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ABSTRAK 

 

PENGARUH HOLDING TIME AUSTEMPERING PADA BESI COR 

KELABU FC25 UNTUK KETAHANAN UJI IMPAK 

 

Oleh: 

Rizqal Hakim 

 

 

Besi cor kelabu FC 25 merupakan paduan antara besi (Fe) dan karbon (C) dengan 

kandungan karbon berkisar antara 2-6,67%. Besi cor juga mengandung unsur lain 

yaitu silikon (Si), mangan (Mn), fosfor (P) dan belerang (S). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variasi holding time austempering dan perubahan 

struktur mikro pada besi cor kelabu FC 25. Austempering adalah suatu proses yang 

terjadi pada besi cor yang sudah mengalami austenisasi kemudian diquenching 

dengan cepat selanjutnya dipanaskan kembali pada temperatur 300°C. Variasi 

holding time austempering pada penelitian ini adalah 30 menit, 60 menit, dan 90 

menit. 

 Adapun hasil pengujian yang didapatkan setelah dilakukan proses austempering 

adalah terjadi peningkatan terhadap ketangguhannya. Nilai tertinggi energi impak 

yang diperoleh pada holding time 90 menit sebesar 4,17 Joule, selanjutnya pada 

holding time 60 menit sebesar 4 Joule, kemudian pada holding time 30 menit 

sebesar 3,67 Joule. Pada pengamatan struktur mikro menggunakan Optical 

Microscopy (OM) menunjukkan perubahan grafit dan pembentukan fasa ausferit. 

 

Kata Kunci: Besi Cor Kelabu FC25, Austempering, Holding Time, Ketangguhan 

dan OM. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

 

THE EFFECT OF HOLDING TIME AUSTEMPERING ON GRAY CAST 

IRON FC25 FOR IMPACT TEST RESISTANCE 

 

By: 

Rizqal Hakim 

 

 

FC 25 gray cast iron is an alloy of iron (Fe) and carbon (C) with a carbon content 

ranging from 2 to 6.67%. Cast iron also contains other elements, namely silicon 

(Si), manganese (Mn), phosphorus (P) and sulfur (S). This study aims to determine 

the effect of variations in holding time austempering and changes in microstructure 

on gray cast iron FC 25. Austempering is a process that occurs in cast iron that has 

undergone austenization and then is rapidly quenched and then reheated at a 

temperature of 300°C. Variations of holding time austempering in this study were 

30 minutes, 60 minutes, and 90 minutes. 

 The test results obtained after the austempering process is an increase in 

toughness. The highest value of impact energy obtained at a holding time of 90 

minutes was 4.17 Joules, then at a holding time of 60 minutes it was 4 Joules, then 

at a holding time of 30 minutes it was 3.67 Joules. The observation of the 

microstructure using Optical Microscopy (OM) showed changes in graphite and 

the formation of the ausferite phase. 

Keywords: FC25 Gray Cast Iron, Austempering, Holding Time, Toughness and 

OM. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Seiring berkembangnya  dunia industri yang semakin maju banyak kalangan 

industri yang memilih logam sebagai bahan baku utama atau bahan utama 

operasionalnya. Selain mudah untuk dibentuk struktur logam juga bisa 

direkayasa dan memiliki sifat ulet,kuat,dank eras. Salah satu logam yang sering 

digunakan dalam industri adalah besi cor. 

 

Besi cor merupakan jenis material yang sudah lama digunakan di dunia industri 

dalam bentuk peralatan, pemesinan, alat rumah tangga, transportasi dan masih 

banyak lagi. Besi cor umumnya memiliki kandungan karbon, silium, mangan, 

fosfor, dan belerang. Besi cor biasanya diaplikasikan pada komponen elemen 

mesin seperti sambungan perpipaan, poros engkol, gear, landasan mesin, dan 

blok rem kereta api. Komponen-komponen alat tersebut diharuskan terbuat dari 

bahan yang tangguh dan kuat agar mampu menerima beban saat mesin sedang 

bekerja. Kondisi ini rentan terjadi kegagalan saat mesin bekerja secara terus – 

menerus. Meningkatkan ketahanan komponen dengan proses perlakuan panas 

merupakan salah satu cara yang efektif. Salah satunya dengan proses 

austempering. Tujuannya austempering meningkatkan ductility, ketahanan 

impact dan mengurangi distorsi. Austempering adalah proses perlakuan panas 

yang dikembangkan langsung dari diagram transformasi isothermal untuk 

memperoleh struktur yang seluruhnya bainite. Pendinginan dilakukan dengan 

quenching sampai temperatur di atas martensit dan dibiarkan sampai 

transformasi menjadi bainite selesai (Asmadi, 2016).  
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Dalam literatur yang ditulis oleh T.Sarkar dkk pada tahun 2018 yang berjudul 

Mechanical and Tribological Characteristics of Copper Alloyed Austempered 

Gray Cast Iron (AGI) pada literaturnya menjelaskan bahwa hasil metalografi 

menunjukkan bahwa proses austempering menghasilkan struktur mikro ausferit 

khusus dari ferit bainitik dan austenit, dan meningkatkan sifat mekanik dan 

tribologis besi cor kelabu. 

 

Berdasarkan penelitian yusuf dkk (2015) proses austempering menggunakan salt 

bath dengan spesimen besi cor bertujuan mengubah fasa austenite dan perlit 

menjadi fasa bainit dan mencegah terbentuknya fasa martensit yang memiliki 

sifat getas. 

 

Berdasarkan penelitian Sujatmiko (2008) proses perlakuan panas austemper 

yang dilakukan meliputi pemanasan awal pada temperatur 600oC selama 30 

menit,dilanjutkan dengan menaikan temperature hingga temperature autenisasi 

900oC selama 60 menit, kemudian temperature diturunkan hingga temperature 

austempering 375oC selama 30 menit. Spesimen didinginkan dalam dapur 

setelah proses austempering selesai. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengaruh dari perlakuan panas austempering meningkatkan kekuatan impak. 

Kekuatan impak specimen mengalami peningkatan sebesar 42,78% dari 30,52 J 

menjadi 53,34 J.  

 

Berdasarkan penelitian Umardani (2015) proses perlakuan panas Austemper 

terhadap spesimen besi cor untuk rem kereta untuk meningkatkan 

ketangguhanya terhadap beban gesek maupun tekan. Proses Austemper sendiri 

yaitu memanaskan spesimen gray iron hingga temperature austenit 900 oC 

menggunakan furnance chamber  dengan frekuensi menengah dengan waktuu 

120 menit. Untuk kemudian dilakukan proses perlakuan Austemper yaitu 

dicelup pada salthbath dengan  larutan garam KNO3 pada temperatur 375oC 

dengan variasi  penahanan  waktuu yang berbeda, Yaitu 30, 60, dan 90 menit. 

Sehingga dihasilkan peningkatan ketangguhan sesuai dengan lama penahanan 

waktuu penahanan Austemper. Berdasarkan beberapa literatur tersebut maka 
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penulis akan melakukan penelitian tentang Pengaruh Holding Time 

Austempering Pada Besi Cor Kelabu FC25 Untuk Ketahanan Uji Impak. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hasil impact strength material besi cor kelabu FC25 dengan tiga 

variasi waktuu penahanan (holding time) austenisasi. 

2. Mengetahui struktur mikro spesimen dengan tiga variasi penahanan waktuu 

(holding time) austenisasi pada material besi cor kelabu FC25. 

 

 

C. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Material yang digunakan yaitu besi cor kelabu FC25. 

2. Menggunakan perlakuan panas austempering pada suhu 350oC. 

3. Menggunakan holding time selama 30 menit, 60 menit, dan 90 menit pada 

perlakuan panas austempering. 

4. Menggunakan alat uji impak untuk mengetahui ketangguhan material. 

5. Menggunakan alat uji Optical Microscope (OM) untuk melihat struktur 

mikro. 

 

 

D. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Berisikan  tentang  spesifikasi  besi cor, kegunaan  besi cor, tujuan  penelitian, 

batasan  rnasalah dan sisternatika penulisan  dari penelitian yang dilakukan. 
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II. TINJAUAN  PUSTAKA 

Berisikan tentang teori–teori yang berhubungan dan mendukung pembahasan 

tentang masalah yang dipilih seperti besi coir, jenis–jenis besi cor, perlakuan 

panas, dan struktur mikro,diagram fasa pada kondisi austempering dan 

pengujian impak. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang metode–metode dalam melakukan pengumpulan informasi, 

tempat, dan waktuu penelitian dan menerangkan tentang alur penelitian serta 

bagaimana proses pengambilan data yang dilakukan. 

IV. DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang data pengamatan yang diperoleh dan pembahasan proses 

pengujian uji impak dan fraktografi patahan. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bersikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan 

serta saran yang dapat diberikan oleh penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber-sumber dari literatur yang dimuat dalam penelitian. 

LAMPIRAN 

Berisikan data seperti foto–foto dari data yang mendukung laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Besi Cor 

 

Besi cor biasa disebut juga besi tuang terdiri dari paduan besi yang mengandung 

karbon (c), silikon (s), phosphor (p), mangan (Mg), dan sulfur (s). Besi cor 

umumnya memiliki kandungan karbon sebanyak 2,0 % sampai 6,67 %, namun 

biasanya besi cor yang digunakan untuk komponen mesin memiliki kandungan 

karbon sebesar 2,5 sampai 4,0 % karena semakin tinggi kadar karbon pada besi 

cor akan semakin rapuh dan getas besi cor tersebut. Selain karbon besi cor juga 

memiliki kandungan silikon sebesar 1–3 % dan phosphor 0,05–15 %. Selain itu 

masih ada beberapa unsur tambahan lainnya (Setyana, 2015). 

 

Besi tuang masuk kelompok logam tinggi (ferrous metal). Tetapi dengan kadar 

karbon yang lebih tinggi, lebih dari 2,0% yang banyak digunakan biasanya 

antara 2,5–4,0% karbon. Oleh karena adanya karbon tinggi di dalam besi tuang 

menyebabkan sifatnya sangat rapuh. Keuletan besi tung sangat rendah oleh 

karena itu tidak bisa ditarik,dirol atau dikerjakan pada temperatur kamar atau 

tidak mampu dibentuk disembarang waktuu. Tetapi keistimewaan besi tuang ini 

mudah dituang Walaupun besi tuang rapuh dan tegangan tariknya rendah 

dibanding  baja, tetapi bisa dipakai untuk keperluan lain. Kekuatan tarik besi cor 

kelabu 10–30 kgf/mm 2, namun besi cor ini agak getas, dan mempunyai 

kemampuan cor sangat baik serta murah (Putra, 2011). 

 

 Besi cor pada dasarnya merupakan paduan eutektik dari besi dan karbon. 

Dengan demikian temperature lelehnya relative lebih rendah, sekitar 1200 

celcius. Temperatur leleh yang rendah sangat menguntungkan, karena mudah 

dicairkan, sehingga pemakaian bahan bakar atau energi lebih hemat dan murah. 
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Selain itu dapur peleburannya dapat di bangun dengan lebih sederhana 

(Soebiyakto, 2018). 

Tabel 1 komposisi besi cor 

Elemen 

Grey iron 

% 

White iron 

% 

Malleable 

iron % 

Ductile iron 

% 

Karbon 2,5 – 4,0 1,8 – 3,6 2,0 – 2,6 3,0 – 4,0 

Silikon 1,0 – 3,0 0,5 – 1,9 1,1 – 1,6 1,8 – 2,8 

Mangan 0,25 – 1,0 0,25 – 0,8 0,2 – 1,0 0,1 – 1,0 

Sulfur 0,02 – 0,25 0,06 – 0,20 0,01 – 0,18 0,03 max 

Fosfor 0,05 – 0,1 0,06 – 0,18 0,18 max 0,1 max 

 

Besi cor memiliki beberapa pengklasifikasian berdasarkan dari struktur 

metalografi yang sangat dipengaruhi oleh kandungan karbon dalam paduan. 

Kandungan karbon dalam besi cor bisa berupa sementit (Fe3C) ataupun berupa 

karbon bebas (grafit). Sifat mekanik besi cor sangat dipengaruhi oleh bentuk, 

ukuran, dan distribusi grafit. Selain karbon unsur lainnya seperti silikon, 

phosphor, mangan, belerang juga mempengaruhi struktur metalografi besi cor 

(Setyana, 2015). 

 

Pembagian besi cor berdasarkan bentuk karbon khususnya dan struktur mikro 

dibagi menjadi 4 jenis besi tuang yaitu besi cor nodular (nodular cast iron), besi 

cor kelabu (grey cast iron), besi cor mampu tempa (malleable cast iron), dan 

besi cor putih (white cast iron). 

 

 

B. Jenis – Jenis Besi Cor 

 

1. Besi cor nodular 

Besi cor nodular termasuk salah satu besi tuang mampu tempa yang memiliki 

karakteristik kuat dan ulet. Besi cor nodular memiliki kandungan karbon 

sebanyak 3 %, silikon sebanyak 1,8–3 %, mangan hingga 1,0 %, sulfur antara 

0,005 – 0,035 % (Suhatmoko,2008). 
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Gambar 1. struktur mikro besi cor nodular (Raharjo, 2007) 

 

Besi cor nodular adalah jenis besi tuang pengembangan dari besi cor kelabu 

dimana proses pembuatannya dengan menambahkan unsur magnesium (Mg) 

atau  cerium (Ce) pada saat peleburan sehingga mendorong proses grafitisasi 

dan menghasilkan grafit yang berbentuk bulat. grafit besi cor nodular 

mempunyai konsentrasi tegangan yang sangat kecil sehinggga kekuatan 

tuang menjadi lebih baik (Nukman, 2002). 

2. Besi cor kelabu 

Besi Tuang yang paling banyak digunakan, berbeda dengan besi tuang 

malleable, grafit pada besi tuang kelabu terbentuk pada saat pembekuan. 

Proses grafitasi ini didorong oleh tingginya karbon, adanya unsur grafit 

stabiliser, terutama selikon, temperature tinggi dan pendinginan yang lambat, 

banyak grafit dalam besi tung ini menyebabkan penampang patahnya 

berwarana kelabu, dan karena itu besi tuang ini dinamakan besi tuang kelabu. 

Besi cor kelabu dapat tingkatkan sifat-sifat mekanisnya dengan melakukan 

penambahan paduan dan perlakuan panas yang sesuai.  Penelitian untuk 

meningkatkan sifat mekanis besi cor kelabu diperlukan untuk mendapatkan 

hasil komponen yang lebih baik dimasa depan. Dalam besi cor kelabu, 

terbentuknya grafit atau sementit tergantung pada laju pendinginan dan 

komposisi kimia. Berbagai unsur terkadang sengaja ditambahkan untuk 

mendapatkan sifat-sifat mekanis yang diinginkan (Umardani, 2009). 

3. Besi cor mampu tempa (malleable cast iron) 

Besi  tuang mampu tempa dibuat dari besi tuang putih yang dilunakan sebuah 

tanur dalam waktuu yang lama. Proses tersebut dilakukan dengan cara 
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pemanasan besi tuang putih pada dapur listik sampai mecapai suhu 950 °C 

selama 28 jam (Shofi, 2013). 

4. Besi cor putih (white cast iron) 

Besi tuang putih merupakan jenis dari besi tuang. Besi tuang ini mempunyai 

mikro struktur yaitu dendrit primer dari austenit yang bertranspormasi 

menjadi perlit hitam dan dikelilingi lebih banyak simentit putih hal itu terjadi 

karena adanya proses pendinginan yang sangat cepat, sehingga besi tuang 

dibelah akan tampak berwarna putih (Putra, 2011). Mengingat bahwa simentit 

adalah struktur yang sangat keras dan getas maka besi tuang putih yang 

sebagian besar yang mengandung simentit berupa jaringan kontinyu juga 

keras, tahan aus tetapi sangat getas dan sangat sulit diproses permesinan. 

 

 

C. Perlakuan Panas 

 

Perlakuan panas merupakan proses untuk memperbaiki sifat – sifat dari logam 

dengan cara memanaskan logam sampai waktuu temperature yang ditentukan 

dan dibiarkan beberapa waktuu pada tempratur tersebut, selanjutnya didinginkan 

ke temperature yang lebih rendah dengan kecepatan pendinginan yang sesuai 

(Sujatmiko, 2008). proses perlakuan panas ada dua kategori, yaitu : 

1. Softening (pelunakan) 

adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan 

cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan didalam tungku 

(annealing) atau mendinginkan dalam udara terbuka (normalizing). Contoh : 

annealing, normalizing, tempering.  

2. Hardening (pengerasan) 

adalah usaha untuk meningkatkan sifat material terutama kekerasan dengan 

cara celup cepat (quenching) material yang sudah dipanaskan ke dalam suatu 

media quenching berupa air, air garam, maupun oli. Contoh : surface 

hardening dan quenching (Soebiyakto, 2018). 

Perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan material yang 

terkontrol dengan maksud merubah struktur mikro agar sifat mekanik berubah 
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sesuai dengan yang kita inginkan. Secara umum proses perlakuan panas adalah 

sebagi berikut :(Asmadi,2016). 

1. Pemanasan material sampai suhu tertentu dengan kecepatan tertentu pula. 

2. Mempertahankan suhu untuk waktuu tertentu sehingga temperatur nya 

merata. 

3. Pendinginan dengan media pendingin (air oli atau udara). 

Dalam rekayasa material, ada beberapa macam perlakuan panas yang sering 

digunakan pada besi cor, antara lain: 

1. Stress Relieving merupakan perlakuan panas pada temperature rendah yang 

bertujuan menghilangkan tegangan sisa pada besi cor. Proses ini memanaskan 

besi cor hingga temperature 450 – 650oC. 

2. Annealing merupakan proses pelunakan bertujuan agar besi cor yang keras 

dapat dikerjakan melalui permesinan atau pengerjaan dingin. 

3. Normalizing  merupakan proses untuk memperbaiki struktur Kristal dari besi 

cor dengan memanaskan besi cor pada temperatur 40 – 60oC, selanjutnya 

didinginkan pada suhu ruangan. 

4. Hardening atau pengerasan merupakan proses memanaskan besi cor di atas 

temperature kritis diikuti dengan  pendinginan yang cepat. 

5. Tempering merupakan pemanasan berulang setelah logam mengalami 

quenching. Besi cor dipanaskan di bawah austenite (160 – 650oC), bertujuan 

mengurangi tegangan sisa dan memperbaiki ketangguahan material. Menurut 

tujuannya proses tempering dibedakan sebagai berikut :  

a. Tempering pada suhu rendah (150°-300°C) Tempering ini hanya untuk 

mengurangi tegangan-tegangan kerut dan kerapuhan dari baja, biasanya 

untuk alat-alat potong, mata bor dan sebagainya. 

b. Tempering pada suhu menengah (300°-550°C) Tempering pada suhu 

sedang bertujuan untuk menambah keuletan dan kekerasannya sedikit 

berkurang. Proses ini digunakan alat-alat kerja yang mengalami beban 

berat, misalnya palu, pahat, pegas. 

c. Tempering pada suhu tinggi (550°-650°C) Tempering suhu tinggi bertujuan 

memberikan daya keuletan yang besar dan sekaligus kekerasannya 
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menjadi agak rendah misalnya pada roda gigi, poros batang penggerak dan 

sebagainya  

6. Austempering merupakan rekayasa material besi cor yang telah mengalami 

austenisasi kemuadian dipanaskan kembali pada temperature 240 – 400oC. 

7. Surface Hardening atau pengerasan permukaan merupakan perlakuan pada 

lingkungan karbon pada temperature di atas suhu austenite. Merupakan 

perbaikan dari prosedur quenching dan digunakan untuk mengurangi distorsi 

dan chocking selama pendinginan. Caranya benda kerja dipanaskan sampai 

ke temperature pengerasannya dengan cara yang biasa, medium yang 

digunakan adalah cairan garam. Temperatur cairan garam tersebut dijaga 

konstan diatas temperature Ms dari baja yang bersangkutan. Benda kerja 

yang diproses didiamkan dalam cairan garam tersebut sampai temperature 

diseluruh bagian benda homogen, tetapi tidak terlalu lama karena bisa 

mengakibatkan bertransformasi menjadi fasa-fasa yang lebih lunak seperti 

pearlite dan bainite (Asmadi, 2016). 

 

 

D. Struktur Mikro 

 

Sifat fisik dan, khususnya, perilaku mekanis suatu material sering kali 

tergantung pada mikro. Struktur mikro terlihat pada pengamatan mikroskopis 

langsung menggunakan mikroskop optik atau elektron. Dalam paduan logam, 

struktur mikro dicirikan oleh jumlah fasa yang ada, mereka proporsi, dan cara 

mereka didistribusikan atau diatur. Itu mikrostruktur paduan tergantung pada 

variabel seperti elemen paduan yang ada, mereka konsentrasi, dan perlakuan 

panas paduan (yaitu, suhu, waktuu pemanasan pada suhu, dan laju pendinginan 

ke kamar suhu). Prosedur persiapan spesimen untuk pemeriksaan mikroskopis. 

Setelah pemolesan dan pengetsaan yang tepat, fase yang berbeda mungkin 

menjadi dibedakan dengan penampilannya. Misalnya, untuk paduan dua fase, 

satu fase mungkin tampak terang dan fase gelap lainnya. Ketika hanya satu fasa 

atau larutan padat menyajikan, teksturnya seragam, kecuali batas butir yang 

mungkin mengungkapkan (Callister, 2014). 
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Gambar 2. Struktur mikro besi cor kelabu (lilik, 2015) 

 

Struktur mikro adalah kumpulan fasa – fasa yang dapat diamati melalui teknik 

metalografi. Fasa – fasa tersebut dapat merupakan struktur mikro pada logam 

yang dapat diamati melalui mikroskop. Berikut adalah struktur mikro pada besi 

cor (Putra, 2011). 

1. Ferit  

Merupakan besi yang murni dengan struktur dengan kristal berbentuk Body 

Centered Cubic (BCC) dan sering disebut sebagai besi alpha. Struktur ini 

bersifat lunak dan lemah serta mempunyai sifat yang magnetic dan punya 

konduktifitas listrik yang tinggi. Dalam struktur biasanya tanpa dalam warna 

yang terang. 

2. Perlit 

Merupakan stuktur yang berbentuk lapisan dari lemel ferit dan sementit. Perlit 

mempunyai sifat ulet dan baik ketahanan ausnya makin baik struktur yang 

ada dalam perlit maka makin kuat pula kekuatan yang dimilikinya. 

Penampakannya dalam bagian yang berwarna gelap. 
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Gambar 3. Ferit dan perlit (Lilik,2015) 

 

3. Sementit 

Merupakan senyawa karbon yang biasa ditemukan dalam struktur semua besi 

tuang. Sementit mempunyai kekerasan yang tinggi dan sangat getas. 

Penampakannya dalam struktur berupa bagian berwarna putih. 

4. Martensit 

Merupakan suatu fasa penyusun kekerasan yang terbentuk pada proses 

pendinginan yang berlangsung cepat. Penampakannya dalam struktur berupa 

bagian yang berwarna agak terang. 

 

 

Gambar 4. Martensit (Callister,2007) 

 

5. Austenit  

Biasa disebut sebagai y (y-iron) yang mempunyai susuna 

n struktur kristal yang berbentuk fase Centered Cubic (FCC) serta 

mempunyai daya larut yang tinggi terhadap karbon serta mempunyai sifat 

yang tidak magnetic. 
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6. Grafit 

Merupakan karbon bebas yang terkandung dalam struktur besi tuang. Fase 

penyusun ini bersifat keras dan meningkatkan sifat mampu mesin yang 

dimiliki besi tuang. Proporsi dari sifat grafit tergantung pada komposisi kimia 

yang dimiliki besi tuang. Penampakannya dalam struktur. 

7. Bainit 

Bainit merupakan fasa yang kurang stabil yang diperoleh dari austenit pada 

temperatur yang lebih rendah dari temperatur transformasi ke pearlite dan 

lebih tinggi dari transformasi ke martensit. 

 

 

Gambar 5. Struktur bainit (Callister,2007) 

 

Analisis pengaruh struktur mikro dan sifat mekanik besi cor nodular yang 

dilakukan oleh Kenawy dkk (2001) menunjukkan bahwa sifat mekanik 

(kekuatan, kekerasan, dan keuletan) besi cor dipengaruhi oleh fraksi fasa ferit 

atau perlit dari matrik dan besarnya ukuran grafit. Jika fraksi fasa perlit semakin 

tinggi maka kekuatan dan kekerasan juga akan semakin tinggi. Selanjutnya jika 

ukuran grafit semakin besar maka kekuatan dan keuletan besi cor  akan semakin 

rendah (Raharjo, 2007). 

 

Sejumlah data mengenai perubahan fasa dari berbagai sistem paduan telah 

dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk diagram atau yang dikenal dengan 

diagram fasa, juga disebut dengan diagram keseimbangan atau diagram 

equilibrium. 

martensit 

Bainit  
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E. Diagram Fe – 3C 

 

Diagram Fe-3C adalah sejumlah data mengenai perubahan fasa dari berbagai 

sistem paduan telah dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk diagram. Diagram 

Fe-3C biasa disebut juga digram kesetimbangan besi karbon yang menjadi 

parameter untuk mengetahui segala jenis fasa yang terjadi pada besi karbon serta 

untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang terjadi pada paduan baja dengan 

segala perlakuannya (Nugroho,2019). 

 

 

Gambar 6. Diagram Fe-3C (Najamudin,2016) 

 

 

 

F. Diagram TTT (Time Temperature transformation) 

 

Untuk menentukan laju reaksi perubahan fasa yang terjadi dapat diperoleh dari 

diagram TTT. Diagram TTT untuk besi cor ditunjukan oleh gambar dibawa ini : 
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Gambar 7. Diagram TTT untuk besi cor (Suratman,2017) 

 

Dari gambar diatas menunjukan bentuk hidung (nose) sebagai batasan waktuu 

minimum dimana sebelum waktuu tersebut bertransformasi austenit ke perlit 

tidak akan terjadi. Posisi hidung dari diagram TTT dapat bergeser menurut kadar 

karbon. Posisi hidung bergeser makin ke kanan yang berarti baja karbon itu 

makin mudah untuk membentuk bainit/martensit atau makin mudah untuk 

dikeraskan. Sedangkan Ms merupakan temperature awal mula terbentuknya fasa 

martensit dan Mf merupakan temperature akhir dimana martensit masih bisa 

terbentuk (Nugroho,2019). 

 

 

G. Holding Time 

 

Holding time atau waktuu tahan dilakukan untuk mendapatkan kekerasan 

maksimum dari suatu bahan pada proses quenching dengan menahan pada 

temperatur pengerasan untuk memperoleh pemanasan yang homogen sehingga 

struktur austenitnya homogen. Pada proses pack carburizing holding time sangat 

diperlukan untuk menghasilkan kelarutan karbon pada besi cor, semakin lama 

holding timenya maka semakin banyak karbon yang terdifusi dengan 

besi.(Soebiyakto, 2018). 

 

Pada  saat  tercapainya  temperatur  kritis  atas,  struktur sudah hampir seluruhnya 

austenit. Tetapi pada saat itu austenit masih berbutir halus dan kadar karbon serta 



20 

 

 

 

unsur paduannya belum homogen dan biasanya masih ada karbida yang belum 

larut. Untuk itu logam perlu ditahan pada temperatur austenit beberapa saat 

untuk memberi kesempatan larutnya karbida dan lebih homogennya austenit. 

Dan lamanya waktuu penahan ini tergantung pada (Indratmoko, 2020): 

1. Tingkat kelarutan karbida. 

2. Ukuran butir yang diinginkan. 

3. Laju pemanasan. 

4. ketebalan specimen (ukuran penampang) 

 

 

H. Austempering 

 

proses austempering adalah proses dimana pendinginan cepat terjadi pada fasa 

austenit ke daerah transformasi isothermal harus secepat mungkin. Hal itu untuk 

menghindari terbentuknya fasa perlit sehingga dapat dicapai ketangguhan dan 

keuletan yang maksimum. Temperatur pada transformasi isothermal berada di 

atas temperatur martensite starts, sedangkan proses transformasi isotermalnya 

berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama terjadi transformasi dari austenit 

menjadi ferit (ferit plat) dan daerah yang dituju oleh difusi atom C menjadi 

daerah berfasa austenit stabil. Tahap kedua terjadi transformasi dari sisa austenit 

menjadi bainit dan karbida besi (Raharjo, 2007). 

 

Tujuannya austempering meningkatkan ductility, ketahanan impak dan 

mengurangi distorsi. Struktur yang dihasilkan adalah bainite. Austempering 

adalah proses perlakuan panas yang dikembangkan langsung dari diagram 

transformasi isothermal untuk memperoleh struktur yang seluruhnya bainit. 

Pendinginan dilakukan dengan quenching sampai temperatur di atas Ms dan 

dibiarkan sampai transformasi menjadi bainite selesai (Asmadi, 2016). 

 

Austemper termasuk salah satu cara perlakuan panas yang bertujuan 

meningkatkan ketangguhan (toughness) material. Komponen yang mengalami 

proses ini akan memiliki ketangguhan yang lebih tinggi, kekuatan impaknya 
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menjadi lebih baik, kekuatan tarik dan kekerasan juga meningkat. Dalam 

melakukan proses austemper, dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:  

1. Tahap pemanasan;  

2. Penahanan suhu austenisasi selama waktuu tahan tertentu;  

3. Tahap pendinginan;  

4. Penahan suhu austemper;  

5. Pendinginan dalam media udara (Stifler, 2016). 

 

Chen dkk (1997) meneliti kestabilan austenite yang terbentuk di dalam material 

Austempering ductile iron (ADI). Hasilnya menunjukkan bahwa proses 

austempering antara lain akan menghasilkan fasa austenit. Fraksi fasa austenit 

ini dapat berkurang jika setelah proses austempering material tersebut 

mengalami pengerjaan dingin. Fraksi austenit yang terbentuk setelah 

austempering dan perubahan fraksi austenite setelah pengerjaan dingin 

dipengaruhi oleh komposisi kimia, temperatur dan waktuu austempering. 

Faktor–faktor tersebut selanjutnya akan mempengaruhi sifat mekanik material 

hasil austempering baik sebelum dan sesudah pengerjaan dingin (Raharjo, 

2007). 

 

 

Gambar 8. Proses austempering (Asmadi,2016). 

 

 

I. Ketangguhan Besi Cor 

 

Uji impak adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat 

(rapid loading). Pada uji impak terjadi proses penyerapan energi yang besar 

ketika beban menumbuk spesimen. Energi yang diserap material ini dapat 
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dihitung dengan menggunakan prinsip perbedaan energi potensial. Prinsip 

pengujian impak ini adalah menghitung energi diserap oleh specimen (Yunus, 

2016). 

 

Menurut Dieter, George E (1988) uji impak digunakan dalam menentukan 

kecenderungan material untuk rapuh atau ulet berdasarkan sifat 

ketangguhannya. Hasil uji impak juga tidak dapat membaca secara langsung 

kondisi perpatahan batang uji, sebab tidak dapat mengukur komponen gaya-gaya 

tegangan tiga dimensi yang terjadi pada batang uji. Hasil yang diperoleh dari 

pengujian impak ini, juga tidak ada persetujuan secara umum mengenai 

interpretasi atau pemanfaatannya (Handoyono, 2013). 

 

Sejumlah uji impak batang uji bertakik dengan berbagai desain telah dilakukan 

dalam menentukan perpatahan rapuh pada logam. Metode yang telah menjadi 

standar untuk uji impak ini ada 2, yaitu uji impak metode Charpy dan metode 

Izod. Metode Charpy banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan metode 

izod lebih sering digunakan di sebagian besar dataran Eropa. Batang uji metode 

Charpy memiliki spesifikasi, luas penampang 10 mm x 10 mm, takik berbentuk 

V. Proses pembebanan uji impak pada metode Charpy dan metode izod dengan 

sudut 45o, kedalaman takik 2 mm dengan radius pusat 0.25 mm. Batang uji 

Charpy kemudian diletakkan horizontal pada batang penumpu dan diberi beban 

secara tiba-tiba  di belakang sisi takik oleh pendulum berat berayun (kecepatan 

pembebanan ±5 m/s). Batang uji diberi energy untuk melengkung sampai 

kemudian patah pada laju regangan yang tinggi hingga orde 10s 3-1. Batang uji 

izod,  lebih banyak dipergunakan saat ini, memiliki luas penampang berbeda dan 

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

memiliki perbedaan pada proses pembebanan. 
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Gambar 9. Uji impak denga metode Charpy(Sari, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Specimen Uji Impak Charpy(Sari, 2017) 
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Gambar 11. Specimen Uji Impak izod 

 

Bandul berayun akan memukul batang uji tepat dibelakang takikan. Pada ujung 

batang dipasang pemukul yang diberi pemberat. Batang uji diletakkan dibagian 

bawah alat dan takikan tepat berada pada bidang lintasan pemukul. Selanjutnya, 

energi patah sampel uji ditentukan dengan persamaan (Sari, 2017). 

 

� = � (ℎ�� ℎ	)…………………………………(2.1) 

 

Keterangan :  � = energi impak (joule) 

  � = berat pendulum (kg) 

  ℎ� = ketinggian pendulum setelah keadaan patah (m) 

  ℎ	 = ketinggian pendulum sebelum diayunkan (m) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

1. Besi cor kelabu FC25 

 

 

Gambar 12. spesimen uji 

 

Besi cor kelabu FC25 adalah spesimen yang akan digunakan untuk penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun dimensi dari spesimen uji impak yang 

digunakan mengikuti standar ASTM E – 23 adalah sebagai berikut : 

Panjang (P) : 55 mm 

Lebar  (L) : 10 mm 

Tebal  (t) : 10 mm 
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Gambar 13. Dimensi specimen 

 

 

2. Tungku pemanas (Furnace) 

 

 

Gambar 14. Tungku pemanas (Furnace) 

 

Tabel 2. spesifikasi mesin furnace 

 

Tungku pemanas ini digunakan untuk memanaskan besi cor nodular hingga 

ke suhu austenitnya. 
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3. Gerinda Potong 

 

 

 

Gambar 15. Gerinda potong 

 

Gerinda potong digunakan untuk memotong specimen sesuai dengan dimensi 

yang telah ditentukan. 

4.  Natrium Nitrat (NaNO3) 

 

 

Gambar 16. Natrium Nitrat (NaNO3) 
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Natrium nitrat bewarna putih dan berbentuk Kristal trigonal padat. Natrium 

nitrat ini memiliki titik didih suhu 380OC pada 1 atm. Massa jenis Natrium 

nitrat sebesar 2,26 g/cm3. 

 

5. Kalium Nitrat (KNO3) 

 

 

Gambar 17. Kalium Nitrat (KNO3) 

 

Kalium nitrat bewarna putih dan berfasa padat. Kalium nitrat ini memiliki titik 

didih suhu 400oC pada 1 atm. Massa jenis kalium nitrat sebesar 2,11 g/cm3. 

 

 

6. Impact Testing Machine 
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Gambar 18.  Impact Testing Machine 

 

Impact Testing Machine merupakan alat pengujian yang digunakan pada 

pengujian impak dengan metode Charpy yang mana dengan membuat takikan 

ditengah specimen. 

 

Table 3. spesifikasi Impact Testing Machine  

Model  RMU Testing Equipment 

Pendulum energi 300 J Charpy – Div . 1 J 

150 J Charpy – Div .0,5 J 

165 J Izod – Div 2,5 J 

Rising angle 160o 

Distance between centers of 380 mm 

Pendulum and specimen  

Pendulum moment  0,5J PL = 0,258 Nm 

1J PL = 0,516 Nm 

2J PL = 1,031 Nm 

4J PL = 2,062 Nm 

5J PL = 2,578 Nm 

Dial scale 0-0,5J minimum scale: 0,005J 
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7. Dapur Salt Bath 

 

   

Gambar 19. Dapur Salt Bath 

 

Dapur Salt Bath berfungsi sebagai dapur dalam proses austempering, dimana 

berisikan garam dalam prosesnya. Temperature controller berfungsi untuk 

mengatur suhu pada tungku yang terhubung dengan termokopel. 

 

 

B. Metode Penelitian  

 

Adapun metode dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa langkah yaitu 

persiapan specimen, peerlakuan panas, tahap pengujian, dan pengambilan data. 

0-1J minimum scale: 0,01J 

0-2J minimum scale: 0,02J 

0-4J minimum scale: 0,04J 

0-5J minimum scale: 0,05J 

Corner dimension of striking edge 30 degree 

Round angle radius of striking edge R=2mm 

Specimen Conform to ISO 180 

Salt Bath 

Temperature 

controller 

Termokopel  
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1. Persiapan bahan uji yaitu besi cor kelabu FC25 

Persiapan bahan uji dengan melakukan penyesuain dimensi besi cor ke 

bentuk yang sesuai. Dengan cara dilakukan pemotongan menggunakan 

gerinda potong sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan pada standar 

ASTM E-23 yaitu panjang 55 mm, lebar 10 mm, dan tebal 10 mm. 

selanjutnya dengan membuat takikan 2 mm. 

2. Perlakuan panas  

Perlakuan panas yang diberikan pada besi cor kelabu FC 25 dilakukan 

dengan beberapa tahapan antara lain : 

a. Besi cor yang telah disesuaikan dimensinya dimasukan kedalam tungku 

pemanas untuk dipanaskan ke temperatur austenit. Temperatur austenit 

untuk besi cor kelabu FC 25 jika dilihat pada diagram fasa Fe3C sebesar 

750oC. 

b. Setelah besi cor mencapai temperatur austenitnya dilakukan penahanan 

selama 60 menit pada temperatur tersebut agar terjadi keseragaman fasa. 

c. Bahan uji yang telah dipanasakan lalu dicelupkan ke dalam salt bath yang 

telah terisi dengan larutan garam sebanyak 2 kg (NaNO3+KNO3) masing 

– masing 50% dan ditahan pada temperatur yang telah ditentukan 

(350oC) dengan variasi waktuu penahanan 30, 60, 90 menit. 

d. Setelah bahan uji bertemperatur ruangan, bahan uji dikeringkan dan 

dilakukan pengamplasan untuk membersihkannya. 

3. Pengujian  

Pengujian pada besi cor dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain : 

a. Pengujian impak dengan menggunakan metode Charpy dengan universal 

impact tester. Adapun tahapan dari pengujian impak ini adalah : 

1) Melakukan kalibrasi pada alat pengujian impak untuk meminimalisir 

kesalahan perhitungan. 

2) Meletakan specimen pada meja uji. 

3) Mengangkat pendulum pada meja uji impak. 

4) Melepaskan tuas pada mesin uji impak. 

5) Melakukan pengereman setelah pendulum mencapai ketinggian 

maksimum. 
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6) Menentukan jenis perpatahan yang terjadi. 

7) Melakukan analisis pada perpatahan. 

8) Menghitung energi impak yang terjadi. 

b. Pengamatan struktur mikro 

Pengamatan dilakukan menggunakan OM untuk mengetahui jenis 

perpatahan yang terjadi pada besi cor setelah pengujian impak. 

4. Pengambilan data 

Pengambilan data yang dilakukan setelah dilakuan pengujian impak metode 

Charpy pada besi cor nodular sebagai berikut : 

a. Pengujian impak 

Adapun data pada pengujian impak sebagai berikut : 

Table 4.Hasil nilai ketangguhan 

 

Material 

Suhu 

austempering 

Holding 

time 

 

Spesimen 

Energy E 

(Joule) 

Harga 

impak 

Rata – 

rata 

Besi cor 

kelabu 

FC 25  

350oC 

 0 menit Raw material     

 Spesimen1    

30 menit Spesimen2    

 Spesimen3    

 Spesimen1    

60 menit Spesimen2    

 Spesimen3    

 Spesimen1    

90 menit Spesimen2    

 Spesimen3    

 

b. Pengamatan OM 

Setelah dilakukan pengujian impak, dilanjutkan dengan pengamatan 

OM. 



29 

 

 

 

C. Prosedur penelitian 

Alur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tidak 

 

 

Mulai  

Austempering Temp. 350oC dengan 

holding time 30 menit, 60 menit, dan 90 

menit kemudian didinginkan pada 

temperatur ruangan 

Selesai 

Tanpa pelakuan 

panas austempering 

Persiapan spesimen besi 

cor kelabu fc25 dan uji 

komposisi 

Pengujian Impak 

Pengamatan OM 

Studi literatur 

 

Simpulan 

Perlakuan panas Temp. 750 oC dengan 

holding time 60 menit 
 

Analisis 

data 



 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

 

Adapun simpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian pengaruh 

variasi holding time austempering pada besi cor kelabu FC25 terhadap 

kekuatan impak adalah sebagai berikut: 

1. Variasi waktuu holding time austempering mempengaruhi ketangguhan 

impak dimana semakin meningkat temperatur austempering maka 

semakin meningkat energi impak yang diserap sehingga kekuatan impak 

meningkat. Pada pengujian ini dilakukan variasi holding time pada 

salthbath. Sehingga diperoleh nilai rata – rata energi impak raw material 

sebesar 3 joule, waktuu holding time 30 menit diperoleh nilai rata – rata 

energi impak sebesar 3,67 joule, waktuu holding time 60 menit 

diperoleh nilai rata – rata energi impak sebesar 4 joule,  waktuu holding 

time 90 menit diperoleh nilai rata – rata energi impak sebesar 4.17 joule. 

2. Proses Austempering dengan  metode salth bath digunakan pada besi 

cor fc25 menghasilkan fasa Austenit dengan ferit dan grafit berbentuk 

flake, dan juga mencegah terjadinya struktur martensit yang memiliki 

sifat getas. Semakin lama waktuu holding time besi cor pada salthbath 

semakin berkurang jumlah grafit yang mengendap. Grafit atau karbon 

bebas memiliki sifat yang getas. 

 

 

 

 



39 

 

 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang dperoleh dari setelah dilakukan penelitian pengaruh 

variasi holding time austempering pada besi cor kelabu FC25 terhadap 

kekuatan impak adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lagi agar mendapat 

sifat mekanik yang diinginkan yaitu dengan melakukan pengujian 

kekerasan. 

2. Untuk mendapat hasil sturktur mikro yang lebih jelas sebaiknya 

melakukan uji struktur mikro scanning electron microscopy (SEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Asmadi, dkk. 2016. Austemper Dengan Pendinginan Oli Pada Baja Strip Jis64801 

Sup 9. Universitas IBA. Jurnal ilmiah teknika vol.6 no.1. 

 

Bulan Abdullah, Khalissah Yusof, Farahnini Zamri, Nor Hayati Saad. 2018. “The 

Effects of Austempered and Quenched & Tempered on Mechanical Properties 

of Alloyed Grey Cast Iron”. International Journal of Engineering & 

Technology, 7 (4.18) (2018) 376-380. 

 

Callister, William D. 2007. Material Sciene and Enginnering An Introduction. New 

York: John Wiley and Sons, Inc. 

 

Handoyo, yopi. 2013. Perancangan Alat Uji Impak Metode Charpy Kapasitas 100 

Joule. Bekasi. Jurnal ilmiah teknik mesin vol.1 no.2. 

 

Nukman, dkk. 2002. Pengaruh Penambah Unsur 0,25% Pada Besi Tuang Nodular 

Yang Diautenisasi Dan Diaustemper Menjadi Austemper Ductile Iron 

Terhadap Sifat Mekanisnya. Makara, teknologi vol.6 no.1. 

 

Putra, toni dwi. 2011. Pengaruh Modifikasi Pendinginan Cetakan Terhadap 

Kekuatan Tarik Dan Struktur Mikro Besi Tuang FC-15. Widya teknika vol.19 

no.1. 

 

Raharjo, wahyu purwo & eko surojo. 2007. Pengaruh Temperatur Dan Waktuu 

Austempering Terhadap Kekerasan ADI Hasil Austempering FCD 55. Gema 

teknik no.2. 

 

Setyana, lilik dwi. 2015. Studi Ukuran Grafit Besi Cor Kelabu Terhadap Laju 

Keausan Pada Produk Blok Rem Metalik Kereta Api. Jurnal material 

teknologi proses vol.1 no.1. 

 

Shofi, ahmad, dkk. 2013. Karakteristik Struktur Mikro & Sifat Mekanik Besi Tuang 

Putih Paduan Krom Tinggi Hasil Thermal Hardening Untuk Aplikasi 

Grinding Ball. Lampung selatan. Majalah metalurgi vol.28 hal 177-184. 

 

Singhal, P., Saxena, K.K. 2020. “Effect of silicon addition on microstructure and 

mechanical properties of grey cast Iron”. Material Today : Proceedings. 

https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.281. 



43 

 

 

 

 

Soebiyakto, gatot. 2018. Analisis Uji Tarik & Metalografi Sifat Mekanik Besi 

Tuang Kelabu FC-20 Dengan Proses Heat Treatment. Proton vol.10 no.1 hal 

25-29. 

 

Suhatmoko, galih. 2008. Analisa Perlakuan Panas Austempering Pada Besi Tuang 

Nodular FCD 45 Terhadap Kekuatan Impak Dan Kekerasannya. Ogan ilir. 

Jurnal rekayasa sriwijaya no.2 vol.16. 

 

T. Sarkar, G. Sutradhar. 2018. “Investigation into the Microstructure and 

Mechanical Properties of Thin Wall Austempered Gray Cast Iron (TWAGI)”. 

Trans Indian Inst Met https://doi.org/10.1007/s12666-018-1345-5. 

 

T. Sarkar, G. Sutradhar. 2018. “Investigation on mechanical properties and wear 

behavior of Cu-alloyed austempered gray cast iron (AGI)”. Sådhanå  (2018) 

43:161 Indian Academy of Sciences https://doi.org/10.1007/s12046-018-0943-6. 

 

T. Sarkar, P. K. Bose, G. Sutradhar. 2018. “Mechanical and Tribological         

Characteristics of Copper Alloyed Austempered Gray Cast Iron (AGI)”. 

Sarkar et al./ Materials Today: Proceedings 5 (2018) 3664–3673. 

 

Umardani, yusuf. 2009. Pengaruh Penambahan Kandungan Silikon Pada Besi Cor 

Kelabu Dengan Metode Fluiditas Strip Mould Terhadap Sifat Mekanis Dan 

Struktur Mikro. Semarang. Rotasi- vol.11 no.3. 

 

Umardani, yusuf. 2015. Pengaruh Austempering Terhadap Bentuk Dan Ukuran 

Grafit Serta Sifat Tribologis Besi Cor Kelabu Untuk Komponen Rem Kereta 

Api. Jurnal teknik mesin S-1 vol.3 no.3. 

 

Yunus, Muhammad, dkk. 2016. Pengaruh Perlakuan Quenching-Tempering 

Terhadap Kekuatan Impak Pada Baja Karbon Sedang. Bandar lampung. 

Jurnal teknik mesin vol.2 no.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


