) terhadap

permukaan benda uji. Tinggi pantulan dibaca melalui tabung kaca yang

diberi garis-garis skala ukuran kekerasan. Cara ini cocok dilakukan untuk

menguji kekerasan benda uji tipis atau baja hasil pengerasan kulit atau

menguji kekerasan hasil pelapisan khrom. Pengujian ini juga tidak

meinggalkan bekas/cacat sehingga tidak merusak tampilan produk jadi.

5. Pengujian kekerasan metode Poldi Hammer

Prinsip Pengujian Poldi Hammer adalah dengan cara menumbukan bola

baja kecil (diameter 1,5 mm) memakai kekuatan pegas terhadap

permukaan benda uji, pada benda uji akan meninggalkan bekas tumbukan.

Ukuran diameter bekas tumbukan tersebut kemudian diukur dan dirujuk

terhadap tabel standar untuk menentukan kekerasan bahan yang diuji.

2. Pengujian tanpa merusak (non destruktive test) terdiri dari:

a. Dye Penetrant Test

b. Electro Magnetic Test

c. Ultrasonic Test

d. Sinar Rongent
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Pengujian bahan yang dilakukan untuk mengetahui struktur mikro dan komposisi

bahan dilakukan dengan cara Metalografis dan Spectrograf.

Pengujian tersebut di atas memerlukan piranti keras maupun piranti lunak yang

baku dan terstandar sehingga hasil pengujian dapat diterima berbagai kalangan

dan dapat dijadikan acuan sebagai data dalam perancangan sistem maupun

produk.


