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II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1  Sifat-Sifat Logam 

Dalam penggunaannya, logam yang digunakan akan mengalami gaya luar atau 

pembebanan. Setiap logam  mempunyai daya tahan terhadap pembebanan yang 

berbeda-beda, perbedaan ini ditentukan oleh sifat dari logam tersebut. Sifat-sifat 

logam antara lain sebagai berikut: 

1. Sifat mekanis 

Sifat  mekanis adalah  kemampuan bahan untuk menerima pembebanan atau 

untuk menahan beban yang diterimanya baik beban statis maupun beban dinamis. 

Sifat mekanis terdiri dari aspek-aspek berikut ini: 

a. Kekuatan bahan (strength) 

Kekuatan bahan (strength) yaitu ketahanan suatu material menerima 

pembebanan tarik, tekan, lentur, puntir dan geser. 

b. Kekerasan 

Kekerasan adalah sifat dasar dari logam, kekerasan ini didefinisikan 

sebagai ketahanan logam terhadap goresan atau tekanan. 
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c. Elastisitas 

Merupakan kemampuan logam untuk kembali ke bentuk semula setelah 

menerima beban hingga berubah bentuk. Semakin tinggi batas elastisitas 

suatu material maka nilai elastisitas material tersebut juga semakin tinggi. 

d. Kekakuan 

Kekakuan merupakan kemampuan suatu bahan untuk menahan perubahan 

bentuk. 

e. Plastisitas 

Plastisitas adalah kemampuan suatu bahan ketika mengalami perubahan 

bentuk tanpa mengalami kerusakan. Seperti halnya elastisitas, jika batas 

plastisitas material tersebut tinggi, maka nilai plastisitas material juga 

tinggi, namun batas elastisnya semakin rendah. 

f. Kelelahan 

Kelelahan merupakan kemampuan maksimal suatu bahan ketika menerima 

beban yang berganti-ganti dan secara terus-menerus dalam jangka waktu 

tertentu, dimana tegangan maksimal selalu diberikan selama proses 

pembebanan dilakukan. 

2. Sifat fisis 

Sifat fisis adalah kemampuan logam terhadap peristiwa-peristiwa fisika. Adapun 

sifat-sifat fisika tersebut antara lain adalah: 

a. Titik lebur 

Titik lebur merupakan temperatur dimana logam akan meleleh dan 

akhirnya mencair akibat panas yang diberikan 
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b. Kepadatan 

Faktor yang mempengaruhi dari kepadatan ini adalah berat dari atom dan 

jarak antar atom dari unsur-unsur pembentuknya. Semakin rapat jarak 

antar atom, maka nilai kepadatannya semakin tinggi. 

c. Daya hantar panas 

Merupakan kemampuan logam menghantarkan panas. Pada aplikasinya 

dibedakan menjadi konduktor, semi konduktor dan isolator. Daya hantar 

panas ini sebanding dengan kemampuan material untuk mengalirkan 

listrik. 

d. Daya hantar listrik 

Merupakan kemampuan logam untuk dialiri maupun mengalirkan arus 

listrik. Daya hantar listrik pada aplikasinya dibedakan menjadi konduktor, 

semikonduktor, dan isolator. 

3. Sifat kimia 

Sifat kimia merupakan kemampuan dari setiap logam terhadap reaksireaksi kimia. 

Pada umumnya sifat ini diindikasikan sebagai daya tahan terhadap karat pada 

suatu logam. 

 

2.2  Struktur Logam 

Sifat-sifat yang dimiliki logam akan berpengaruh dalam penggunaan logam, hal 

inilah yang merupakan dasar dari pemilihan bahan. Sifat-sifat yang dimiliki setiap 

logam sangatlah berbeda karena adanya perbedaan unsur-unsur penyusun serta 

paduan yang akan membentuk struktur mikronya. 
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Unsur adalah material yang independen dan murni tanpa pengotor atau unsur-

unsur lain. Unsur-unsur tersusun atas atom-atom yang mempunyai inti dan 

elektron. Inti atom bermuatan positif (+) yang terdiri dari neutron dan proton, 

sedangkan elektron sendiri bermuatan negatif (-). Karena adanya muatan ini setiap 

unsur akan saling tarik menarik sehingga mencapai kondisi yang stabil atau netral.  

Karena adanya gaya tarik menarik antar atom, maka atom-atom logam akan 

membentuk persenyawa satu dengan yang lain. Persenyawaan ini akan 

membentuk suatu bagan geometrik tertentu dalam keadaan padat, dan disebut 

sebagai kristalit. Bentuk geometri dari persenyawaan logam besi dan baja 

biasanya berupa kubus, yang tersusun dari atom-atomnya. Bentuk geometris inti 

adalah BCC ( Body Center Cubic), FCC (Face Center Cubic), HCP (Hexagonal 

Close Pocked). Seperti terdapat pada Gambar 2.1 berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Bentuk geometris kristal 
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Macam-macam struktur logam antara lain: 

1. Struktur ferrite 

Struktur ferrite sering juga disebut besi murni. Struktur ferrite dapat berubah-ubah  

sifat apabila dipanaskan, perubahan tersebut antara lain : 

a. Besi murni atau besi alfa (α) 

Struktur besi murni (ferrite) atau besi alfa, dibawah suhu 723 ºC, sifatnya 

magnetis dan lunak serta susunan  kristalnya berbentuk kubus pusat ruang 

(BCC), seperti terdapat pada Gambar 2.2. 

b. Besi beta (β) 

Struktur ferrite pada suhu 768 ºC - 910 ºC mulai berubah sifat dari 

magnetis menjadi tidak magnetis yang disebut besi beta, susunan 

kristalnya mulai berubah dari kubus pusat ruang (BCC) menjadi kubus 

pusat bidang (FCC). 

c. Besi gamma (besi γ) 

Struktur ferrite pada suhu 910 ºC - 1391 ºC mulai berubah menjadi 

struktur austenite (besi gamma) yang mempunyai sifat tidak magnetis serta 

susunan kristalnya dalam bentuk kubus pusat bidang (FCC). 

d. Besi delta (besi δ) 

Struktur ferrite yang sudah menjadi struktur austenite pada suhu 1392 ºC 

sampai mencair pada suhu 1539 ºC berubah menjadi besi delta yang 

susunan kristalnya sama dengan besi dalam bentuk kubus pusat ruang 

(BCC) tapi jarak antar atomnya lebih besar. 
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Gambar 2.2. Struktur ferrite pada baja lunak (Supardi, 1999:140) 

 

2. Struktur pearlite 

Struktur pearlite adalah struktur yang terbentuk karena persenyawaan antara 

struktur ferrite dan struktur sementite yang seimbang dalam struktur pearlite,. 

Struktur pearlite jika dipanaskan sampai suhu 723 °C akan berubah menjadi 

struktur austenite. Struktur pearlite seperti terdapat pada Gambar 2.3. berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Struktur pearlite pada baja karbon rendah (0,25% C) 

(Supardi,1999:141) 
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3. Struktur sementite 

Struktur sementite adalah suatu senyawa kimia antara besi (Fe) dan zat arang C. 

Struktur sementite dengan rumus kimia Fe3C yang terdiri 3 atom Fe yang 

mengikat sebuah atom zat arang C menjadi sebuah molekul. Jika suatu logam  

besi mengandung zat arang lebih banyak, di dalam bahan tersebut akan terdapat 

struktur sementite yang lebih besar. Struktur sementite adalah struktur yang 

sifatnya sangat keras. Struktur sementite seperti pada Gambar 2.4 berikut: 

 

Gambar 2.4. Struktur sementite (Supardi,1999:141) 

 

4. Struktur austenite 

Struktur austenite adalah struktur yang berasal dari struktur ferrite yang 

dipanaskan pada suhu 910 ºC-1391 ºC atau struktur pearlite yang dipanaskan pada 

suhu 723 ºC-1392 ºC. Struktur austenite juga disebut besi gamma (γ), sifatnya 

tidak magnetis. Susunan kristalnya berbentuk kubus pusat ruang (FCC). 
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5. Sruktur martensite 

Struktur martensite sifatnya sangat keras dengan susunan kristalnya berbentuk 

kubus pusat tetragonal (BCT). Sruktur martensite seperti terlihat pada Gambar 

2.5. dibawah ini. 

 

Gambar 2.5. Struktur sementite pada baja karbon rendah (0,25% C) 

                               (Suratman,1994:98) 

 

2.3  Baja 

Besi atau baja dihasilkan dari campuran antara besi (Fe) dan elemen pemadu, 

elemen pemadu utama besi atau karbon adalah karbon (C) dan juga ditambahkan 

unsur-unsur lain (S, P, Mg, Si, dll), namun unsur-unsur ini hanya dalam 

prosentase yang kecil. Kandungan karbon di dalam baja sekitar 0,1% sampai 

1,7%, sedangkan unsur lainnya dibatasi oleh prosentasenya (Amanto,1999 :22). 

 

Menurut kandungan karbonnya (C), baja karbon dapat dibedakan menjadi 3 

macam antara lain: 
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a. Baja karbon rendah 

Baja karbon rendah merupakan bukan baja yang keras karena kadar 

karbonnya tidak cukup untuk membentuk struktur martensite (Amanto, 

1999:33) Baja karbon rendah yaitu kurang dari 0,3 %, sering disebut juga 

baja ringan (mild steel). Baja ini dapat dijadikan mur, baut, ulir skrup dan 

lain-lain. Baja karbon rendah yang pada penelitian ini mempunyai kadar 

karbon 0,135%. Baja jenis karbon rendah mempunyai sifat tidak terlalu 

keras, cukup kuat, ulet, mudah dibentuk dan ditempa, tetapi karena 

kurangnya kadar karbon maka tidak dapat disepuh keras. 

b. Baja karbon sedang 

Baja karbon sedang merupakan baja dengan kandungan karbon 0,3– 0,6%, 

cukup keras dibandingkan dengan baja karbon rendah. Baja ini 

memungkinkan untuk dikeraskan sebagian dengan pengerjaan panas (heat 

treatment) yang sesuai. Baja karbon sedang digunakan untuk roda gigi, 

poros engkol, ragum dan sebagainya. 

c. Baja karbon tinggi 

Baja karbon tinggi mempunyai kandungan karbon 0,6–1,5%, baja ini 

sangat keras namun keuletannya rendah, biasanya digunakan untuk alat 

potong seperti gergaji, pahat, kikir dan lain sebagainya. Karena baja 

karbon tinggi sangat keras, maka jika digunakan untuk produksi harus 

dikerjakan dalam keadaan panas. 
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2.4  Pengaruh Unsur Paduan Terhadap Baja 

Baja yang hanya mengandung unsur C tidak akan memiliki sifat seperti yang 

diinginkan, dengan penambahan unsur-unsur paduan seperti Si, Mn, Ni, Cr, V, W, 

dan lain sebagainya dapat menolong untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan. 

Penambahan beberapa unsur paduan spesifikasi terhadap sifat baja antara lain: 

a. Unsur Silikon (Si) 

Silikon merupakan unsur paduan yang ada pada setiap baja dengan jumlah 

kandungan lebih dari 0,4% yang mempunyai pengaruh kenaikan tegangan 

tarik dan menurunkan kecepatan pendinginan kritis (laju pendinginan 

minimal yang dapat menghasilkan 100% martensite) 

b. Unsur Mangan (Mn) 

Unsur Mangan dalam proses pembuatan baja berfungsi sebagai deoxider 

(pengikat O2) sehingga proses peleburan dapat berlangsung baik. Kadar 

Mn yang rendah dapat menurunkan kecepatan pendinginan kritis. 

c. Nikel (Ni) 

Nikel memberi pengaruh sama seperti Mn yaitu menurunkan suhu kritis 

dan kecepatan pendinginan kritis. Ni membuat struktur butiran menjadi 

halus dan menambah keuletan. 

d. Unsur Krom (Cr) 

Unsur krom meninggikan kekuatan tarik dan keplastisan, menambah 

mampu keras, meningkatkan tahan korosi dan tahan suhu tinggi. 

e. Unsur Vanadium (V) dan Wolfram (W) 

Unsur Vanadium dan Wolfram membentuk karbidat yang sangat keras dan 

memberikan baja dengan kekerasan yang tinggi, kemampuan potong dan 
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daya tahan panas yang cukup tinggi pada baja yang sangat diperlukan 

untuk pahat potong dengan kecepatan tinggi. 

 

2.5  Pengujian Kekerasan Vickers 

Pengujian kekerasan logam adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

kekerasan yang dimiliki oleh suatu logam. Tingkat kekerasan logam didasarkan 

pada standar satuan yang baku. Satuan baku yang disepakati dan diakui oleh 

standar industri ada tiga metode pengujian kekerasan yaitu: penekanan, goresan 

dan dinamik. Penjelasan tentang metode pengujian kekerasan yaitu: 

a. Pengujian kekerasan dengan cara penekanan banyak digunakan oleh 

industri permesinan, hal ini dikarenakan prosesnya sangat mudah dan 

cepat dalam memperoleh angka kekerasan logam tersebut bila 

dibandingkan dengan metode pengujian kekerasan yang lainnya. 

b. Pengujian kekerasan yang menggunakan metode penekanan ini ada tiga 

jenis yaitu pengujian kekerasan metode rockwell, brinnel dan Vickers. 

c. Proses pengujian kekerasan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 

bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Artinya ketika 

gaya tertentu diberikan pada suatu benda uji dan karena pengaruh 

pembebanan tersebut, benda uji mengalami deformasi. Seberapa besar 

tingkat kekerasan dari bahan tersebut dapat dianalisis dari besarnya beban 

yang diberikan terhadap luas bidang yang menerima pembebanan tersebut. 

Proses pengujian yang mudah dan cepat dalam memperoleh angka 

kekerasan yaitu dengan metode penekanan. Metode penekanan tersebut 



17 
 

ada tiga jenis metode yaitu Rockwell, Brinnel dan Vickers, yang masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

 

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode penekanan yaitu metode Vickers. Pada pengukuran kekerasan menurut 

Vickers sebuah intan yang berbentuk limas (piramid), kemudian intan tersebut 

ditekankan pada benda uji dengan suatu gaya tertentu, maka pada benda uji 

terdapat bekas ijakan dari intan ini. Bekas ijakan ini akan lebih besar apabila 

benda uji tersebut semakin lunak dan bila beban penekanan bertambah berat. 

 
Gambar 2.6 Prinsip pengukuran mikro Vickers (Supardi, 1999:58) 

 

Perhitungan kekerasan didasarkan pada panjang diagonal segi empat bekas 

injakan dan beban yang digunakan. Nilai kekerasan hasil pengujian metode 

Vickers disebut juga dengan kekerasan HV atau VHN (Vickers Hardness 

Numbers) yang besarnya : 

VHN =  

Dimana :  

P = Beban tekan yang diberikan (kgf) 

d = Panjang diagonal bekas injakan (mm) 
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Gambar 2.7 Alat uji kekerasan (www.google.com) 

Adapun keuntungan dari metode pengujian Vickers adalah : 

a. Dengan pendesak yang sama, baik pada bahan yang keras maupun lunak 

nilai kekerasan suatu benda uji dapat diketahui. 

b. Penentuan angka kekerasan pada benda-benda kerja yang tipis atau kecil 

dapat diukur dengan memilih gaya yang relatif kecil.  

Pengujian mikro Vickers adalah metode pengujian kekerasan dengan pembebanan 

yang relatif kecil yang sulit dideteksi oleh metode makro Vickers. Pada penelitian 

ini menggunakan metode mikro Vickers karena untuk mengetahui seberapa besar 

nilai kekerasan pada permukaan benda uji hasil dari proses heat treatment, 

sehingga pembebanan yang dibutuhkan juga relatif kecil yaitu berkisar antara 10 

sampai 1000 gf. 

 

 

 

http://www.google.com/
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2.6 Pengujian Tarik 

Pengujian tarik dilakukan terhadap batang uji yang standar. Pada bagian tengah 

batang uji merupakan bagian yang menerima tegangan yang uniform, dan pada 

bagian ini diukurkan panjang uji (gauge length), yaitu bagian yang dianggap 

menerima pengaruh dari pembebanan.  

 
 

Gambar 2.8 Seperangkat mesin uji tarik hydraulic (www.google.com) 
 

 

Dasar yang digunakan untuk mengetahui kekuatan tarik dari suatu material adalah 

kurva tegangan dan regangan. Donan (1952) menyatakan, The parameters which are 

used to describe the stress - strain curve of metals are the tensile strength, yield 

strength, percent elongation and reduction of area. Dari pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa komponen-komponen utama dari kekuatan tarik adalah kekuatan 

maksimum (tensile strength), tegangan luluh dari material, regangan yang terjadi saat 

penarikan dan pengurangan luas penampang.  
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Proses memudahkan dalam mengetahui kekuatan tarik dari suatu bahan, diadakan 

pengujian tarik pada bahan tersebut. Pengujian tarik dilakukan dengan 

memberikan suatu gaya tarik pada suatu spesimen yang bentuk dan ukurannya 

standar. Pembuatan spesimen disesuaikan dengan bentuk awal bahannya. Apabila 

bahan awal bebentuk silindris maka spesimen tariknyapun dikerjakan dengan 

proses permesinan sehingga berbentuk silindris pula, demikian juga untuk bahan 

yang berbentuk plat, maka spesimen tariknya akan berbentuk plat pula dengan 

dimensi-dimensi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran dari pengujian tarik  

adalah suatu kurva yang memberikan hubungan antara gaya yang dipergunakan 

dan perpanjangan yang dialami oleh spesimen. 

 

Sifat mekanik pertama yang dapat diketahui berdasarkan kurva pengujian tarik 

yang dihasilkan adalah kekuatan tarik maksimum yang diberi simbol σu simbol u 

didapat dari kata ultimate yang berarti puncak. Jadi besarnya kekuatan tarik 

ditentukan oleh tegangan maksimum yang diperoleh dari kurva tarik. Tegangan 

maksimum ini diperoleh dari : 

  

dimana Pu = beban maksimum 

 Ao= luas Penampang awal 

 

Sifat mekanik yang kedua adalah kekuatan luluh yang diberi simbol σy dimana y 

diambil dari kata yield atau luluh. Kekuatan luluh dinyatakan oleh suatu tegangan 

yang merupakan pembatas dari tegangan yang memberikan regangan elastis saja 

dengan tegangan yang memberikan tegangan elastis bersama plastis. Titik luluh 
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adalah suatu titik perubahan pada kurva pada bagian yang berbentuk linier dan 

tidak linier. 

 

Pada kurva tarik baja karbon rendah atau baja lunak batas ini mudah terlihat, 

tetapi pada bahan lain batas ini sukar sekali untuk diamati oleh karena daerah 

linier dan tidak linier bersambung secara berlanjut. Oleh karena itu untuk 

menentukan titik luluh diambil dengan metoda offset yaitu suatu metoda yang 

menyatakan bahwa titik luluh adalah suatu titik pada kurva yang menyatakan 

dicapainya regangan plastis sebesar 0,2 %. 

 

 
 

Gamabar 2.9 Diagram tegangan regangan 

 

a. Bahan tidak ulet, tidak ada deformasi plastis misalnya besi cor 

b. Bahan ulet dengan titik luluh misalnya pada baja karbon rendah 

c. Bahan ulet tanpa titik luluh yang jelas misalnya alumunium. Diperlukan 

metode off set untuk mengetahui titik luluhnya. 

d. Kurva tegangan regangan sesungguhnya regangan-tegangan nominal 

σp = kekuatan patah, σu = kekuatan tarik maksimum, σy = kekuatan luluh, ef = 

regangan sebelum patah, x = titik patah, YP = titik luluh 
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Sifat yang ketiga adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas biasa disebut 

sebagai modulus Young dan dinyatakan dengan simbol E. Sifat ini menyatakan 

kekakuan dari suatu bahan yang didalam kurva tarik menyatakan hubungan yang 

linier dari tegangan dan regangan. Daerah linier pada daerah tersebut mempunyai 

persamaan : 

 

dimana E adalah modulus elastisitas atau modulus Young dan e adalah regangan 

yang terjadi. 

 
Sifat yang keempat yang bisa didapatkan dari pengujian tarik adalah keuletan saat 

patah. Keuletan ini dinyatakan dengan regangan maksimum yang bisa dicapai 

oleh bahan, yaitu pada saat patah. Semakin besar regangan yang bisa dicapai oleh 

bahan, semakin ulet bahan tersebut. Regangan (e) merupakan perbandingan antara 

perpanjangan yang terjadi dengan panjang awal dari spesimen dan dirumuskan 

dengan 

 

dimana lf = panjang saat patah 

 l0= panjang saat awal pembebanan 

 

Sifat kelima adalah reduksi penampang atau reduction of area pada saat patah. 

Sebenarnya sifat ini erat kaitannya dengan regangan yang dialami oleh bahan. 

Sifat ini dinyatakan dengan persamaan : 
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dimana A0= luas penampang awal 

  Af= luas pemapang patah 

  q  = reduksi penampang 

 

Saat spesimen mengalami patah, maka akan terbentuk suatu penampang patah 

yang bentuknya dapat diklasifikasikan menurut bentuk teksturnya. Jenis-jenis 

perpatahan menurut bentuknya adalah simetri, kerucut mangkok (cup cone), rata 

dan tak teratur bermacam-macam bentuk tekstur adalah silky (seperti sutera), butir 

halus, butir kasar atau granular, berserat (fibrous), kristalin, glassy (seperti kaca) 

dan pudar 

 
Gambar 2.10 Bentuk penampang patahan 

 

Tujuan pengujian tarik untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dan perubahan-

perubahan dari suatu logam terhadap pembebanan tarik. Kekuatan tarik 

maksimum (Ultimate tensile strength) adalah beban maksimum dibagi luas 

penampang lintang awal benda uji (spesimen) 

 

2.7 Pengujian Struktur Mikro 

Struktur mikro pada material dapat dilihat dengan  menggunakan alat khusus 

salah satunya yaitu mikroskop logam. Pada pengujian struktur mikro, benda kerja 

haruslah rata dan datar kemudian digosok menggunakan ampelas dengan 
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kekasaran dari yang  kasar (nomor ampelas kecil) sampai dengan ampelas yang 

paling halus (nomor ampelas besar),  pengampelasan yang baik akan 

menghasilkan permukaan benda kerja dan rata, setelah pengampelasan benda 

kerja maka diteruskan dengan pemolesan dengan bubuk penggosok agar 

permukaan benda kerja rata, halus dan terlihat mengkilap. 

 

Gambar 2.11 Mesin amplas 

 

Proses selanjutnya dengan mencelupkan benda kerja kedalam larutan khusus yang 

disebut etsa (campuran 2,5% HNO3 dengan 97,5% alkohol) selama kurang lebih 

5 detik dengan penjepit yang tahan karat, larutan ini berfungsi untuk 

mengkorosikan batas lapisan butir. Benda kerja kemudian dikeringkan dan difoto 

dengan mikroskop logam pembesaran tertentu. Pengujian struktur mikro bertujuan 

untuk memberikan informasi tentang bentuk struktur mikro benda kerja. 

 

 
Gambar 2.12 Alat uji foto mikro 
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2.8 Perlakuan Panas 

Heat Treatment atau Perlakuan Panas adalah suatu proses mengubah sifat 

logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan 

pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau merubah komposisi kimia logam 

yang bersangkutan. Secara umum perlakuan panas terdiri dari beberapa tahapan, 

dimulai dengan pemanasan sampai ke temperatur tertentu, lalu diikuti dengan 

penahan selama beberapa saat, baru kemudian dilakukan pendinginan dengan 

kecepatan tertentu. 

 
Gambar 2.13 Proses heat treatment 

 

Secara umum perlakuan panas diklasifikan dalam 2 jenis : 

 Near Equilibrium (Mendekati Kesetimbangan) 

Tujuan umum dari perlakuan panas jenis Near Equilibrium ini diantaranya 

adalah untuk melunakkan struktur kristal, menghaluskan butir, 

menghilangkan tegangan dalam dan memperbaiki machineability. Jenis 

dari perlakukan panas Near Equibrium, misalnya: Full Annealing 

(annealing), Stress relief Annealing, Process annealing, Spheroidizing, 

Normalizing dan Homogenizing. 

 

 

time 
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 Non Equilirium (Tidak setimbang) 

Tujuan umum dari perlakuan panas jenis Non Equilibrium ini adalah untuk 

mendapatkan kekerasan dan kekuatan yang lebih tinggi. Jenis dari 

perlakukan panas Non Equibrium, misalnya: Hardening, Martempering, 

Austempering, Surface Hardening (Carburizing, Nitriding, Cyaniding, 

Flame hardening, Induction hardening) 

 

Perlakuan panas memiliki acuan terhadap pengaturan suhu untuk pemanasan 

maupun pendinginan material yakni berdasarkan kandungan karbon dari baja. Hal 

tersebut dapat dilihat menggunakan diagram fasa Fe-Fe3C. Perubahan sifat yang 

terjadi pada proses perlakuan panas disebabkan karena adanya pertumbuhan fasa 

pada saat pemanasan dan transformasi fasa pada saat pendinginan. Hal tersebut 

tidak akan pernah terlepas dari temperatur. Diagram yang menyajikan tentang 

hubungan antara temperatur dimana terjadinya perubahan fasa pada saat proses 

pemanasan dan pendinginan lambat dengan kadar karbon disebut diagram fasa. 

Diagram Fasa Fe-Fe3C sangatlah penting, khususnya dalam proses perlakuan 

panas, diagram ini menjadi dasar atau pedoman untuk mengetahui fasa apa yang 

akan terbentuk pada saat kita melakukan pemanasan. Dari diagram ini juga 

diketahui garis transformasi fasa dan titik komposisi tertentu dari baja. 
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Gambar 2.14 Diagram fasa Fe-Fe3C 

 

 

2.9 Quenching 

Menurut Edih Supardi (1999) dasar pengujian pengerasan pada bahan baja yaitu 

suatu proses pemanasan dan pendinginan untuk mendapatkan struktur keras yang 

disebut martensit. Martensit yaitu fasa larutan padat lewat jenuh dari karbon 

dalam sel satuan tetragonal pusat badan atau mempunyai bentuk kristal Body 

Centered Tetragonal (BCT) 
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Gambar 2.12 Diagram TTT 

Makin tinggi derajat kelewatan jenuh karbon, maka makin besar perbandingan 

satuan sumbu sel satuannya, martensit makin keras tetapi getas. Martensit adalah 

fasa metastabil terbentuk dengan laju pendinginan cepat, semua unsur paduan 

masih larut dalam keadaan padat. Pemanasan harus dilakukan secara bertahap 

(preheating) dan perlahan-lahan untuk memperkecil deformasi ataupun resiko 

retak. Setelah temperatur pengerasan (austenitizing) tercapai, ditahan dalam 

selang waktu tertentu (holding time) kemudian didinginkan cepat. 

 

Baja canai panas dengan cara pendinginan lambat mempunyai struktur perlit 

dengan ferit bebas atau sementit bebas, hal ini tergantung pada kandungan karbon. 

Tahap pendinginan lambat pada baja mengakibatkan suatu keadaan yang  relatif  

lunak atau  plastis. Untuk menambah kekerasan baja, dapat dilakukan dengan 

pengerjaan yang dimana baja dipanaskan sampai suhu 850ºC kemudian 

didinginkan secara cepat (quenching). Tujuan pengerjaan ini dengan maksud 
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pengerasan baja adalah mendinginkan atau melindungi suatu perubahan austenitic 

dari pada pendinginan lain sampai temperatur mendekati 79ºC. Jika berhasil 

mendinginkan austenitic sampai 79ºC akan berubah dengan cepat ke suatu 

struktur yang keras dan relatif rapuh yang dikenal martensit untuk itu pengerjaan 

kedua dalam pengerasan baja yaitu pendinginan cepat (quenching) dari austenitic 

yang menghasilkan struktur martensit. 

 


