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ABSTRAK

Oleh:
DONY PAMBUDI

Carburizing adalah proses perlakuan panas yang digunakan untuk menambahkan unsur
karbon ke dalam suatu material dengan tujuan meningkatkan kekerasan permukaan
material tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari
variasi media pendingin terhadap nilai kekerasan dan struktur mikro baja ST 41. Pada
penelitian ini menggunakan arang tempurung kelapa sebagai karbon aktif dan cangkang
telur sebagai katalisator. Ukuran serbuk arang dan katalis yang digunakan sebesar 600
m dengan komposisi 85% : 15%. Media pendingin yang digunakan adalah air, oli dan

air garam dengan volume 10 liter dengan menggunakan proses pendinginan cepat
(quenching). Carburizing dilakukan pada suhu 850 selama 60 menit. Hasil yang
didapatkan, media pendingin air garam memiliki nilai kekerasan terbesar diikuti air dan
oli dengan nilai kekerasan sebesar 462.7 VHN, 359.24 VHN dan 332.58 VHN. Media
pendingin mempengaruhi struktur mikro baja ST 41 dimana quenching dengan air
garam membentuk martensit terbanyak diikuti air dan oli. Banyaknya martensit
menunjukkan besarnya nilai kekerasan pada material tersebut.

Kata kunci: pack carburizing, quenching, ST 41, kekerasan, struktur mikro.

PENGARUH VARIASI MEDIA PENDINGIN PADA PROSES
QUENCHING TERHADAP KEKERASAN DAN STRUKTUR 

MIKRO BAJA ST 41 YANGTELAH MENGALAMI CARBURIZING



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF COOLING MEDIA VARIATION ON QUENCHING
PROCESS ON HARDNESS AND MICROSTRUCTURE OF ST 41 STEEL

THAT HAS BEEN CARBURIZED

By:
DONY PAMBUDI

Carburizing is a heat treatment process for adding carbon elements to a material
with the aim of increasing the surface hardness of the material. The purpose of this
study was to determine the effect of the variation of the cooling media on the
value of the hardness and microstructure of ST 41 steel. In this study using
coconut shell charcoal as activated carbon and eggshell as a catalyst. The size of
the charcoal powder and catalyst used were 600 μm with a composition of 85%:
15%. Cooling medium used is water, oil and salt water with a volume of 10 liters
using a fast cooling process (quenching). Carburizing is done at 850℃ for 60
minutes. Salt water cooling media has the greatest hardness value followed by
water and oil with a hardness value of 462.7 VHN, 359.24 VHN and 332.58 VHN.
The cooling medium affects the ST 41 microstructure of steel where quenching
with salt water forms the most martensite followed by water and oil. The number
of martensites shows the value of the hardness of the material.

Keywords: pack carburizing, quenching, ST 41, hardness, microstructure
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia industri tidak akan lepas dari pemanfaatan logam

terutama baja. Hal ini terbukti dengan banyaknya penggunaan baja pada

berbagai komponen-komponen mesin, bahan kerja dan konstruksi bangunan,

baik dalam bentuk pelat, lembaran, pipa dan sebagainya. Penggunaan baja

dapat disesuaikan dengan kebutuhan karena memiliki jenis yang beragam

dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Baja ST 41 adalah salah satu

baja yang banyak digunakan dalam keperluan industri. Baja ST 41 merupakan

baja yang memiliki kandungan karbon (C) rendah yaitu sebesar 0,10-0,20%

(Sigit Gunawan dan Budi Harton, 2015). Baja ST 41 biasanya digunakan

untuk pembuatan kawat, paku, kawat elektroda untuk pengelasan dan

peralatan otomotif.

Kerusakan yang sering terjadi dalam pengaplikasian baja ST 41 adalah

keausan. Keausan terjadi akibat pengaruh dari gaya luar berupa gesekan dan

merupakan faktor yang paling dominan dalam kerusakan fungsi permesinan.

Akibatnya, usia pakai dan performa berbagai komponen mesin berkurang serta

secara tidak langsung akan meningkatkan biaya perawatan (Sunardi, 2013).

Komponen otomotif seperti roda gigi, piston dan poros bekerja dengan cara
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bersinggungan dengan komponen lain sehingga permukaannya akan

mengalami keausan dan menyebabkan komponen tersebut mudah rusak. Oleh

karena itu untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan suatu proses yang berguna

untuk mengeraskan permukaan komponen sehingga tahan terhadap gesekan.

Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan

baja adalah dengan menambahkan unsur karbon pada permukaan baja

tersebut. Sumber karbon yang digunakan untuk carburizing dapat

menggunakan cangkang kelapa sawit, kayu, dan tulang hewan. Akan tetapi

dari sumber karbon yang disebutkan di atas, arang tempurung kelapa lebih

efektif untuk digunakan sebagai sumber karbon karena ketersediaannya yang

melimpah, mudah untuk dicari, keberadaannya sebagai limbah dan kandungan

karbon yang dimilikinya relatif tinggi yaitu sebesar 88-90% (Taer, 2015).

Metode yang sering digunakan untuk menambahkan unsur karbon pada

permukaan baja adalah metode carburizing. Carburizing adalah salah satu

proses perlakuan panas dimana besi atau baja menyerap karbon sementara

logam tersebut dipanaskan dengan adanya bahan pembawa karbon seperti

arang atau karbon monoksida (Hamzah dan Iqbal, 2011). Proses carburizing

secara umum bergantung pada suhu dan waktu yang digunakan. Semakin lama

waktu dan suhu yang digunakan akan meningkatkan kedalaman difusi karbon

pada besi atau baja yang akan di-carburizing.

Penelitian untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja ST 41

menggunakan metode carburizing telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Salah satunya penelitian yang dilakukan Mujiyono dan Arianto (2012)
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mengenai pengaruh ukuran serbuk arang terhadap nilai kekerasan baja ST 41.

Penelitian ini menggunakan variasi ukuran serbuk arang yang berukuran 150,

250, 279, 600, 850 dan 2000 m. Proses carburizing dilakukan dengan

menggunakan arang tempurung kelapa, suhu operasi 850℃ selama 4 jam.

Berdasarkan penelitian tersebut, ukuran 250 m hingga 600 m adalah ukuran

serbuk arang kelapa paling efektif dalam proses carburizing dengan

peningkatan kekerasan permukaan antara 340 sampai 429 HV atau 178%

sampai dengan 250% dari kekerasan raw material 122 HV.

Penelitian carburizing juga dilakukan oleh Anwar Nurhayanto (2012)

mengenai pengaruh media carburizing terhadap kekerasan baja karbon rendah.

Media carburizing yang digunakan adalah arang sekam padi dan arang

tempurung kelapa dengan persentase berat sebesar 80% dan bahan kimia aktif

aktif (BaCO3) sebesar 20%. Dalam penelitian ini proses carburizing dilakukan

pada temperatur 980ºC dengan waktu penahanan 1, 2, dan 3 jam untuk media

arang sekam padi dan waktu penahanan 2 jam untuk media arang tempurung

kelapa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media arang tempurung

kelapa lebih efektif sebagai media carburizing dibandingkan arang sekam padi

dengan kekerasan maksimal yang diperoleh sebesar 601 HV. Sementara

sekam padi dengan waktu penahanan selama 3 jam diperoleh nilai kekerasan

sebesar 570 HV.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Bahtiar, Muhammad Iqbal dan Defri

Arisandi (2017) mengenai pengaruh pack carburizing terhadap kekerasan baja

komersil. Penelitian ini menggunakan media pendingin air dan oli dengan
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SAE 50. Proses carburizing dilakukan pada temperatur 950℃, waktu

penahanan 2 jam dan cangkang kelapa sawit sebagai media carburizing.

Proses carburizing dilakukan dengan menambahkan CaCO3 sebesar 24,74%

sementara arang cangkang kelapa sawit sebesar 75,25% Hasil penelitian

menunjukkan nilai kekerasan tertinggi yang diperoleh sebesar 504,92 kg/mm2

dengan media pendingin air dan 442,08 kg/mm2 dengan menggunakan media

pendingin oli.

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang dilakukan akan menggunakan

arang kelapa sebagai sumber karbon, cangkang telur sebagai katalisator dan

variasi media pendingin berupa oli, air, dan air garam. Sementara material

yang digunakan pada penelitian ini adalah baja karbon rendah ST 41.

B. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh media pendingin (oli, air dan garam) pada proses

quenching terhadap nilai kekerasan baja ST 41 yang telah di-carburizing.

2. Mengetahui pengaruh media pendingin (oli, air dan garam) pada proses

quenching terhadap struktur mikro baja ST 41 yang telah di-carburizing.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Baja yang digunakan adalah baja karbon rendah ST 41.

2. Karbon aktif yang digunakan adalah arang tempurung kelapa.
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3. Katalisator yang digunakan adalah cangkang telur.

4. Media pendingin yang digunakan adalah air, oli dan air garam.

5. Temperatur yang digunakan pada saat proses carburizing 850℃.

6. Ukuran serbuk arang tempurung kelapa 600 m.

7. Waktu tahan yang digunakan pada proses carburizing selama 60 menit.

8. Komposisi karbon aktif dan katalis yang digunakan adalah 85% : 15%

dengan massa yang digunakan 500 gram.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini tardiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah,

dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan

pelaksanaan penelitian, yaitu tempat penelitian, bahan penelitian,

peralatan, dan prosedur pengujian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari data-data yang

diperoleh saat pengujian dilaksanakan.
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BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang hal-hal yang dapat disimpulkan dari

penelitian dan saran-saran yang ingin disampaikan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan

laporan tugas akhir.

LAMPIRAN

Berisikan perlengkapan laporan penelitian.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Baja Karbon

Baja adalah logam campuran yang memiliki unsur utama besi (Fe) dan karbon

(C). Selain kedua unsur tersebut baja juga mengandung beberapa unsur lain

seperti fosfor (P), sulfur (S) dan mangan (Mn) serta beberapa unsur campuran

lainnya. Kandungan karbon (C) yang terdapat pada baja menentukan sifat

mekanik dari baja tersebut, seperti dalam hal keuletan, kekerasan, kemampuan

bentuk dan sifat mekanik lainnya. Kandungan karbon (C) yang terkandung di

dalam baja berkisar antara 0,2% sampai 1,7% dari berat baja itu sendiri (Akay,

2011). Berdasarkan kandungan karbon yang dimilikinya, baja karbon memiliki

klasifikasi sebagai berikut:

1. Baja Karbon Rendah

Baja karbon rendah adalah baja yang memiliki kandungan karbon antara

0,1% sampai dengan 0,28%. Baja karbon rendah cenderung memiliki sifat

keuletan yang baik akan tetapi memiliki kekerasan yang buruk. Nilai

kekerasan yang buruk tersebut dikarenakan sedikitnya kandungan karbon

yang dimiliki baja tersebut. Sehingga pada proses perlakuan panas, baja

karbon rendah tidak dapat menghasilkan fase martensit. Baja karbon rendah
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sendiri biasanya digunakan untuk bahan–bahan manufaktur karena sifatnya

yang mampu tempa dan dapat dibentuk karena sifat keuletannya yang

tinggi seperti pembuatan kawat, baut, ulir, dan baja profil. Contoh dari baja

karbon rendah antara lain ST 37, ST 40, ST 41 dan lain sebagainya.

2. Baja Karbon Sedang

Baja karbon sedang merupakan baja karbon menengah dimana kandungan

karbon pada baja tersebut berkisar antara 0,30% sampai 0,7%. Sifat

mekanik dari baja karbon sedang dapat ditingkatkan dengan beberapa cara

yaitu austenitizing, quenching dan tempering yang dapat menghasilkan

struktur martensit pada baja tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan karena

baja karbon sedang memiliki kekuatan mekanik yang baik serta memiki

keuletan dan kekuatan kekerasan yang baik, sehingga baja karbon sedang

dapat ditingkatkan sifat mekaniknya karena baja karbon sedang memiliki

kadar karbon yang cukup untuk dilakukan perlakuan panas. Baja karbon

sedang biasanya digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan alat–alat

perkakas, komponen–komponen mesin seperti poros, roda gigi, pegas dan

lain sebagainya.

3. Baja Karbon Tinggi

Baja karbon tinggi merupakan baja karbon yang kandungan karbonnya

berkisar pada 0,6% sampai 1,7% dibandingkan berat besi yang digunakan

pada baja tersebut. Baja karbon tinggi memiliki tingkat kekerasan yang

tinggi namun keuletan dari baja karbon tinggi sangat kecil. Baja karbon
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tinggi biasanya digunakan untuk alat–alat yang memerlukan tingkat

ketahanan yang tinggi terhadap gesekan dan defleksi serta beberapa alat

seperti bearing, mata bor, mata pahat dan lain lain (Anggi, 2012).

B. Baja ST 41

Baja ST 41 adalah salah satu baja yang memiliki kandungan karbon (C) rendah

dimana kandungan karbon (C) yang dimiliki kurang dari 0,3%. Penulisan ST

sendiri merupakan standarisasi baja dari Deutsches Institut fur Normung (DIN)

17100. yang memiliki arti stahl dalam bahasa Jerman atau steel dalam bahasa

Inggris. Sedangkan 41 memiliki makna baja tersebut memiliki kekuatan tarik

sebesar 41 kg/mm2 atau sekitar 400-410 N/mm2 (Akay, 2011).

Tabel 1. Komposisi Baja ST 41 (Dika, 2017)

Unsur Komposisi (%) Unsur
Komposisi

(%)

Fe 98.63 Mo 0.022

C 0.270 Cu 0.071

Si 0.235 Pb 0.0029

Mn 0.264 V 0.089

P 0.008 Ti 0.003

S 0.012 Nb 0.016

Ni 0.001 Al 0.026

Cr 0.040 W 0.000
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Baja karbon rendah memiliki ciri khusus seperti tidak responsif terhadap

perlakuan panas yang bertujuan membentuk martensit, metode penguatannya

dengan menggunakan cold working struktur mikronya terdiri ferit dan perlit,

relatif lunak, ulet, tangguh, mampu las dan mampu mesin yang baik dan harga

yang relatif murah. Seperti yang telah dijelaskan di atas aplikasi baja ST 41

banyak digunakan untuk kawat, paku dan kawat elektroda berlapis untuk

keperluan pengelasan.

C. Perlakuan Panas pada Baja

Heat Treatment atau perlakuan panas adalah proses di mana pemanasan baja

dilakukan sampai suhu dan waktu tertentu kemudian diikuti dengan

pendinginan dengan cara tertentu untuk memperoleh sifat-sifat yang

diinginkan. Perlakuan panas secara garis besar meliputi Hardening (pengerasan

baja), Annealing (melunakkan baja), Normalizing (menormalkan struktur baja),

Tempering (pemudaan baja yang telah dikeraskan). Selain perlakuan panas

(heat treatment) diatas, ada perlakuan panas yang bertujuan untuk merubah

atau menambahkan unsur kimia ke dalam baja yang disebut Chemical Heat

Treatment, yaitu Carburizing (penambahan kadar karbon ke dalam logam atau

baja), Nitriding (menambahkan kadar nitrogen ke dalam baja), cyaniding

(menambahkan sianida ke dalam baja).

Dalam memahami fenomena perlakuan panas pada suatu material, khususnya

material logam, diperlukan keahlian untuk memahami diagram fasa material

tersebut. Diagram fasa atau diagram kesetimbangan fasa adalah suatu grafik

yang menampilkan kandungan paduan unsur dengan temperatur dimana
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paduan itu berada. Diagram fasa memberikan informasi tentang berbagai

macam fasa paduan pada berbagai temperatur, titik leleh, titik kristalisasi dan

fenomena lainnya. Diagram fasa menjadi pedoman utama dalam merekayasa

material khususnya baja karena terdapatnya hubungan antara struktur mikro

dengan sifat-sifat mekanis material tersebut.

Gambar 1 menunjukan diagram fasa Fe3-C untuk kandungan karbon hingga

6,5%. Baja merupakan paduan dari besi, karbon dan elemen-elemen lain, yang

kandungan karbonnya kurang dari 2%. Wilayah pada diagram dengan kadar

karbon dibawah 2% menjadi perhatian utama untuk proses heat treatment pada

baja. Diagram fasa hanya berlaku untuk perlakuan panas pada baja hingga

mencair sedangkan pada proses pendinginan cepat, menggunakan diagram

CCT (continuous cooling transformation) (Murtiono, 2012).

Gambar 1. Diagram fasa Fe3-C (Callister, 2000)
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Sebagian besar perlakuan panas pada baja melibatkan pendinginan berlanjut

dari spesimen menuju temperatur ruang. Diagram transformasi berlaku hanya

untuk kondisi dimana temperatur tranformasinya konstan, sehingga diagram

tersebut harus diubah untuk transformasi yang berlangsung seiring dengan

perubahan temperatur. Pendinginan berlanjut pada baja, waktu yang diperlukan

untuk permulaan dan akhir dari reaksi mengalami penundaan. Maka diagram

transformasi isotermal digeser ke arah waktu yang lebih lama dan temperatur

yang lebih rendah. Diagram transformasi yang mengandung kurva perubahan

dan akhir dari reaksi disebut sebagai diagram transformasi berlanjut atau

continuous cooling transformation diagram (CCT diagram).

Gambar 2. Diagram CCT (Smith, 1996)

Diagram ini memberikan perkiraan dari struktur mikro yang terbentuk pada

suatu periode perlakuan panas pada temperatur konstan serta diikuti dengan

pendinginan yang berlanjut. Berdasarkan diagram CCT akan terbentuk

martensit pada kecepatan pendinginan yang tinggi. Gambar 2 adalah salah satu
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contoh diagram CCT untuk baja yang mengandung 0,2% karbon dengan suhu

austenisasi 920℃, kemudian didinginkan dengan laju berbeda sampai suhu

200℃ dan 250℃. Kurva pendinginan (a) menunjukkan pendinginan sangat

cepat yang menghasilkan dekomposisi fasa austenit menjadi martensit, kurva

pendinginan (b) menunjukkan laju pendinginan sedang yang menghasilkan fasa

bainit dan kurva pendinginan (c) menunjukkan laju pendinginan lambat yang

menghasilkan fasa ferit dan perlit.

D. Carburizing

Carburizing adalah proses penambahan kandungan karbon pada permukaan

baja untuk memperoleh sifat baja yang lebih keras pada permukaan baja

tersebut. Proses carburizing (gambar 3) dilakukan dengan memanaskan logam

tersebut pada kondisi lingkungan atau tempat yang banyak mengandung

karbon aktif sehingga karbon aktif tersebut akan terdifusi ke dalam baja.

Temperatur yang digunakan pada proses carburizing adalah temperatur

austenisasi yang berkisar antara 850℃ hingga 950℃.

Karbon aktif yang digunakan pada carburizing biasanya bersumber dari

tempurung kelapa, kayu, tulang dan lain sebagainya. Untuk mempercepat

reaksi kimia pada proses carburizing perlu dilakukan penambahan katalis

(Nanulaitta dan Lillipaly, 2012). Katalis adalah suatu zat atau substansi yang

dapat mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan secara kimiawi pada

akhir reaksi. Katalis yang biasa digunakan pada carburizing antara lain BaCO3,

NaCO3, cangkang telur, cangkang kerang dan lain sebagainya. Proses
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carburizing dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut yaitu holding time,

karbon potensial, quenching, dan temperatur operasi. Berdasarkan sumber

karbon yang digunakan carburizing dibedakan menjadi 3 yaitu karburasi padat

(pack carburizing), karburasi cair (liquid carburizing) dan karburasi gas (gas

carburizing).

Gambar 3. Proses pack carburizing (Santoso, 2014).

E. Arang Tempurung Kelapa

Arang tempurung kelapa adalah salah satu sumber karbon aktif yang dapat

digunakan pada proses carburizing. Karbon aktif digunakan untuk

meningkatkan kadar karbon pada sampel yang ingin dinaikkan kadar

karbonnya sehingga nilai kekerasan sampel dapat meningkat. Jenis karbon aktif

selain arang tempurung kelapa adalah cangkang kelapa sawit, arang kayu,

sekam padi dan lain-lain.
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Tabel 2. Komposisi Tempurung Kelapa dan Arangnya (Esma, 2011).

Pada tabel 2 kandungan moisture menghilang setelah tempurung kelapa

menjadi arang. Moisture adalah kandungan air yang ada pada suatu benda

dalam hal ini adalah tempurung kelapa. Zat volatile adalah zat terbang atau

mudah uap seperti hidrogen dan nitrogen. Kandungan abu meningkat setelah

menjadi arang akibat pemasanasan yang diberikan sementara karbon

meningkat setelah tempurung kelapa menjadi arang.

F. Cangkang Telur Ayam

Cangkang telur pada proses carburizing digunakan sebagai katalisator yang

berfungsi untuk mempercepat proses difusi karbon saat carburizing

berlangsung. Katalisator lain yang dapat digunakan adalah tulang, cangkang

kerang dan lain sebagainya. Penggunaan cangkang telur sebagai katalis pada

penelitian ini khususnya cangkang telur ayam karena keberadaannya sebagai

limbah dan kemudahannya untuk didapatkan bila dibandingkan dengan jenis

katalis yang lain. Katalis dapat mempercepat proses difusi karena memiliki

kandungan kalsium karbonat yang mempercepat proses terbentuknya unsur

karbon agar dapat berdifusi ke dalam baja yang mengalami perlakuan panas.

Berikut ini adalah komposisi yang ada pada cangkang telur :

Moisture 10.46
Volatile 67.67
Karbon 18.29
Abu 3.58
Volatile 10.6
Karbon 76.32
Abu 13.8

Arang Tempurung
Kelapa

Tempurung
Kelapa

13.388

30.75

Kandungan
(wt%)

Bahan Komponen
Sifat Termal

(kj/kg)
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Tabel 3. Kandungan pada Cangkang Telur Ayam (Warsy, 2016).

Pada proses kimiawi khususnya difusi pada carburizing unsur kalsium karbonat

mempengaruhi cepat lambatnya proses kimia terjadi. Pada tabel 3 terlihat

bahwa kandungan kalsium karbonat pada cangkang telur ayam cukup tinggi

yaitu sebesar 90.9%.

G. Difusi

Perlakuan pengerasan pada baja yang tidak memiliki banyak kandungan

karbon dan paduan lain untuk dikeraskan dengan quenching, perlakukan difusi

dapat diterapkan untuk menambah elemen paduan pada permukaan yang akan

dikeraskan. Difusi adalah perpindahan secara spontan dari atom atau molekul

dalam suatu bahan yang cenderung untuk menjaga keseragaman komposisi

secara keseluruhan. Pada proses carburizing unsur karbon yang berdifusi ke

dalam baja akibat perlakuan panas yang diberikan dan keberadaan katalis.

Proses difusi memiliki dua cara agar dapat berdifusi ke dalam logam induknya.

Komponen Kandungan (wt %)
Air 29-35
Protein 1.4-4
Lemak Murni 0.1-0.2
Abu 89.9-91.9
Kalsium 35.1-36.4
Kalsium Karbonat 90.9
Fosfor 0.12
Sodium 0.15-0.17
Magnesium 0.37-0.40
Potasium 0.10-0.13
Sulfur 0.09-0.19
Alanin 0.45
Arginin 0.56-0.57
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Gambar 4. Proses terjadinya difusi (Budinski, 1999)

Gambar 4a memperlihatkan atom padat yang kecil menuju ruang kosong antara

atom-atom logam induk yang disebut sebagai interstitial diffusion. Dalam

proses untuk mendifusikan atom yang besar ke dalam logam induk, tentu akan

terlalu besar untuk dapat mengisi ruang kosong yang ada. Dalam kasus ini,

substitutional diffusion mungkin dapat terjadi seperti yang terlihat pada gambar

4b. Atom padat mencari jalannya sendiri untuk menemukan kekosongan atom

dalam logam induk dan menempatinya. Kekosongan atom adalah tempat atom

yang seharusnya terisi atom tetapi tidak terdapat atom di tempat tersebut.

Beberapa teori difusi secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut (Budinski,

1999) :

1. Proses difusi untuk pengerasan baja biasanya membutuhkan temperatur

operasi yang tinggi.

2. Agar difusi dapat terjadi logam induk harus memiliki konsentrasi unsur

pendifusi yang rendah dan harus terdapat konsentrasi yang lebih banyak

pada lingkungan atau sebaliknya.

3. Difusi hanya akan terjadi ketika ada atom yang cocok antara atom pendifusi

dan logam induk.
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H. Quenching

Quenching adalah proses pendinginan cepat suatu komponen logam dari

temperatur austenisasi ke temperatur di mana fasa yang kita inginkan dapat

terbentuk, pada baja umumnya adalah struktur mikro martensit. Selama proses

quenching terjadi bentuk maupun ketebalan juga akan mempengaruhi

kecepatan pendinginan dari baja. Hal tersebut terjadi karena energi panas dari

baja akan terlebih dahulu mengalir ke permukaan baja sebelum mengalir atau

terbuang ke dalam media pendingin. Sehingga kecepatan pendinginan antara di

dalam dan permukaan baja berbeda tergantung dari dimensi dan ketebalan

bentuknya. Pada waktu proses pendinginan yang cepat fase austenit tidak akan

sempat berubah menjadi ferit atau perlit karena atom-atom karbon yang terlarut

dalam austenit tidak memiliki kesempatan bagi untuk mengadakan pergerakan

difusi akan tetapi langsung terjadi fase martensit, yaitu berupa fase yang sangat

keras dan bergantung pada keadaan karbon. Baja karbon rendah memiliki

kemampukerasan yang rendah karena kelarutan karbonnya yang rendah.

Sebaliknya pada baja karbon rendah dan tinggi akan mudah membentuk

martensit karena kelarutan karbonnya yang cukup tinggi. Media pendingin

yang digunakan untuk mendinginkan baja bermacam-macam. Berbagai bahan

media pendingin yang digunakan dalam proses perlakuan panas antar lain:

1. Air

Air merupakan media pengin yang sering digunkan untuk mendinginkan

baja setalah proses carburizing. Air memiliki massa jenis yang lebih kecil

dari air garam yaitu 1,000 kg/m3 untuk air dan 1,026 kg/m3 sampai 1,030
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kg/m3 untuk air garam. Keunggulan air sebagai media pendingin adalah

ketersediannya yang banyak, murah dan tidak menyebabkan polusi. Akan

tetapi air juga memiliki kelemahan yaitu tingkat pendinginan yang cepat

pada suhu yang lebih rendah dimana retak akan lebih mungkin terjadi.

Kelemahan kedua yaitu menggunakan air akan menimbulkan lapisan atau

selimut uap sehingga dapat menyebabkan jebakan uap yang dapat

menghasilkan kekerasan yang tidak rata dan distribusi tegangan yang tidak

menguntungkan (Santoso, 2014).

2. Oli

Dibandingkan dengan air dan air garam oli memiliki nilai viskositas atau

kekentalan yang tinggi. Viskositas oli dan bahan dasar oli sangat

berpengaruh dalam proses pendinginan baja. Oli yang mempunyai

viskositas lebih rendah memiliki kemampuan penyerapan panas lebih baik

dibandingkan dengan oli yang mempunyai viskositas lebih tinggi karena

penyerapan panas akan lebih lambat. Keunggulan dalam penggunaan oli

sebagai media pendingin adalah dapat memilih nilai kekentalan atau

viskositas oli tersebut untuk jenis pendinginan yang diinginkan. Sementara

kelemahannya adalah menimbulkan polusi pada lingkungan setelah

digunakan.

3. Air Garam

Air Garam memiliki viskositas yang rendah sehingga nilai kekentalan cairan

kurang, sehingga laju pendinginan cepat dan massa jenisnya lebih besar
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dibandingkan dengan air. Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan

garam pada media pendingin ini sehingga kecepatan media pendingin besar

dan makin cepat laju pendinginannya.

I. Kekerasan

Kekerasan merupakan salah satu sifat mekanik yang dimiliki oleh logam atau

baja. Kekerasan didefinisikan sebagai kemampuan suatu material untuk

menahan beban identasi atau penetrasi (penekanan). Deformasi yang terjadi

dapat berupa kombinasi perilaku elastis dan plastis. Pengaruh deformasi

bergantung pada kekerasan permukaan bahan (logam). Faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai kekerasan dalam perlakuan panas antara lain komposisi

kimia, media pendingin yang digunakan, perlakuan panas yang diberikan,

temperatur operasi dan waktu operasi. Kekerasan suatu bahan (baja) dapat

diketahui dengan pengujian kekerasan dengan memakai mesin uji kekerasan

(hardness tester). Ada tiga cara metode yang telah banyak umum dilakukan

yaitu metode Brinell, Rockwell dan Vickers.

1. Metode Vickers

Metode pengujian kekerasan Vickers dilakukan dengan menekan benda uji

atau spesimen menggunakan indentor intan yang memiliki bentuk piramida

dengan alas segi empat dan besar sudut dari permukaan yang berhadapan

136° (gambar 5). Penekanan oleh indentor akan menghasilkan suatu jejak

atau lekukan pada permukaan benda uji (Sofyan, 2011).
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Gambar 5. Jejak yang dihasilkan oleh penekanan

indentor (Dahlan, 2000)

Untuk mengetahui nilai kekerasan benda uji, maka diagonal rata-rata dari

jejak tersebut harus diukur terlebih dahulu dengan memakai mikroskop.

Angka kekerasan Vickers dapat diperoleh dengan membagi besar beban

uji yang digunakan dengan luas permukaan jejak.

= ……………………………..(1)

Keterangan:

HV = Angka kekerasan Vickers

P = Beban yang diberikan

A = Luas permukaan jejak

Jika d merupakan diagonal rata-rata dari jejak, maka luas permukaan jejak

(gambar 6) dapat ditentukan sebagai berikut:
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Gambar 6. Permukaan jejak pada benda uji (Dahlan, 2000)

= 4 × √2 × √ ∝ ………………………(2)

= ………………………………..(3)

Jadi angka kekerasan Vickers dapat diperoleh dengan mensubtitusi

persamaan (3) ke dalam persamaan (1) sehingga menjadi :

= ………………………………(4)

= 1,854 ……………………………..(5)

Keterangan:

HV = Nilai kekerasan Vickers (kgf/mm2)

P = Beban yang diberikan (kgf)

d = rata-rata diagonal jejak (mm)
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Rentang beban uji yang digunakan pada pengujian kekerasan Vickers

berkisar antara 1 kgf sampaj 120 kgf dan beban uji yang umum digunakan

adalah 5, 10, 30 dan 50 kgf. Sedangkan waktu penerapan beban uji (dwell

time) standar biasanya dilaksanakan selama 10-15 detik. Di dalam

pengujian kekerasan Vickers perlu diperhatikan mengenai jarak minimal

dari titik pusat jejak ke bagian pinggir spesimen, di mana menurut standar

ASTM adalah sebesar 2,5 kali diagonal jejak dan jarak minimal antara

jejak-jejak yang berdekatan juga 2,5 kali diagonal jejak. Sedangkan

menurut standar ISO, jarak minimal dari titik pusat jejak ke bagian pinggir

benda uji adalah 2,5 d untuk baja dan paduan tembaga dan 3 d untuk

logam-logam ringan sementara jarak minimal antara jejak adalah 3 d untuk

baja dan paduan tembaga, dan 6 d untuk logam-logam ringan.

Berbeda dengan pengujian kekerasan Brinell dan pengujian kekerasan

Rockwell yang menggunakan lebih dari satu jenis atau ukuran indentor,

pengujian kekerasan Vickers hanya menggunakan satu jenis indentor,

yaitu indentor intan berbentuk piramid yang dapat digunakan untuk

menguji hampir semua jenis logam mulai dari yang lunak hingga yang

keras. Ada beberapa jenis mesin yang digunakan untuk melaksanakan

pengujian kekerasan Vickers, seperti mesin Vickers dengan tenaga

hidrolik, mesin Vickers mekanis, mesin Vickers digital, mesin Vickers

semi otomatis, dan mesin Vickers otomatis penuh (Hadijaya, 1992).

Cara penulisan kekerasan Vickers biasanya ditulis dalam bentuk angka

yang diikuti dengan huruf HV (Hardness Vickers) dan besarnya beban uji.
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Sebagai contoh : 186 HV 30, artinya angka kekerasan material yang diuji

adalah 186, beban uji yang digunakan adalah 30 kgf, dan lamanya waktu

penerapan beban (dwell time) adalah 10-15 detik. Waktu penerapan beban

tidak terletak antara 10-15 detik, maka waktu penerapan beban ujinya

harus dicantumkan. Contoh: 472 HV 50/20, artinya angka kekerasan

benda uji adalah 472, besar beban uji yang diterapkan 50 kgf, dan lamanya

waktu penerapan beban adalah 20 detik.Tabel di bawah ini merupakan

contoh kekerasan Vickers dari beberapa bahan.

Tabel 4. Nilai kekerasan Vickers dari beberapa material (Dahlan, 2000).
Bahan HV

Timah 5

Aluminium 25

Tembaga 40

Paduan Perungggu-seng 65

Baja Karbon 55-120

Perunggu Tuang 160

Stainless Steel 180

Mild Steel 230

Baja dikeraskan penuh 1000

Tungsten Karbida 2500
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2. Kekerasan mikro Vickers

Selain untuk pengujian kekerasan makro, metode Vickers dapat juga

digunakan untuk melaksanakan pengujian kekerasan mikro. Rentang

beban uji yang digunakan pada pengujian kekerasan mikro Vickers ini

adalah kecil, yaitu antara 1 gf hingga 1000 gf (1 kgf). Pengujian kekerasan

mikro Vickers sangat cocok diterapkan pada bahan yang tipis, lapisan dari

benda uji yang permukaannya dikeraskan, keramik, dan komposit.

J. Struktur Mikro

Struktur mikro merupakan butiran-butiran suatu benda logam yang sangat kecil

yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop optik atau mikroskop elektron

untuk pemeriksaan butiran-butiran logam tersebut. Analisa mikro adalah suatu

analisa mengenai struktur logam melalui pembesaran dengan menggunakan

mikroskop khusus metalografi. Analisis struktur mikro digunakan untuk

menentukan apakah parameter struktur berada dalam spesifikasi tertentu dan di

dalam penelitian digunakan untuk menentukan perubahan-perubahan struktur

mikro yang terjadi sebagai akibat komposisi atau perlakuan panas.

Analisa mikro struktur dapat digunakan untuk mengamati bentuk dan ukuran

kristal logam, kerusakan logam akibat proses deformasi, proses perlakuan

panas, dan perbedaan komposisi. Sifat-sifat logam terutama sifat mekanis dan

sifat fisis sangat dipengaruhi oleh mikro struktur logam dan paduannya,

disamping komposisi kimianya. Struktur mikro dari logam dapat diubah
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dengan jalan perlakuan panas ataupun dengan proses perubahan bentuk

(deformasi) dari logam yang akan diuji (Novadany, 2015).

Struktur yang dimiliki baja sangat ditentukan oleh kandungan karbonnya.

Gambar 7 menunjukkan perbedaan struktur mikro untuk bajak karbon rendah,

sedang dan tinggi. Pada baja karbon rendah, struktur didominasi oleh ferit dan

sedikit perlit. Pada baja karbon sedang struktur baja terdiri dari ferit dan perlit

dengan perbandingan yang tergantung pada karbonnya. Sementara pada baja

karbon tinggi struktur didominasi oleh perlit dengan sedikit sementit. Berikut

ini adalah gambar perbandingan dari ketiganya.

Gambar 7. Struktur mikro baja karbon rendah,

sedang dan tinggi (Durand, 2004)

Struktur martensit untuk paduan besi-karbon mempunyai dua bentuk yaitu: lath

martensite dan plate martensite (gambar 8). Struktur lath martensite terbentuk

pada baja karbon rendah sampai sedang, atau baja dengan kandungan karbon

kurang daripada 0,6%. Sedangkan plate martensit terbentuk pada baja karbon

tinggi, atau baja dengan kandungan karbon lebih daripada 0,6%. Perbedaan

struktur martensit di bawah pengamatan mikroskop optik dapat dilihat pada

gambar di bawah.
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Gambar 8. Struktur mikro lath dan plate martensite (Durand, 2004)

Nilai kekerasan lath martensite lebih rendah daripada plate martensite. Namun

dengan kandungan karbon yang tinggi, plate matensit cenderung lebih getas

atau rapuh dari baja dengan struktur lath martensite. Baja dengan struktur plate

martensite banyak digunakan untuk aplikasi teknik seperti baja perkakas dan

struktur karburisasi.



III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Material Teknik, Fakultas

Teknik, Laboratorium Biomassa FMIPA Universitas Lampung, LIPI Tanjung

Bintang dan Laboratorium Material Universitas Sriwijaya.

B. Bahan Penelitian dan Alat yang Digunakan

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bahan

(a)Spesimen uji kekerasan (ASTM E384)   (b) Spesimen uji struktur mikro

Gambar 9. Dimensi spesimen uji (satuan mm)

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan baja ST 41 yang

berbentuk plat dan dipotong dengan ketebalan 10 mm, lebar 25 mm, dan

A. Tempat dan Waktu Penelitian
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panjang 30 mm yang digunakan sebagai spesimen uji kekerasan (gambar

9a). Sementara spesimen dengan ketebalan 10 mm, lebar 10 mm dan

panjang 10 mm digunakan untuk pengujian struktur mikro (gambar (b).

2. Arang tempurung kelapa

Arang tempurung kelapa digunakan sebagai sumber karbon aktif untuk

melapisi permukaan material yang akan di-carburizing. Karbon aktif yang

terkandung di dalam arang tempurung kelapa sebesar 82-88%.

3. Cangkang telur

Cangkang telur (CaCO3) digunakan sebagai katalisator pada proses

carburizing. Pada carburizing katalisator berfungsi untuk mempercepat laju

difusi karbon ke dalam permukaan baja. Kandungan CaCO3 pada cangkang

telur sekitar 90,9%

4. Kotak Sementasi

Kotak sementasi (gambar 10) digunakan sebagai tempat diletakkannya

karbon aktif dan spesimen pada saat proses carburizing. Kotak sementasi

yang digunakan memiliki dimensi lebar 20 cm, panjang 25 cm dan tinggi

15 cm.

Gambar 10. Kotak sementasi
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5. Furnace

Tungku pemanas (furnace) seperti pada gambar 11 digunakan sebagai

tempat untuk melakukan proses carburizing. Tungku pemanas yang

digunakan merk Naberthem tipe L 64/14 dengan daya 13.0 kW dan

temperatur operasi maksimal 1400℃.

Gambar 11. Furnace

6. Air

Air digunakan sebagai media pendingin pada saat quenching setelah proses

carburizing selesai. Air yang digunakan adalah air tanah dengan kadar ph

antara 6,5-8,5 dan volume yang digunakan sebesar 10 liter.

7. Air Garam

Air garam digunakan sebagai media pada proses quenching. Air garam

yang digunakan memiliki kadar garam 25% dari volume air yang

dicampurkan. Volume air garam yang digunakan sebesar 10 liter.

8. Oli

Oli yang digunakan adalah oli bekas sepeda motor matik honda MPX2

dengan SAE sebesar 10W-30. Volume oli yang digunakan pada penelitian

ini sebesar 10 liter.
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9. Mesin polisher

Mesin polisher digunakan untuk meratakan (grinding) dan menghaluskan

(polishing) permukaan spesimen dengna menggunakan kertas amplas grade

80-1000. Mesin polisher yang digunakan merk METKON tipe DIGISET –

2V tegangan 220V.

Gambar 12. Polisher

10. Ball Mill

Gambar 13. Mesin Ball Mill

Mesin Ball Mill (gambar adalah mesin penggiling atau mesin gerinding

yang berfungsi dan digunakan untuk menggiling suatu bahan material keras
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untuk menjadi bubuk yang sangat halus. Pada penelitian ini mesin ball mill

digunakan untuk menggiling dan menghaluskan arang tempurung kelapa.

Merek Ball Mill yang digunakan adalah Retsch, tipe PM 400 i= 1:-3,

dengan daya 1~ 220- 230V 50/60Hz.

11. Timbangan analitik digital

Timbangan digunakan untuk mengitung berat spesimen, arang tempurung

kelapa dan cangkang telur sebelum melakukan pengujian. Timbangan yang

digunakan merk ADAM tipe PW 254 dengan ketelitian 0.0001 gr.

C. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian pada tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa

tahapan antara lain sebagai berikut:

1. Persiapan spesimen uji

Material yang akan diuji pada penelitian ini adalah baja karbon rendah ST

41. Berikut adalah tahap proses pembuatan spesimen uji

a. Pemotongan spesimen uji

Potongan bahan harus sesuai dimensi yang diinginkan yaitu memiliki

panjang 30 mm, lebar 25 mm dan tinggi 10 mm untuk pengujian

kekerasan dan panjang 10 mm, lebar 10 mm dan tinggi 10 mm untuk

pengujian Struktur Mikro.

b. Proses polishing

Proses ini menggunakan ampelas 500 dan 1000 dimaksudkan untuk

menghilangkan kotoran dan membentuk struktur permukaan spesimen.
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c. Proses pembilasan

Proses pembilasan dengan menggunakan air yang berfungsi untuk

membersihkan sisa bekas pengampelasan.

2. Persiapan carburizing compound

Berikut adalah tahap proses pembuatan carburizing compound :

a. Menyiapkan karbon aktif

Sumber karbon aktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah arang

tempurung kelapa, karbon aktif ini diperoleh dengan cara menghaluskan

tempurung kelapa dengan menggunakan ballmill kemudian diayak

sehingga didapatkan arang berukuran 600 m.

b. Menyiapkan katalisator (CaCO3)

Katalis yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkang telur,

katalis ini diperoleh dengan cara menghaluskan cangkang telur

menggunakan ballmill kemudian diayak sehingga didapatkan ukuran

600 m.

c. Proses pencampuran (compound)

Setelah karbon aktif dan katalis tersedia, tahap selanjutnya adalah

mencampur karbon aktif dan katalis sampai merata di dalam wadah yang

telah disediakan dengan komposisi 85% karbon dan 15% katalis.

3. Proses pack carburizing

a. Benda uji (ST 41) diletakkan ke dalam kotak sementasi dan ditimbun

dengan karbon (arang tempurung kelapa) dan bubuk cangkang telur

(CaCO3) hingga menutupi permukaan seluruhnya.
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b. Masukan kotak sementasi ke dalam furnace, dan furnace ditutup,

nyalakan furnace lihat temperatur awal 27–30℃. Tunggu sampai

temperatur akhir pemanasan 850℃, dengan waktu penahanan 60 menit.

c. Matikan furnace lalu buka furnace keluarkan kotak sementasi dari

dalam dengan menggunakan tang penjepit.

d. Angkat beberapa benda uji (ST 41) dari dalam kotak sementasi dengan

menggunakan pengait lalu dilakukan quenching dengan memasukkan

benda uji ke dalam media pendingin air.

e. Masukkan  benda uji (ST 41) ke dalam media air garam.

f. Masukkan benda uji (ST 41) ke dalam media oli.

g. Mengangkat benda uji dari semua media pendingin dan bersihkan dari

sisa-sisa carburizing untuk uji kekerasan dan struktur mikro.

4. Pengujian Baja ST 41

a. Pengujian kekerasan dengan metode mikro Vickers. Adapun tahapan

dari pengujian kekerasan adalah sebagai berikut:

1) Benda uji disiapkan untuk dilakukan uji kekerasan.

2) Mengatur beban alat uji sebesar 0.5 kgf.

3) Meletakkan penetrator pada benda uji hingga menyentuh permukaan.

4) Mengkalibrasi alat uji ke titik nol.

5) Menarik tuas beban, tunggu hingga 10 detik.

6) Mengangkat pembebanan dari permukaan bahan.

7) Melihat hasil uji kekerasan yang ditampilkan pada layar monitor.

8) Mengulangi pengujian seperti langkah-langkah diatas.
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9) Panjang diagonal diukur dengan skala pada mikroskop pengukur

jejak.

b. Pengujian Struktur Mikro

Adapun tahapan pengujian Struktur Mikro adalah sebagai berikut:

1) Menyiapkan cetakan untuk proses mounting

2) Meletakkan spesimen baja ST 41 pada cetakan

3) Menuangkan cairan resin polyster yang telah dicampur dengan

katalis pada cetakan spesimen, tunggu sampai kering dan mengeras

sempurna

4) Mengeluarkan spesimen dari cetakan

5) Menghaluskan permukaan spesimen baja ST 41 dengan polisher

grinding machine dengan tingkatan amplas 80, 120, 240, 320, 500,

1000 dan 1500.

6) Menggosok permukaan yang telah dihaluskan dengan autosol sampai

permukaan benar – benar mengkilap

7) Mencelupkan permukaan spesimen yang telah mengkilap ke larutan

etsa (ethanol dan nitrit acid dengan perbandingan 19 : 1)

8) Mengamati struktur mikro dari permukaan spesimen baja ST 41

dengan menggunakan mikroskop optik.
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D. Diagram Alir Pengambilan Data

Gambar 14. Diagram Alir Penelitian
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pengujian dan analisa data serta pembahasan

maka dapat diambil kesimpulan :

1. Media pendingin mempengaruhi nilai kekerasan baja ST 41 yang telah

mengalami carburizing. Nilai kekerasan raw material sebesar 153,66

VHN. Nilai kekerasan material dengan quenching air sebesar 359,24 VHN

naik sebesar 133,7% dari kekerasan raw material. Nilai kekerasan material

dengan quenching air garam sebesar 462,7 VHN naik sebesar 201% dari

kekerasan raw material dan nilai kekerasan dengan quenching oli sebesar

332,58 VHN naik sebesar 116% dari kekerasan raw material.

2. Media pendingin mempengaruhi struktur mikro baja ST 41 yang telah

mengalami carburizing. Semakin cepat laju pendinginan maka martensit

yang akan terbentuk akan semakin banyak sehingga kekerasan material

akan meningkat.

3. Laju pendinginan dipengaruhi oleh nilai densitas dan viskositas dari media

pendingin yang digunakan. Semakin tinggi densitas semakin cepat laju

pendinginan sementara semakin tinggi viskositas semakin lambat laju

pendinginan yang terjadi.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Temperatur carburizing sebaiknya lebih tinggi dari 850℃ agar fase austenit

material dan difusi karbon pada spesimen uji lebih baik.

2. Waktu tahan sebaiknya lebih dari 60 menit agar proses difui karbon lebih

baik dan nilai kekerasan akan meningkat lebih tinggi.

3. Spesimen uji untuk nilai kekerasan dan striktur mikro sebaiknya

menggunakan spesimen yang sama agar data yang diperoleh lebih baik.
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