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THE EFFECT OF QUENCHING COOLING MEDIA 
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WITH TEMPERATURE AND NORMALIZING VARIATION 

 

 

 

By 

 

JECKSON MANIBURI 

 
 

The formation of a martensitic structure on carbon steel can improve the 

mechanical properties of a material, one of which is its hardness, where the carbon 

steel material is heat treated by being heated at austenite temperature and cooled 

quickly. The cooling rate and carbon content will affect the micro structures 

formed such as martensite, ferrite and pearlite. The purpose of this study was to 

determine the characteristics of mechanical properties such as toughness of steel 

and hardness of steel on AISI 1045 steel which has been given a heat treatment 

process and cooling process using water cooling media with temperature 

variations of ordinary water cooling media 28.2 °C, ice 1.7 °C , Normalization 

29.1 °C and raw materials, then the microstructure testing was carried out to 

determine the microstructure of AISI 1045 steel. The results obtained in this study 

were carbon steel AISI 1045 that had been cooled using ordinary water with a 

temperature of 28.2 °C to get the value high steel toughness (Impact Price) 

compared to other test specimens, AISI 1045 carbon steel specimens that have 

been cooled using ice water with a temperature of 1.7 °C get the highest value of 

rock hardness among other test specimens. AISI 1045 medium carbon steel 

microstructure The normal size of ferrite-pearlite granules is greater than the AISI 

1045 medium carbon steel microstructure, AISI 1045 medium carbon steel 

microstructure is cooled using ice water cooling media with a temperature of 1.7 

°C and ordinary water cooler media with a temperature of 28.2 °C has a 

martensitic micro structure. 

.  
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Pembentukan struktur martensit pada baja karbon dapat meningkatkan sifat 

mekanik suatu bahan salah satunya yaitu kekerasanya, dimana material baja 

karbon tersebut dilakukan perlakuan panas dengan dipanaskan pada temperatur 

austenit dan didinginkan dengan cepat. Laju pendinginan dan kadar karbon akan 

mempengaruhi struktur mikro yang terbentuk seperti martensit, ferit dan perlit. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik sifat mekanis seperti 

ketangguhan baja dan kekerasan baja pada baja AISI 1045 yang telah diberi 

proses heat treatment  dan dilakukan proses quenching menggunakan media 

pendingin air dengan variasi temperatur media pendingin air biasa 28,2 °C, es 1,7 

°C, Normalizing 29.1 °C dan raw material kemudian dilakukan pengujian struktur 

mikro untuk mengetahui struktur mikro dari baja AISI 1045. Hasil yang didapat 

pada penelitian ini adalah baja karbon sedang AISI 1045 yang telah diquenching 

menggunakan air biasa dengan temperatur 28,2 °C mendapatkan nilai 

ketangguhan baja (Harga Impak) yang tinggi dibandingkan spesimen uji lainnya, 

spesimen baja karbon AISI 1045 yang telah diqeunching menggunakan air es 

dengan temperatur 1,7 °C mendapatkan nilai kekerasan rockwell yang paling 

tinggi diantara spesimen uji lainnya. Struktur mikro baja karbon sedang AISI 

1045 Normalizing ukuruan butir ferit- perlit lebih besar yang dibandingkan 

dengan struktur mikro baja karbon sedang AISI 1045 raw material, Struktur mikor 

baja karbon sedang AISI 1045 yang diquenching menggunakan media pendingin 

air es dengan temperatur 1,7 °C dan media pendingin air biasa dengan temperatur 

28,2 °C memiliki strukutur mikro martensit. 
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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan kemajuan dibidang teknologi, penggunaan logam untuk

bahan dasar produksi industri semakin besar. Untuk membuat peralatan

perkakas, peralatan pertanian dan komponen-komponen dasar mesin, Baja

karbon banyak dicari. Dari penggunaan sehari-hari dapat menyebabkan

struktur logam dari baja terkena pengaruh gaya dari luar berupa gaya gesek

yang dapat menimbulkan perubahan bentuk atau deformasi, agar menjaga

baja lebih tahan terhadapt gaya gesekan, tekanan dan tarikan adalah dengan

kita harus mengeraskan baja tersebut, cara mengeraskan baja adalah dengan

memanaskan baja tersebut.

Proses ini melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari pemanasan baja

karbon yang akan kita uji pada temperatu tertentu, dipertahankan

temperaturnya pada waktu tertentu kemudian mendinginkan baja yang kita

uji pada media pendingin tertentu. Ada banyak tujuan dari proses perlakuan

panas, misalnya untuk menaikan nilai kelunakan, menghaluskan butir kristal

struktur mikro, menghilangkan tegangan sisa, menaikan nilai tegangan tarik

logam, menaikan nilai kekerasan.
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Jika kita memperhatikan parameter-parameter yang mempengaruhi tujuan

dari proses perlakuan panas, misalnya media pendingin yang digunakan dan

juga temperatur pemanasan yang digunakan pada saat pemanasan spesimen,

karena dari beberapa parameter-parameter yang di ketahui, kita akan

menghasilkan material yang mempunyai kualitas yang baik, setiap

pengerjaan pemesinan yang menghasilkan panas menggunakan media

pendingin cair.

Air dapat kita jumpai di sekitar lingkungan kita air memiliki tingkat

pendinginan cepat. Jenis baja yang dipakai didalam pengujian ini adalah

jenis baja karbon dengan kadar karbon sedang yaitu baja AISI American

Iron and Steel Insitute 1045. Merupakan satu dari sekian banyak jenis yang

termasuk dalam baja paduan karbon yang banyak dipakai untuk bahan dasar

pada mesin misalnya bumper mobil, gear, rantai, shaft, dan terutama poros

pada kendaraan roda dua.

Pada pengujian yang akan dilakukan, spesimen uji diberi perlakuan panas

dipanaskan dalam tungku pemanasan kemudian diquenching yang

menentukan proses quenching yaitu media quenching itu sendiri. Setelah di

quenching, spesimen kemudian uji melalui pengujian kekerasan rockwell

dimana Proses ini dilakukani untuk mengetahui kemampuan material ketika

mendapat beban dalam perubahan yang tetap, ketika suatu spesimen uji

mendapat pengaruh beban dari gaya tertentu spesimen uji akan mengalami

deformasi/perubahan, kita dapat menganalisa berapa besar nilai kekerasan
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bahan tersebut diketahui dari benda yang mendapat beban dari besarnya

beban yang diberikan Melalui pengamatan struktur mikro kita bisa

megetahui bentuk butir dan ukuran suatu material, dari struktur mikro juga

kita bisa mengetahui sifat-sifat mekanik suatu material.

Struktur mikro merupakan tampilan dari kumpulan-kumpulan fasa yang kita

lihat dengan cara teknik metalografi. Melihat struktur mikro bahan harus

menggunakan mikroskop Mikroskop optik atau mikroskop electron adalah

mikroskop yang kita gunakan utnuk melihat struktur mikro logam,

permukaan logam yang akan diamati harus dibersihkan terlebih dahulu

kemudian direaksikan dengan larutan kimia agar dalam pengamatan mudah

untuk dilihat, proses ini disebut dengan sebutan etching. kita dapat melihat

struktur mikronya untuk mengetahui sifat mekanik suatu logam, Setiap

logam memiliki struktur mikro yang berbeda-beda.

Pada pengujian terakhir menggunakan alat uji impak dimana mengukur

ketangguhan bahan jika mengalami beban kejut, yang membedakan

pengujian tarik dan kekerasan dengan impak dengan pengujian tarik dan

kekerasan, dimana pengujian impak merupakan usaha menampilkan

keadaan material yang biasa dijumpai dalam peralatan otomotif dan

konstruksi yang mana beban tak selalu datang secara lambat atau perlahan

namun bisa muncul secara mendadak misalnya terjadi tumburan atau

tabrakan pada bumper mobil.
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Pernah dilakukan pengujian menggunakan material yang sama

menggunakan baja AISI 1045, dilaksanakan pada tahun 2011 oleh Agus

Purnomo, Jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa Cilegon Banten, dengan judul skripsi Karakteristik

Mekanik Proses Hardening Baja AISI 1045 Media Quenching Untuk

Aplikasi Sproket Rantai.

Pengujian ini menggunkan variasi volume air dengan media pendingin air

yaitu, 10, 15, 20 dan 25 liter dan hasil yang didapat yaitu nilai kekerasan

yang tinggi pada volume air 10 liter dibandingkan dengan media pendingin

air dengan volume air 15 liter, 20 liter dan 25 liter. Meningkatnya ketahanan

aus pada baja AISI 1045 akan meningkat juga nilai kekerasan.

nilai kekerasan rata-rata terhadap spesimen dengan tebal 10 mm

mendapatkan nilai 58,25, tebal 15 mm mendapatkan nilai 60, tebal 20 mm

mendapatkan nilai 60 dan tebal 25 mm mendapatkan nilai 60,25. Pada tahun

2013 pengujian yang diuji oleh Teguh Sugiarto, Jurusan Teknik Mesin

Fakultas Teknik Universitas Lampung Bandar Lampung Lampung, dengan

judul skripsi Analisis Uji Ketahanan Lelah Baja Karbon Sedang AISI 1045

Dengan Heat Treatment (Quenching) Dengan Menggunakan Alat Rotary

Bending.
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Pengujian ini menggunakan variasi tegangan 20%, 30%, 40%, 50% dan

60% dari UTS ultimate tensile strength Pengujian ini didapati hasil yaitu

pada tegangan 20% dari UTS baja AISI 1045 yang telah diquenching

mampu pengujian fatik dengan waktu 3 jam dan lebih getas di bandingkan

dengan baja AISI 1045 (raw material), dengan nilai tegangan 271,53 Mpa,

dengan siklus 518760 dengan kecepatan putaran 2882 rpm.

Pada pengujian yang sama juga dilakukan pada tahun 2015 oleh Fakhrizal

Yusman, Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung

Bandar Lampung, dengan judul skripsi Pengaruh Media Pendingin Pada

Proses Quenching Terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro Baja AISI 1045.

Pengujian ini menggunakan 3 media pendingin yang berbeda yaitu oli, air,

dan air garam dan mendapatkan hasil peningkatan nilai kekerasan yang

dihasilkan dari proses quenching dengan berbagai media pendingin jika

dibandingkan dengan baja AISI 1045 tanpa perlakuan.

Baja AISI 1045 tanpa perlakuan memiliki nilai sebesar 62,33 HRB

sedangkan baja AISI 1045 hasil quenching dengan media oli memiliki nilai

kekerasan 73,66 HRB, baja AISI 1045 hasil quenching dengan media air

memiliki nilai kekerasan 85,77 HRB, hasil quenching dengan media air

garam memiliki nilai kekerasan 90,06 HRB. Pada pengujian yang akan

dilakukan ini, air sebagai media pendingin quenching yang divariasikan

melalui temperatur air, temperatur yang digunakan yaitu pertama dengan

menggunakan temperatur air biasa yaitu dengan temperatur ruang, kedua
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dengan temperatur air dingin yaitu temperatur 0 °C, ketiga dengan cara

normalizing dan juga menggunakan raw material sebagai pembanding

dalam pengujian ini.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui karakteristik sifat mekanis baja AISI 1045 akibat

proses heat treatment

2. Untuk mengetahui sifat mekanis seperti  kekuatan impact, kekerasan dan

struktur mikro.

1.3 Batasan Masalah

Dalam tugas akhir ini penulis membatasinya dengan masalah penelitian

sebagai berikut :

1. Material yang digunakan adalah baja AISI 1045 karbon sedang

2. Pengujian  kekerasan rockwell, struktur mikro dan uji impak

3. Proses quenching menggunakan media pendingin air dengan variasi

temperatur ruang, temperatur 0 °C, Normalizing dan raw material
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah :

I : PENDAHULUAN

Yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan,

batasan masalah dan sistematika penulisan dari penelitian itu

sendiri.

II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang teori tentang heat treatment, proses Quenching,

Baja AISI 1045, Uji Kekerasan Rockwell, Uji Impak dan

Pengujian Struktur Mikro.

III : METODE PENELITIAN

Berisikan teori yang berkaitan tentang pelaksanaan penelitian,

yaitu tempat penelitian, bahan penelitian, peralatan penelitan,

prosedur penelitian dan diagram alir dilakukannya penelitian.

IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian dan penguraian dari data yang

diperoleh setelah dilakukan penelitian.

V : SIMPULAN DAN SARAN

Terdiri kesimpul dan saran yang ingin penulis diutarakan dalam

penelitian ini.
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DAFTAR PUSTAKA

berisikan referensi-referensi digunakan penulis pada saat

menuliskan laporan tugas akhir.

LAMPIRAN

Berisikan foto-foto hasil pengujian sebagai pelengkap dalam

laporan penelitian.
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II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlakuan Panas / Heat Treatment

Perlakuan Panas Pada umumnya proses ini adalah proses merancang

struktur mikro baja untuk menaikan nilai sifat mekanik yaitu kekerasan

(Smallman and Bishop, 1999). Perlakuan panas (heat treatment) merupakan

proses memodifikasi sifat mekanis suatu baja dengan melalui proses

pemanasan spesimen dan dengan cara mengatur kecepatan pendinginan

dengan tidak mengubah komposisi kimia, cara ini juga dapat mengubah

struktur mikro. Tujuan dari perlakuan panas yaitu dapat mendapat hasil

sifat-sifat logam yang ingin didapat. Perubahan sifat mekanik setelah

dilakukan perlakuan panas dapat mencakup sebagian dari logam atau dapat

juga keseluruhan dari bagian logam yang akan diteliti (Mizhar dan

Suherman, 2011).

Proses perlakuan panas merupakan cara yang dipakai untuk mengubah sifat

mekanik dari baja melalui transformasi fasa, dengan tiga tahapan yang harus

dilalui melalui pemanasan menggunakan tungku pemanas, penahanan

spesimen dalam tungku pemanas pada temperatur pemanasan dan kemudian



10

pendinginan. Laju pendinginan sangat penting untuk menentukan sifat

mekanik baja sebagai hasil dari transformasi fasa. Ada beberapa alasan

dilakukannya proses perlakuan panas, yaitu untuk menguletkan baja

sebelum terjadi pembentukan dan menghilangkan energi sisa baja akibat

strain hardening, mendapatkan kekuatan dan keuletan tertentu dari baja

sesuai dengan perancangan.

2.2 Diagram Fasa Fe-Fe3C

Diagram Fasa Fe-Fe3C Diagram Fe-Fe3C yaitu diagram menunjukan

keterkaitan antara kandungan karbon (%C) dan temperatur selama

pemanasan perlahan. Dari diagram fasa didapati hasil berupa pengetahuan

penting yaitu :

1. Fasa-fasa yang terbentuk pada temperatur dan komposisi yang

berbeda pada pendinginan lambat.

2. Temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan Fe–C

bila dilakukan pendinginan lambat.

3. Temperatur cair dari masing-masing paduan.

4. Dari unsur karbon fasa tertentu diketahui batas-batas dan Temperatur

dari tiap-tiap paduan kelarutan atau batas kesetimbangan.
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Gambar 1. Diagram Fasa Fe-Fe3c (http://okasatria.blogspot.co.id)

Adapun penjelasan kandungan karbon, batas-batsa dan garis-garis dari diagram

Fe-Fe3c adalah sebagai berikut :
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Tabel 1. Kandungan Karbon diagram Fe-Fe3c

Kandungan

Karbon

Batas-Batas

0,008%C Batas kelarutan maksimum Carbon pada Ferrite

pada temperature kamar

0,025%C Batas kelarutan maksimum Carbon pada Ferrite

pada temperature 723 °C

0,83%C Titik Eutectoid

2%C Batas kelarutan Carbon pada besi Gamma pada

temperature 1130 °C

4,3%C Titik Eutectic

0,1%C Batas kelarutan Carbon pada besi Delta pada

temperature 1493 °C

Tabel 2. Garis-garis diagram Fe-Fe3c

Garis-garis Penjelasan
Garis Liquidus garis yang menunjukan awal dari proses pendinginan

(pembekuan)
Garis Solidus garis yang menunjukan akhir dari proses pembekuan

(pendinginan)

Garis Solvus garis yang menunjukan batas antara fasa padat denga

fasa padat atau solid solution dengan solid solution

Garis Acm garis kelarutan Carbon pada besi Gamma (Austenite)
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2.3 Perlakuan panas dengan pendinginan

Adapun perlakua panas dengan pendinginan terdapat 2 proses yaitu :

2.3.1 Perlakuan panas dengan pendinginan tak menerus

Apabila baja dipanaskan pada temperatur yang lebih tinggi dan

ditahan dalam furnace atau tungku pemanasan dengan temperatur

yang lebih rendah selama waktu tertentu maka struktur mikro yang

didapat akan berbeda. Pada diagram ini menunjukan baja

mengalami transformasi struktur mikro suatu baja pada saat baja

mengalami proses perlakuan panas dengan waktu pemanasan yang

di tahan pada temperatur tertentu. Hal ini dapat dilihat pada

diagram: Isothermal Tranformation Diagram. (Agung, 2012)

Garis A3 garis temperature dimana terjadi perubahan Ferrit

menjadi Autenite (Gamma) pada pemanasan

Garis A1 garis temperature dimana terjadi perubahan

Austenite (Gamma) menjadi Ferrit pada pendinginan

Garis A0 Garis temperature dimana terjadi transformasi

magnetic pada Cementid

Garis A2 Garis temperature dimana terjadi transformasi

magnetic pada Ferrite



14

Gambar 2. Isothermal Tranformation Diagram.

(https://agungfirdausi.my.id)

Penjelasan diagram:

a. Bentuk diagram tergantung dengan komposisi kimia terutama

kadar karbon dalam baja.

b. Baja karbon yang kadar karbonnya kurang dari 0.83% kemudian

temperaturnya ditahan pada temperatur tertentu yang titiknya

dibagian atas dari kurva C, akan menghasilkan struktur ferit dan

perlit.

c. Apabila temperaturnya ditahan pada temperatur tertentu dan posisi

titik bagian bawah dari kurva C tapi masih disisi bagian dari atas

garis horizontal, maka akan mendapatkan struktur mikro yang lebih

keras dari perlit yaitu Bainit.

d. bila ditahan temperaturnya dititik dibagian bawah garis horizontal,

maka akan mendapat struktur yang sangat keras dan sangat getas

yaitu Martensit.
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e. Tingginya kadar karbon dalam baja, maka akan bergeser kekanan

kedua buah kurva C.

f. tingginya suhu pemanasan akan mempengaruhi Ukuran butir, dan

juga butiran yang lebih besar akan terbentuk jika semakin lama

pemanasannya, namun ukuran butir yang lebih kecil akan terbentuk

jika semakin cepat pendinginan yang dilakukan.

2.3.2 Perlakuan panas dengan pendinginan menerus

pembuatan material baja dilakukan secara menerus dimulai dari

awal temperatur yang lebih rendah sampai dengan temperatur

tinggi. Struktur mikro yang terbentuk akibat dari pengaruh

kecepatan pendinginan manerus dapat diuraikan pada

diagram Continuos Cooling Transformation.

Gambar 3. Continuos Cooling Transformation Diagram.

(https://agungfirdausi.my.id)
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Penjelasan diagram:

a. Garis (a) akan mendapatkan struktur mikro ferlit dan perlit terjadi

pada proses pendinginan lambat.

b. Garis (b) akan mendapatkan struktur mikro perlit dan bainit terjadi

pada proses pendinginan sedang.

c. Garis (c) akan mendapatkan struktur mikro martensit terjadi pada

proses pendinginan cepat.

2.4 Struktur Kristal Baja

Adapun beberapa struktur kristal yang terjadi pada saat proses laku panas,

yaitu :

2.4.1 Ferrite

Ferrite merupakan logam yang terjadi pada temperatur pemanasan

723°C dan juga mempunyai batas maksimum kelarutan Carbon

0,025%C, dan juga mempunyai batas kelarutan Carbon 0,008%C

pada temperature kamar mempunyai. Struktur baja ferit yaitu

struktur sel kubik pusat ruang, KPR atau Bodi Centered Cubic,

BCC. Pada BCC memiliki antar sumbu 90°, semua sisi sumbu

mempunyai panjang sisi yang sama.

2.4.2 Austenite

Austenite mempunyai batas maksimum kelarutan Carbon 2%C dan

merupakan larutan padat yang terjadi pada temperature pemanasan

1130°C, struktur sel austenit yaitu Kubik Pusat Sisi, KPS atau Fase
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Centered Cubic FCC. Pada FCC, memiliki sudut antara sumbu

900° dan semua sumbu mempunyai panjang yang sama. Atom sel

KPS tidak terletak pada pusat kubus. Atom dari sel satuan ini

terdapat pada pusat sisi dan terletak juga pada atom ditiap titik

sudut kubusnya.

2.4.3 Cementid

Cementid mempunyai struktur kristal Orthohombic dan merupakan

senyawa atom yang tersusun dari unsur Fe dan C dengan

perbandingan tertentu.

2.4.4 Pearlite

Pearlite ialah campuran Eutectoid antara Ferrite dengan Cementid

yang terjadi dengan kandungan Carbon 0,83%C pada temperature

723°C, ini terbentuk pada keadaan setimbang dari reaksi euctectoid

melalui dekomposisi austenite. Pearlite memillki fase carbide atau

cementite dan struktur perlit lebih keras dari pada ferrite, yang

terbentuk karena adanya bentuk lamel-lamel.

Gambar 4. Struktur Kristal Baja (http://daryanto18.blogspot.co.id)
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2.5 Quenching

Adalah cara pendinginan spesimen yang telah dipanaskan pada temperatur

austenit kemudia didinginkan menggunakan media cair dengan secara cepat.

Jika spesimen yang telah dipanaskan pada temperatur austenit kemudian

didinginkan secara tiba-tiba, dapat mengubah struktur mikro dari spesimen

tersebut dan spesimen dapat mengalami kekerasan yang maksimum. Ada

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju quenching yaitu temperatur

pemanasan, panas pada penguapan, panas spesifik yang terjadi, viskositas

media pendingin, aliran media pendigin atau agritasi dan konduktivitas

termali. Kecepatan pendinginan spesimen yang telah dipanaskan kemudian

didinginkan dengan menggunakan media pendingi air lebih besar jike kita

membandingkan dengan media pendinginan cair dengan menggunakan oli

sedangkan pendinginan dengan menggunakan udara sebagai media

pendingin mempunyai kecepatan pendinginan yang lebih rendah.

(Syaefudin, 2001).

Pada gambar dibawah merupakan rangkaian proses quenching yang terjadi

pada spesimen yang telah dipanaskan hingga temperatur austenisasi dan

didinginkan pada media pendingin cair dan akan mengalami mekanisme

pendinginan seperti pada Gambar ..
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Gambar 5. Tahap quenching dengan media pendingin air

(https://.slideshare.net)

2.6 Media Pendingin

Adapun beberapa media pendingin yang digunakan saat perlakuan panas

quenching, yaitu :

2.6.1 Air

Air memang merupakan media pendinginan yang sangat cepat

namun juga dapat membuat retakan dan distorsi. Air juga

merupakan senyawa dua atom hidrogen dan atom oksigen yang

terikat dengan rumus kimia H2O. Tujuan menggunakan air sebagai

media pendingin adalah agar struktur martensit semakin banyak,

struktur martensit ini akan banyak jika unsur karbon dalam

spesimen juga banyak. Air membeku pada suhu 273°K = 0°C dan

menguap atau mendidih dibawah tekanan normal suhu 373°K =

100°C.
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2.6.2 Minyak atau Oli

Minyak yang dipakai sebagai media pendingin cair pada spesimen

yang telah diberi perlakuan panas dapat menjadikan lapisan karbon

pada permukaan spesimen yang diuji. Air akan mendapatkan sifat

mekanik yang keras dan getas sedangkan oli akan mendapatkan

sifat mekanik yang lebih ulet/lunak. Oleh karena itu media oli tidak

membuat baja sekeras yang didapatkan pada media air.

Pendinginan secara perlahan dilakukan untuk tujuan mendapatkan

hasil struktur mikro yang lebih stabil disebabkan bentuk butir yang

berubah secara lambat sehingga menciptakan baja yang ulet/lunak.

Oli atau biasa disebut dengan pelumas berfungsi sebagai pendingin,

dimana pelumas tersebut dapat menghilangkan panas yang

didapatkan baik dari gaya gesekan maupun dari sumber gaya

contohnya pembakaran atau terkena zat tinggi. Perubahan

temperatur dan oksidatif material akan menghilangkan efisiensi

pelumas Kemampuan pendinginan air lebih baik daripada

pendinginan dengan oli, namun lebih digemari.

2.6.3 Udara

Pendinginan spesimen yang telah dipanaskan pada temperatur

austenit dan didinginkan menggunakan media pendingin udara

dilaksanakan untuk perlakuan panas yang membutuhkan

pendinginan secara perlahan/lambat. Untuk beberapa keperluan

membutuhkan kecepatan pendingin yang rendah dengan
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menggunakan udara, untuk itu udara disirkulasikan ke dalam

ruangan tempat mendinginkan spesimen. Udara juga memberikan

kesempatan untuk logam membentuk kristal- kristal yang

kemungkinan mengikat unsur-unsur lain dari udara.

2.6.4 Air Garam

Sebagai media pendingin air garam dapat membuat spesimen yang

telah beri perlakuan panas dan kemudian diquenching

menggunakan air garam akan mempunyai sifat mendinginkan

spesimen secara cepat dan teratur. Pada permukaan spesimen akan

terbentuk zat arang jika spesimen yang didinginkan menggunakan

media pendingin air garam itu juga akan membuat spesimen

menjadi lebih keras. Air garam juga paling sering digunakan sebgai

media pendingin dikarenakan dapat bekerja pada rentang

temperatur yang besar (150°C – 595°C atau bahkan lebih).

Dikarenakan karkter tersebut air garam banyak digunakan untuk

delay quenching seperti : quenching intermediate, kuenching

isotermal / holding pada berbagai temperatur. (Dedi, 2015).

Tabel 3. Laju Pendingin Quenching (Dedi, 2005)

Media
Quenching

Laju
Pendinginan

Struktur yang
Dihasilkan

Air Sangat Cepat Martensit
Minyak Cepat Pearlit Halus
Udara Sedang Pearlit Halus
Anil Sangat Lambat Pearlit Halus
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2.7 Normalizing

Normalizing merupakan proses laku panas pada spesimen uji dimana proses

pemanasan spesimen uji hingga temperatur austenisasi

(temperatur eutectoid), dan kemuadian spesimen yang telah dipanaskan

hingga temperatur austenit didinginkan secara perlahan pada udara (slightly

agitated air atau still air ). seperti pada gambar 6

Gambar 6. Temperatur proses normalizing

(http://widimaterial.blogspot.co.id)

Letak garis pada proses normalizing diagram fasa Fe – Fe3C tepat diatas

upper critical line dan biasanya dilakukan pada saat pemanasan ditemperatur

55°C, seperti pada gambar 6 Untuk baja hypoeutectoid temperatur

pemanasan dilakukan diatas garis Ac3 sedangkan untuk

baja Hypereutectoid temperatur pemanasannya tepat diatas dari garis Acm.

Proses pemanasan ini harus mendapatkan stuktur kristal FCC secara

homogen dan juga menghasilkan fasa austenit dengan yang diteruskan
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melalui proses pendinginan yang benar. Adapun contoh prosedur

proses normalizing adalah pada gambar 7

Gambar 7. Contoh kurva prosedur proses normalizing dan annealing

(http://widimaterial.blogspot.co.id)

Tujuan dari proses normalizing sangat bervariasi. Berkaitan pada perlakuan

panas dan sifat mekanik baja sebelum dilakukan proses heat

treatment, normalizing dapat menaikkan atau menurunkan nilai dari

kekerasan maupun kekuatan dari pada baja Tetapi tujuan umum dari

proses normalizing adalah untuk menaikan nilai kemampuan mesin

(machinability), grain-structure refinement, homogenisasi, dan mengatur

atau memodifikasi residual stress yang ada pada baja. (Widi, 2015)
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2.8 Baja Karbon Sedang AISI 1045

Baja karbon AISI 1045 adalah salah dari satu jenis-jenis baja karbon rendah

yang memiliki nilai kandungan karbon sekitar (0,43 – 0,50 %C) yang

banyak dipakai dipasaran karena baja ini memiliki beberapa keuntungan.

Baja ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, yaitu : memiliki

sifat kemampuan mesin yang baik, sifat mekaninya rata-rata, kemampuan

las yang baik,wear resistance-nya baik, dan juga mempunyai sifat

kemampuan menyerap beban impak yang cukup baik..Tabel berikut ini

merupakan unsur dan sifat mekanis dari baja karbon AISI 1045.

Tabel 4. Unsur pada baja karbon AISI 1045 (Teguh 2013)

Unsur % Sifat Mekanis Lainnya

Karbon 0,42 – 0,50 Tensile Strength

Mangan 0,60 – 0,90 Yield Strength

Fosfor Maksimum 0,035 Elongation

Sulfur Maksimum 0,040 Reduction in area

Silicon 0,15 – 0,40 Hardness

Pemilihan baja AISI 1045 dalam penelitian ini karena harganya murah dan

mudah didapatkan di pasaran, baja ini juga banyak digunakan untuk

pembuatan komponen mesin. Beberapa komponen mesin yang terbuat dari

baja ini contohnya shaft, rantai, bumper mobil, dan sebagainya
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Gambar 8. Baja Karbon Sedang AISI 1045 (Alibaba.com, 2018)

2.9 Pengujian Kekerasan Rockwell

Pengujian kekerasan Rockwell yaitu pengujian untuk mengetahui nilai

kekerasan bahan yang sering dipakai, karena pengujian kekerasan Rockwell

mempunyai beberapa keunggulan yaitu : cepat, sederhana, tidak

membutuhkan bantuan mikroskop untuk mengetahui jejak, dan juga relatif

tidak merusak bahan. Pengujian kekerasan Rockwell dikerjakan dengan

menekan permukaan spesimen uji menggunakan suatu indentor. Indentor

ditekan ke dalam spesimen uji dilaksanakan dengan menaruh beban minor

(beban pendahuluan), kemudian ditambah dengan beban mayor (beban

utama), kemudian beban minor dipertahankan sedangkan beban mayor

dilepaskan. Besarnya beban minor ini adalah 10 kgf sedangkan besarnya

beban utama biasanya adalah 50 kgf, 90 kgf, atau 140 kgf.

Penerapan beban minor dilakukan bertujuan untuk membantu dudukan

indentor pada spesimen uji dan juga agar dapat menghilangkan
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penyimpangan dari permukaan spesimen yang siap untuk menerima beban

utama. Untuk itu bagian permukaan spesimen uji tidak harus dibuat sehalus

mungkin.

Gambar 9. Mesin Rockwell manual

2.9.1 Indentor

Indentor Ada dua macam indentor yang dipakai untuk pengujian

kekerasan Rockwell, yaitu intan berbentuk bola yang terbuat dari

tungsten karbida dan juga indentor berbentuk kerucut yang terbuat

dari intan, indentor bola baja mempunyai diameter 1/16", 1/8",

1/4", dan diameter 1/2" sedangakan indentor kerucut intan

mempunyai sudut puncak 120° di mana bagian ujungnya sedikit

dibulatkan dengan jari-jari 0,2 mm. Nama untuk indentor kerucut

intan juga dikenal dengan sebutan 'Brale'.
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Gambar 10. Indentor intan dan indentor bola

Indentor bola baja dipakai pada saat kita melakukan pengujian

kekerasan material yang lebih ulet sedangkan indentor kerucut

intan biasanya dipakai untuk menguji material yang mempunyai

nilai sangat tinggi pada kekerasan rockwell.

2.9.2 Skala Kekerasan Rockwell

Ada beberapa skala pada metode Rockwell, misalnya untuk baja

yang ulet/lunak menggunakan skala B, dengan indentor bola baja

berdiameter 1/16" dan beban total sebesar 100 kgf, contoh-contoh

dari skala B yaitu baja yang lunak, paduan aluminium dan paduan,

Sedangkan untuk material yang lebih keras menggunakan kerucut

intan sebagai indentornya dengan beban total sampai 150 kgf

dengan skala C, contoh-contoh dari skala C yaitu paduan baja

seperti besi tuang dan banyak paduan baja lainnya. Selain skala B

dan skala C dikenal juga dengan sebutan skala umum, ada beberapa
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skala lainnya seperti skala A, D, E, F, G dan lain-lain.

Tabel berikut merupakan macam-macam skala pengujian kekerasan

Rockwell.

Tabel 5. Skala pada Pengujia Kekerasn Rockwell

Skala Indentor Beban Minor

F0 (Kgf)

Beban Mayor

F1(kgf)

Beban Total

F (kgf)

A Kerucut Intan 10 50 60

B Bola baja 1/16” 10 90 100

C Kerucut Intan 10 140 150

D Kerucut Intan 10 90 100

E Bola baja 1/8” 10 90 100

F Bola baja 1/16” 10 50 60

G Bola baja 1/16” 10 140 150

H Bola baja 1/8” 10 50 60

K Bola baja 1/8” 10 140 150

L Bola baja 1/4” 10 50 60

M Bola baja 1/4” 10 90 100

P Bola baja 1/4” 10 140 150

R Bola baja 1/2” 10 50 60

S Bola baja 1/2” 10 90 100

V Bola baja 1/2” 10 140 150
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Tabel 6. Aplikasi khas skala kekerasan Rockwell

Skala Aplikasi khas untuk material
HRA Cemented carbide, baja tipis, dan baja pengerasan kulit dangkal
HRB Paduan-paduan tembaga, baja lunak, paduan aluminium, besi tempa

dan lain-lain
HRC Baja, besi tuang keras, besi tempa pearlitic, titanium, baja

pengerasan kulit dalam, dan bahan-bahan yang lebih kerasa dari
HRB 100

HRD Baja tipis, baja pengerasan kulit sedang, dan besi tempa pearlitic
HRE Besi tuang, paduan aluminium dan magnesium, logam-logam

bantalan
HRF Paduan tembaga yang dilunakkan (dianeal), logam lembaran tipis

yang lunak
HRG Besi tempa, paduan tembaga-nikel, paduan tembaga-nikel-seng,

perunggu fosfor
HRH Aluminium, seng dan timbale
HRK
HRL
HRM
HRP
HRR
HRS
HRV

Logam bantalan lunak, plastik dan bahan-bahan sangat lunak lainnya
atau bahan-bahan yang tipis

Tabel 7. Rentang skala kekerasan Rockwell yang dianjurkan

Rentang skala Rockwell yang dianjurkan
20 – 88 HRA

20 – 100 HRB

20 – 70 HRC

40 – 77 HRD

70 – 100 HRE

60 – 100 HRF

30 – 94 HRG

80 – 100 HRH

40 – 100 HRK

70 – 94 HR15N

42 – 86 HR30N

20 – 77 HR45N

67 – 93 HR15T

29 – 82 HR30T

1 – 72 HR45T
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Di dalam prakteknya angka kekerasan pada Rockwell dapat

langsung di baca pada jam ukur (dial gage), atau juga dapat

ditampilkan pada layar saat menggunakan mesin pengujian

kekerasan Rockwell dengan tampilan digital.

Gambar 11. Pengujian kekerasan Rockwell memakai

indentor intan dan indentor bola

Keterangan :

a = beban minor dari kedalaman penetrasi

b = beban total (F0 + F1) dari kedalaman penetrasi

e = beban utama dilepaskan sebelum kedalaman penetrasi

F1 = beban mayor

F0 = beban minor
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Cara penulisan nilai pada kekerasan Rockwell adalah dengan Cara

menulis angka kekerasannya dan diikuti dengan menambahkan

huruf HR yang artinya Hardness Rockwell (kekerasan Rockwell)

serta penambahan nama skala yang digunakan dalam pengujian,

contohnya seperti HRA adalah untuk tiap bahan berskala A,

sedangkan ,HRB adalah untuk tiap bahan berskala B dan

seterusnya. Sebagai contoh, 32 HRC artinya angka '32' diartikan

sebagai nilai kekerasan rockwell dan 'HRC' yaitu skala kekerasan

rockwell yang dipakai yaitu skala C. Semakin keras material yang

diuji maka akan semakin tinggi angka pada setiap skala.

2.9.3 Kelebihan dan Kekurangan Pengujian Kekerasan Rockwell

Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan pada

pengujian kekerasan rockwell, sebagai alat pengukur kekerasan

material alat pengujian kekerasan rockwell juga memiliki

keungguluan dan kekurangan tersendiri, yaitu :

Kelebihan :

▪ Nilai kekerasan spesimen uji dapat dibaca langsung pada dial

gage (jam ukur).

▪ Proses penggunaan alat pengujian dapat dikerjakan dengan cepat.

▪ Tidak membutuhkan mikroskop untuk mengukur lekukan

▪ Pengujian tidak membuat spesimen uji menjadi rusak.
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▪ Lebih cocok dipakai untuk menguji spesimen produk pada jumlah

produk yang banyak.

Kekurangan :

▪ Tingkat ketelitian kadang tidak selalu tepat atau akurat

▪ Lokasi yang dipakai pada saat pengujian harus bebas dari

pencemaran seperti (minyak, kerak, zat-zat asing dan lain-lain).

▪ Mesin tidak akan bekerja dengan baik jika terjadi gangguan.

2.10 Pengujian Impak / Ketangguhan Bahan

Yaitu untuk mengukur energi yang dibutuhkan untuk mematahkan batang,

material yang diberi lekukan standar, dengan memberikan beban implus

yang diberikan oleh bandul dan akan dilepaskan dari ketinggian tertentu.

Bandul tersebut akan menabrak spesimen dan mematahkannya, lalu naik

lagi sampai pada ketinggian tertentu. Dengan mengetahui massa bandul dan

selisih ketinggian bandul disaat bandul dilepaskan dan ketinggian bandul

setelah mematahkan spesimen, maka dapat dihitung energi yang diserap

dalam terjadinya patahan tersebut. Dengan jenis uji sperti ini dapat diketahui

perbedaan dari sifat benda yang tidak teramati didalam uji tarik. Hasil yang

didapatkan dari uji batang bertakik tidak sekaligus memberikan besaran

rancangan yang diperlukan, karena tidak mungkin dapat mengukur

komponen tegangan tiga sumbu pada takik.
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Gambar 12. Ilustrasi Skematis Pengujian Impak (teknikmesin.org, 2016)

2.10.1 Metode Charpy

Metode Batang impak biasa (metode charpy), sering di gunakan di

Amerika Serikat. Benda uji Charpy mengandung takik V-45o,

dengan jari-jari dasar 0,25 mm, serta kedalaman 2 mm dan juga

memiliki luas penampang lintang bujursangkar yaitu (10 x 10 mm).

Benda uji akan diletakan posisi mendatar pada tumpuan dengan

dan bagian yang tidak bertakik diberi beban secara mendadak

beban impak badul dengan ayunan bandul sekitar 16 ft/detik.

Benda uji akan patah jika getas dan melengkung jika lunak pada

saat laju regangan tinggi, sekitar 103 detik.
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Gambar 13. Pengujian Kekerasan Metode Charpy (tpub.com, 2014)

2.10.2 Metode Izod

Metode Izod adalah merupakan pengujian tumbuk dengan cara

meletakan posisi spesimen uji pada tumpuan, dengan posisi dan

arah pembebanan searah dengan arah takik. Perbedaan antara

metode izod dan metode charpy hanya terletak pada peletakan

spesimen uji. Pengujian menggunkan metode charpy lebih akurat

dibanding dengan pengujian menggunakan metode izod, karena

pada izod energi yang terukur bukanlah energi yang mampu di

serap oleh material seutuhnya dikarenakan pemegang spesimen

juga ikut menyerap energi. Batang uji izod, yang sering digunakan

saat ini, memiliki luas penampang yang berbeda dan takik

berbentuk v yang lebih dekat pada ujung batang. Dua metode ini

juga mempunyai perbedaan pada saat proses pembebanan. Proses

pembebanan uji impak pada metode izod dan metode charpy dan

kedalaman takik 2 mm pada sudut 45°, dengan radius pusat 0.25

mm.
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Gambar 14. Pengujian Kekerasan Metode Izod (tpub.com, 2014)

2.11 Pengujian Struktur Mikro

Pengujian Struktur Mikro Metalografi adalah suatu cabang ilmu yang

mempelajari tentang struktur mikro logam dan juga paduannya. Struktur

mikro material dapat diperiksa menggunakan mikroskop cahaya dengan

perbesaran 50 – 1.000 kali atau bisa juga menggunakan mikroskop elektron

dengan perbesaran 1.000 – 100.000 kali. Alat uji kerja mikroskop optik bisa

dilihat pada Gambar. Hasil pengamatan yang ditampilkan pada layar

komputer adalah representasi gelap terang Pada permukaan spesimen.

Apabila permukaan spesimen telah dihaluskan kemudian dietsa

menggunakan larutan kimia pada intensitas rendah, maka dapa terbentuk

perbedaan rata pada permukaan. Memunculkan batas butir yang telah

terkikis oleh reaksi menggunakan larutan etsa. Sinar pantulan oleh material
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akan tergambar di layar komputer secara representatif (ASM Metals

Handbook vol. 9. 1990).

Gambar 15. Mirkoskop optik (ASM Metals Handbook vol. 9. 1990)

Selain itu melalui mikroskop kita dapat melihat perubahan struktur mikro

dan perubahan sifat logam yang dipengaruh oleh perlakuan panas serta dan

juga kita dapat membuat sifat mekanik yang kita inginkan. Sifat – sifat

logam, terutama pada sifat mekanik sangat dipengaruhi oleh struktur logam

disamping komposisi kimianya. contohnya suatu logam atau paduan

(dengan menggunakan komposisi kimia tertentu) maka akan mempunyai

sifat mekanik yang tidak tetap, apabila struktur mikronya diubah. Struktur

mikro dapat dirubah dengan cara memberikan Heat Treatment (proses

perlakuan panas) pada logam atau paduan, selain proses perlakuan panas,

proses deformasi juga bisa mengubah struktur mikro dari logam atau
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paduan, Dalam penglihatan menggunakan metode metalografi ini pertama-

tama kita awali dengan proses perlakuan panas, kemudian juga kita lakukan

pengecekan pada struktur mikro untuk beberapa bahan uji.

Banyak buku referensi Yang menyatakan bahwa metalografi adalah

merupakan perpaduan antara art and science (seni dan Ilmu). metalografi

juga didefinisikan sebagai suatu kajian tentang struktur mikro logam dan

paduannya dengan menggunakan bantuan mikroskop, untuk dapat

memperikrakan atau juga menjelaskan mengenai sifat mekaniknya, Melalui

pengamatan metalografi dapat diperoleh beberapa informasi mengenai

bentuk serta ukuran butir, distribusi fasa, ada dan tidaknya cacat mikro

seperti: segresi, retakan pada mikro, dan inklusi non logam.

Dalam sebuah pengamatan metalografi dibutuhkan tahap-tahap dalam

mempersiapkan spesimen agar struktur mikro dapat diamati dengan baik.

maka dari itu dibutuhkan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sectioning (pemotongan)

Pemotongan (Sectioning) sebelum dilakukan pemotongan spesimen terlebih

dahulu kita menentukan bagian dari spesimen yang ingin diamati.

2. Mounting (pembingkaian)

Pembingkaian (Mounting) spesimen yang telah disection kemudian

dimasukan kedalam cetakan untuk dibingkai menggunakan bahan polimer

berbentuk cetakan.
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3. Grinding (pengampelasan)

Pengampelasan (Grinding) Pada tahap ini permukaan spesimen akan

diampelas menggunakan kertas abrasif dari ukuran rendah kemudian

dilanjutkan berurutan hingga pada ukuran yang tinggi, pada permukaan

spesimen yang akan diamati harus bersih bebas dari karat, goresan, ataupun

cacat lainya yang dapat mengganggu pada proses metalografi

4. Polishing (pemolesan)

Pemolesan (Polishing) Tahap ini dikenal juga dengan sebutan pemolesan,

media poles yang biasa digunakan yaitu serbuk alumina, pada tahap kedua

terakhir ini merupakaan bagian perataan spesimen yang dilakukan

menggunakan media yang lebih halus dari kertas abrasif, yang tingkat

kehalusan sangat halus seukuran mikron, namun untuk beberapa kebutuhan

khusus juga dapat digunakan pasta intan.

5. Etching (pengetsaan)

Pengetsaan (Etching) Bagian ini merupakan tahap akhir dalam

mempersiapan spesimen untuk dilakukan pengamatan tahap ini bertujuan

untuk memunculkan struktur mikro dengan menggunakan larutan kimia

tertentu, cara ini bertujuan untuk mereaksikan permukaan spesimen, larutan

kimia yang digunakan untuk proses pengetsaan juga dikenal dengan sebutan

sebagai larutan etsa, tahap ini disebut sebagai pengetsaan, selanjutnya

spesimen uji siap untuk diamati menggunakan mikroskop.



 

 

 

III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Adapun waktu dan tempat pengujian penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tempat pengujian yang digunakan serta pengambilan data di 

Laboratorium Material Teknik, Fakultas Teknik , Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung. 

2. Tempat pemotongan spesimen dilakukan di Laboratorium Produksi 

Teknik Mesin Universitas Lampung 

3. Proses Heat Treatment (proses perlakuan panas ) baja AISI 1045 

dilakukan di Laboratorium Material Teknik, Fakultas Teknik Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Lampung. 

4. Proses pengujian impak, pengujian kekerasan terhadap spesimen 

dilakukan di Laboratorium Material Teknik, Fakultas Teknik Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Lampung. 
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5. Proses pengujian struktur mikro dilakukan  di LIPI Tanjung Bintang-

Lampung Selatan 

6. Waktu pengujian akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018 sampai 

tanggal 1 Desember 2019 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Adapun bahan yang akan digunakan dalam pengujian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Furnace digunakan untuk tempat memanaskan sampel. 

 

Gambar 16. Furnace 
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2. Termometer digunakan sebagai alat mengukur temperatur media pedingin 

 

Gambar 17. Termometer 

 

3. Cutting tool berfungsi sebagai alat untuk memotong spesimen uji. 

 

Gambar 18. Cutting tool 
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4. Rockwell Hardness Tester untuk mengukur nilai kekerasan  

 

Gambar 19. Rockwell Hardness Tester 

 

5. Alat uji Impak dengan metode charpy digunakan untuk mengetahui 

ketangguhan spesimen yang diuji. 

 

Gambar 20. Alat uji impak 
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6. Mikroskop optik digunakan untuk pengujian struktur mikro. 

 

Gambar 21. Mikroskop optik 

 

7. Material yang digunakan adalah baja karbon sedang baja AISI 1045. 

 

Gambar 22. Baja karbon sedang AISI 1045 
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8. Amplas, ukuran 800 hingga 1000, digunakan sebagai bahan penghalus 

permukaan spesimen pada proses polishing. 

 

Gambar 23. Kertas ampelas 

 

9. Air sebagai media pendingin quenching (media pendingin), dengan 

memvariasikan temperatur air yang digunakan sebagai media pendingin, 

variasi temperaturnya yaitu 0-5 °C, 27-30 °C, dan dengan cara Normalizing 

 

Gambar 24. Air 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian awal yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

beberapa tahapan diantaranya : 

 

1. Memotong baja AISI 1045  menggunakan cutting tool sesuai dengan 

dimensi standar yang digunakan 

2. Menyiapkan media pendingin air dengan variasi temperatur yang berbeda 

untuk proses quenching dengan variasi temperatur 0-5 °C, 27-30 °C 

3. Proses pemanasan pada baja AISI 1045 dalam furnace. Pada proses ini baja 

AISI 1045 akan dipanaskan sampai dengan temperatur austenit berkisar 

840˚C, kemudian ditahan dengan waktu penahanan pada suhu austenit 

selama 30 menit, spesimen tersebut kemudian didinginkan ke dalam media 

pendingin dengan variasi temperatur air yang berbeda yaitu pada 

temperatur 0-5 °C, 27-30 °C dan dengan cara normalizing 

4. Pengujian impak dilakukan dengan mengatur jarum nilai alat uji impak 

pada posisi 0 dan selanjutnya menaruh spesimen dengan posisi takik 

spesimen ditengah-tengah celah tempat bandul dilalui kemudian 

mengangkat bandul hingga tertahan pada penyangga selanjutnya bandul 

dilepaskan hingga menghantam spesimen uji dan dapat melihat hasil yang 

tertera pada jarum nilai alat ujia impak. 
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5. Spesimen uji yang digunakan untuk pengujian impak, yaitu baja AISI 1045 

berbentuk batang dengan dimensi standar ASTM E-23 yaitu panjang 55 

mm, lebar 10 mm, dan tebal 10 mm serta diberi takik pada bagian tengah 

spesimen dengan kedalaman 2 mm dan sudut 45º. 

6. Pengujian kekerasan rockwell dilakukan dengan cara memasang indentor 

pada alat uji rockwell kemudian menaruh spesimen diatas beban mayor dan 

selanjutnya dilakukan pengujian dengan lima titik pengujian  yang berbeda 

tempat. 

7. Spesimen uji pengujian kekerasan rockwell yaitu baja karbon sedang AISI 

1045 dengan panjang spesimen 25 mm, lebar 20 mm, dan tinggi 10 mm. 

8. Pengujian struktur mikro dilakukan di LIPI Tanjung Bintang-Lampung 

Selatan dengan melalui beberapa proses yaitu dimulai dari pemotongan, 

pembingkaian, pengampelasan, pomolesan hingga pengetsaan spesimen 

yang akan diuji dengan menggunakan larutan etsa yang terdiri dari asam 

nitrat 2ml dan alkohol (95%) 98ml, kemudian dapat dilihat bentuk struktur 

mikro melalui mikroskop optik dengan perbesaran 100x, 200x, dan 500x 

perbesaran. 

9. Spesimen uji pengujian struktur mikro yaitu baja karbon sedang AISI 1045 

dengan dimensi spesimen uji yaitu, panjang 10 mm, lebar 10 mm, dan 

tinggi 10 mm. 
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3.4 Diagram Alur Penelitian 

Untuk bisa mengetahui hasil dari penelitian ini maka akan dibahas mengenai 

metode penelitian yaitu proses pelaksanaan dan tahapan dalam penelitian yang 

akan dilakukan pada pengujian spesimen baja karbon sedang AISI 1045, 

sampai dengan proses pengujian material yang akan dilakukan. 

Adapun beberapa tahapan pada pengujian ini yaitu : pengujian heat treatmen 

dengan pemanasan spesimen, pengujian metode quenching, media pendingin 

yang dipakai sebagai Media pendinginan pada proses quenching menggunakan 

air dengan variasi temperatur air yang berbeda-beda Kemudian pengujian 

kekerasan menggunakan metode Rockwell, dan pengujian impak untuk dapat 

mengetahui ketangguhan spesimen yang akan diuji, selanjutnya akan 

dilanjutkan pengujian struktur mikro dan sebelum di heat treatmen maupun 

pengujian kekerasan. Prosedur pengujian ini dapat dilihat pada diagram alur 

penelitian pada gambar 25. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan Berdasarkan hasil pengambilan dan pengujian impak, uji

kekerasan dan uji struktur mikro pada baja karbon sedang AISI 1045

diquenching menggunakan media pendingin air dengan variasi temperatur

air biasa 28,2 °C, air es dengan temperatur 1,7 °C, Normalizing 29.1 °C dan

raw material, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Spesimen baja karbon sedang AISI 1045 yang telah diquenching

menggunakan air biasa dengan temperatur 28,2 °C mendapatkan nilai

ketangguhan baja ( harga impak) yang tinggi dibandingkan spesimen

baja sedang AISI 1045 yang diquenching menggunakan media

pendingin air es, Normalizing maupun raw material.

2. Spesimen baja karbon AISI 1045 yang telah diqeunching

menggunakan air es dengan temperatur 1,7 °C mendapatkan nilai

kekerasan rockwell yang paling tinggi diantara spesimen yang lain.

3. Spesimen baja karbon sedang AISI 1045 raw material atau tanpa

perlakuan mendapat nilai harga impak dengan nilai kekerasan

rockwell yang dibandingkan dengan spesimen baja karbon sedang

AISI 1045 yang di beri perlakuan anas atau heat tearment.
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4. Struktur mikro baja karbon sedang AISI 1045 Normalizing ukuruan

butir erit- perlit yang dibandingkan dengan struktur mikro baja karbon

sedang AISI 1045 raw material mengakibatkan nilai harga impak dan

nilai kekerasan rockwell diatas nilai harga impak dan nilai kekerasan

rockwell raw material.

5. Struktur mikor baja karbon sedang AISI 1045 yang diquenching

menggunakan media pendingin air es dengan temperatur 1,7 °C dan

media pendingin air biasa dengan temperatur 28,2 °C memiliki

strukutur mikro martensit, hal ini menyebabkan nilai kekerasan

rockwell yang tinggi dan nilai impak yang tidak jauh berbeda.

5.1 Saran

Dalam Pengujian impak, kekerasan dan struktur mikro pada baja karbon

sedang AISI 1045 yang diquenchin menggunakan media pendingin air

dengan variasi temperatur air es 1,7 °C, temperatur air biasa 28,2 °C

Normalizing 29,1 °C dan raw material beberapa saran yaitu :

1. Dalam proses heat treament dan quenching sebaiknya spesimen yang

dipanaskan dibagi waktu pemanas nya untuk tiap-tiap media

pendingin agar mendaptkan hasil yang maksimal.

2. Untuk mendapatkan pengujian disarankan agar dapat mempersiapkan

semua peralatan dan bahan yang digunakan agar tidak terkendala

dalam proses pengujian.
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