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ABSTRAK 

 

PENGARUH VARIASI VANADIUM DAN PERLAKUAN 

PANASTERHADAP SIFAT FISIS DAN STRUKTUR MIKRO PADA 

PRODUK Ni-HARD 2 

Oleh 

 

FIDA IVANA LISA 

Material Ni-Hard 2paduan yang digunakan yaitu material yang memiliki 

komposisi C; 2,9% Ni; 3,3-4,8 % dan Cr; 1,5-2,6 %. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh vanadium pada kondisi as-cast dan as-quenched 

tehadap sifat kekerasan, impak, struktur mikro, dan ketahanan aus. Material Ni-

Hard 2 paduan vanadium dibuat dengan metode peleburan yang dicetak 

menggunakan cetakan pasir. Material Ni-Hard 2 paduan vanadium ini dilakukan 

tiga perlakuan yaitu, as-cast, as-quenched, dan as-tempered. Hasil uji 

menunjukkan bahwa pada kondisi as-cast material memiliki struktur fasa berupa 

fasa austenit, karbida, martensit, dan ferit. Nilai kekerasan tertinggi pada kondisi 

as-cast dihasilkan oleh sampel 7% vanadium yaitu sebesar 43,6 HRC. Kemudian 

nilai impak tertinggi didapatkan pada sampel 3% vanadium yaitu sebesar 73,1 

J/cm
2
. Sedangkan pada pengujian keausan didapat nilai abrasi terendah 

didapatkan oleh sampel 3% vanadium yaitu sebesar 0,50 x 10
-6

mm
3
/mm. Pada 

kondisi as-quenched material memiliki fasa berupa fasa austenit, karbida 

vanadium, dan martensit. Nilai kekerasan tertinggi pada kondisi as-quenched 

dihasilkan oleh sampel 7% vanadium pada suhu  850° C yaitu sebesar 55 

HRC.Pada kondisi as-tempered material memiliki struktur fasa berupa fasa 

austenit, karbida vanadium, dan martensit. Nilai kekerasan tertinggi pada kondisi 

as-tempered dihasilkan oleh sampel 7% vanadium pada suhu as-quenched850° C 

yaitu sebesar 55 HRC. Kemudian nilai impak tertinggi didapatkan pada sampel 

3% vanadium yaitu sebesar 74,96 J/cm
2
. Sedangkan pada pengujian keausan 

didapat nilai abrasi terendah didapatkan oleh sampel 7% vanadium yaitu sebesar 

0,49 x 10
-6

 mm
3
/mm. Semakin tinggi kandungan vanadium maka akan semakin 

memperkecil ukuran butir sedangkan semakin tinggi suhu maka struktur butir 

akan semakin kasar dan ukuran karbida akan membesar. 

Kata Kunci : Ni-Hard 2, vanadium, struktur mikro, kekerasan, impak, keausan. 
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ABSTRACT 

 

 

EFFECT OF ELLOYING VANADIUM AND HEAT TREATMEN ON THE 

MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF  

NI-HARD 2 
 

By 
 

 

FIDA IVANA LISA 

 

 

Ni-Hard 2 used material is a which has the composition C; 2.9% Ni; 3.3 to 4.8% 

and Cr; 1.5 to 2.6%. This study is aimed to determine the effect of vanadium in 

the as-cast condition and nature of the Cosmos as-quenched hardness, impact, 

microstructure, and wear resistance. Ni-Hard 2 Material vanadium alloys is made 

by smelting method and it is printed using sand molds. Ni-Hard 2 Material 

vanadium alloys is performed by three treatments, namely, as-cast, as-quenched, 

and as-tempered. The test results show that the condition of as-cast material has a 

phase structure in the form of the austenite phase, carbides, martensite, and ferrite. 

The highest hardness value on the condition of as-cast generated by the sample 

7% vanadium in the amount of 43.6 HRC. Then the value of the highest impact on 

the samples obtained 3% vanadium that is equal to 73.1 J/cm
2
. While the wear 

testing obtained the lowest abrasion values obtained by the sample 3% vanadium 

that is equal to 0.50 x 10
-6

mm
3
/mm. On the condition of As-quenched material 

has a phase form austenite phase, vanadium carbide and martensite. The highest 

hardness value on the conditions produced by as-quenched samples of 7% 

vanadium at 850 °C is equal to 55 HRC.Pada as-tempered conditions of material 

has a phase structure in the form of the austenite phase, vanadium carbide and 

martensite. The highest hardness value in as-tempered conditions generated by the 

sample 7% vanadium at a temperature of as-quenched850 °C is equal to 55 HRC. 

Then the value of the highest impact on the samples obtained 3% vanadium in the 

amount of 74.96 J/cm
2
. While the wear testing obtained the lowest abrasion values 

obtained by the sample 7% vanadium that is equal to 0.49 x 10
-6

 mm
3
 / mm. 

Keywords: Ni-Hard 2, vanadium, microstructur, hardness, impact, wear resintent.  



 

iii 
 

PENGARUH VARIASI VANADIUM DAN PERLAKUAN PANAS 

TERHADAP SIFAT FISIS DAN STRUKTUR MIKRO PADA PRODUK Ni-

HARD 2 

 

 

 

Oleh 

 

Fida Ivana Lisa 
 

 

Skripsi 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA SAINS 

 

Pada 

 

Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 



,r1l i :

,. ;.1:

a' ). : \':j) ,. : .::

l,.:; t:r:jj: , i ,.
'' r.. ,r,. 

t1r

.rr ! .l



' :t .:



PERT\TYATAAI\

if saya menyatakan bahwa dalam slcipsi ini tidak terdapat karya yang

fihhkan oleh orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat

rfru pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh ofang lain. Kecuali yang

terfirlis diacu dalam naskah ini sebagaimana disebutkan dalam daftal

Selain itu saya menyatakan pula bahwa skripsi ini dibuat oleh saya

pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai

hukum yang berlaku.

24 September 2019

Fida I,irana Lisa
NPM. 14t7041027

vi



 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Fida Ivana Lisa, dilahirkan pada 03 Maret 1996 di Desa 

Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. 

Anak kelima dari lima bersaudara pasangan Bapak Suhaimi 

(Alm) dan Ibu Sri Astuti (Alm). 

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar diSekolah Dasar (SD) Negeri 01 

Marangdi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Baratpada tahun 2008, 

kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP PGRI 

Pesisir Selatan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian ditahun yang sama penulis 

melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Pesisir 

Selatandan tamatpada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan 

pendidikan ketingkat perguruan tinggi di Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

Selama menempuh jenjang pendidikan S1 di Jurusan Fisika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, penulismemilih konsentrasi 

keilmuan bidang Fisika Material, kemudian melakukan Praktik Kerja Lapangan di 

Pusat Penelitian Metalurgi dan Mineral – LIPI Serpong, Tangerang Selatan 

dengan bidang penelitian logam (Baja Stainless 410 Modifikasi). 

 



 

viii 
 

Selanjutnyapenulis mengikuti program pengabdian masyarakat dengan mengikuti 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Talang Rejo, Kecamatan Kota Agung Timur, 

Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis memilih penelitian 

bidang Baja Campuran sebagai topik skripsi di Jurusan Fisika FMIPA Univeristas 

Lampungdengan judul “Pengaruh Variasi Vanadium dan Perlakuan Panas 

Terhadap Sifat Fisis dan Struktur Mikro pada Produk Ni-Hard 2” dan melakukan 

penelitian di Laboratorium Analisis Kimia dan Laboratorium Pengecoran BPTM-

LIPI Tanjung Bintang.  



 

ix 

 

MOTTO 
 

 

 

 

 

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-

sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah 

menundukkan diri sendiri.



 

x 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Rabb Seluruh Alam 

kupersembahkan karya ini kepada orang 

yang kucintai dan kusayangi  

 

Ayah Suhaimi dan IbuSri Astuti 

Yang telah membesarkanku hingga aku bisa sampai menyelesaikan 
tugas akhir ini, walaupun kalian sudah tidak bersamaku lagi 

tetapi doa dan restu kalian di surga yang dapat menghantarkanku 
untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

Kakak ku 

Yangsenantiasamemberikan do’a tulus ikhlas, 
kasih sayang yang tak bertepi, 

dan ridho yang menghantarkanku menyelesaikan tugas akhir ini 
dengan baik 

 

Sahabat-sahabatku 

Yang  selama ini telah bersamaku dalam keadaan susah dan 
senang. Trimakasih atas nasehat dan masukan sehingga aku dapat 

mengartikan makna kehidupan serta dapat membantu proses 
penulisan tugas akhir ini sampai selesai 

 

Universitas Lampung 

Almamater Tercinta 



 

xi 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang telah memberikan nikmat 

kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul“Pengaruh Variasi Vanadium dan Perlakuan Panas Terhadap 

Sifat Fisis dan Struktur Mikro pada Produk Ni-Hard 2”.Tujuan penulisan 

skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 

dan melatih mahasiswa untuk berpikir cerdas dan kreatif dalam menulis karya 

ilmiah.  

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin. 

 

 

Bandar Lampung, 24 September  2019 

Penulis 

 

 

Fida Ivana Lisa

 



 

xii 
 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena atas karunia-Nya 

penulis masih diberikan kesempatan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, 

saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak memberikan 

do’a, motivasi, bimbingan dan dukungan terutama kepada: 

1. Bapak Drs. Syafriadi, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan nasehat selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi 

ini dari awal sampai akhir penulisan. 

2. Bapak Fajar Nurjaman, S.T., M.T., selaku Pembimbing II yang senantiasa 

membimbing dan  memberikan masukan-masukan serta nasehat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Drs. Posman Manurung, M.Si., Ph.D. selaku Penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran selama penulisan skripsi. 

4. Bapak Dr. Ediman Ginting, M.Si.,selaku Pembimbing Akademikyang telah 

memberikan bimbingan dan nasehat selama perkuliahan. 

5. Bapak Fathan Bahfie, S.T., M.T selaku Pembimbing Lapangan yang 

senantiasa membimbing dalam melakukan penelitian sampai menyelesaikan 

Jurnal. 

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Suhaimi dan Ibu Sri Astuti di surga yang 

yang telah membesarkan penulis, memberi doa dan restu sehingga penulis 

bisa sampai menciptakan karya yang sederhana ini. 

7. Kakak penulis yang senantiasa memberikan nasehat, masukan, suport serta 

kasih sayang sepenuh hati. 

8. Bapak Arif Surtono, S.Si., M.Si., M.Eng., selaku Ketua Jurusan Fisika 

FMIPA Universitas Lampung. 



 

xiii 
 

9. Bapak Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Fisika 

FMIPA Universitas Lampung. 

10. Bapak Drs. Suratman, M.Sc.,selakul Dekan FMIPA Universitas Lampung. 
11. Ibu Dr. Widi Astuti, S.Si., M.Eng., selaku Kepala Balai Pengolahan 

Teknologi Mineral – LIPI yang telah memberikan izin penelitian serta 

memberikan fasilitas selama melakukan penelitian. 
12. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung yang 

telah banyak membekali ilmu bagi penulis selama perkuliahan. 
13. Rekan Penelitian yang selalu mendukung dan membantu satu sama lain: Arif, 

Ogi, Ami, Eli, Riska, Ario,Santi, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu 

per satu.  
14. Teman-teman Fisika angkatan 2014 yang selama ini memberikan semangat. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman dan sehat kepada 

kita semua, Aamii 
 

Bandar Lampung, 24 September 2019 

 

Fida Ivana lisa



xiv 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

Halaman 

ABSTRAK .............................................................................................................. i 

ABSTRACT ........................................................................................................... ii 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iv 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... v 

HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................. vi 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vii 

MOTTO ................................................................................................................ ix 

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... x 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... xi 

SANWACANA ....................................................................................................xii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................xiii 

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................xvi 

DAFTAR TABEL ..............................................................................................xix 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang .......................................................................................1 

1.2. Rumusan masalah .................................................................................5 

1.3. Tujuan penelitian ..................................................................................5 

1.4. Batasan masalah ....................................................................................6 

1.5. Manfaat penelitian ................................................................................6 



xv 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Baja .......................................................................................................7 

2.2. Besi tuang (Cast Iron) ...........................................................................10 

2.3. Unsur-unsur paduan besi tuang putih ...................................................11 

2.4. Definisi Ni-Hard ...................................................................................13 

2.5. Vanadium ..............................................................................................17 

2.6. Ferro vanadium  ...................................................................................18 

2.7. Pengaruh unaur paduan vanadium ........................................................19 

2.8. Perlakuan panas (Heat Treatment) ........................................................20 

2.9. Macam-macam pengujian logam ..........................................................25 

2.9.1. Pengujian komposisi ....................................................................25 

2.9.2. Uji kekerasan ...............................................................................26 

2.9.3. Struktur mikro ..............................................................................27 

2.9.4. Uji impak .....................................................................................28 

2.9.5. Pengujian keausan ........................................................................32 

2.9.6. X-Ray Difrantion (XRD) ..............................................................39 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan tempat pelaksan penelitian .................................................41 

3.2.  Alat dan bahan .....................................................................................41 

3.3. Prosedur penelitian................................................................................42 

3.3.1. Preparasi bahan ...........................................................................42 

3.3.2. Pembuatan cetakan......................................................................43 

3.3.3. Peleburan bahan Ni-Hard 2 paduanvanadium ............................44 

3.3.4. Pengujian Optical Emission Spectroscopy (OES).......................45 

3.3.5. Perlakuan panas ..........................................................................46 

3.3.6. Pengujian struktur mikro.............................................................46 

3.3.7. Pengujian kekerasan ....................................................................47 

3.3.8. Pengujian impak..........................................................................48 

3.3.9. Pengujian keausan .......................................................................49 

3.3.10. Pengujian XRD .........................................................................49 

3.3.11. Diagram alir ..............................................................................51 



xvi 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian komposisi ..............................................................................52 

4.2 Pengaruh penambahan vanadium pada Ni-Hard 2 paduan vanadium pada 

kondisi as-cast ......................................................................................53 

4.2.1. Pengujian struktur mikro dan  identifikasi fasa  menggunakan  

XRD .............................................................................................53 

4.2.2. Pengujian kekerasan pada kondisi as-cast ..................................59 

4.2.3. Pengujian impak pada kondisi as-cast ........................................61 

4.2.3. Pengujian keausan pada kondisi as-cast .....................................62 

4.3 Pengaruh penambahan vanadium pada Ni-Hard  2 paduan vanadium pada 

kondisi as-quenched..............................................................................63 

4.3.1.  Pengujian struktur mikro dan dentifikasi fasa menggunakan    

XRD .............................................................................................64 

4.3.2. Pengujian kekerasan pada kondisi as-quenched .........................77 

4.4 Pengaruh variasi vanadium pada Ni-Hard 2 paduan vanadium pada 

kondisi tempering..................................................................................80 

4.4.1 Pengujian struktur mikro setelah ditempering .............................81 

4.4.2 Pengujian kekerasan setelah ditempering ....................................85 

4.4.3. Pengujian impak setelah ditempering .........................................86 

4.4.4. Pengujian keausan setelah ditempering ......................................88 

V. KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan ...............................................................................................89 

5.2 Saran .........................................................................................................90 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

 

Halaman 

 

Gambar 1. Aplikasi dari NHWCI.......................................................................... 3 

Gambar 2. Diagram fasa besi karbida ................................................................... 8 

Gambar 3. Mikro struktur Ni-Hard 1 .................................................................... 15 

Gambar 4. Pengaruh kandungan matrik martensit ................................................ 16 

Gambar 5. Mikrostruktur eutektik Ni-Hard 4 ....................................................... 17 

Gambar 6. Ferro vanadium ................................................................................... 19 

Gambar 7. Struktur mikro Ni-Hard 4 .................................................................... 21 

Gambar 8. Skema quenching ................................................................................ 22 

Gambar 9. Skema tempering ................................................................................. 24 

Gambar 10. Alat aji Optical Emission Spectroscopy (OES) ................................. 25 

Gambar 11. Skema pengamatan struktur mikro dengan mikroskop ..................... 28 

Gambar 12. Skema pengujian impak metode charpy ........................................... 30 

Gambar 13. Skema pengujian impak Metode Izod ............................................... 31 

Gambar 14. Skema metode ogoshi........................................................................ 34 

Gambar 15. Keausan metode adhesive ................................................................. 35 

Gambar 16. Keausan metode abrasive.................................................................. 36 

Gambar 17. Mekanisme keausan lelah.................................................................. 37 



xviii 

 

Gambar 18. Mekanisme keausan oksidasi ............................................................ 38 

Gambar 19. Mekanisme keausan erosi.................................................................. 38 

Gambar 20. Sekema percobaan hukum bragg....................................................... 39 

Gambar 21. Cetakan uji struktur mikro................................................................. 43 

Gambar 22. Cetakan uji impak.............................................................................. 43 

Gambar 23. Cetakan uji keausan ........................................................................... 44 

Gambar 24. Proses peleburan material Ni-Hard 2 ................................................ 44 

Gambar 25. Proses pengujian OES ....................................................................... 45 

Gambar 26. Perlakuan panas Ni-Hard 2 paduan vanadium .................................. 46 

Gambar 27. Proses pengujian struktur mikro ........................................................ 47 

Gambar 28. Proses pengujian kekerasan ............................................................... 48 

Gambar 29. Proses pengujian XRD ...................................................................... 50 

Gambar 30. Diagram alir penelitian ...................................................................... 51 

Gambar 31. Hasil pengujian SEM pada sampel 3% V, 7% V, dan 10% V .......... 53 

Gambar 32. Grafik identifikasi pasa menggunakan EDX ..................................... 54 

Gambar 33. Grafik pengujian XRD sampel 3% V, 7% V, dan 10% V ................ 56 

Gambar 34.  Grafik pengujian kekerasan pada kondisi as-cast ............................ 59 

Gambar 35. Grafik pengujian impak pada kondisi as-cast ................................... 61 

Gambar 36. Grafik uji keausan pada kondisi as-cast ............................................ 62 

Gambar 37. Hasil pengujian struktur mikro sampel 3% as-quenched .................. 64 

Gambar 38. Hasil identifikasi EDX sampel 3% as-quenched .............................. 65 



xix 

 

Gambar 39. Sampel pengujian XRD sampel 3% as-quenched ............................. 66 

Gambar 40. Gambar struktur mikro sampel 7% as-quenched .............................. 68 

Gambar 41. Hasil identifikasi EDX sampel 7% as-quenched .............................. 69 

Gambar 42. Grafik pengujian XRD sampel 7% as-quenched .............................. 71 

Gambar 43. Gambar struktur mikro sampel 10% as-quenched ............................ 73 

Gambar 44. Identifikasi EDX sampel 10% pada suhu 1050° C ........................... 74 

Gambar 45. Grafik XRD sampel 10% as-quenched ............................................. 75 

Gambar 46. Grafik uji kekerasan pada kondisi as-quenched ................................ 77 

Gambar 47. Gambar pengujian SEM sampel 3%, 7%, dan 10% pada suhu  

1050° C ............................................................................................... 79 

Gambar 48. Gambar struktur mikro sampel 3% tempering .................................. 81 

Gambar 49. Gambar struktur mikro sampel 7% tempering .................................. 82 

Gambar 50. Gambar struktur mikro sampel 10% tempering ................................ 84 

Gambar 51. Grafik pengujian kekerasan tempering  ............................................ 85 

Gambar 52. Grafik pengujian impak tempering ................................................... 87 

Gambar 53. Grafik pengujian keausan tempering  ............................................... 88 

 

 

   

 

 



xx 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

 

Halaman 

Tabel 1. Komposisi Ni-Hard ................................................................................. 14 

Tabel 2. Sifat mekanik Ni-Hard ............................................................................ 14 

Tabel 3. Skala dan indentor untuk uji kekerasan .................................................. 26 

Tabel 4. Kandungan unsur pada material Ni-Hard 2 paduan panadium ............... 52 

Tabel 5. Komposisi unsur kimia menggunakan uji EDX pada kondisi  

as-cast ..................................................................................................... 55 

Tabel 6. Nilai senyawa hasil pengujian identifikasi fasa XRD Ni-Hard 2 paduan 

vanadium pada kondisi as-cast. .............................................................. 56 

Tabel 7. Nilai senyawa hasil pengujian identifikasi fasa XRD Ni-Hard 2 paduan 

vanadium sampel 3% as-quenched ......................................................... 66 

Tabel 8. Nilai unsur kimia pada penembahan mengunakan EDX ........................ 70 

Tabel 9. Nilai senyawa hasil pengujian identifikasi fasa XRD Ni-Hard 2 paduan 

vanadium sampel 7% as-quenched. ........................................................ 71 

Tabel 10. Nilai Unsur Kimia Pada Penembakan Menggunakan EDX.................. 75 

Tabel 11. Nilai senyawa hasil pengujian identifikasi fasa XRD Ni-Hard 2 paduan 

vanadium sampel 10% as-quenched. ...................................................... 75 

 

 



1 
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Logam besi digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan konstruksi 

pemesinan (Suherman, 1988). Salah satu produk logam besi adalah cast iron (besi 

tuang). Komposisi kimia dari besi tuang bervariasi tergantung besi kasar (pig 

iron) yang digunakan pada pembuatannya. Besi tuang pada umumnya 

mengandung karbon 2% - 4%. Bentuk dan konsentrasi karbon pada besi tuang 

dikendalikan untuk menghasilkan berbagai jenis besi tuang dengan sifat mekanik 

dan mampu las sesuai yang diinginkan (Sumpena, 2014). 

 

Besi cor putih banyak digunakan pada pembuatan material untuk aplikasi tahan 

gesek.Struktur karbida dalam besi cor putih memiliki nilaikekerasan yang lebih 

tinggi di bandingkan dengan struktur martensit, austenit, dan ferit. Unsur karbon 

akan bersosialisasi dengan besi membentukkarbida sementit (Fe3C) yang 

menyebabkan besi cor putih menjadi keras, tahanpanas, dan tahan aus tetapi 

sangat rapuh (Avner, 1982). Sifat-sifat mekanik besi cordapat dimodifikasi 

dengan cara pengaturan komposisi kimianya, terutama kadarkarbon, khrom, 

mangan dan lain-lain (Sumpena, 2014). 

 

Salah satu diantaranya adalah besi tuang putih paduan nikel (Ni-Hard).Ni-Hard 

memiliki kekerasan yang tinggi dan ketahanan aus yang baik. Sifat mekanik 
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sangat ditentukan oleh komposisi kimia dan paduan dari material besi atau baja. 

Karakteristik Ni-Hard dapat dilihat melalui proses pengujian, diantaranya adalah 

pengujian kekerasaan dan struktur mikro. Kedua pengujian tersebut merupakan 

dasar yang harus dilakukan sebelum melakukan proses perlakuan panas (heat 

treatment). Tujuan dilakukan pengujian adalah sebagai pembanding perubahan 

struktur dan sifat besi tuang sebelum dan setelah perlakuan panas (Brady, 1985). 

 

Ni-hard adalah nama genetik besi cor putih yang diberi paduan nikel dan 

khromium untuk memberikan kekerasan dan ketahanan abrasi. Ada tiga kelompok 

komposisi Ni-hard yang berbeda. Paduan Ni-hard 1 dan 2  dengan kandungan 

untuk Ni-Hard1 yaitu, 3,0%-3,6% C; 3,3%-4,8% Ni; dan 1,5%-2,6% Cr, 

sedangkan Ni-Hard 2 memiliki 2,9% C; 3,5%-5,0% Ni; dan 1,4%-2,4% Cr. 

Kemudian untukNi-hard 4 memiliki kandungan 2,6%-3,2% C;8,0%-9,0% Cr;dan 

4,5%-6,5% Ni (Foundry dan Chijiwa, 1991). Struktur yang terbentuk pada 

material Ni-Hard terdiri dari martensit dan karbida yang mempunyai kekerasan 

minimum 600BHN (Farge, 1982). Material Ni-Hard yang digunakan sebagai 

bahan baku industri harus memenuhi persyaratan komposisi dan kekerasan 

menurut Standar Industri Indonesia (SII), yaitu SII- 0789-83 (SNI-1069) 

(SII,1983). 

 

Pada dasarnya NHWCI (Ni-Hard White Cast Iron) memiliki ketahanan yang baik 

terhadap keausan abrasi. NHWCIbanyak digunakan pada aplikasi pengolahan 

mineral, semen, tembaga dan manufaktur besi (Bahrami, 2012). Pada penelitian 

sebelumnya salah satu unsur paduan besi yang mampu mengubah matriks dan 
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sifat morfolografi atau menghasilkan karbida yaitu vanadium. Vanadium 

mengandung karbida eutektik dengan volume karbida sekitar 20% (Oxtoby, 

2001). 

  
(a) (b) 

Gambar 1. Aplikasi dari NHWCI (a). Grinding ball dan (b). Plat landasan 

 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian terkait tentangefek pencampuran besi cor 

putih menggunakanvanadiumoleh Mirjana (2014). Pada penelitiantersebutjumlah 

vanadium yang ditambahkan antara 0,5%-2%. Vanadium memiliki dua efek jika 

dicampurkan dengan besi cor putih yaitu, memperkecil ukuran butir 

matrikssedangkan reaksi vanadium dengan karbon dapat membentuk karbida. 

Besi cor vanadium sangat kuat, keras, dan tahan terhadap korosi.  

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Mohamadnezhad, dkk. (2014), 

untukmengetahui efek pencampuran vanadium pada Ni-Hard 4. Dapat 

disimpulkan bahwa vanadium adalah salah satu unsur pembentuk karbida yang 

kuat. Berdasarkan analisis SEM yang dilakukan,vanadium bertindak sebagai inti 

heterogen dari karbida khromium. 

Proses perlakuan panas terhadap Ni-Hard bertujuan untuk meningkatkan sifat-

sifat mekanik. Telah dilakukkan perlakuan panas pada Ni-Hard 4 oleh Harwandi 
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dan Asrul (2014), terdapat perubahan struktur dari Ni-Hard 4 sebelum diberi 

perlakuan panas dan sesudah diberi perlakuan panas. Ni-Hard 4 memiliki 70% 

austenit dan 30% khrom karbida. Austenit atau besi ᵞ merupakan modifikasi besi 

dengan struktur pemusatan sisi FCC. Setelah dilakukan perlakuan panas logam 

Ni-Hard 4 memiliki 70% martensit dan 30% khrom karbida. Struktur martensit 

ini merupakan struktur logam yang berbentuk jarum pada paduan Fe-C, yang 

terbentuk langsung dari austenit sebagai akibat dari perubahan FCC menjadi 

BCT.Kemudian sifat kekerasan dan sifat kemagnetan yang dihasilkan dari besi 

tuang Ni-Hard 4 sebelum dilakukan perlakuan panas adalah sebesar 37 HRC dan 

bersifat paramagnetik. Sedangkan setelah dilakukan perlakuan panas adalah 

sebesar 44 HRC dan bersifat ferromagnetik. 

SebelumnyaRatia (2015) telah melakukanproses quenchingpada suhu 950° C dan 

tempering pada suhu 300° C terhadapNi-Hard 4 paduan khromium. Dalam 

penelitian tersebut proses quenching menggunakan tiga media yaitu, oli, air, dan 

udara. Pada penelitiannya  sampel yang belum diberi perlakuan panas 

menunjukkan kekerasan sebesar 600 BHN kemudian setelah di lakukan perlakuan 

panas nilai kekerasannya meningkat sebesar 619 BHN dan pada sampel yang 

sudah di tempering nilai kekerasannya sebesar 603 BHN.Kemudian pada sampel 

ketahanan aus yang belum diberi perlakuan panas menunjukkan nilai sebesar 14,5 

(mm)
3
, Setelah diberi perlakuan panas nilai keausan berubah menjadi 4,5 (mm)

3
, 

dan pada sampel yang sudah di tempering nilai keausannya sebesar 4,3 (mm)
3
.. 

Hal ini diakibatkan oleh pembentukan karbida sekunder di dalam 

matriksmartensit dan penurunan jumlah austenit sisa. Sampel yang di-quenching 

menggunakan media udara menghasilkankekerasan dan ketahanan aus terbaik 
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dikarenakan memiliki kombinasi antara austenit sisa danpresipitasi dari karbida 

khrom yang baik.  

Material Ni-Hard 2memiliki sifat ketahanan aus yang lebih rendah dibandingkan 

Ni-Hard 4 dengan kandungan nikel dan khrom yang lebih besar. Upaya 

peningkatan sifat-sifat mekanik dari material Ni-Hard 2, melalui penambahan 

unsur paduan pembentuk karbida (selain unsur khrom) dan proses perlakuan 

panas, belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

akandipelajari mengenai pengaruh penambahan vanadium dan perlakuan panas 

terhadap sifat mekanik dan struktur mikro pada material Ni-Hard 2. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh variasi penambahan vanadium terhadap sifat fisispada 

produkNi-Hard 2sebelum dilakukan perlakuan temperatur. 

b. Bagaimana pengaruh variasi vanadium terhadap sifat fisispada produkNi-

Hard 2 setelah dilakukan perlakuan temperatur. 

c. Bagaimana pegaruh variasi vanadium terhadap perubahan struktur fasa 

sebelum dan setelah dilakukan perlakuan temperatur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh variasi penambahan vanadium terhadap sifat fisis pada 

produkNi-Hard 2 sebelum dilakukan perlakuan temperatur. 
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b. Mengetahui pengaruh variasi vanadium terhadap sifat fisispada produk Ni-

Hard 2 setelah dilakukan perlakuan temperatur. 

c. Mengetahui pengaruh variasi vanadium terhadap perubahan struktur fasa 

pada produk Ni-Hard 2 sebelum dan setelah perlakuan temperatur. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan maka 

lingkup penelitian ini dibatasi, sebagai berikut: 

a. Material yang digunakan adalah Ni-Hard 2 dengan komposisi 5% nikel. 

b. Karakterisasi menggunakan OES, XRD, mikroskop optik, dan sifat fisis yang 

di uji menggunakan alatuji impakcharpy, uji aus (Oghosi). 

c. Perlakuan temperatur berupa austenisasi menggunakanmufflefurnace selama 

2 jam pada temperatur 850ºC, 950ºC, 1050ºC yang diquenching 

menggunakan udara paksa. 

d. Tempering menggunakan muffle furnace pada temperatur 250° C selama 2 

jam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa: 

a. Mengetahui sifat fisis dari material Ni-Hard 2 paduan vanadium yang telah 

dilakukan perlakuan panas. 

b. Memberi informasi bagaimana data uji Ni-Hard 2 paduan vanadium untuk 

kebutuhan industri. 
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c. Membangkitkan keinginan untuk melanjutkan penelitian tentang logam Ni-

Hard 2 paduan vanadium dalam ilmu logam dan aplikasinya. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Baja  

 

Baja adalah paduan besi dan karbon yang mungkin mengandung unsur paduan 

lainnya, ada banyak jenis besi paduan yang memiliki komposisi dan perlakuan 

panas yang berbeda. Padaumumnya baja diklasifikasikan berdasarkan konsentrasi 

karbon yaitu baja karbon rendah, menengah, dan tinggi. Baja karbon rendah 

mengandung kurang dari 0,25% karbon, baja karbon menengah mengandung 

konsentrasi karbon sebanyak 0,25-0,60%, sedangkan baja karbon tinggi biasanya 

terdiri atas 0,60-1,40% karbon. Selain itu, baja juga  dapat dikelompokkan 

berdasarkan kandungan unsur paduannya. Baja karbon biasa (plain carbon steel) 

yang hanya mengandung unsur karbon dan besi,  selain itu memiliki sedikit 

pengotor dan sedikit unsur paduan mangan. Untuk baja paduan, sejumlah unsur 

paduan ditambahkan untuk tujuan tertentu dengan konsentrasi tertentu (Subardi 

dkk, 2011).  

Dalam besi cair karbon dapat larut, tetapi dalam keadaan padat kelarutan karbon 

dalam besi akan terbatas. Selain sebagai larutan padat, besi dan karbon juga dapat 

membentuk senyawa interstisial (interstitial compound) eutektik dan juga 

eutektoid, atau mungkin juga karbon akan terpisah (sebagai grafit). Karena itu 
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diagram fase besi-karbon ada 2 macam, yaitu diagram fase besi-karbida besi dan 

diagram fase besi-grafit. 

 

Gambar 2. Diagram fasa besi karbida besi (Salim dan Triyono, 2012). 

Dapat dilihat dari Gambar 2 diatas menunjukkan kombinasi karbon dan besi untuk 

membentuk Fe3C atau yang biasa disebut dengan sementit dengan kandungan 

karbon mencapai 6,67%, bagian sebelah kiri diagram menunjukkan besi murni 

yang dikombinasikan dengan karbon yang menghasilkan paduan baja. Tiga daerah 

yang signifikan dapat dibuat relatif terhadap bagian baja dari diagram diantaranya 

yaitu, eutektoid baja dengan karbon 0,8% sedangkan baja dengan karbon kurang 

dari 0,8% adalah hypo eutektoid dan baja dengan karbon lebih dari 0,8% adalah 

hyper eutektoid. Sisi kanan dari garis besi adalah karbon dalam kombinasi dengan 

berbagai bentuk besi yang disebut alpha (ferit), gamma (austenit), dan delta besi. 

Pada gambar di atas terdapat garis-garis yang menunjukkan perubahan fasa dari 

diagram Fe3C yaitu: 
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1. Garis liquid yang menunjukkan awal dari proses pendinginan 

(pembekuan). 

2. Garis solid dimana pada garis ini menunjukkan akhir dari proses 

pendinginan (pembekuan). 

3. Garis solvus ialah garis yang menunjukkan batas antara fasa padat dengan 

fasa solid solution. 

4. Garis Acm yaitu garis kelarutan karbon pada besi gamma (austenit). 

5. Garis A3 yaitu garis temperatur dimana terjadi perubahan fasa ferit 

menjadi austenit pada saat proses pemanasan. 

6. Garis A1 yaitu garis dimana terjadi perubahan austenit menjadi ferit pada 

saat pendinginan. 

7. Garis A0 yaitu  garis temperatur dimana terjadi transformasi magnetik pada 

sementit. 

8. Garis A2 yaitu garis temperatur dimana terjadi transformasi magnetik pada 

ferit. 

Ferit merupakan suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum 

kelarutan karbon sekitar 0,025% pada temperatur 723 °C  dan memiliki struktur 

kristal Body Center Cubic (BCC). Sedangkan pada temperatur kamar mempunyai 

batas kelarutan karbon sebesar 0,008%. Kemudian terdapat fasa austenit 

merupakan suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan 

karbon sebesar 2% pada temperatur 1130 °C dan memiliki struktur kristal Face 

Center Cubic (FCC). Selanjutnya terdapat sementit (Fe3C), yaitu suatu senyawa 

yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu dan memiliki 

struktur kristal orthohombic. Kemudian ledeburite ialah campuran eutektik antara 
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besi gamma dengan sementit yang dibentuk pada temperatur 1130 °C dengan 

kandungan karbon sebesar 4,3% dan yang terakhir adalah perlit, yang merupakan 

campuran eutectoid antara ferit dengen sementit yang dibentuk pada temperatur 

173 °C dengan kandungan karbon sebesar 0,83% (Salim dan Triyono, 2012). 

2.2 Besi Tuang (Cast Iron) 

Secara umum, besi tuang merupakan bagian dari paduan besi dengan kadar 

karbon antara 2% - 6,5% dengan tambahan beberapa unsur paduan (Pinem, 

2005).Besi tuang memiliki keuletan yang rendah, sehingga sulit untuk di-

machining. Satu-satunya cara pembuatannya adalah dengan penuangan, karena itu 

disebut besi tuang. Penggunaan besi tuang cukup luas walaupun keuletannya lebih 

rendah dari baja, karena besi tuang memiliki beberapa sifat khusus yang berguna. 

Terutama jika dipadukan dengan unsur-unsur yang lain dan dengan dilakukan 

perlakuan panas yang tepat. Menurut Avner (1982), secara umum besi tuang 

dikelompokkan menjadi empat kelompok, salah satu diantaranya adalah besi 

tuang putih (white cast iron). 

Besi tuang putih(white cast iron)bersifat keras dan getas, dengan struktur mikro 

banyak mengandung austenit dan sementit (Fe3C). Permukaan yang patah dari 

material ini akan berwarna putih, sesuai dengan namanya. Kelompok besi tuang 

putih dengan kandungan paduan yang tinggi dibuat untuk meningkatkan sifat 

kekerasan dan ketahanan ausnya. Unsur paduan yang ditambahkan di antaranya 

adalah kromium, nikel, dan molibdenum. Dengan penambahan unsur paduan 

tersebut karbida akan terbentuk pada saat proses solidifikasi, dan martensit akan 

terbentuk setelah dilakukanproses perlakuan panas (heat treatment) (Cubillos, 

2015). 
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Pada struktur hypoeutectoid alloys, memiliki kandungan karbon yang lebih rendah 

dari titik eutektik, dimana proses solidifikasi diawali dengan pembentukan dendrit 

dari matriks (austenit) pada rentang temperatur solidifikasi tertentu hingga 

mencapai titik eutektik, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan struktur 

eutektik (Nurjaman dkk, 2012). 

2.3 Unsur-unsur Paduan Besi Tuang Putih 

Besi tuang putih (white cast iron) bersifat keras dan merupakan paduan yang 

getas dengan banyaknya kandungan austenit dan Fe3C. Untuk meningkatkan sifat 

mekaniknya maka dilakukan penambahan unsur-unsur paduan. Berikut ini adalah 

beberapa unsur paduan yang sering ditambahkan pada besi tuang putih  (white 

cast iron) yaitu: 

a. Khromium (Cr) 

Kromium memiliki tiga fungsi utama dalam besi cor, yaitu untuk 

meningkatkan nilai kekerasan melalui pembentukan karbida, untuk 

meningkatkan ketahanankorosi, ketahanan abarasi dan sebagai penstabiliser 

struktur besi/baja untuk aplikasi pada lingkungan temperatur tinggi. Selain itu 

penambahan unsur kromium dalam material besi/bajamemberikan pengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan suatu material untuk ditingkatkan nilai 

kekerasannya melalui pembentukan fase martensit setelah dilakukan 

perlakuan panas, tanpa mengurangi kekuatan tarik dan ketangguhan besi cor 

putih (Gupta, 2002). 
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b. Silikon (Si) 

Silikon merupakan unsur yang akan menurunkan kelarutan karbon didalam 

ferit serta mengurangi tingkat stabilitas dari sementit sehingga pada proses 

anil akan mudah terurai menjadi Fe dan C dalam bentuk grafit, khususnya 

pada besi cor dengan kandungan silikon yang cukup tinggi. Mudahnya 

penguraian C ini juga akan berdampak terhadap kecenderungan dekarburasi 

pada permukaan produk (Arafat, 2017). 

c. Mangan (Mn) 

Mangan merupakan unsur yang akan memberikan sifat tahan gesek dankuat 

tekan yang baik. Unsur ini mudah berubah kekerasannya pada kondisi 

temperatur yang tidak tetap dan juga digunakan untuk membuat besi/baja 

paduan mangan yang bersifat ferromagnetik (Suherman, 1988). 

d. Molibdenum (Mo) 

Molibdenum merupakan unsur yang  mampu memberikan sifat tahan panas, 

tahan korosi dan memberikan sifat keuletan terhadap baja yang maksimum. 

Molibdenum juga berperan sebagai katalis pada besi cor (Mohamed dkk, 

2014). 

e. Nikel (Ni) 

Nikel merupakan unsur yang memberikan sifat keuletan, tahan terhadap 

bahan kimia lain, dan dapat mengatasi korosi. Nikel tidak memiliki nilai 

kekerasan yang tinggi tetapi pada saat unsur ini dipadukan dengan besi cor 

akan mengatasi kerusakan baja akibat proses oksidasi pada temperatur yang 

tinggi (Sulistyo dkk, 2014). 
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f. Cobalt (Co) 

Cobalt merupakan unsur yang memberikan sifat tahan gesek, tahan kekerasan 

tetapi getas dan tahan panas pada temperatur tinggi. Cobalt  juga berfungsi 

untuk membentuk karbida (Ikmal dkk, 2016). 

 

2.4 Definisi Ni-Hard 

Ni-Hard adalah nama lain dari white cast iron dengan paduan unsur kimia krom 

dan nikel yang memberikan efek kekerasan yang tinggi serta ketahanan aus yang 

baik. Ni-Hard memiliki struktur mikro yang terdiri dari karbida dan martensit 

austenitik-bainitik atau didominasi oleh matriks dari martensit (setelah diberikan 

proses perlakuan panas). Struktur ini dapat dicapai dengan komposisi kandungan 

kimia yang seimbang dari karbon, nikel, krom, silikon dan perlakuan panas 

(Rohrig, 1996). 

Pada dunia industri,Ni-Hard banyak digunakan karena memiliki ketahanan gesek 

yang baik. Biasanya banyak digunakan pada industri-industri pertambangan, 

semen, dan industri keramik (Callister, 2007). Ni-Hard dibagi menjadi 3 yaitu  Ni-

Hard 1,Ni-Hard 2, dan Ni-Hard 4 yang didasarkan pada perbedaan komposisi 

karbon, nikel, dan khromiumnya. Berikut ini adalah spesifikasi dari Ni-Hard 

ditampilkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi Ni-Hard(Rohrig, 1996). 

 

Kelas  

Komposisi Kimia 

C Si Mn S P Ni Cr Mo 

Ni-Hard 1 3,0-3,6 0,3-0,5 0,3-0,7 Max 0,15 Max 0,30 3,3-4,8 1,5-2,6 0-0,4 

Ni-Hard 2 Max 2,9 0,3-0,5 0,3-0,7 Max 0,15 Max 0,30 3,5-5,0 1,4-2,4 0-0,4 

Ni-Hard 4 2,6-3,2 1,8-2,0 0,4-0,4 Max 0,1 Max 0,01 4,5-6,5 8,0-9,0 0-0,4 

 

Sifat mekanik dari beberapa tipe Ni-Hard  yang meliputi nilai dari kekerasan, kuat 

tarik, modulus elastisitas dan energi impak terdapat dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Sifat mekanik Ni-Hard  (Rohriq, 1996). 

Tipe 

 

Kekerasan  

Kekuatan 

tekanan 

(MPa) 

Elastisitas 

(GPa) 

Energi 

impak 

(J) 

 Brinell Vikers Rocwell C    

Ni-Hard 1    

 

   

Cetakan 

pasir 

550-690 640-750 56-63 500-620 169-183 28-41 

Pendinginan 600-730 700-860 58-65 560-850 169-183 35-55 

Ni-Hard 2       

Cetakan 

pasir 

530-630 630-740 54-60 560-680 169-183 35-48 

Pendinginan 580-680 680-800 57-62 680-870 169-183 4876 

Ni-Hard 4 559-700 650-820 56-63 600-800 169-183  
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2.4.1  Jenis jenis Ni-Hard 

1. Ni-Hard 1 

Ni-Hard 1memiliki kandungan 4 % Ni dan 2% Cr, strukturmikroNi- Hard 1 

terdiri dari dendrit primer dan karbida eutektik,yaitu campuran pelat karbida M3C 

dan matriks. Ni-hard 1 mengandung sekitar 40 hingga 44 % volume karbida  

eutektik dari tipe M3C. 

 

Gambar 3. Mikrostruktur Ni-hard 1 (Tomovic,1988 ). 

2. Ni-Hard 2 

Ni-Hard 1dan Ni-Hard 2 pada dasarnya adalah 4 % Ni dan 2% Cr, struktur 

mikroNi-Hard 1 dan Ni-Hard 2 terdiri dari dendrit primer dan karbida eutektik. 

Perbedaan utamaantara Ni-Hard 1 dan Ni-Hard 2terdapat  pada kandungan 

karbon, yang akan menentukan volume karbida,matriks dan kekerasanuntuk 

struktur matriks yang diberikan. 

Ni-Hard 1 memiliki karbida eutektoid sekitar 40% sampai 44%, sedangkan Ni-

Hard 2 memiliki karbida eutektoid sekitar 35% sampai 49%. Kandungan karbon 

Ni-Hard 2 yang lebih rendah memberikan dendrit primer lebih banyak dengan 

kandungan karbida yang lebih sedikit. Hal ini menghasilkan kekerasan dan 
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ketahanan abrasi yang lebih rendah akan tetapi menghasilkan ketangguhan yang 

lebih tinggi (Laird II, 1991). 

 

Gambar 4. Pengaruh kandungan matriks martensit pada kekerasan pengecoran 

Ni-Hard 2 yang ditemper pada suhu 270° C (5250 F) (Pattyn, 1993). 

3. Ni-Hard 4 

Ni-Hard 4 adalah besi putih 9 Cr-6 Ni-2 Si yang dirancang untuk memberikan 

struktur dengan batang atau bilah seperti eutektik (Cr, Fe) C. Kandungan karbon 

Ni-Hard 4 memberikan komposisi eutektikatau sedikit hypo-eutektik. Kandungan 

karbon menentukan fraksi volume karbida eutektik yaitu sekitar 20% pada 2,5% C 

dan 28% pada 3,5% C.Ni Hard 4 memiliki struktur martensit dan karbida Cr yang 

memiliki ketahanan impak jauh lebih baik. Peningkatan kekerasan dapat 

dilakukan dengan memperbanyak karbida Khromium.Peningkatan keuletan 

dilakukan melalui proses temper untuk membulatkan martensitnya. Struktur 

karbida yang diinginkan adalah hasil dari efek gabungan dari konten kromium, 

nikel dan silikon yang seimbang dengan kandungan karbon eutektik atau sedikit 

hypo-eutektik. Volume karbida  20-28%  jauh lebih sedikit dari padaNi-Hard 1 

atau 2. Karena volume karbida rendah dan morfologi karbida berbentuk batang, 



17 

 

Ni-Hard 4 memiliki ketahanan fraktur yang lebih tinggi daripada Ni-Hard 1 atau 2 

(Cox,1991). 

 

Gambar 5. Mikrostruktur eutektikNi-Hard 4. (Tomovic, 1988) 

2.5  Vanadium  

 

Vanadium terdapat dikerak bumi dengan kadar 0,02%. Kandungan vanadium 

dalam batu-batuan dalam kerak bumi diduga sekitar 136 ppm yang merupakan 

unsur transisi terbanyak kelima setelah besi (Fe), Titanium (Ti), mangan (Mn), 

dan zirkon (Zr). Vanadium ditemukan dalam 65 mineral yang berbeda di 

antaranya karnotit, roskolit, vanadinit, dan patronit yang merupakan sumber 

logam yang sangat penting. Vanadium juga ditemukan pada batuan fosfat dan 

beberapa bijih besi, juga terdapat pada minyak mentah sebagai senyawa kompleks 

organik. Vanadium ditemukan pertama kali oleh seorang ahli mineral 

(mineralogist) asal meksiko bernama Andres Manuel del Rio, pada tahun 1801 

yang ia namai erythronium karena ia menemukan mineral berwarna kemerah-

merahan yang diberi nama vanadinete. Lalu seorang ahli kimia swedia 

menyempurnakan temuan del Rio dan kemudian diberi nama vanadium (Petrucci 

dan Raph, 1997). 
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Vanadium berwarna abu-abu cerah, agak ringan, dan dalam keadaan murni dapat 

renggang. Selain itu vanadium enggan larut dalam H2SO4 dan HCl, tetapi larut 

dalam HF dan HNO3. mempunyai daya tahan korosi yang baik terhadap alkali, 

asam sulfurik dan asam hiroklorik. Vanadium dapat  teroksida pada temperatur 

933 K. Vanadium mempunyai kekuatan struktur yang baik dan memiliki neutron 

yang rendah yang dapat digunakan dalam aplikasi nuklir. Vanadium memiliki 

nomor atom 23, berkaitan dengan atom-atom yang berikatan dan memiliki sifat 

sangat elektronegatif seperti oksigen. Salah satu senyawa yang mengandung 

vanadium adalah vanadium pentoksida (V2O5), yang digunakan sebagai katalis 

dalam pembuatan asam sulfat dan anhidrida maleat, serta dalam pembuatan 

keramik. Vanadium juga merupakan logam mulia yang sangat keras sehingga 

logam ini memiliki titik lebur sampai 1910° C dan titik didih sebesar 3407° C 

(Oxtoby dkk, 2001). 

2.6  Ferrovanadium 

Ferrovanadium adalah paduan yang dibentuk dengan menggabungkan besi dan 

vanadium dengan kisaran kandungan vanadium 35% -85%. Produksi paduan ini 

menghasilkan padatan kristal perak keabu-abuan yang dapat dihancurkan menjadi 

bubuk yang disebut debu ferrovanadium. Ferrovanadium adalah penguat 

universal, penguat dan aditif anti korosif untuk baja seperti baja paduan rendah 

berkekuatan tinggi, baja perkakas, serta produk berbasis ferro lainnya. 

Ferrovanadium digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan kualitas paduan 

besi. Salah satu penggunaanya  adalah untuk meningkatkan ketahanan korosi 

terhadap pereaksi basa serta asam sulfat dan hidroklorat. Ferrovanadium  juga 

digunakan untuk meningkatkan rasio kekuatan tarik terhadap berat jenis 
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material(strength to density datio), salah satu aplikasi dari baja ini adalah pada 

bidang industri pengolahan kimia untuk sistem penanganan cairan kapasitas 

tekanan tinggi yang berhubungan dengan produksi asam sulfat skala industri. 

Ferrovanadium  juga biasa digunakan untuk perkakas rumah tangga (Effendy, 

2010). 

 

 
Gambar 6. Ferrovanadium 

 

2.7  Pengaruh Unsur Paduan Vanadium 

Vanadium adalah salah satu unsur pembentuk karbida yang kuat, vanadium juga 

bertindak sebagai inti heterogen dari karbida krhomium. Vanadium memiliki dua 

efek jika dicampurkan dengan besi cor putih yaitu, untuk memperkecil 

ukuranbutir matriks sedangkan reaksi vanadium dengan karbon dapat membentuk 

karbida (VC). Baja vanadium sangat kuat, keras, dan tahan terhadap korosi 

(Mohammadnezhad, dkk, 2014). 

Vanadium jika dicampurkan dengan besi tuang putih dapat menghasilkan karbida 

vanadium dimana karbida vanadium tersebut dapat membentuk kekuatan dan 

ketangguhan besi tuang putih. Penambahan unsur vanadium sangat berpengaruh 

terhadap sifat mekanik, pada baja paduan vanadium tinggi menunjukkan 

ketahanan aus dan abrasi yang baik. Tingkat keausannya sangat mirip dan hampir 
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lebih rendah dari baja cor tahan aus dan abrasi lainnya (Kawalec dan Gornt, 

2012). 

2.8 Perlakuan Panas (Heat Treatment) 

Perlakuan panas dapat didefinisikan sebagai suatu proses kombinasi pengaturan 

pemanasan dan pendinginan pada suatu logam dalam kondisi padat yang 

bertujuan untuk mendapatkan sifat-sifat yang spesifik. Akibat proses perlakuan 

panas ini maka akan terjadi perubahan mikrostruktur pada logam (Yunaidi dan 

Harnowo, 2015). 

Perlakuan panas mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuletan, kehilangan 

tegangan internal, menghaluskan ukuran butir kristal dan meningkatkan 

kekerasan atau tegangan tarik logam. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

perlakuan panas yaitu suhu pemanasan, waktu yang diperlukan pada suhu 

pemanasan, laju pendinginan dan lingkungan atmosfir (Handoyo, 2015). 

Perlakuan panas pada besi cor putih khromium paduan tinggi umumnya 

dilakukanuntuk presipitasi karbida sekunder, yang juga didukung oleh 

destabilitasi austenit yang kemudian bertransformasi menjadi martensit. 

Perlakuan panas bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik dari suatu material. 

Telah dilakukan perlakuan panas pada Ni-Hard 4 oleh Harwandi dan Asrul 

(2014), pada penelitiannya terdapat perubahan struktur dari Ni-Hard 4 sebelum 

diberi perlakuan panas dan sesudah diberi perlakuan panas. Ni-Hard 4 memiliki 

70% austenit dan 30% khrom karbida. Austenit atau besi ᵞ merupakan modifikasi 

besi dengan struktur pemusatan sisi FCC. Setelah dilakukan perlakuan panas 

logam Ni-Hard 4 memiliki 70% martensit dan 30% khrom karbida. Struktur 
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martensit ini merupakan struktur logam yang berbentuk jarum pada paduan Fe-C, 

yang terbentuk langsung dari austenit sebagai akibat dari perubahan FCC menjadi 

BCT. Kemudian sifat kekerasan dan sifat kemagnetan yang dihasilkan dari besi 

tuang Ni-Hard 4 sebelum dilakukan perlakuan panas adalah sebesar 37 HRC dan 

bersifat paramagnetik. Sedangkan setelah dilakukan perlakuan panas adalah 

sebesar 44 HRC dan bersifat ferromagnetik. Berikut ini adalah gambar dari 

struktur mikro Ni-Hard 4 sebelum di beri perlakuan panas dan sesudah diberi 

perlakuan panas. 

  
(a) (b) 

Gambar 7. (a). Sebelum perlakuan panas pada perbesaran 500, (b). Setelah 

dilakukan perlakuan panas pada perbesaran 500 (Harwandi dan Asrul, 

2014). 

 

a. Perlakuan sub-kritis 

Perlakuan sub-kritis merupakan tahapan perlakuan panas yang dilakukan 

untuk mendapatkan struktur perlit diantara matriks austenit. Sub-kritis ini 

dilakukan sedikit di bawah temperatur kritis A1 yaitu pada suhu 723ºC 

(Chandler, dkk. 1995). Hal ini dilakukan agar austenit tidak menjadi stabil 

saat proses destabilisasi sehingga austenit dapat bertransformasi menjadi 

martensit. Selain itu perlakuan sub-kritis juga berfungsi untuk 
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mentransformasi austenit sisa yang didapat dari material yang belum 

diberikan perlakuan panas (Riansyah dan Amelia, 2012). 

b. Austenisasi  

Austenisasi bertujuan untuk mendapatkan struktur austenit yang homogen. 

Kesetimbangan kadar karbon austenit akan bertambah dengan naiknya suhu 

austenisasi, hal ini mempengaruhi karakteristik isothermal (Fitri, 2012). 

c. Pendinginan cepat (quenching) 

Quenching adalah proses pendinginan secara cepat pada suatu logam dari 

temperatur austenisasi di atas suhu kritis. Quenching menghasilkan 

transformasi austenit menjadi martensit. Keefektifan transformasi yang 

dihasilkan sebagianbesar tergantung pada sifat quenching (Rajan dkk, 1997). 

Ada beberapa media quenching terdiri dari air, oli, larutan garam, dan udara. 

Penambahan media seperti larutan polimer, larutan logam, dan gas juga 

digunakan tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit.Berikut adalah media 

quenchingyang umumnya digunakan pada proses perlakuan panas besi/baja. 

 

Gambar 8. Skema Quenching  
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1. Air 

Air adalah media quenching yang paling populer karena harganya murah, 

tersedia melimpah dan penanganannya mudah. Tidak ada masalah polusi 

dengan penggunaan udara dan dapat mudah diatur. Air mempunyai nilai 

maksimum pendinginan umumnya diantara semua quenching kecuali larutan 

aquades. Pendinginan cepat yang diperoleh dari quenching media air sebagian 

besar merugikan. Hal ini disebabkan saat quenching air dilakukan permukaan 

logam tertutupi uap air yang sangat stabil untuk waktu lama. 

2. Oli  

Sebagian besar oli yang digunakan untuk media quenching adalah oli 

mineral. Quenching oli menghasilkan pendinginan lambat dibandingkan 

quenching air.Pendinginan lambat dihasilkan selama quenching oli 

kemungkinan menurunkan cacat hardening pada benda kerja. Penggunaan oli 

menghasilkan distorsi dan patahan yang lemah. Oli untuk media 

quenchinggrinding ball PT. Semen Indonesia dapat meningkat kekerasan dari 

781 BHN menjadi 963 BHN (Nurfanani, 2013). 

3. Udara 

Banyak logam yang mampu dikeraskan dengan pendinginan udara atau 

hembusan udara. Seperti pada baja hardening udara. Baja jenis ini hampir 

bebas dari masalah distorsi (Rajan dkk,1997). Menggunakan udara paksa 

untuk proses quenching pada besi tuang putih paduan krom tinggi telah 

dilakukan Shofi dkk (2013). 

a. Marquenching (martempering) adalah proses dimana benda kerja dilakukan 

pendinginan cepat dari austenisasi mendekati temperatur Martensit star (Ms). 

Ketika temperatur mencapai equilibrium tetapi sebelum memulai tranformasi. 
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Oli berhasil digunakan untuk marquenching. Marquenching tidak dapat 

menghilangkan kebutuhan tempering. Struktur dari logam pada dasarnya 

samaseperti saat quenching langsung terbentuk. 

b. Tempering 

Proses ini didefinisikan sebagai proses pemanasan logam setelah dikeraskan 

melalui proses quenching. Temperingadalah sebuah proses pemanasan di 

bawah suhu kritis yang dilanjutkan dengan proses pendinginan secara 

perlahan. Proses pemanasan ini dapat menurunkan kekerasan, kekuatan, dan 

tahan aus dari material. Namun menghilangkan tekanan dalam, memperbaiki 

keuletan, ketangguhan dan transformasi austenit sisa (Martono, 2012). Proses 

tempering ditunjukkan pada Gambar 9 dengan simbol A-B-C-D 

(prosesquenching), D-E (proses pemanasan awal hinggasuhu di bawah kritis), 

E-F (waktu tahan pada suhu isotermal), danF-G (proses pendinginan pada 

temperatur ruang). 

 

Gambar 9. Skema Tempering  
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2.9  Macam-macam pengujian logam 

 

Beberapa metode pengujian yang umumnyadilakukan untuk mengetahui 

karakteristik dari material besi tuang. Metode pengujian yang dilakukanberupauji 

komposisi, uji kekerasan,dan struktur mikro. 

 

2.9.1 Pengujian Komposisi Logam  

 

Pengujian komposisi kimia adalah suatu pengujian untuk mengetahui 

kandunganunsur kimia yang terdapat pada logam dari suatu benda uji. Komposisi 

kimia darilogam sangat penting untuk menghasilkan sifat logam yang baik. 

Spectrometeradalah alat yang mampu mengalisis unsur logam dan paduan yang 

terdapat dalam material tesebut (Widi, 2015). 

 

.  

Gambar 10. Alat uji OES. 
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2.9.2 Uji Kekerasan 

 

Uji kekerasan adalah kemampuan suatu benda untuk menahan beban identasi atau 

penekanan. Uji ini bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam 

bentuk daya tahan material terhadap indentor yang ditekan pada permukaan 

material tersebut (Ghosh dkk, 2013). Misalkan menggunakan Rockwell tipe C 

intan sebagai indentor dangan beban 1471 N. Macam-macam indentor dan 

aplikasi untuk uji kekerasan terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Skala dan indentor untuk uji kekerasan (ASM,1991). 

Skala Indentor Tekanan (N) Aplikasi 

A  588,4 Logam keras, karbida, permukaan baja 

yang di quenching, dan baja carburizing 

D Intan 120°C 

radius vertex 0,2 

mm 

980,7 Lapisan tipis baja dan baja permukaan 

baja yang di quenching 

C  1471,0 Permukaaan baja yang di quenching, 

baja yang ditempering, dan besi tuang 

dengan kekuatan tinggi 

F  588,4 Besi tuang, aluminium paduan, 

magnesium paduan, copper paduan, dan 

baja karbon rendah 

B Bola (d 1,5875 

mm) 

980,7 Baja karbon rendah, aluminium paduan 

copper paduan, besi tuang melleable, dan 

baja paduan 
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Pengujian Rockwell dengan indentor bola baja dan beban lainnya sama seperti 

prinsip indentor dengan indentor intan. Metode yang dilakukan untuk fungsi dari 

uji Rockwell yang dikembangkan dari permesinan. Umumnya mesin digunakan 

untuk standar Rockwell dan uji permukaan Rockwell. Namun tersedia gabungan 

dari dua mesin yang dapat melakukan kedua tipe pengujian (Fauzan, 2010). 

 

2.9.3 Struktur Mikro 

 

Metalografi atau struktur mikro adalah suatu bentuk susunan struktur yang 

terbentuk pada material logam dengan ukuran yang sangat kecil dan tidak 

beraturan. Bentuk material berbeda-beda tergantung pada unsur dan proses 

pencetakan (ASTM, 2001). Mikroskop adalah alat yang penting dalam teknik 

metalurgi. Gambar 10 menunjukkan tipe mikroskop metalurgi dan prinsip kerja 

dasar mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua bagian yaitu komponen mikroskop 

dan sistem listrik. Sinar dari sumber cahaya masuk ke dalam celah dari mikroskop 

(Fitri, 2012). Cahaya jatuhpada permukaan prisma kanan dan terjadi pemantulan 

cahaya. Pemantulan cahaya melewati fase lensa objektif dari mikroskop dan jatuh 

ke permukaan material logam. Pantulan permukaan kembali melewati cahaya dan 

G  1471,0 Besi posfor, berilum bronze, dan besi 

tuang melleable 

H  588,4 Aluminium, zinc, dan timah 

E Bola (d 3,175 

mm) 

980,7 Timah, plastik keras, dan material lunak 

lainnya 
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lensa objektif yangterlihat dengan mata. Lensa objek memecahkan struktur logam 

sedangkan perbesaran bagian mata membentuk gambar dari lensa objektif. 

 

Gambar 11. Skema pengamatan struktur mikro dengan mikroskop (ASM, 1998). 

 

Tujuan dari analisis metalurgi adalah untuk mengetahui ukuran butir, bentuk dan 

distribusi serta persentasi jenis dari unsur pokok dalam struktur material. 

Pengamatan ini juga bertujuan untuk mencocokkan kesesuaian material dengan 

spesifikasi mutu maupun persyaratan operasional yang diinginkan. Selain dapat 

memperlihatkan bentuk struktur mikro uji metalografi juga dapat menyatakan 

benar tidaknya bentuk mikro struktur logam sebelum mengalami proses-proses 

perlakuan panas seperti normalisasi atau pendinginan cepat (Sardjono dan Koos, 

2009). 

2.9.4 Uji Impak 

Uji impak adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat (rapid 

loading). Pengujian impak merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan 

bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impak dengan 

pengujian tarik dan kekerasan, dimana pembebanan dilakukan secara perlahan-

lahan. Pengujian impak merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi 
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operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau 

konstruksi dimana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan melainkan 

datang secara tiba-tiba, contoh deformasi pada bumper mobil pada saat terjadinya 

tumbukan kecelakaan (ASTM, 1990). Ada dua macam metode uji impak, yakni 

metode charpy dan izod,  perbedaan mendasar dari metode itu adalah pada 

peletakan spesimen, Pengujian dengan menggunkan charpy lebih akurat karena 

pada izod pemegang spesimen juga turut menyerap energi, sehingga energi yang 

terukur bukanlah energi yang mampu di serap material seutuhnya. 

1. Pengujian Impak Metode Charpy  

 

Prinsip dasar pengujian charpy ini adalah besar gaya kejut yang dibutuhkan 

untuk mematahkan benda uji dibagi dengan luas penampang patahan. Mula-

mula bandul charpy disetel dibagian atas, kemudian dilepas sehingga 

menabrak benda uji dan bandul terayun sampai ke kedudukan bawah Jadi 

dengan demikian, energi yang diserap untuk mematahkan benda uji 

ditunjukkan oleh selisih perbedaan tinggi bandul pada kedudukan atas dengan 

tinggi bandul pada kedudukkan bawah (tinggi ayun). Segera setelah benda uji 

diletakkan, kemudian bandul dilepaskan sehingga batang uji akan melayang 

(jatuh akibat gaya gravitasi). Bandul ini akan memukul benda uji yang 

diletakkan semula dengan energi yang sama. Energi bandul akan diserap oleh 

benda uji yang dapat menyebabkan benda uji patah tanpa deformasi (getas) 

atau pun benda uji tidak sampai putus yang berarti benda uji mempunyai sifat 

keuletan yang tinggi (ASTM 1990). 
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Gambar 12. Skema pengujian impak metodecharpy (Wibowo dan Farid, 

2013). 

 

2. Pengujian impak metode izod  

Metode uji Izod lazim digunakan di Inggris dan Eropa, Benda uji Izod 

mempunyai penampang lintang bujur sangkar atau lingkaran dengan takik V 

di dekat ujung yang dijepit, kemudian uji impak dengan metode ini umumnya 

juga dilakukan hanya pada temperatur ruang dan ditujukan untuk material-

material yang didisain untuk berfungsi sebagai cantilever. Perbedaan 

mendasar  charpy dengan izod adalah peletakan spesimen. Pengujian dengan 

menggunkan izod tidak seakurat pada pengujian charpy, karena pada izod 

pemegang spesimen juga turut menyerap energi, sehingga energi yang terukur 

bukanlah energi yang mampu di serap material seutuhnya ( ASTM, 1990). 



31 

 

 

Gambar 13. Skema pengujian impak metode izod (Wibowo dan Farid, 2013). 

Pada uji impak energi yang digunakan untuk mematahkan benda uji harus diukur. 

Setelah bandul dilepas maka benda uji akan patah, setelah itu bandul akan 

berayun kembali, semakin besar energi yang teserap semakin rendah ayunan 

kembali dari bandul. Energi terserap biasanya dapat dibaca langsung pada skala 

penunjuk yang telah dikalibrasi yang telah terdapat pada mesin penguji. Energi 

terserap juga dapat dituliskan dalam bentuk rumus (Wibowo dan Farid, 2013). 

 

                            (1).  

Dimana : 

E = energi terserap = tenaga untuk mematahkan benda uji (joule) 

m = massa pendulum (kg) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) = 10 m/s

2
 

h1 = tinggi jatuh palu godam (m) = R + R sin (α-90) 

h2 = tinggi ayunan palu godam (m) = R+R sin (β-90) 

R = jarak titik putar ketitik berat palu godam (m) 

α = sudut jatuh 
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β = sudut ayun 

Sehingga :  

             
                       

                                      
 (2). 

 

2.6.4.1 Bentuk Patahan Pada Uji Impak 

a.  Patahan Getas 

Patahan yang terjadi pada benda yang getas, misalnya: besi tuang, dapat dianalisis 

berupa permukaan rata dan mengkilap, potongan dapat dipasangkan kembali, 

keretakan tidak dibarengi deformasi, nilai pukulan takik rendah 

b. Patahan Liat 

Patahan yang terjadi pada benda yang lunak, misalnya: baja lunak, tembaga, dapat 

dianalisis berupapermukaan tidak rata buram dan berserat, pasangan potongan 

tidak bisa dipasang lagi, terdapat deformasi pada keretakan, nilai pukulan takik 

tinggi 

c. Patahan Campuran 

Patahan yang terjadi pada bahan yang cukup kuat namun ulet, misalnya pada baja 

temper Gabungan patahan getas dan patahan liat, permukaan kusam dan sedikit 

berserat, potongan masih dapat dipasangkan, ada deformasi pada retakan. 

 

2.6.5 Pengujian keausan 

Keausan didefinisikan sebagai kehilangan material secara progresif atau 

pemindahan sejumlah material dari suatu permukaan sebagai suatu hasil 

pergerakan relatif antara permukaan tersebut dengan permukaan lainnya. Keausan 

telah menjadi perhatian praktis sejak lama, tetapi hingga beberapa saat lamanya 



33 

 

masih belum mendapatkan penjelasan ilmiah yang besar sebagaimana halnya pada 

mekanisme keausan akibat pembebanan tarik, impak, puntir atau fatik. Hal ini 

disebabkan masih lebih mudah untuk mengganti komponen suatu sistem 

dibandingkan melakukan disain komponen dengan ketahanan/umur pakai (life) 

yang lama. Saat ini, prinsip penggantian lebih mudah seperti itu tidak dapat 

diberlakukan lebih lanjut karena pertimbangan biaya. Pembahasan mekanisme 

keausan pada material berhubungan berat dengan gesekan (friction) dan 

pelumasan (lubrication). Keausan bukan merupakan sifat dasar material. 

Melainkan respon material terhadap sistem luar. Material apapun dapat 

mengalami keausan disebabkan oleh mekanisme yang beragam(Blake, 1985). 

 

Pengujian keausan dapat dilakukan dengan berbagai macam metode dan teknik 

yang semuanya bertujuan untuk mensimulasikan kondisi keausan aktual. Salah 

satunya adalah metode Oghosi dimana benda uji memperoleh beban gesek dari 

cincin yang berputar (revolving disc). Pembebanan gesek ini akan menghasilkan 

kontak antara permukaan yang berulang-ulang yang pada akhirnya akan 

mengambil sebagian material pada permukaan benda uji. Besarnya jejak 

permukaan dari material tergesek itulah yang dijadikan dasar penentuan tingkat 

keausan pada material. Ilustrasi skematis dari kontak permukaan antara revolving 

disc dan benda uji diberikan oleh Gambar 12 berikut ini (Herman, 2009). 
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Gambar 14. Skema metode Ogoshi (Surdia dan Saito 2014). 

 

 

Dengan B adalah tebal revolving disc (mm), r jari-jari disc (mm), b lebar celah 

material yang terabrasi (mm) maka dapat diturunkan besarnya volume material 

yang terabrasi (W): 

  
    

    
   (3). 

 

Laju keausan (V) dapat ditentukan sebagai perbandingan volume terabrasi (W) 

dengan jarak luncur x (setting pada mesin uji) : 

  
 

 
   (4). 

 

Sebagaimana telah telah disebutkan pada bagian pengantar, material jenis apapun 

akan mengalami keausan dengan mekanisme yang beragam, yaitu keausan 

adhesive, keausan abrasive, keausan fatik, dan keausan oksidasi. Berikut ini 

diberikan penjelasan dari mekanisme – mekanisme tersebut: 

 

1. Keausan adesive (Adhesive wear ) 

Terjadi bila kontak permukaan dari dua material atau lebih mengakibatkan 

adanya perlekatan satu sama lainnya (adhesive) serta deformasi plastis dan 
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pada akhirnya terjadi pelepasan/pengoyakan salah satu material seperti di 

perlihatkan pada Gambar 13. di bawah ini: 

 

Gambar 15.Keausan Metode Adhesive( ASM, 1991 ). 

 

Faktor yang menyebabkan adhesive wear : 

a) Kecenderungan dari material yang berbeda untuk membentuk larutan padat 

atau senyawa intermetalik. 

b) Kebersihan permukaan. 

Jumlah wear debris akibat terjadinya aus melalui mekanisme adhesif ini 

dapat dikurangi dengan cara,antara lain : 

- Menggunakan material keras. 

- Material dengan jenis yang berbeda, misal berbedastruktur kristalnya. 

2. Keausan Abrasif ( Abrasive wear ) 

Terjadi bila suatu partikel keras (asperity) dari material tertentu meluncur 

pada permukaan material lain yang lebih lunak sehingga terjadi penetrasi atau 

pemotongan material yang lebih lunak, seperti diperlihatkan pada Gambar 16 

di bawah ini. Tingkat keausan pada mekanisme iniditentukan oleh derajat 

kebebasan (degree of freedom) partikel keras atau kasar tersebut. Sebagai 

contoh partikel pasir silika akan menghasilkan keausan yang lebih tinggi 
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ketika diikat pada suatu permukaan seperti pada kertas amplas, dibandingkan 

bila pertikel tersebut berada di dalam sistem slury. Pada kasus pertama, 

partikel tersebut kemungkinan akan tertarik sepanjang permukaan dan 

akhirnya mengakibatkan pengoyakan. Sementara pada kasus terakhir, partikel 

tersebut mungkin hanya berputar (rolling) tanpa efek abrasi.Faktor yang 

berperan dalam kaitannya dengan ketahanan material terhadap abrasive wear  

antara lain: 

a. Material hardness. 

b. Kondisi struktur mikro. 

c. Ukuran abrasive. 

d. Bentuk 

Bentuk kerusakan permukaan akibat abrasive wear, antaralain : 

a. Scratching. 

b. Scoring. 

c. Gouging 

 

 

Gambar 16. Keausan metode abrasif  

 

 

Pada metode ini hanya satu interaksi, sementara pada keausan fatik dibutuhkan 

interaksi multi. Keausan ini terjadi akibat interaksi permukaan dimana permukaan 
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yang mengalami beban berulang akan mengarah pada pembentukan retak-retak 

mikro. Retak-retak mikro tersebut pada akhirnya menyatu dan menghasilkan 

pengelupasan material. Tingkat keausan sangat bergantungpada tingkat 

pembebanan. Gambar 17 memberikan skematismekanisme keausan lelah: 

 

 

Gambar 17. Mekanisme keausan lelah 

 

3. Keausan lelah / Fatik 

Keausan lelah / fatik pada permukaan pada hakikatnya bisa terjadi baik secara 

abrasif atau adhesif. Tetapi keausan jenis ini terjadi akibat interaksi 

permukaan dimana permukaan yang mengalami beban berulang akan 

mengarah pada pembentukan retak-retak mikro. Retak-retak mikro tersebut 

pada akhirnya menyatu dan menghasilkan pengelupasan material. Hal ini 

akan berakibat pada meningkatnya tegangan gesek. 

 

4. Keausan Oksidasi/Korosif (Corrosive wear ) 

Proses kerusakan dimulai dengan adanya perubahan kimiawi material di 

permukaan oleh faktor lingkungan. Kontak dengan lingkungan ini 

menghasilkan pembentukan lapisan pada permukaan dengan sifat yang 

berbeda dengan material induk. Sebagai konsekuensinya, material akan 
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mengarah kepada perpatahan interface antara lapisan permukaan dan material 

induk dan akhirnya seluruh lapisan permukaan itu akan tercabut. 

 

 
Gambar 18. Mekanisme keausan oksidasi (ASM, 1991). 

 

5. Keausan Erosi (Erosion wear) 

Proses erosi disebabkan oleh gas dan cairan yang membawa partikel padatan 

yang membentur permukaan material. Jika sudut benturannya kecil, keausan 

yang dihasilkan analog dengan abrasive. Namun, jika sudut benturannya 

membentuk sudut gaya normal ( 90 derajat ), maka keausan yang terjadi akan 

mengakibatkan brittle failure pada permukaannya, skematis pengujiannya 

seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 19. Mekanisme keausan erosi  
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2.6.6 X-Ray Difraction (XRD) 

 

Analisis bahan dalam bentuk serbuk halus merupakan cara penelitian dengan 

sinar-x yang paling banyak diterapkan. Karena terdapat partikel serbuk dalam 

jumlah yang cukup banyak dengan orientasi yang berbeda, benda yang terdifraksi 

akan membentuk krucut difraksi dengan sudut 2. Krucut difraksi mengenai pita 

film pada dua tempat masing-masing membentuk sudut 2 θ dengan garis berkas 

keluar-masuk. Diperoleh kerucut terpisah (sepasang garis difraksi) untuk setiap 

nilai dhkl tertentu. Jadi letak garis difraksi dapat ditentukan dan jarak d dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan n = 2d sin θ. Difraksi sinar-x adalah 

sarana serbaguna dalam penentuan struktur intern bahan (Vlack, 1980). 

 

Gambar 20. Sekema percobaan hukum Bragg  

 

Bila sebuah kristal disiram oleh sinar x, setiap atom dari kristal dalam jalan sinar 

x akan mengabsorbsi sebagian dari energinya kemudian akan dipantulkannya 

kembali kesegala arah. Setiap atom adalah sumber pengeluaran gelombang kecil 

sekunder dari sinar x dikatakan akan tersebar oleh atom-atom. Pengeluaran 

gelombang kedua dari berbagai sumber akan saling mempengaruhi, saling 

memperkuat atau menghilangkan. Dua orang ahli dari Inggris, William Bragg dan 
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putranya Lawremce mencoba mengerjakan fraksi dari sinar x seperti suatu 

refleksi. Dalam percobaan Bragg, sinar x yang menembus kristal dianggap sedang 

direfleksi oleh lapisan partikel-partikel yang berulang-ulang dalam zatnya seperti 

seperti pada Gambar 20 diatas. Bragg menunjukkan bahwa untuk melihat adanya 

intensitas pada sinar-x yang keluar, suatu hubungan yang relatif sederhana harus 

dipenuhi. Hubungan ini yang dikenal dengan persamaan Bragg adalah : 

                (5). 

    

 
 

 

       
                        (6). 

           
 

    
              (7). 

Dimana d adalah ruang antara lapisan yang berulang yang memantulkan sinar-x, 

sudut dimana sinar-x masuk dan keluar dari lapisan-lapisan bersangkutan, adalah 

panjang gelombang dari sinar-x dan n adalah bilangan bulat (n = 1, 2, 3 dan 

seterusnya). Persamaan Bragg ini berguna sebagai dasar untuk mempelajari 

struktur kristal dengan cara difraksi oleh sinar x (Brady, 1985). 



42 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian  

 

Tempat dan waktu penelitian tentang pengaruhvariasi vanadium 

danperlakuanpanas pada Ni-Hard 2 terhadap sifat mekanik dan struktur mikro ini 

dilakukan di Laboratorium Pengecoran Logam dan Laboratorium AnalisaKimia 

Balai Penelitian Teknologi Mineral - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) yang bertempat di Jl. Ir. Sutami km 15 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan September 2018. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari : 

1. Alat proses : Tungku induksi dengan kapasitas 100 kg, termokopel celup, 

ladle, mesin potong/cutting well, mesin gerinda duduk, tang penjepit, mixer, 

muffle furnace, anemo meter, kipas angin, cetakan pasir, dan polishing 
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2. Alat analisa : Spektrometer tipe OES (Optikal Emission Spectrometry), 

mikroskop optik, XRD (X-Ray Diffraction), alat uji ketahanan aus (metode 

Ogoshi), alat uji kekerasanrockwell, dan alatuji impak metode charpy 

3.2.2 Bahan 

Bahan–bahan yang digunakan pada penelitian adalah besi cor paduan Ni dan Cr, 

ferrovanadium, ferro nikel, dan ferro chrome. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Peleburan bahan Ni-Hard 2 paduan Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa langkah yaitu proses preparasi bahan untuk pembuatan Ni-Hard 2 

paduan vanadium, pembuatan cetakan, vanadium, pengujian Optical Emission 

Spectroscopy (OES) untuk mengetahui kandungan unsur yang ada pada Ni-Hard 2 

paduan vanadium, kemudian proses perlakuan panas untuk meningkatkan sifat 

mekanik Ni-Hard 2 paduan vanadium, setelah itu dilakukan pengujian 

karakterisasi logam dan sifat mekanik, seperti pengujian struktur mikro, pengujian 

kekerasan, pengujian impak, pengujian keausan dan pengujian XRD. 

3.3.1 Preparasi Bahan 

Besi cor paduan Ni dan Cr, sebagai bahan utama pembuatan Ni-Hard 2 terlebih 

dahulu dilakukan uji analisis kandungan kimia dengan mengunakan alat XRF 

portablemerk Panalytical Epsilon 3XLE untuk mengestimasi komposisi bahan 

baku logam serta penambahan bahanpaduan (ferro vanadium, ferro nikel, dan 

ferro chrome). 
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3.3.2 Pembuatan Cetakan 

 

Metode pengecoran yang digunakan adalah cetak pasir basah (green sand molds), 

dengankomposisi pasir sebanyak 85%, bentonit seanyak 10% dan air sebanyak 

5%.Cetakan yang dibuat adalah cetakan untuk pengujian struktur mikro, 

kekerasan, impak dan keausan. 

a. Cetakan Uji Struktur Mikro dan Uji Kekerasan 

 
 

Gambar 21. Cetakan uji struktur mikro dan uji kekerasan 

 

b. Cetakan Uji Impak 

 
 

Gambar 22. Cetakan uji impak 
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c. Cetakan Uji Ketahanan Aus 

 

Gambar 23. Cetakan Uji ketahanan aus 

 

3.3.3 Peleburan Bahan Ni-Hard 2 paduan Vanadium 

Peleburan Besi cor paduan Ni dan Cr sebagai bahan utama pembuatan Ni-Hard 2 

dengan penambahan unsur Ni dan Cr sesuai perhitungan komposisi yang 

diinginkan, digunakan juga variasi penambahan unsur vanadium (V) yaitu 3%, 

7%, dan 10%. Alat yang digunakan untuk peleburandan mencampur bahan 

paduan yaitu, tungku induksi kapasitas 100 kg pada suhu temperatur peleburan 

lebih kurang 1500-1550 
o
C. 

 

Gambar 24. Proses Peleburan material Ni-Hard 2 

3.3.4 Pengujian Optical Emission Spectroscopy (OES) 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui komposisi unsur kimia pada 

material logam yang akan di uji. Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah 
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merk OES Spectromaxx LMX 06. Langkah yang dilakukanuntuk uji komposisi 

kimia yaitu dengan menyalakan semua peralatan pendukung dan sambungkan 

dengan arus listrik (argon, printer), tunggu beberapa saat (kurang lebih 60 menit). 

Setelah keterangan spektro ready muncul (Temperatur OK) pilih program sesuai 

barang yang akan diuji, kemudian lakukan standarisasi alat uji, selanjutnya 

lakukan pengujian pada sempel uji. 

a) Letakkan sempel pada holder. 

b) Tekan start pada alat dimana analisa sempel mulai dilakukan, penekanan 

tombol start jangan dilepas sampai bunyi spark terdengar. 

c) Lakukan penembakan minimal 3 kali pada tempat yang berbeda. 

d) Print hasil uji yang didapatkan. 

e) Selanjutnya lakukan langkah yang sama (1-4) ke setiap sampel yang akan 

diuji. 

 

Gambar 25. Proses pengujian Optical Emission Spectroscopy (OES) pada 

sampel Ni-hard 2 

3.3.5 Perlakuan Panas 

Tujuan dari proses perlakuan panas adalah untuk mendapatkan struktur mikro dan 

sifat mekanik yang di inginkan. Alat yang digunakan adalah muffle furnace. 

Perlakuan panas yang dilakukan pada proses penelitian ini memiliki 3 variasi suhu 
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yaitu 850ºC, 950ºC, dan 1050ºC masing-masing ditahan selama 2 jam dan 

diquenching dengan media pendinginan udara paksa dengan kecepatan udara 5 

m/detik hingga mencapai suhu kamar 27º C dilanjutkandengan Temperingpada 

suhu 250
0 

C ditahan selama 2 jam dengan pendinginan udara bebas. 

 

 

 
Gambar 26. Proses perlakuan panas logam Ni-Hard 2 menggunakan muffle 

furnace 

 

3.3.6 Pengujian Struktur Mikro 

Pengujian struktur mikro bertujuan untuk mengetahui struktur dan ukuran fasa 

yang terbentuk pada suatu benda uji. Alat yang digunakan pada pengujian ini 

adalah mikroskop optik merk Nikon Eclipse MA 100. Prinsip kerja dari alat uji 

struktur mikro (mikroskop optik) yaitu berkas horizontal cahaya dari sumber 

cahaya dipantulkan dengan memakai reflektor kemudian melalui lensa objektif 

sinar diteruskan ke atas permukaan sampel. Beberapa cahaya dipantulkan dari 

permukaan sampel akan diperbesar melalui lensa objektif dan okuler yang 

biasanya digambarkan pada puncak lensa yang terhubung dengan komputer ketika 

mengambil foto struktur mikro didapat hasil yang presisi. Langkah-langkah yang 

dilakukan pada proses uji struktur mikro : 
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1. Pemotongan benda uji. 

2. Pengamplasan dan Pemolesan. 

3. Pengetsaan (Etching). 

4. Pengambilan gambar struktur mikro dengan pembesaran 100 X, 200 X dan 

500 X. 

 

Gambar 27. Proses pengujian struktur mikro 

3.3.7 Pengujian kekerasan 

Alat uji kekerasan mengunakan Rockwell merek Starrett 3814, Langkah pengujian 

kekerasan yaitu : 

1. Ratakan permukaan atas dan bawah benda uji dan bersihkan benda uji dari 

kotoran dan karat sampai bersih agar hasilnya baik. 

2. Letakkan benda uji pada landasan alat uji. 

3. Atur load shifter ke skala HRC 1471. 

4. Putar keatas hand wheel sampai jarum indentor kecil yang mengarah di titik 

merah ke titik hitam. 

5. Kalibrasi number indentor ke skala C dengan mengarahkan jarum indikator 

ke skala C dan atur besar beban. 

6. Pasang indentor kerucutintan. 

7. Arahkan tuas pembeban dari unloading ke loading selama 5-6 detik. 

8. Tarik kembali tuas pembebanan dari loding ke unloading. 
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9. Catat angka nilai kekerasan yang ditunjukan pada jarum indentor C. 

10. Lakukan langkah yang sama 3 tempat berbeda untuk setiap sampel. 

 

Gambar 28. Proses pengujian kekerasan 

3.3.8 Pengujian Impak 

Pengujian impak merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan 

terhadap beban kejut, pengujian impak mengunakan metode charpy. Langkah 

pengujian impak metode charpy yaitu :  

1. Letakan sampel uji pada tempat pengujian dengan mengunakan Anvil, agar 

bagian takik sempurna berada pas di tengah – tengah sudut pendulum. 

2. Atur skala energi dan sudut pendulum. 

3. Atur Jarum Pendek ke posisi 0. 

4. Tekanpin pengunci beban, sehinga pendulum meluncur menimpa sesimen. 

5. Tekan rem ketika pendulum hendak berayun kedua kalinya. 

6. Amati dan catan besarnya energi yang ditunjukan oleh jarum penunjuk. 

3.3.9 Pengujian Keausan 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui penguraian ketebalan permukaan akibat 

gesekan yang terjadi pada pembebanan dan gerakan. Alat uji yang digunakan 

yaitu metode Ogoshi dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Benda uji memperoleh beban gesek dari disk yang berputar. 

2. Kemudian pembebanan gesek akan menghasilkan kontak antar permukaan 

yang berulang-ulang yang mengambil sebagian permukaan. 

3.3.10 Pengujian X-Ray Diffraction (XRD) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa dan unsur kristal yang 

terbentuk. Alat uji yang digunakan yaitu XRD merk Panalytical X’pert 3 Powder 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan sampel sebelum dan sesudah perlakuan panas. 

2. Memasukkan sampel ke dalam difraktometer untuk kemudian dilakukan 

penembakan dengan sinar-X. 

3. Memulai pengujian difraksi (menekan tombol start pada menu komputer) 

dimana sinar-X akan meradiasi sampel yang terpancar dari target Cu dengan 

panjang gelombang 1,5406 Å. 

4. Setelah pengujian selesai maka akan diproleh data hasil difraksi dalam bentuk 

soft data . 

5. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah menggunakan Software High 

Score Plus v.3.0.5 untuk mengetahui fasa yang terbentuk. 

 

Gambar 29. Proses pengujian XR 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 30. Diagram alir penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penambahan vanadium pada kondisi as-cast sangat mempengaruh ukuran 

butir jika semakin banyak kandungan vanadium maka struktur butir menjadi 

lebih halus sehingga dapat mempengaruhi nilai kekerasan, impak, dan 

keausan. Nilai kekerasan tertinggi sebesar 43,6 HRC pada sampel 7% 

vanadium, kemudian nilai impak dan keausan tertinggi masing-masing 

dihasilkan oleh sampel 3% vanadium yaitu, nilai impak sebesar 73,1 J/cm
2 

dan keausan sebesar 0,50 x 10
-6

 mm
3
/mm. 

2. Setelah dilakukan perlakuan panas pada suhu 850ºC, 950ºC, dan 1050ºC 

terjadi perubahan sifat fisis, semakin tinggi suhu yang diberikan maka 

struktur butir yang dihasilkan akan semakin besar dan ukuran karbida akan 

menjadi lebih terbuka sehingga dapat menurunkan nilai kekerasan. Nilai 

kekerasan tertinggi dihasilkan oleh sampel 7% yaitu sebesar 55 HRC pada 

suhu 850 °C. 

3. Fasa yang terbentuk sebelum dilakukan perlakuan temperatur yaitu, fasa ferit, 

austenit, karbida, dan martensit. Sedangkan fasa yang terbentuk setelah 

perlakuan temperatur yaitu, fasa austenit, martensit, dan karbida vanadium.
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Terjadi perubahan fasa sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan panas yaitu, 

fasa ferit yang terdapat pada kodisi As-cast. 

 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat maka didapat saran perlu 

melakukan variasi waktu penahanan sehingga dapat diketahui pengaruh terhadap 

nilai kekerasan. 
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