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III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2013, dilaksanakan di 

Laboratorium Material Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, 

Laboratorium Metalurgi Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, 

Laboratorium Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN) Tangerang 

Selatan. 

B. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan sebagai spesimen uji selama penelitian ini 

adalah adalah baut (M14) AISI 304SS  

2. Alat  

Adapun alat yang digunakan untuk proses pengujian ini adalah 

a) Thermometer  

b) adjustable torque wrench  

c) Hot plate 

d) Ultrasonic cleaner 

e) Furnace 

f) Asparatus uji korosi dengan standar ASTM G-36 
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C. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 8. Prosedur penelitian 
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D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Komposisi Kimia Spesimen Uji 

Dalam penelitian ini, kepala baut hexagonal (M15) terbuat dari stainless 

steel 304 yang tersedia secara komersial digunakan, komposisi kimia, 

dan kuat tarik  ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 [ISO 3506-1]. 

Di bawah ini adalah komposisi kimia dari baut AISI 304SS 

Tabel.1 Komposisi kimia baut AISI 304SS 

 

Unsur C Mn P S Si Cr Ni Mo Ni Cu Fe 

% wt 0,08 2 0,45 0,03 0,75 18-20 8-10,5 0 0,10 0 Balance 

 

Di bawah ini adalah sifat mekanik dari  baut AISI 304SS 

 

Tabel.2 Sifat mekanik  baut AISI 304SS 

 

Poison Kekuatan 

tarik (Mpa) 
Yield strength 

(Mpa) 
Perpanjangan 

(%) 
Kekerasan 

(HVN) 
Modulus 

elastisitas (Gpa) 
Berat jenis 

(Kg/m3) 

0,27-0,30 515 205 40 88 193 8 

 

 

 

 

2. Proses Anil-Quench 

Pengujian korosi retak tegang dilakukan dengan proses anil-quench. 

Awal pengujian diberikan perlakuan panas dengan satu tahapan yaitu 

mula-mula spesimen dipanaskan hingga temperatur austensasi 1050°C 

selama 5 jam, kemudian di-quench menggunakan air biasa. 
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Gambar 9. Mesin furnace 

3. Pemberian beban torsi  

Beban torsi pada baut dilakukan dengan cara dipuntir menggunakan alat 

adjustable torque wrench dan diberi beban torsi maenggunakan tingkat 

pemeberian torsi yang berbeda antara lain : (0,20,40,60 Nm).  

            

(a)                                             (b) 

Gambar 10.  (a) adjustable torque (b) proses pemberian torsi 

 

4. Pengujian korosi retak tegang  

a.  Pembersihan spesimen 

Pembersihan spesimen di lakukan dengan menggunakan alat 

ultrasonic cleaner dengan menggunakan larutan aquades 200 ml, 

aseton 200 ml, etanol 200 ml, HCL+H2O 200 ml, masing-masing 
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larutan dilakukan secara terpisah dengan lama waktu pembersihan 

selama 2 menit untuk masing-masing larutan. 

 

 

Gambar 11. Alat ultrasonic cleaner 

b. Penyiapan Larutan Korosif 

Larutan yang digunakan dalam pengujian ini adalah larutan 

MgCl2 500gr dan cairan  aquades sebanyak 10 ml. Kristal MgCl2 

dipanaskan menggunakan hot plate dengan temperatur 150° C 

sampai berbentuk cair, selanjutnya larutan cair dimasukan ke 

dalam tabung elmeyer untuk dilakukan pengujian perendaman. 

 

           

(a)                                                             (b) 

Gambar 12. (a) Kristal MgCl2 (b) gallon berisi aquades 
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5. Pengujian korosi dengan metode rendaman total 

Spesimen yang telah diberi perlakuan panas dan beban torsi 

kemudian dimasukan ke dalam tabung erlemeyer yang berisi larutan 

MgCl2 yang sudah dicairkan, kemudian dipanaskan menggunakan hot 

plate dengan temperatur 150° C dengan variasi waktu 3 hari, 5 hari, 6 

hari. Setelah pengujian rendaman total selesai, dilakukan 

pembersihan secara manual yaitu dengan menyikat spesimen dengan 

sikat kawat dan di aliri air bersih hingga seluruh permukaan spesimen 

bersih kemudian dikeringkan dengan tissue. 

 

 

Gambar 13. Proses perendaman specimen 
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Gambar 14. Aparatus alat uji korosi retak tegang ASTM G-36 

6. Uji SEM (Scanning Electron Microscop) 

 

Untuk meningkatkan konduktivitas permukaan spesimen dilapisi 

dengan platinum arus 40 A selama 20 detik. Spesimen ditempatkan 

ruang SEM, pengamatan dengan SEM dan SEI untuk menganalisis 

elemen-elemen produk korosi pada sampel. Selain itu foto 

penampang patah spesimen diambil dengan SEM untuk diamati 

permukaan morfologi permukaan patah dan retak dari hasil produk 

korosi. 
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7. Uji XRD ( X-ray Difractometer )  

Pengujian XRD dilakukan untuk mengidentifikasimaterial kristalit 

maupun non kristalit, sebagai contoh identifikasi struktur kristalit 

(kualitatif) dan fasa (kuantitatif) dalam suatu bahan dengan 

memanfaatkan radiasi  gelombang elektromagnetik sinar x. Dengan 

kata lain, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin 

dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta 

untuk mendapatkan ukuran partikel. 

 

8. Uji OM (Microscop optik) 

Pengujian foto mikro dilakukan untuk mengetahui struktur mikro 

spesimen dan bentuk retak yang sudah di lakukan uji korosi G-36. 

Pengujian di lakukan dengan menggunakan mikroskop optik pada 

pembesaran lensa objektif 200X 

 

 


