
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Korosi

Korosi secara umum mempunyai pengertian sebagai kerusakan yang terjadi pada

material yang terjadi akibat adanya reaksi kimia.  Proses korosi yang terjadi pada

material yang terbuat dari bahan logam disebabkan karena adanya proses

pelepasan elektron pada logam (anoda) yang kemudian elektron tersebut diterima

oleh logam lain (katoda).  Proses tersebut terjadi apabila adanya zat yang bersifat

sebagai elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar listrik.  Korosi adalah suatu

fenomena kompleks yang terjadi tidak hanya pada material yang terbuat dari

logam dan non logam.  Korosi secara umum diketahui terjadi pada permukaan

logam yang disebut general corrosion (Ashadi H.E 2002).

Syarat terjadinya korosi adalah apabila suatu logam, misalnya seng, direaksikan

dengan asam klorida maka akan terjadi reaksi sebagai berikut:

Zn + 2 HCl ZnCl2 (1)

Reaksi diatas tampaknya seperti reaksi kimia biasa, akan tetapi asam klorida dan

seng klorida larut dalam larutan elektrolit sehingga reaksinya dapat ditulis lagi

sebagai berikut:
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Zn + 2H+ + 2Cl Zn++ + 2Cl + H2 (2)

Dalam reaksi (2) ini terlihat bahwa ion klorida tidak ambil bagian dalam proses

korosi seng, sehingga reaksinya dapat ditulis lagi sebagi berikut:

Zn + 2H+ Zn++ + H2 (3)

Dari reaksi (3) dapat dilihat bahwa salam proses korosi terdapat dua jenis reaksi

yang terjadi bersamaan yaitu reaksi redoks (reduksi-oksidasi):

Zn Zn++ + 2e      (oksidasi) (4)

2H+ + 2e H2 (reduksi) (5)

Zn + 2H+ Zn++ + H2 (6)

Reaksi (4) adalah reaksi oksidasi dari proses terkorosinya logam seng yang terjadi

di daerah yang bersifat anodik atau anoda, karena itu disebut reaksi Anodik.

Reaksi (5) yang berlangsung serempak, adalah reaksi reduksi yang juga disebut

reaksi katodik dan terjadi di daerah yang bersifat katodik atau katoda. Sedangkan

korosi pada logam besi, reaksi yang terjadi adalah:

Anoda  : Fe(S) Fe2+
(S) + 2e (7)

Katoda : O2(g) + 2H2O(l) + 4e 4OH-
(l) (8)

Reaksi keseluruhan yang terjadi adalah :

2Fe(S) + 2H2O(l) + O2(g) 2Fe(OH)2 (9)
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Endapan yang terjadi yaitu 2Fe(OH)2, tetapi pada tahap ini endapan tidak dalam

bentuk sempurna karena masih bereaksi dengan H2O dan O2 dimana air dan

oksigen berperan sebagai katalis, maka reaksi akhir yang terjadi adalah:

2Fe(OH)2 + H2O +O2 2Fe(OH)3 (10)

Produk akhir sebagi bentuk karat itu sendiri adalah 2Fe(OH)3 (Sebayang S.B).

Eksperimen telah menunjukkan besi tidak akan berkarat ketika berada dalam

udara kering maupun di dalam air yang bebas dari larutan oksigen.  Tetapi baik air

dan oksigen adalah sangat penting dalam proses korosi.  Pengamatan lebih lanjut

mengungkapkan bahwa:

(1) Kehadiran dari suatu elektrolit di dalam air mempercepat korosi, terutama

sekali ketika campuran adalah acidik;

(2) Logam yang diberi beban, lebih cepat terkorosi dibandingkan dengan yang

tidak diberi beban;

(3) Logam yang menerima perlakuan panas akan lebih cepat terkorosi

dibandingkan dengan yang tidak menerima perlakuan panas;

(4) Korosi pada besi dapat dipengaruhi oleh sejumlah anion, mencakup PO4
-3,

CrO4
-2 dan OH- dan,

(5) Logam yang bersentuhan dengan logam aktif cepat terkorosi dibandingkan

dengan logam biasa yang diberi pelapisan. (NACE. 1979)
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1. Jenis-jenis korosi

Korosi pada logam terjadi dengan berbagai format dan umumnya jenis korosi

mudah dikenali. Secara umum, semua proses korosi selalu melibatkan korosi (1),

(2), dan (3).  Jenis karatan dapat mungkin digolongkan menurut reaksi katodik

atau anodik yang terjadi atau oleh faktor penyebab korosi yang dominan.

a. Korosi Seragam

Korosi seragam atau korosi umum (uniform corrosion) adalah proses korosi yang

memperlihatkan pengikisan seragam yang mana proses tersebut terjadi tidak pada

satu tempat atau lokal melainkan pada permukaan logam.  Jenis ini merupakan

bentuk korosi yang sering terjadi dan terlihat pada awalnya merupakan penetrasi

tunggal, tetapi melalui pengamatan yang lebih teliti terlihat bahwa seluruh

permukaan material telah mengalami korosi.

Korosi seragam

Gambar 1. Penggunaan atau penipisan permukaan material

b. Korosi Sumuran (pitting corrosion)

Korosi sumuran adalah korosi lokal yang secara selektif menyerang bagian

permukaan logam yang:
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(a) Selaput pelindungnya tergores atau retak akibat perlakuan mekanik

(b) Mempunyai tonjolan akibat dislokasi atau slip yang disebabkan oleh tegangan

tarik yang dialami atau tersisa.

(c) Mempunyai komposisi heterogen dengan adanya inklusi, segregasi atau

presipitasi.

Gambar 2. Skema proses terjadinya korosi  pitting pada besi

Korosi sumuran tidak dapat diprediksi, korosi ini bergantung pada banyaknya

produk pengkorosi yang menempel pada material.  Sebagaimana akan kita lihat

gambar tiga, produk korosi sesungguhnya adalah suatu campuran dari sejumlah

bahan kimia.  Korosi sumuran juga sangat tergantung dari metalurgi dari suatu

logam yang menandakan ketahanan suatu material dan kodisi lingkungan yang

sangat berpengaruh terhadap korosivitas pada logam (J. Chemberlon 1991).
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Gambar 3. Mekanisme sumuran akibat aerasi-diferensial di bawah butir air

a. korosi umum di seluruh permukaan logam yang basah menyebabkan

berkurangnya kondisi oksigen dalam elektrolit di dekatnya.

b. Karena lebih panjangnya lintasan yang harus ditempuh oleh oksigen untuk

mencapai bagian tengah maka bagian ini menjadi anoda.  Akhirnya pelarutan

logam terjadi di bagian tengah titik air dan ion-ion hidroksil menyebabkan

penumpukan produk korosi di seputar lubang sumuran dan cincin karat.

c. Korosi Celah

Dimasa lampau, penggunaan istilah korosi celah (crevice corrosion) dibatsi hanya

untuk serangan terhadap paduan-paduan yang oksidasinya terpasifkan oleh ion-

ion agresif seperti klorida dalam celah-celah atau daerah-daerah permukaan logam

yang tersembunyi sebagaimana terlihat pada gambar empat. Serangan dalam

kondisi serupa terhadap logam tidak terpasifkan dahulu disebut korosi aerasi

diferensial.
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Gambar 4. Skema korosi celah pada logam

Korosi aerasi-diferensial dan korosi sel kosentrasi adalah istilah-istilah yang

merujuk ke aspek-aspek mekanisme korosi di dalam celah atau retakan.

Sedangkan nama-nama lain yang kurang umum timbul dari situasi-situasi khusus

di tempat korosi celah ditemukan, misalnya, korosi deposit, korosi retakan, korosi

paking, korosi antarmuka, korosi tapal, korosi garis air, dan korosi pasak.  Jadi

definisi yang umum dan baik untuk korosi celah adalah serangan yang terjadi

karena sebagian permukaan logam terhalang atau terasing dari lingkungan di

banding bagian lain logam yang menghadapi elektrolit dalam volume besar.

2. Korosi Atmosfer

Korosi merupakan fenomena kerusakan suatu material akibat material tersebut

bereaksi secara kimia dengan lingkungannya yang tidak mendukung. Korosi

atmosfer didefinisikan sebagai korosi atau penurunan tingkat mutu suatu material

yang disebabkan oleh udara dan juga polusi. Secara umum korosi atmosfer dibagi

menjadi tiga kategori yaitu pada keadaan kering lembab dan basah.

Korosi dapat berlangsung apabila semua komponen sel elektrokimia tersedia yaitu

anoda, katoda, dan elektrolit seperti dijelaskan sebelumnya.  Apabila salah satu
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dari komponen tersebut tidak ada, maka korosi tidak akan berlangsung.

Lingkungan yang tidak mendukung yang dapat menyebabkan korosi dapat

berubah kadar pH yang rendah, banyaknya kandungn unsur klorida bebas, sulfat

dan beberapa faktor lingkungan lainnya.

a. Korosi Kering

Korosi ini terjadi tanpa kehadiran air, penyebab terjadinya korosi adalah

temperatur tinggi dan gas penyebab korosi (karbondioksida dan sulfurdioksida).

Proses korosi kering yang paling nyata adalah reaksi logam dengan oksigen di

udara.  Walaupun nitrogen menjadi unsur utama yang membentuk udara,

perannya tidak penting ketika logam dipanaskan di udara, karena pengaruh

oksigen lebih dominan.  Pada temperatur tinggi, nitrogen memang bereaksi

dengan kromium, aluminium, titanium, molybdenum, dan tungsten.

Reaksi yang terjadi pada besi dalam keadaan kering dengan keadaan temperatur

tinggi, sekitar 600OC, adalah sebagai berikut:

2Fe + O2 2FeO (11)

6Fe + O2 2Fe3O4 (12)

4Fe3O4 + O2 6Fe2O3 (oksid besi) (13)

Oksigen mudah bereaksi dengan kebanyakan logam, meskipun energi termal yang

dibutuhkan untuk menghasilkan laju oksidasi yang bermakna bagi perekayasa

mungkin sangat bervariasi untuk logam-logam yang berbeda pada temperatur

yang sama.



14

b. Korosi Lembab

Korosi ini mengarah pada tingkat uap yang terdapat dalam udara dan peningkatan

kadar uap.  Ketika kelembaban mencapai tingkat kritis, sekitar 70% kelembaban

relatif, terjadi pembentukan lapisan pada logam, yaitu berupa elektrolit yang

bekerja sebagai pemindah arus.  Nilai kritis bergantung pada tingkat kebersihaan,

kadar garam atau pencemaran lain yang higroskopik dan dapat menyerap air pada

kelembaban relatif yang kecil. Jika kelembaban lebih dari 80%, karat pada besi

dan baja menjadi higroskopik (menyerap air) dan dengan demikian laju serangan

meningkat lagi (J. Chemberlon.1991).

c. Korosi Basah

Korosi basah terjadi ketika adanya kantung air atau lapisan air yang tidak terlihat

yang terbentuk pada permukaan logam karena cipratan air laut, hujan atau embun.

Reksi yang dapat terjadi dalam keadaan basah, adalah sebagai berikut:

Anoda  : Fe Fe2+ + 2e (14)

Katoda : O2 + 2H2O + 4e 4OH- (15)

Reaksi keseluruhan yang terjadi adalah:

2Fe + 2H2O + O2 2Fe2+ + 4OH- (16)

Lapisan tipis embun yang terbentuk dari kabut atau dari kelembaban relatif yang

tinggi mudah jenuh dengan oksigen dari udara, karena itu reaksi katodik, berupa

pengurangan oksigen atau pembentukan hidrogen, bukan merupakan tahapan

penentu laju dalam proses korosi yang ditimbulkannya.  Laju dan tingkat
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keparahan serangan biasanya ditentukan oleh konduktifitas elektrolit, yang

bergantung pada kadar bahan pengotor yang larut.  Bahan pengatur ini berbede-

beda, dari karbon dioksida (membentuk larutan agak asam) di kawasaan pedesaan,

hingga belerang dioksida, belerang trioksida, senyawa-senyawa nitrat, hidrogen

sulfida dan ion-ion amonium di kawasan industri, serta ion-ion klorida di

lingkungan laut (NACE, 1979).

Apabila kelembaban relatif tinggi, sel-sel aerasi-diferensial mini dapat terbentuk

di bawah debu atau partikel-partikel kasar yang menempel pada permukaan

logam. Akibatnya, permukaan logam akan dipenuhi dengan korosi yang menutupi

lubang-lubang korosi, (Hermawan H, 2003).

3. Tipe Atmosfer

Sebelum material atau data material dapat dievaluasi, macam-macam atmosfer

dari berbagai tempat harus di tentukan dan secara periodik dilaporkan sebagi

periode penelitian.  Tipe dari beberapa lingkungan biasanya ditentukan dengan

menandakan lingkungan sebagi daerah pegunungan, daerah industri, dan daerah

pesisir pantai atau gabungan dari ketiga daerah tersebut.

a. Atmosfer Pantai

Pada lingkungan atmosfer ini korovitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

jumlah kadar garam yang menempel pada permukaan logam, kecepatan dan arah

angin, jarak dari pinggir pantai, waktu pembahasan (time of wetness), kelembaban

relatif dan frekuensi serta jumlah curah hujan (Hermawan H, 2003).
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b. Atmosfer Pegunungan

Atmosfer daerah pegunungan umumnya adalah daerah yang tidak terkena

kontaminasi polusi kimia dan polusi dari industri.  Pengkorosinya adalah

kelembaban dan juga oksigen serta CO2 yang umumnya berasal dari lingkungan

pegunungan, kelembaban relatif, dan frekuensi serta jumlah curah hujan

(Hermawan H, 2003).

c. Atmosfer Industri

Atmosfer ini dididentifikasikan dengan industri manukfakturing yang besar.

Atmosfer ini dapat mengkontaminasi permukaan logam dengan SO2, Cl, pospat,

nitrat atau berbagai emisi industri.  Emisi ini bergabung dengan hujan atau embun

yang akan membentuk suatu liquid korosi (Setiawan, A. 2005).

4. Zat Pencemaran Pada Korosi Atmosfer

Pada umumnya udara daerah industri lebih korosif dibandingkan dengan udara di

pedesaan, karena faktor kontaminan yang ada pada daerah industri lebih banyak

serta adanya gabungan sulfur yang terbentuk selama proses pembakaran bahan

bakar pada industri.  Sulfur dioksida (SO2) meresap pada permukaan logam, dan

pada kondisi dibawah kelembaban, permukaan logam oksida berkatalis menjadi

sulfur trioksida (SO3) dan awal terbentuknya Asam Sulfida (H2SO4) yang terjadi

melalui reaksi di bawah ini:

H2O + SO3 H2SO4 (17)
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Penyebab lain yang menyebabkan korosi udara adalah golongan nitrogen, H2S dan

partikel debu. Gabungan nitrogen terjadi secara alami selama proses terjadinya

hujan atau badai (Hermawan H, 2003).

Partikel debu sangat merusak pada ketahanan korosi logam dengan menempel

pada permukaan dan menyerap air atau H2SO4 yang terjebak pada permukaan.

Partikel klorida juga terdiri dari klorida, yang dapat menyebabkan penurunan

lapisan pelindung permukaan dan awal terjadinya korosi. Sebagai contoh, tingkat

kelembaban nisbi yang relatif kritis dari natrium klorida (NaCl) pada suhu 70OF

(20OC) adalah 74%.  Ini berarti bahwa sewaktu-sewaktu kelembaban nisbi pada

udara dapat mencapai lebih dari 74 % (umumnya pada daerah pantai, khususnya

daerah tropis).  Unsur NaCl akan menyerap embun (uap lembab) dari udara.

Higroskopik ini bersifat garam yang akan menghasilkan pembahasan pada

permukaan logam dan ini merupakan awal terjadinya proses korosi (Phull Bob. S,

2004).

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korosi Atmosfer

Faktor-faktor gangguan udara seperti temperatur, kondisi cuaca dan kelembaban

relatif serta bentuk dari permukaan dan kondisi permukaan yang merupakan

penyebab basahnya permukaan, adalah faktor yang sangat penting dalam tingkat

penyerapan korosi yang berpengaruh terhadap laju korosi itu sendiri (Asmara P,

2003).
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a. Kondisi Cuaca

Permukaan logam yang berada di daerah dimana logam tersebut menjadi cepat

basah dan banyak mengandung uap, secara umum lebih terkorosi dibandingkan

dengan permukaan yang sering terkena hujan.  Hujan mempunyai kecenderungan

untuk membersihkan permukaan dan menghilangkan partikel debu yang dapat

menghantarkan perbedaan pengudaraan korosi, tetapi hal ini bergantung pada

kadar pH yang terdapat dalam air hujan tersebut.  Apabila kadar pH terlalu tinggi

maka korosi yang terjadi pada logam tersebut akan cepat terjadi.  Pada musim

dingin terjadinya korosi sangat hebat karena kelembaban yang tinggi dan adanya

peningkatan pembakaran produk dalam udara.  Kehadiran SO2 dan polutan sulfur

lainnya menyebabkan lingkungan menjadi lebih aktif dan merusak perlindungan

korosi pada permukaan logam yang pasif.  Pada lokasi dimana bahan bakar berisi

sulfur yang tidak terbakar selama  musim dingin, pada musim panas mungkin

lebih besar penyebab korosi karena peningkatan suhu permukaan.

b. Kelembaban Relatif

Waktu pelembaban merupakan variabel kritis yang berpengaruh terhadap

kelangsungan korosi. Waktu pelembaban merupakan lamanya proses

elektrokimia. Kelembaban kritis adalah kelembaban batas rendah dimana air tidak

akan terbentuk pada permukaan logam yang bersih.  Sehingga elektrokimia atau

korosi basah tidak akan terjadi.  Kelembaban relatif aktual akan berubah

bergantung pada kondisi permukaan dari logam.
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Untuk besi, kelembaban udara kritis berada sekitat 60%, pada level ini karat

perlahan akan mulai terbentuk.  Pada kelembaban relatif 75-80%, adanya

peningkatan yang tajam pada tingkat korosi yang terjadi karena kondensasi

kapiler dari uap pada lapisan karat.  Pada kelembaban relatif 90% adanya

peningkatan lain pada tingkat korosi yang berhubungan dengan tekanan uap dari

fereous sulfate.  Kelembaban relatif kritis untuk tembaga, nikel dan seng berada

pada kisaran 50-70% bergantung pada kondisi permukaan masing-masing

material (Pholman. L. Chairman, 1987).

B. Mesin Bubut

Mesin bubut adalah mesin yang berfungsi sebagai pengubah bentuk dan ukuran

benda kerja, dengan jalan menyayat benda kerja tersebut dengan suatu pahat

penyayat. Posisi benda kerja berputar sesuai dengan sumbu mesin dan pahat diam

bergerak kekanan atau kekiri searah dengan sumbu mesin bubut menyayat benda

kerja. Mesin bubut mempunyai gerak utama berputar pada sumbunya, dimana

gerakan putar mesin didapatkan dari motor listrik yang dijalankan oleh arus listrik

kemudian peristiwa ini akan menghasilkan gerak mekanik dari perputaran sumbu

roda dengan perantaraan sabuk puli.(Daryanto, 1996)

Gerak utama pada mesin bubut berfungsi sebagai pembentuk benda kerja sesuai

dengan spesifikasi geometri yang ditentukan, yang biasanya berpenampang

silinder dan umumnya terbuat dari bahan logam, sesuai dengan bentuk dan ukuran

yang diinginkan dengan cara memotong atau membuang (removal) bagian dari

benda kerja menjadi geram dengan menggunakan pahat potong yang jenisnya

lebih keras dari benda kerja yang dipotong (Rochim, 1993).
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Kepala tetap (headstock) merupakan unit penggerak yang akan menggerakkan

poros utama (spindle), kemudian menghasilkan putaran spindle. Sedangkan

kebalikan dari kepala tetap adalah kepala lepas (tailstock) dimana kepala lepas ini

dapat bergerak maju mundur. Gambar 5 berikut ini adalah sketsa gambar mesin

bubut dengan komponen-komponen utamanya.

Gambar 5. Mesin bubut (Lathe)
(Rochim, 1993)

C. Proses Bubut (Turning)

Pada proses bubut benda kerja dipegang oleh pencekam yang dipasang di ujung

poros utama (spindle), seperti terlihat pada Gambar 5. Dengan mengatur lengan

pengatur yang terdapat pada kepala diam, putaran poros utama dapat dipilih.

Harga putaran poros utama umumnya dibuat bertingkat, dengan aturan yang telah

distandarkan, misalnya 630, 710, 800, 1.000, 1.120, 1.250, 1.400, 1.600, 1.800

dan 2.000 rpm. Pahat dipasangkan pada dudukan pahat dan kedalaman potong

diatur dengan menggeserkan peluncur silang melalui roda pemutar (skala pada

pemutar menunjukan selisih harga diameter). Dengan demikian, kedalaman gerak

translasi bersama-sama dengan kereta dan gerak makannya diatur dengan
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pengatur roda gigi. Gerak makan yang telah tersedia pada mesin bubut bermacam-

macam dan menurut tingkatan yang telah distandarakan, misalnya: ......., 0,1;

0,112; 0,125; 0,14; 0,16;.......(mm/r) (Rochim, 1993). Dapat dilihat pada Gambar

6 mekanisme pembubutan merupakan bagian dari variabel proses (Rochim, 1993).

Gambar 6. Mekanisme Pembubutan
(Rochim, 1993)

Kondisi pemotongan ditentukan sebagai berikut: (Rochim, 1993)

Benda kerja : do = diameter mula-mula (mm)

dm = diameter akhir (mm)

lt = panjang pemesinan (mm)

Pahat : kr = sudut potong utama ( o )

o = sudut geram ( o )

Mesin bubut : a = kedalaman potong (mm)

f = gerak makan                             (mm/put)

n = putaran poros utama (rpm)



22

D. Variabel Proses Bubut

Variabel proses bubut atau yang sering disebut sebagai elemen dasar proses bubut

dihitung berdasarkan dimensi benda kerja dan/atau pahat serta besaran dari mesin

perkakas. Besaran mesin perkakas yang dapat diatur ada bermacam-macam

tergantung pada jenis mesin perkakas. Variabel proses ini sangat penting untuk

diperhatikan karena setelah suatu gambar teknik dibuat kemudian suatu proses

pemesinan dipilih sebagai suatu proses atau urutan proses yang digunakan untuk

membuatnya, maka langkah berikutnya adalah menentukan perencanaan proses

pemesinan.

Diantaranya yaitu bagi suatu tingkatan proses, ukuran obyektif ditentukan dan

pahat harus membuang sebagian material benda kerja sampai ukuran obyektif

tersebut dicapai. Hal ini dapat dicapai dengan cara menentukan penampang geram

(sebelum terpotong).

Variabel proses bubut dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

1) Kecepatan potong

Kecepatan potong untuk proses bubut dapat didefinisikan sebagai kerja

rata-rata pada sebuah titik lingkaran pada pahat potong dalam satu menit.

(Krar, 1997).
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2) Kecepatan Makan

Kecepatan makan didefinisikan sebagai jarak dari pergerakan pahat

potong sepanjang jarak kerja untuk setiap putaran dari spindel (Krar,

1997).

nfv f . (20)

3) Kedalaman Potong

Kedalaman potong didefinisikan sebagai kedalaman geram yang diambil

oleh pahat potong (Krar, 1997).
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4) Waktu Pemotongan

Waktu pemotongan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan

suatu produk (Krar, 1997).

f

t
c v

l
t  (22)

5. Kecepatan Penghasilan Geram

Geram adalah potongan dari material yang dipindahkan dari benda kerja

oleh pahat potong (Krar, 1997).

Z = f.a.v (23)
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E. Pahat Bubut

Pahat merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam

proses pemesinan baik dari segi materialnya maupun dari segi bentuk mata pahat.

Setiap proses pemesinan memerlukan pahat dengan bentuk khusus dan setiap jenis

mesin mungkin memerlukan bentuk pahat yang berbeda.

1. Jenis Material Pahat

Proses pembentukan geram dengan cara pemesinan berlangsung dengan

cara mempertemukan dua jenis material. Untuk menjamin proses

pembentukan geram, maka hal ini harus diperlukan material pahat yang

lebih unggul dari material benda kerja. Keunggulan tersebut dapat dicapai

karena pahat dibuat dengan memperhatikan segi tertentu, yaitu:

a) Kekerasan (hardness): yang cukup tinggi melebihi kekerasan benda

kerja tidak saja pada temperatur ruang tetapi pada temperatur tinggi

pada saat proses pembentukan geram berlangsung.

b) Keuletan, yang cukup besar untuk menahan beban kejut yang terjadi

diwaktu pemesinan dengan interupsi maupun sewaktu pemotongan

benda kerja yang mengandung bagian yang keras

c) Ketahanan beban kejut termal, diperlukan bila terjadi perubahan

temperatur yang cukup besar secara berkala atau periodik.

d) Sifat adhesi yang rendah, untuk mengurangi afinitas benda kerja

terhadap pahat, mengurangi laju keausan, serta penurunan gaya

pemotongan.
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e) Daya larut elemen/komponen material pahat yang rendah , dibutuhkan

demi untuk memperkecil laju keausan akibat mekanisme difusi.

Ada beberapa jenis dari material pahat yang sering digunakan dalam proses

bubut  diantaranya yaitu:

a) Baja Karbon (High carbon steel, carbon tool steel (CTS))

b) HSS (High Speed Steel)

c) Paduan Cor Nonferro (Cast Nonferrous; Cast Carbides)

d) Karbida (Cemented Carbides; Hardmetals)

e) Keramik (Ceramics)

f) CBN (Cubic Boron Nitrides)

g) Intan

F. Kekasaran Permukaan (Surface Roughness)

Yang dimaksud dengan permukaan adalah batas yang memisahkan benda padat

dengan sekelilingnya, sedangkan kekasaran permukaan adalah salah satu

penyimpangan yang disebabkan oleh kondisi pemotongan dari proses pemesinan.

Oleh karena itu, untuk memperoleh produk bermutu berupa tingkat kepresisian

yang tinggi serta kekasaran permukaan yang baik, perlu didukung oleh proses

pemesinan yang tepat. Karakteristik kekasaran permukaan dipengaruhi oleh faktor

kondisi pemotongan dan geometri pahat, (http://puslit.petra.ac.id/journals/mechanical/).

Karakteristik suatu permukaan memegang peranan penting dalam perancangan

komponen mesin atau peralatan. Banyak hal dimana karakteristik permukaan

perlu dinyatakan dengan jelas misalnya dalam kaitannya dengan gesekan,
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keausan, pelumasan, tahanan kelelahan, perekatan dua atau lebih komponen-

komponen  mesin dan sebagainya. Setiap proses pengerjaan mempunyai ciri yang

tertentu/khas atas permukaan benda kerja yang dihasilkannya. Ketidakteraturan

konfigurasi suatu permukaan bila ditinjau dari profilnya dapat diuraikan menjadi

beberapa tingkatan, seperti yang dijelaskan berikut:

Tabel 1. Ketidakteraturan Suatu Profil.

Sumber: Rochim, 2001

Gambar 7. Posisi Profil Referensi, Profil Tengah, Dan Profil Alas Terhadap
Profil Terukur, Untuk Satu Panjang Sample.
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keterangan gambar:

 Profil geometrik ideal adalah profil permukaan sempurna.

 Profil terukur adalah profil permukaan terukur.

 Profil referensi/acuan adalah profil yang digunakan sebagai acuan untuk

menganalisis ketidakteraturan konfigurasi permukaan. Profil ini dapat berupa

garis lurus atau garis dengan bentuk sesuai dengan profil geometrik ideal,

serta menyinggung puncak tertinggi profil terukur dari panjang sampel.

 Profil alas adalah profil referensi yang digeserkan ke bawah (arah tegak lurus

terhadap profil geometrik ideal) sehingga menyinggung titik terendah profil

terukur.

 Profil tengah adalah nama yang diberikan kepada profil referensi yang

digeserkan ke bawah (tegak lurus terhadap profil geometrik ideal), sehingga

jumlah luas bagi daerah-daerah di atas profil tengah sampai ke profil terukur

adalah sama dengan jumlah luas daerah-daerah di bawah profil tengah sampai

ke profil terukur (daerah-daerah yang diarsir dengan kemiringan garis yang

berbeda).

Berdasarkan profil-profil tersebut, dapat didefinisikan beberapa parameter

permukaan, yaitu:

1. Kedalaman total (peak to valley height/total height), Rt (µm); adalah jarak

antara profil referensi dan referensi dasar.

2. Kedalaman perataan (depth of surface smoothness/peak to mean line), Rp

(µm); adalah jarak rata-rata antara profil referensi dengan profil tengah.
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3. Kekasaran rata-rata aritmatis (mean roughness index/center line average,

CLA), Ra (µm); adalah harga rata-rata aritmatis dari harga absolutnya jarak

antara profil terukur dengan profil tengah.

4. Kekasaran rata-rata kuadratis (root mean square height), Rg (µm); adalah akar

dari jarak kuadrat rata-rata antara profil terukur dengan profil tengah.

Parameter Ra cocok apabila digunakan untuk memeriksa kualitas permukaan

komponen mesin yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak dengan

menggunakan suatu proses pemesinan tertentu. Hal ini dikarenakan harga Ra lebih

sensitif terhadap perubahan atau penyimpangan yang terjadi pada proses

pemesinan. Dengan demikian, jika permukaan produk dimonitor dengan

menggunakan Ra maka tindakan pencegahan permukaan dapat dilakukan jika ada

tanda-tanda bahwa ada peningkatan kekasaran (misalnya dengan mengasah atau

mengganti perkakas potong atau batu gerindanya). Harga tingkat kekasaran Ra

dapat dilihat pada tabel sepuluh.

Tabel 2. Angka Kekasaran Permukaan.

Tingkat
Kekasaran,

ISO Number

Mean
Roughness
(Ra, m )

Panjang
Sampel
(mm)

Simbol
Segitiga

Keterangan

N12
N11

50,0
25,0

8 Sangat kasar

N10
N9

12,5
6,3

2,5 V Kasar

N8
N7
N6
N5

3,2
1,6
0,8
0,4

0,8
VV

VVV
Normal
Halus

N4
N3
N2

0,2
0,1

0,05
0,25 VVVV Sangat halus

N1 0,025 0,08

Sumber: Rochim, 2001
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Untuk memperoleh profil suatu permukaan, digunakan suatu alat ukur yang

disebut surface tester. Dimana jarum peraba (stylus) dari alat ukur bergerak

mengikuti lintasan yang berupa garis lurus dengan jarak yang ditentukan terlebih

dahulu. Panjang lintasan disebut panjang pengukuran sesaat setelah jarum

bergerak dan sesaat sebelum jarum berhenti, maka secara elektronis alat ukur

melakukan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari jarum peraba.

Bagian dari panjang ukuran dilakukan analisa dari profil permukaan yang disebut

sebagai panjang sampel.

G. Baja

Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai

unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0.2%

hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai

unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal (crystal

lattice) atom besi. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon

adalah mangan (manganese), krom (chromium), vanadium, dan tungsten. Dengan

memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis

kualitas baja bisa didapatkan. Penambahan kandungan karbon pada baja dapat

meningkatkan kekerasan (hardness) dan kekuatan tariknya (tensile strength),

namun di sisi lain membuatnya menjadi getas (brittle) serta menurunkan

keuletannya (ductility).
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Tabel 3. Pemakaian Berbagai Jenis Logam Pada Tahun 1992. (Ichsan, 1987)

Unsur logam Jumlah (ton)

Fe 700.000

Al 18.000

Cu 85.000

Zn 6.000

Pb 4.500

Cr 1.800

Ni 600

Sn 250

Mg 250

Ti 40

Plastik 65.000

Berdasarkan kekuatan tarik baja dapat dikatigorikan:

– Low-strength steels σy < 250 Mpa

– Medium-strength steels 250 < σy < 750 Mpa

– High-strength steels 750 < σy < 1500 Mpa

– Ultrahigh-strength steels σy > 1500 Mpa

Low-strength steels, memiliki ≤ 0.30% Carbon. Umumnya disupply dalam bentuk

flat-rolled products (sheet or strip), pada kondisi cold-rolled dan annealed

condition. Untuk high formability steels, kadar karbonnya kurang dari 0.10%

dengan kadar manganesium sampai 0.40%, dipakai untuk automobile body panel,

tin plate, dan wire product. Untuk rolled steel structural plates and section, kadar
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karbonnya sampai 0.30% dengan kadar manganesium sampai 1.5%, dipakai untuk

stampings, forgings, seamless tube, dan boiler plate.

Medium-strength steels, kadar karbon antara 0.30-0.60% dengan kadar

manganesium antar 0.60-1.65%. Jika kadar karbonnya sampai 0.5% dan disertai

penambahan kadar manganesium maka baja karbon medium dapat digunakan

pada kondisi quenched  and temper. Kegunaan dari medium carbon-manganesium

steels meliputi shafts, axles, gears, crankshafts, coupling, dan forgings. Baja

dengan kadar karbon 0.40-0.60% juga dapat digunakan untuk rails, railway

wheels dan rail axles.

High-strength steels, memiliki kadar karbon 0.60-1.00% dengan unsur

manganesium antara 0.30-0.90%. High-carbon steels mempunyai wear resistance

yang baik karena surface hardness yang tinggi. High-carbon steels dipakai untuk

springmaterials and high-strength wires.

Masih diteliti, umumnya memiliki kadarkarbon 1.25-2.0% C. Baja ini diproses

secara thermomechanical untuk menghasilkan struktur mikro yang sangat halus

dan butirannya ukurannya bulat dengan discontinuous proeutectoid carbide

particles.
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Tabel 4. Penamaan Baja Karbon pada AISI. (Fahmi Mubarok, ST, MSc.)

Deskripsi Seri Baja Karbon

Non-resulfurized, 1,00manganese maximum 10XX

resulfurized 11XX

Rephosphorized & resulfurized 12XX

Non-resulfurized, over 1,00manganese maximum 15XX

Baja dikatakan baja paduan jika kompesisi unsur-unsur paduannya secara khusus,

bukan baja karbon biasa yang terdiri dari unsur silisium dan mangan. Baja paduan

semakin banyak digunakan. Unsur yang paling banyak digunakan untuk baja

paduan, yaitu: Cr, Mn, Si, Ni, W, Mo, Ti, Al, Cu, Nb dan Zr. Baja paduan dapat

diklasifikasikan sesuai dengan komposisi struktur dan penggunaan, Berdasarkan

komposisi baja paduan dibagi lagi menjadi : Baja tiga komponen : terdiri satu

unsur paduan dalam penambahan Fe dan C. dan Baja empat komponen : terdiri

dua unsur paduan dan sebagainya. Sebagai contoh baja paduan kelas tinggi terdiri:

0,35% C, 1% Cr, 3% Ni dan 1% MO.

Baja paduan diklasifikasikan berdasarkan :

1. Baja pearlit

2. Baja martensit

3. Baja austenit

4. Baja ferric

5. Karbid atau ledeburit.
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Baja pearlit (sorbit dan troostit), didapat, jika unsur-unsur paduan relatif kecil

maximum 5% baja ini mampu tempa, sifat mekaniknya maningkat oleh heat

treatment (hardening & tempering). Baja martensit, unsur paduannya lebih dari 5

%, sangat keras dan sukar dimesin. Baja austenit, terdiri dari 10 – 30% unsur

pemadu tertentu (Ni, Mn atau CO) Misalnya : Baja tahan karat (Stainlees steel),

nonmagnetic dan baja tahan panas (heat resistant steel). Baja Ferrit, terdiri dari

sejumlah besar unsur pemadu (Cr, W atau Si) tetapi karbonnya rendah, tidak dapat

dikeraskan. Baja Karbid (ledeburit), terdiri sejumlah karbon dan unsur-unsur

penbentuk karbid (Cr, W, Mn, Ti, Zr).

Tabel 5. Penamaan Baja Paduan pada AISI. (Fahmi Mubarok, ST, MSc.)

Deskripsi Seri Baja Paduan

1,75 manganese 13XX

0,2 or 0,25 molybdenum & 0,042 sulfur 40XX

0.5;0.8;or0.95 chromium & 0.12;0.2;or 0.3 molybdenum 41XX

1,83 nickel, 0,5-0,8 chromium and 0.25 molybdenum 43XX

0.85 or 1,83 nickel, & 0.2 or 0.25 molybdenum 46XX

1,05 nickel, 0.45 chromium & 0.2 or 0.25 molybdenum 47XX

3.50 nickel, & 0.25 molybdenum 48XX

0.8; 0.88; 0.93; 0.95 or 1 chromium 51XX

1.03 chromium 51XXX

1.45 chromium 52XXX

0.6 or 0.95 chomium & 0.13 or 0.15 vanadium minimum 61XX

0.55 nickel, 0.5 chromium & 0.20 molybdenum 86XX
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0.55 nickel, 0.5 chromium & 0.25 molybdenum 87XX

0.55 nickel, 0.5 chromium & 0.35 molybdenum 88XX

1,40 or 2.00 silocon & 0.7 chromium 92XX

0.28 or 0.50 chromium 50BXX

0.80 chromium 51BXX

0.30 nickel, 0.45 chromium & 0.12 molybdenum 81BXX

0.45 nickel, 0.40 chromium & 0.12 molybdenum 94BXX

H. Baja AISI 1045

AISI 1045 merupakan paduan murah cocok untuk sebagian besar teknik dan

aplikasi konstruksi. Sebuah baja karbon menengah dengan kekuatan yang

memadai dan karakteristik ketangguhan, AISI 1045 sangat baik untuk komponen

induksi

Dengan baja AISI 1045 diharapkan, akan lebih mudah dan cepat dalam

membentuk ekstrusi hollow yang tipis maupun berlekuk lekuk. Dengan komposisi

kimia dan mekanik seperti yang diperlihatkan pada table dibawah ini:
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1. Komposisi Kimianya terdiri dari :

Tabel 6. Komposisi Kimia Baja AISI 1045

(http://www.steelforge.com/forgings/alloys/aisi1045report.html9)

C 0.47

P 0.04

S 0.05

Si 0.15

Mn 0.75

Fe penyeimbang

2. Spesifikasi Mekanis

Tabel 7. Spesifikasi Mekanis Baja AISI 1045 (ASM Hand Book)

steel Diameter
m

σr MPa σf MPa σp MPa σm MPa
Fracture
Strength

∆σr Yield
Point

∆σf Prop.
Limit
Stress

∆σp Max.
Stress

∆σm

AISI

1045

0.003 1005 88 617 16 581 20 686 12

0.006 1405 32 641 22 561 32 919 11

0.009 1159 84 550 107 497 99 765 41

Berdasarkan karakteristik tersebut, bahan inilah yang peneliti gunakan sebagai

material uji coba pada penelitian kali ini.


