
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian sekaligus pengambilan data dilakukan di Laboratorium Produksi dan

laboratorium Metrologi Teknik Mesin Universitas lampung dan laboratorium

SMK N. 02 Bandar Lampung. Meliputi beberapa proses sebagai berikut :

1. Pemotongan Material Baja AISI 1045

2. Proses bubut material benda kerja

3. Pengambilan data awal kekasaran permukaan material

4. Pembersihan material dengan menggunakan Larutan HCl

5. Penimbangan berat awal material sebelum di tempatkan di Industri, Pantai,

dan gunung.

6. Langkah 3, 4, dan 5 dilakukan 4 kali berdasarkan pengerjaannya.

B. Benda Kerja

Dalam penelitian  ini benda uji yang digunakan adalah 36 spesimen baja AISI

1045 dengan dimensi benda uji berdasarkan standart ASTM  yaitu untuk spesimen

berdiameter 200 mm, panjang 600 mm.
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C. Alat Penelitian

Untuk Mendukung terlaksananya penelitian ini juga menggunakan berbagai

macam peralatan baik yang terdapat di Laboratorium Produksi dan laboratorium

Metrologi Teknik Mesin Universitas lampung dan laboratorium SMK N. 02

Bandar Lampung, untuk mendapatkan range kekasaran yang sesuai.

Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mesin Bubut

Mesin bubut yang digunakan adalah mesin bubut konvensianal horizontal yang

berfungsi untuk memotong permukaan benda kerja sesuai dengan ukuran dan

kondisi pemotongan yang akan diteliti. Dari hasil proses bubut ini akan diperoleh

perbedaan kekasaran permukaan benda kerja. Gambar. 8 memperlihatkan gambar

mesin bubut konvensional Horizontal

Gambar 8. Mesin konvensianal horizontal
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Adapun spesifikasi dari mesin bubut :

Jenis mesin : Mesin bubut konvensional horisontal

Merek : Pinocho

Tipe : S-90/625

Putaran spindel : 40-2625 rpm

Maks. Turning diameter : 625 mm

Tool size : 25 x 25 mm

Daya mesin : 4 kW

3. Gergaji potong

Mesin gergaji digunakan untuk memotong material benda uji menjadi bentuk dan

ukuran yang diperlukan pada proses bubut.

Adapun spesifikasinya adalah :

 Merk : Klaeger

 Type : Plus 220

 Buatan : Jerman seri 129881

 Kapasitas potong bulat : 900 = 220 mm

450 = 130 mm

 Kapasitas potong persegi : 900 = 220 x 179 mm

450 = 130 x 190 mm

 Kecepatan potong : 16 dan 32 m/min

 Ukuran mata gergaji : 400 x 30 x 1,5 mm

 Dimensi : 112 x 43 x 90 mm
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 Sistem pengaturan : Hidroulik

 Panjang langkah : 140 mm

Gambar 9. Gergaji Potong

4. Alat Uji Kekasaran (Surface Tester)

Alat ini digunakan untuk melihat nilai kekasaran permukaan yang dihasilkan pada

proses pembubutan benda uji.

Gambar 10. Surface Tester
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Adapun spesifikasinya adalah:

 Merek : Mitutoyo

 Tipe : Surface-211

 Lenght of cutting : 0,8 mm

5. Timbangan Digital

Timbangan digital digunakan untuk menentukan berat awal benda kerja dan berat

akhir sehingga dapat menentukan selisih beratnya.

Gambar 11. Timbangan digital

6. Larutan HCl

Larutan HCl digunakan untuk memebersihkan benda kerja sebelum dilakukan

penimbangan dan setelah benda kerja diambil dari proses penempatan untuk

dilakukan penimbangan berat setelah penempatan.

Gambar 12. Larutan HCl
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7. Sikat

Sikat digunakan untuk menyeka kotoran-kotoran yang ada pada benda kerja yang

digubakan berbarengan dengan larutan HCl sebelum proses penimbangan.

Gambar 13. Sikat

8. Aquades

Digunakana untuk membersihkan benda kerja setelah dibersihkan menggunakan

larutan HCl

Gambar 14. Aquades

D. Prosedur Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang

terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Penyiapan Benda Kerja dan Proses Bubut

Material pahat yang digunakan dalam penelitian ini adalah HSS (High Speed

Steel). Sedangkan benda kerjanya yaitu Baja Karbon sedang AISI 1045.

Material dibentuk menjadi silinder dengan dimensi diameter 200 mm dan
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panjang 600 mm menggunakan gergaji potong. Kemudian dilakukan proses

pemotongan dengan kecepatan makan (vf) sebesar 20 mm/ menit, dengan

kedalaman potong 1 mm. Sementara kecepatan potong (v) bergantung pada

putaran poros utama. Dimana kecepatan putaran poros utama yang digunakan

adalah100, 200, 700 rpm.

2. Pembagian Range Kekasaran

Sebelum melakukan pengambilan data kekasaran permukaan pada benda

kerja hasil pengefreisanan, maka benda kerja tersebut terlebih dahulu kita

lakukan pengefreisanan awal. Hal ini dilakukan agar benda kerja tersebut

benar-benar bersih dari kotoran, korosi dan cat. Sehingga diharapkan data

yang didapatkan pada saat melakukan pengujian benar-benar maksimal.

Proses pengambilan data kekasaran permukaan benda kerja hasil bubut ini

diambil berdasarkan masing-masing kecepatan potong pada tiap-tiap variasi

langkah pemakanan dengan skala v1, v2, v3. Masing-masing spesimen diambil

data kekasaran permukaannya. Adapun data kekasaran permukaan dapat kita

ketahui dengan menggunakan surface tester.

3. Perhitungan Laju lorosi

Laju korosi yang terjadi pada spesimen yang ditempatkan di tiga kondisi atmosfer

yang berbeda dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini (Jones, 1992):

(23)
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dimana :

C R = Laju korosi (mpy)

K = Konstanta laju korosi (8.76 x 104)

W = Pengurangan berat (gram)

A = Luas spesimen (cm2)

T = Waktu Penempatan ( jam)

D = Densitas (gr /cm3)

Dengan pengkonversian unit satuan laju korosi sebagai beriku:

Sehingga:

1 mpy = 0.0254 mmpy = 25.4 µmpy = 2.90 nmph
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E. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

Gambar 15. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

Selesai

Analisa data

Mulai

Persiapan benda kerja, Proses bubut
penetuan lokasi, dan pembagian Reng

Berat dan kekasaran
permukaan awal

Data

Pengujian Korosi


