
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak masalah yang timbul dalam pengerjaan mekanis di lapangan yang

dialami oleh ahli-ahli teknis dalam bidangnya seperti masalah fatik yang sulit

untuk diperkirakan kapan terjadinya, dan tidak dapat dilihat secara kasat mata

bahwa di suatu bentuk bahan seperti poros terjadi adanya tanda-tanda akan

terjadinya patah fatik. Hal ini tentunya sangat merugikan, untuk itu perlu

adanya suatu proses pengujian analisa terhadap umur fatik serta membuktikan

teori bahwa dengan permukaan yang halus maka akan meningkatkan umur

fatik dari bahan tersebut.

Untuk pengujian ketahanan fatik suatu material diperlukan alat uji fatik.

Karena itu dilakukan pembuatan mesin uji fatik rotary bending sederhana dan

kemudian menganalisis material tersebut. Penulis menggunakan material AISI

1020 sebagai bahan pembuatan spesimen uji fatik karena menganggap bahwa

jenis material ini merupakan material yang sangat umum digunakan serta

sering digunakan dalam pembuatan poros-poros untuk hasil proses produksi

seperti pada pompa air misalnya. Proses pengujian fatik ini diawali terlebih

dahulu dengan menggunakan 10 spesimen untuk pembuatan kurva S-N sebagai

kurva yang akan menunjukkan batas umur  fatik  dari material AISI 1020.
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Setelah itu barulah dilakukan pengujian-pengujian fatik kembali berdasarkan

kualitas permukaan pada benda uji yang lebih lanjut akan dibahas.

"Lelah/fatigue" akibat fluktuasi kontinu dari perubahan tegangan secara

berulang-ulang pada komponen struktur patut diperhitungkan karena akan

berkaitan langsung dengan apa yang, disebut sebagai "masa guna yang

diharapkan" (expected service life).

Untuk mengetahui besar pembebanan untuk uji fatik ini sebelumnya dilakukan

dahulu pengujian tarik, langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui tegangan

tarik maksimal suatu material, karena dalam pengujian fatik ini harga tegangan

harus dibawah tegangan ultimate.

Tegangan berulang pada poros menyebabkan poros dapat mengalami patah

lelah (fatigue failure) pada periode kerja tertentu. Kegagalan yang disebabkan

oleh kelelahan lebih berbahaya daripada kegagalan statis dikarenakan

kegagalan tersebut terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu, secara tiba-tiba dan

menyeluruh. Lebih dari 90% penyebab kegagalan mekanik disebabkan oleh

kegagalan lelah. Uji kelelahan dan pengamatan bentuk patahan sangat

diperlukan untuk material logam yang dikenai beban berulang dan berguna

sebagai referensi bagi logam tersebut dalam aplikasinya. Uji Lelah yang

digunakan dalam penelitian ini adalah uji lentur putar yang hasilnya adalah

umur lelah dan besar tegangan yang diberikan serta perkiraan tegangan batas

lelah.
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B. Perumusan Masalah

Fatik merupakan fenomena terjadinya kerusakan material karena pembebanan

yang berulang-ulang. Diketahui bahwa apabila pada suatu logam dikenai

tegangan berulang, maka logam tersebut akan patah pada tegangan yang jauh

lebih rendah dibandingkan dengan tegangan yang dibutuhkan untuk

menimbulkan perpatahan pada beban statik. Kerusakan akibat beban berulang

ini disebut patah lelah (fatigue failures), karena umumnya perpatahan tersebut

terjadi setelah periode pemakaian yang cukup lama. Kerusakan lelah biasanya

timbul pada daerah dimana terjadi konsentrasi tegangan, yang ditentukan oleh

bentuk benda uji termasuk kondisi permukaan dan ketidak sempurnaan dari

segi metalurgi. Mekanisme terjadinya kegagalan fatik dapat dibagi menjadi tiga

fase, yaitu: awal retak (initiation crack),  perambatan retak (crack propagation)

dan perpatahan akhir (fracture frailure).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk

menganalisis nilai kelelahan pada  poros dengan material AISI 1020

menggunakan alat uji fatik tipe rotary bending.

D. Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah yang diberikan agar penelitian lebih

terarah, yaitu:

1. Spesimen yang digunakan adalah baja karbon rendah AISI 1020 tanpa

mendapatkan perlakuan panas.
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2. Analisis yang dilakukan hanya untuk mengetahui umur kelelahan dari

poros.

3. Beban fatik yang diberikan antara 40-70 % dari ultimate tensile strength.

4. Mesin uji fatik yang digunakan adalah mesin uji fatik tipe rotary bending,

5. Dimensi dan kondisi dari semua spesimen uji dianggap sama.

6. Kecepatan perputaran spesimen dianggap konstan pada setiap pengamatan.

7. Tingkat kekasaran permukaan spesimen uji dianggap sama.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan

sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang dasar teori mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan

penelitian, yaitu tempat penelitian, bahan penelitian, peralatan

penelitian, prosedur pengujian dan diagram alir pelaksanaan

penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
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Berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang

diperoleh setelah pengujian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang

ingin disampaikan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi yang dipergunakan penulis untuk menyelesasikan laporan

Tugas Akhir.

LAMPIRAN

Berisikan pelengkap laporan penelitian.


