
6 
 

 
 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proses Pemesinan 

Pemesinan adalah suatu proses produksi dengan menggunakan mesin perkakas 

dengan memanfaatkan gerakan relatif antara pahat dengan benda kerja sehingga 

menghasilkan suatu produk sesuai dengan hasil geometri yang diinginkan. Pada 

proses ini tentu terdapat sisa dari pengerjaan produk yang biasa disebut geram. 

Pahat dapat diklasifikasikan sebagai pahat bermata potong tunggal (single point 

cutting tool) dan pahat bermata potong jamak (multiple point cutting tool). Pahat 

dapat melakukan gerak potong (cutting) dan gerak makan (feeding). Proses 

pemesinan dapat diklasifikasikan dalam dua klasifikasi besar yaitu proses 

pemesinan untuk membentuk benda kerja silindris atau konis dengan benda kerja 

atau pahat berputar, dan proses pemesinan untuk membentuk benda kerja 

permukaan datar tanpa memutar benda kerja. Klasifikasi yang pertama meliputi 

proses bubut dan variasi proses yang dilakukan dengan menggunakan mesin bubut, 

mesin gurdi (drilling machine), mesin frais (milling machine), mesin gerinda 

(grinding machine). Klasifikasi kedua meliputi proses sekrap (shaping planing), 

proses slot (sloting), proses menggergaji (sawing), dan proses pemotongan roda 

gigi (gear cutting) (Widarto, 2008). 

Manufaktur dengan pemisahan beberapa bagian bahan dikenal sebagai 

pemesinan. Material dalam bentuk chip dipisahkan dari bahan benda kerja secara 
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mekanik, menggunakan satu (bubut), dua (milling), atau beberapa (pengikisan) 

mata potong. Jumlah pemotongan tepi, bentuk lekuk mata potong, dan posisi 

pemakanan untuk benda kerja diketahui pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Beberapa proses pemesinan : Bubut (Turning/Lathe), Frais 

(Milling), Sekrap (Planning, Shaping), Gurdi (Drilling), Gerinda (Grinding), 

Bor (Boring), Pelubang (Punching Press), Gerinda Permukaan (Surface 

Grinding). 

(Sumber : Widarto, 2008) 

 

2.1.1 Proses Bubut 

Mesin bubut sepeti yang tertara pada Gambar 2.2 merupakan salah satu mesin 

perkakas yang menggunakan prinsip dimana proses pemesinan dilakukan dengan 

Turning  Milling machine Planner  Shapper 

Drill  

Creates hole 

 
Serieng machine 

Eniarges holes with 

single point cutter 

  

Punch press 

Shapes workpiece 

In one stroke 

Grinder 

Surface grinder 
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cara menghilangkan beberapa bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk 

geometri tertentu.  

Gambar 2.2 Mesin bubut 

(Sumber: https://nanafrmana.blogspot.com, 2014) 

 

Mesin bubut mempunyai gerak utama berputar pada benda kerja yang 

dicekam pada poros spindel  dan pahat yang ditempatkan sedemikian rupa dengan 

posisi kaku sehingga gerakan benda kerja terhadap pahat mampu mengubah bentuk 

dan ukuran benda dengan jalan menyayat benda tersebut dengan menggunakan 

pahat penyayat, posisi benda kerja berputar sesuai dengan sumbu mesin dan pahat 

bergerak kekanan dan kekiri searah sumbu mesin bubut menyayat benda kerja 

tersebut. 

Proses bubut sesuai dengan definisi ASM International adalah proses 

pemesinan konvensional untuk membentuk permukaan yang dilakukan oleh pahat 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CoH6bv2fdrB6wM&tbnid=ZTE4bE8IbqF99M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fnanafrmana.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fpengertian-dan-gambar-mesin-bubut.html&ei=97zyU77CBYiKuATfyYHABg&bvm=bv.73231344,d.c2E&psig=AFQjCNHSS-JcsmLtVEhwDhyOEcfwd9Wa4A&ust=1408503400840317
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terhadap benda kerja yang berputar, penggunaan ini dirancang untuk memotong 

bagian material yang tidak diinginkan sehingga benda kerja mencapai dimensi, 

toleransi dan tingkat penyelesaian yang sesuai dengan rancangan teknisnya. Selain 

itu juga fungsi mesin bubut adalah membentuk benda kerja sesuai dengan 

spesifikasi geometri yang ditentukan, biasanya berpenampang silinder dan 

umumnya terbuat dari bahan logam, sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan 

dengan cara memotong atau membuang (removal) bagian dari benda kerja menjadi 

geram dengan menggunakan pahat potong yang jenisnya lebih keras dari benda 

kerja yang dipotong (Rochim, 1993). 

 

2.1.2 Parameter Proses Bubut 

Ada beberapa parameter utama yang perlu diperhatikan pada proses pemesinan, 

terutama pada proses bubut. Dengan menggunakan persamaan berikut kita dapat 

menetukan beberapa parameter utama dan Gambar 2.3 menunjukkan skema proses 

bubut. 

  

 

Gambar 2.3 Gambar skematis proses bubut 

(Sumber: Widarto, 2008) 
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Keterangan : 

 Benda kerja : 

 do = diameter mula (mm) 

 dm = diameter akhir (mm) 

 lt = panjang pemotongan (mm) 

 Mesin bubut : 

 a = kedalaman potong (mm) 

 f = gerak makan (mm/putaran) 

 n = putaran poros utama (putaran/menit) 

 

a. Kecepatan potong 

Kecepatan potong untuk proses bubut dapat didefinisikan sebagai kerja rata-rata 

pada sebuah titik lingkaran pada pahat potong dalam satu menit. Kecepatan putar 

(speed), selalu dihubungkan dengan sumbu utama (spindle) dan benda kerja. Secara 

sederhana kecepatan potong diasumsikan sebagai keliling benda kerja dikalikan 

dengan kecepatan putar. Kecepatan potong biasanya dinyatakan dalam unit satuan 

m/menit (Widarto, 2008). Kecepatan potong ditentukan oleh diameter benda dan 

putaran poros utama. 

𝑉𝑐 =
𝜋𝑑𝑛

1000
  ; m/menit   (1) 

b. Kecepatan makan  

Gerak makan, f (feeding) adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja 

berputar satu kali sehingga satuan f adalah mm/rev.  Gerak makan pula ditentukan 

oleh kekuatan mesin, material benda kerja, material pahat, bentuk pahat, dan 

terutama kehalusan yang diinginkan. Sehingga kecepatan makan didefinisikan 
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sebagai jarak dari pergerakan pahat potong sepanjang jarak kerja untuk setiap 

putaran dari spindel (Widarto, 1998). 

vf = f.n   ; mm/menit   (2) 

c. Waktu pemotongan 

Waktu pemotongan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu 

produk (Rochim, 1993). Rumus waktu pemotongan adalah : 

tc = 
𝑙𝑡

𝑣𝑓
    ; menit     (3) 

d. Kedalaman potong 

Kedalaman potong didefinisikan sebagai kedalaman geram yang diambil oleh pahat 

potong. Dalam pembubutan kasar, kedalaman potong maksimum tergantung pada 

kondisi dari mesin, tipe pahat potong yang digunakan, dan ketermesinan dari benda 

kerja (Rochim,1993). Rumus kedalaman potong adalah: 

a = 
𝑑𝑜

𝑑𝑚
 ;   mm    (4) 

e. Kecepatan penghasilan geram 

Geram adalah potongan dari material yang terlepas dari benda kerja oleh pahat 

potong. 

Z = A.Vc  ; cm3/menit    (5) 

   A = a.f (mm) 

 

2.1.3 Suhu pemesinan 

Ada beberapa suhu penting dalam pemotongan logam. Suhu bidang geser sangat 

penting pengaruhnya terhadap tegangan alir dan karena itu memiliki pengaruh besar 

terhadap suhu pada muka pahat dan pada permukaan sayatan. suhu pada muka alat 

juga memainkan peran utama relatif terhadap ukuran dan stabilitas Built-up Edge 
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(BUE) tersebut. Suhu lingkungan kerja mendekati zona pemotongan juga penting 

karena secara langsung mempengaruhi suhu pada bidang geser, muka pahat dan 

permukaan sayatan. 

Energi yang digunakan dalam pemesinan terkonsentrasi pada suatu kawasan 

yang sangat kecil. Hanya sebagian dari energi ini yang tersimpan dalam benda kerja 

dan pahat dalam bentuk kerapatan dislokasi yang meningkat, sedangkan sebagian 

besar energi lainnya diubah menjadi panas. Pemesinan pada dasarnya adalah 

memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh gerakan mekanik dan diubah menjadi 

bentuk energi panas yang digunakan untuk memotong benda kerja. Seperti yang 

diketahui, bahwa energi tidak dapat dimusnahkan namun dapat diubah menjadi 

bentuk lain. Dengan memanfaatkan gerakan relatif antara pahat potong dan benda 

kerja, maka akan menghasilkan energi panas yang cukup untuk memotong benda 

kerja.  

 

Gambar 2.4 Area distribusi suhu pada pahat potong  

(Sumber : Kalpakjian, 1992) 
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Transfer energi panas yang dibutuhkan untuk memotong benda kerja 

disesuaikan agar dapat terjadi pemotongan dengan memanfaatkan energi panas 

yang dihasilkan oleh pergerakan makan pahat. Karena kawasan pemotongan terus 

bergerak pada benda kerja maka tingkat pemanasan di depan alat ini menjadi kecil, 

dan setidaknya pada kecepatan potong yang tinggi, sebagian besar panas (lebih dari 

80%) terbawa oleh geram (Shaw, 1984). 

Pada Gambar 2.4 memperlihatkan luas distribusi suhu pahat potong. Karena 

sumber panas dalam pemesinan terkonsentrasi di area geser utama dan pada 

permukaan pahat-geram. Jelas terlihat bahwa pola suhu tergantung pada beberapa 

faktor yang berkaitan dengan sifat material dan kondisi pemotongan, termasuk jenis 

cairan pemotongan apabila digunakan selama proses pemesinan. Berbeda menurut 

pendapat Shaw (1984), Diperkirakan 90 % dari energi yang dikeluarkan terbawa 

oleh geram selama proses pemesinan berlangsung (Kalpakjian, 1992). 

Hampir semua energi mekanik terkait dengan pembentukan geram berakhir 

sebagai energi panas. salah satu pengukuran pertama setara mekanik panas ( J ) 

dibuat oleh benjamin Thomson (lebih dikenal sebagai Count Rumford). Rumford 

(1799) mengukur bahwa panas berkembang selama proses pengeboran kuningan 

meriam di Bavaria. Ia mengamati benda kerja, alat, dan geram dalam jumlah air 

yang diketahui dan diukur kenaikan suhu yang sesuai dengan input yang diukur dari 

energi mekanik. Percobaan ini tidak hanya memberikan pendekatan yang baik 

terhadap setara mekanik panas yang berdiri sebagai nilai yang diterima selama 

beberapa dekade, tetapi juga memberikan wawasan baru ke dalam sifat energi panas 

pada saat kebanyakan orang percaya bahwa panas adalah bentuk khusus dari cairan 
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yang disebut " kalori ". Itu juga diketahui bahwa beberapa energi yang berkaitan 

dengan deformasi plastik tetap dalam deformasi material.  

(Taylor,1934; Quinney,1937) menggunakan teknik kalori metrik yang 

sangat akurat untuk mengukur energi sisa yang terjadi ketika batang logam yang 

mengalami deformasi torsi. Ditemukan bahwa persentase energi deformasi ditahan 

oleh bar menurun seiring dengan peningkatan energi regangan yang terlibat. Ketika 

hasil ini diekstrapolasi terhadap tingkat tegangan energi dalam pembentukan 

geram, diperkirakan bahwa energi yang tidak diubah menjadi energi panas hanya 

antara 1 dan 3 persen dari total energi pemotongan. marshall dkk (1953) secara 

langsung mengukur energi yang tersimpan dalam sisa logam geram pemotongan 

dan Titchener (1974) telah membahas energi yang tersimpan dalam benda dalam 

bentuk deformasi plastis dari titik pandang yang luas (Shaw, 1984). 

Gambar 2.5 menjelaskan bahwa dengan menggunakan kecepatan potong 

yang rendah maka distribusi energi panas antara geram dan benda kerja hampir 

sama, berbeda dengan halnya distribusi pada pahat yang memilki energi distribusi 

yang kecil. Namun semakin tinggi kecepatan potong yang digunakan, maka energi 

panas yang dihasilkan semakin banyak pada geram.  
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Gambar 2.5 Variasi distribusi energi dengan kecepatan potong untuk kondisi 

pemotongan (Sumber: Shaw, 1984) 

 

Sebagai contoh apabila kita menggunakan kecepatan potong sebesar 500 

ft/min maka akan didapatkan distribusi energi panas pada geram sebesar  60 % dan 

pada benda kerja sebesar 30 % dan sisanya sebesar 10 % pada pahat. Hal ini 

menujukkan bahwa distribusi suhu terbanyak dihasilkan pada geram semakin tinggi 

kecepatan potong yang digunakan maka semakin besar distribusi suhu yang akan 

diperoleh pada geram (Shaw, 1984). 

 

2.1.4 Pemesinan kering  

Pemesinan kering (Dry Machining) adalah proses pemesinan yang tidak 

menggunakan fluida pendingin dalam proses pemotongannya. Pemesinan kering 

mulai ditempatkan pada prioritas utama pada proses pemesinan akhir-akhir ini. 

Berdasarkan ulasan dari beberapa pihak, minat dalam pengurangan atau 

menghilangkan penggunaan cairan pendingin dalam pemesinan semakin 
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meningkat. Pemesinan kering diinginkan secara ekologi dan akan menjadi 

keharusan bagi perusahaan manufaktur di tahun-tahun mendatang (Sreejith dan 

Ngoi, 2000). Hal ini sangat relevan terhadap kondisi bahwa pemesinan yang 

menggunakan cairan pendingin atau pelumas pada proses pengerjaannya dapat 

memberikan dampak kurang baik terhadap operator maupun lingkungan. Ada dua 

hal mengapa minat akan penggunaan pemesinan kering meningkat 

(Burhanudin.dkk, 2012): 

a. Mengurangi atau menghilangkan terbukanya operator terhadap resiko-

resiko kesehatan yang mungkin akan terjadi seperti keracunan, iritasi kulit, 

gangguan pernafasan dan infeksi mikroba. 

b. Mengurangi biaya pemesinan. Sebuah kajian yang dilakukan sebuah 

perusahaan otomotif menunjukkan bahwa cairan pendingin memberikan 

kontribusi 16% dari biaya komponen yang dimesin. 

 

Gambar 2.6a memperlihatkan proses pemesinan  menggunakan cairan 

pendingin atau wet machining dan Gambar 2.6b memperlihatkan proses pemesinan 

kering tanpa menggunakan cairan pendingin atau pelumas. 

 

(a)                                                          (b) 

Gambar 2.6 Proses pemesinan dengan berbagai metode: a.Pemesinan basah 

dan b. Pemesinan kering (Sumber : www.iwu.fraunhofer.de, 2014) 

http://www.iwu.fraunhofer.de/
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Alasan kuat mengapa pemesinan kering mulai mendapat perhatian serius  

yaitu karena pada pemesinan basah, cairan hasil pemotongan yang telah habis masa 

pakainya sebagai buangan dari industri pemotongan logam dapat mengancam 

kelestarian ligkungan. Cairan pemotongan bekas ini biasanya hanya dimasukkan ke 

dalam kontainer dan di timbun di bawah tanah. Selain itu, masih banyak praktek 

yang membuang cairan pemotongan bekas langsung ke alam bebas. Hal ini tentu 

berdampak merusak terhadap lingkungan sekitar (Mahayatra, 2012). 

Pemesinan kering dilakukan terutama untuk menghindari pengaruh buruk 

bagi kesehatan seperti yang telah diterangkan diatas, dari sudut pandang inilah kita 

dapat menyimpulkan bahwa pemesinan kering termasuk dalam pemesinan yang 

ramah lingkungan. Walaupun ada beberapa kelemahan dari proses pemesinan 

kering ini terutama gesekan antara permukaan benda kerja dengan pahat potong, 

pengeluaran geram yang dapat merusak benda kerja, serta suhu potong yang tinggi. 

Keuntungan lain dari penggunaan pemesinan kering adalah sebagai berikut 

(Mahayatra, 2012). 

a. Ramah lingkungan, karena tidak menggunakan cairan pendingin. 

b. Penanganan produk dan geram lebih mudah karena tidak tercampur 

dengan cairan pendingin yang dapat saja mengganggu kesehatan operator. 

c. Ongkos produksi lebih murah karena dapat mengurangi ongkos terhadap 

pembelian, penyimpanan dan penanganan limbah cairan pendingin. 

d. Tidak memerlukan pompa sebagai media penyemprotan pada cairan 

pendingin sehingga dapat menghemat penggunaan listrik. 
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e. Dapat digunakan pada seluruh pengerjaan pemesinan dan juga dapat 

melakukan pemotongan dengan berbagai material dari yang lunak hingga 

keras. 

Seperti yang telah dilansir oleh sebuah perusahaan yang meyakini bahwa 

pengurangan penggunaan pendingin dapat menghemat biaya produksi pada 

Gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 Presentasi pembagian ogkos produksi  

(Sumber : http://pemesinanpintar.blogspot.com, 2014) 

 

Beberapa bahan sudah dikerjakan tanpa menggunakan cairan pendingin 

seperti besi cor dan aluminium. Namun hal tersebut dapat dikerjakan apabila 

menggunakan pahat yang tepat ataupun pahat yang telah dilapisi maupun 

menggunakan intan yang sangat keras sebagai media pemotongnya. Karena akan 

sukar memotong dengan pahat yang tidak sesuai dengan material benda  yang akan 

dipotong, dapat mengakibatkan mata pahat dapat cepat tumpul bahkan dapat 

mengakibatkan cacat pada permukan benda kerja karena penumpulan pada pahat 

potong. Pemesinan kecepatan tinggi dilakukan untuk menaikkan produktifitas 

Machining 30% Tool  3% 

Other 

19% 

Coolants 

16% 
Down town 

7% 
 

Tool change 25% 

http://pemesinanpintar.blogspot.com/2012/12/makalah-pemesinan-kering-dry-machining.html
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melalui kenaikan kecepatan pembuangan geram, mengendalikan dimensi oleh 

karena pemanasan dan pencegahan Built-up Edge (BUE) (Stephenson dan Agapiou, 

2006). 

 

2.2 Pemesinan Kecepatan Tinggi dengan Pahat Berputar 

Salah satu metode untuk menurunkan suhu pemotongan serta untuk meningkatkan 

produktivitas pemesinan adalah dengan menggunakan pahat potong berputar dalam 

proses pemesinan bubut (Harun et al., 2009). Gambar 2.8 mengilustrasikan prinsip dari 

proses pemesinan ini. Seperti terlihat pada gambar, dalam metode pemotongan ini, 

dengan pahat potong yang berputar maka mata pisau (cutting edge) akan didinginkan 

selama periode tanpa pemotongan (non cutting period) dalam satu putaran pahat potong. 

Hal ini diharapkan bahwa suhu pahat potong akan menurun dibandingkan dengan proses 

pemesinan bubut konvensional (pahat potong diam). Selain itu juga diharapkan bahwa 

proses pemesinan dengan pahat berputar ini dapat digunakan untuk pemotongan 

kecepatan tinggi (high speed cutting) untuk material magnesium (Magnesium alloy) dan 

material yang sulit dipotong (difficult to-cut materials) seperti paduan nikel (Nickel 

Alloy), titanium (Titanium Alloy).  
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Gambar 2.8 Ilustrasi proses pemesinan bubut dengan pahat berputar  

(Harun, 2009) 

 

2.3 Suhu pemotongan dalam proses pemesinan dengan pahat putar 

Panas yang dihasilkan akibat deformasi geram selama proses pemesinan bubut 

dengan pahat berputar berpotensi dihasilkan dari sumber panas (heat source). 

Sumber panas ini terdiri atas tiga zona deformasi yang dekat dengan mata pisau 

pahat (tool cutting edge) seperti terlihat pada gambar 2.9, dimana biasanya disebut 

masing – masing dengan zona deformasi utama (primary), kedua (secondary) dan 

ketiga (tertiary). Selain itu, sumber panas yang lain adalah akibat akumulasi panas 

pada mata pisau pahat. 
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Gambar 2.9 Aliran panas selama proses pemesinan bubut dengan pahat berputar 

(Harun, 2009) 

 

 Pada daerah deformasi plastik (primary deformation zone), mata pisau 

(cutting edge) pahat berbentuk lingkaran berputar dan secara kontinnyu memotong 

material benda kerja sehingga menyebabkan terjadinya deformasi plastik material 

benda kerja menjadi geram (chip). Usaha untuk mendeformasi material benda kerja 

menjadi geram membutuhkan deformasi yang besar dengan laju regangan yang 

tinggi sehingga menyebabkan timbulnya panas pada daerah deformasi geser (Trent 

et al., 2000). Harun (2008) dalam penelitiannya melakukan eksperimen pengaruh 

kecepatan putar pahat terhadap gaya potong pada pemesinan bubut material baja 

S45C dengan pahat berputar. Dari eksperimen tersebut diperoleh hasil yaitu 

peningkatan kecepatan putar pahat menyebabkan suatu penurunan kecepatan 

potong sehingga diharapkan dapat memicu reduksi daya geser. Hal ini dapat 

menyebabkan penurunan energi geser spesifik dan selanjutnya penurunan panas 

yang dihasilkan selama deformasi geser.    

Material yang digeser kemudian terdeformasi menjadi geram selanjutnya 

mengalir di atas permukaan geram pahat pada daerah deformasi kedua (secondary 
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deformation zone). Panas yang timbul dari daerah deformasi kedua adalah 

dihasilkan akibat deformasi plastik material benda kerja dan energi gesek antara 

pahat potong dan geram. Oleh karena itu panas yang tinggi biasanya terjadi pada 

daerah deformasi kedua ini (Dudzinski, 2004). Panas yang timbul pada daerah 

deformasi ini dialirkan menuju geram dan pahat potong.    

 Selanjutnya pada daerah deformasi ketiga (tertiary deformation zone), 

panas yang dihasilkan pada daerah antarmuka (interfece) antara pahat dan benda 

kerja, dimana tepi pahat (flank tool) berputar sambil bergerak sepanjang permukaan 

benda kerja dan menghasilkan panas melalui energi gesek antara pahat dan benda 

kerja. Suhu yang meningkat akibat panas yang timbul oleh pembentukan 

permukaan baru benda kerja pada daerah deformasi ketiga adalah dialirkan kedalam 

benda kerja. 

Pada pemesinan bubut dengan pahat berputar, periode tanpa pemotongan 

(non cutting period) menjadi pendek dengan peningkatan kecepatan putar pahat, 

hal ini mengartikan bahwa periode pendinginan pahat menjadi pendek. Oleh karena 

itu pada batas kecepatan tertentu, suhu mata pisau pahat pada ujung periode 

pendinginan belum cukup dingin ketika masuk kembali kedalam daerah 

pemotongan sehingga suhu mata pisau pahat terus meningkat akibat akumulasi 

panas.   

 

2.4 Magnesium Dan Paduannya 

Magnesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Mg dan 

nomor atom 12 serta berat atom 24,31. Magnesium adalah elemen terbanyak 

kedelapan yang membentuk 2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut 
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ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai 

zat campuran (alloy) untuk membuat campuran alumunium-magnesium yang 

sering disebut "magnalium" atau "magnelium" (Anonim, 2014). 

Gambar 2.10 Magnesium dan rumus kimianya  

(Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium, 2014) 

 

 

Magnesium merupakan salah satu jenis logam ringan dengan karakteritik 

sama dengan aluminium tetapi magnesium memiliki titik cair yang lebih rendah 

dari pada aluminium. Seperti pada aluminium, magnesium juga sangat mudah 

bersenyawa dengan udara (Oksigen). Perbedaannya dengan aluminium ialah 

dimana magnesium memiliki permukaan yang keropos yang disebabkan oleh 

serangan kelembaban udara karena oxid film yang terbentuk pada permukaan 

magnesium ini hanya mampu melindunginya dari udara yang kering. Unsur air dan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
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garam pada kelembaban udara sangat mempengaruhi ketahanan lapisan oxid pada 

magnesium dalam melindunginya dari gangguan korosi. Untuk itu benda kerja yang 

menggunakan bahan magnesium ini diperlukan lapisan tambahan perlindungan 

seperti cat atau meni (Hadi, 2008). 

Magnesium murni memiliki kekuatan tarik sebesar 110 N/mm2 dalam 

bentuk hasil pengecoran (Casting), angka kekuatan tarik ini dapat ditingkatkan 

melalui proses pengerjaan. Magnesium bersifat lembut dengan modulus elsatis 

yang sangat rendah. Magnesium memiliki perbedaan dengan logam-logam lain 

termasuk dengan aluminium, besi tembaga dan nickel dalam sifat pengerjaannya 

dimana magnesium memiliki struktur yang berada didalam kisi hexagonal sehingga 

tidak mudah terjadi slip. Oleh karena itu, magnesium tidak mudah dibentuk dengan 

pengerjaan dingin. Disamping itu, presentase perpanjangannya hanya mencapai 5% 

dan hanya mungkin dicapai melalui pengerjaan panas. 

a. Sifat Kimia Magnesium 

1. Magnesium oksida merupakan oksida basa sederhana 

2. Reaksi dengan air: 

MgO + H2O → Mg(OH)2 

3. Reaksi dengan udara: 

Menghasilkan MgO dan M3N2 jika dipanaskan. 

4. Reaksi dengan Hidrogen: 

Tidak bereaksi 
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b. Sifat Mekanik Magnesium 

1. Rapat massa magnesium adalah 1.738 gram/cm3 

2. Magnesium murni memiliki kekuatan tarik sebesar 110 N/mm2 dalam 

bentuk hasil pengecoran (Casting) 

c. Sifat Fisik Magnesium 

Tabel 2.1 Sifat Fisik Magnesium 

Sifat fisik 

Nomor Atom 
12 

Konfigurasi Elektron 
[Ne] 3s2 

Titik Cair, K 
922 

Titik Didih, K 
1380 

Rapatan (densitas), gr/cm3 
1.74 

Energi Ionisasi I, kJ/mol 
738 

Energi Ionisasi II, kJ/mol 
1450 

Elektrinegatifitas 
1.31 

Potensial Reduksi Standar 
-2.38 

Jari-jari atom, A 
1.60 

Kapasitas Panas, J/gK 
1.02 

Potensial Ionisasi, Volt 
7.646 

Konduktivitas Kalor, W/mK 
156 

Entalpi Pembentukan, kJ/mol 
8.95 

Entalpi Penguapan, kJ/mol 
127.6 

(Sumber: Wikipedia, 2014) 
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Paduan magnesium sering digunakan terutama untuk bahan yang 

memerlukan massa yang ringan namun juga tetap memiliki kekuatan yang baik. 

Magnesium biasa dicampur dengan bahan lain sepeti alumunium, mangan, dan juga 

zinc untuk meningkatkan sifat fisik, namun dengan beberapa persentase yang 

berbeda. AZ91 merupakan salah satu contoh paduan magnesium dengan 

alumunium dan zinc dimana persentase dari masing-masing paduan sekitar 9% dan 

1%. Seperti pada penggunaan paduan magnesium dengan material yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.11  

 

Gambar 2.11 Penamaan paduan magnesium  

(Sumber : Buldum, 2011) 

 

Berikut pula diberikan daftar mengenai keterangan mengenai penamaan 

magnesium dengan beberapa material lain. 
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Tabel 2.2 Komposisi magnesium pada paduan magnesium  

Paduan Pembuatan Al Zn Mn Si RE Zn Th 

AM60A CD 6  >0,13     

AZ31B WB+WS 3 1 0,3     

AS41A CD 4  0,3 1    

AZ80A WB 8 0,5 0,2     

AZ91B CD 9 0,7 >0,13     

AZ91D** CD 9 0,7 0,2     

EZ33A CS  3   3 0,8  

HK31A WS      0,7 3 

(Sumber : Buldum, 2011) 

 

Penggunaan campuran magnesium dengan bahan lain pada aplikasi 

otomotif seperti pada pembuatan komponen kendaraan bermotor, pesawat terbang 

dan hardware komputer sering digunakan karena memiliki kekuatan spesifik yang 

tinggi. Paduan magnesium dengan  Seri AZ dan AM  (AZ91D, AM50A, dan 

AM60B) merupakan kombinasi paduan terbaik untuk beberapa aplikasi otomotif 

karena paduan magnesium pula dapat memperbaiki sifat mekanik, ketahanan 

terhadap korosi dan mampu cor dengan baik  (Buldum, 2011). 

Paduan magnesium mempunyai kelebihan dan kelemahan. Paduan 

magnesium mempunyai kelebihan yaitu paduan magnesium memiliki masa jenis 

terendah dibanding material struktur lain. Mampu cor yang baik sehingga cocok 

untuk dilakukan pengecoran bertekanan tinggi. Karena memiliki sifat yang ringan 

dan lunak, maka paduan magnesium dapat dilakukan proses pemesinan pada 
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kecepatan tinggi. Dibanding dengan material polymer, magnesium memiliki sifat 

mekanik yang lebih baik, tahan terhadap penuaan, sifat konduktor listrik dan panas 

yang lebih baik dan juga dapat didaur ulang. Namun dibalik kelebihan yang 

dimiliki, paduan magnesium juga memilki kelemahan yaitu modulus elastisitas 

yang rendah, terbatasnya ketahanan mulur dan kekuatan pada suhu tinggi dan 

reaktif pada beberapa senyawa. 

 

2.4.1 Pemesinan Magnesium 

Ada dua perhatian utama dalam pemesinan magnesium yaitu resiko kebakaran dan 

pembentukan Built-up Edge (BUE). Magnesium terbakar jika dipanaskan sampai suhu 

lelehnya. Dalam pemesinan magnesium, api sangat mungkin terjadi jika geram tipis atau 

halus dengan perbandingan luas permukaan-terhadap-volume yang tinggi dihasilkan dan 

dibiarkan menumpuk. Sumber penyalaan mungkin juga pemanasan gesekan disebabkan 

pahat tumpul, rusak, diasah secara salah atau dibiarkan berhenti sebentar pada akhir 

pemotongan. Untuk meminimumkan resiko kebakaran, praktek-praktek berikut harus 

diperhatikan: 

a. Pahat yang tajam dengan sudut relief sebesar mungkin. 

b. Kecepatan makan yang besar harus digunakan. 

c. Secepatnya pahat dijauhkan dari benda kerja jika pemotongan berakhir 

d. Geram-geram harus sering dikumpulkan dan dibuang. 

e. Menggunakan pendingin yang tepat pada pemesinan kecepatan makan dan 

kedalaman potong sangat kecil.  

Karena geram magnesium bereaksi dengan air dan membentuk magnesium 

hidroksida dan gas hidrogen bebas, pendingin berbasis air harus dihindarkan.  Praktek 
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yang diterima adalah pemotongan kering bila mungkin dan menggunakan pendingin 

minyak mineral bila perlu. Pemesinan kering komponen magnesium dalam volume besar 

menimbulkan masalah pemeliharaan kebersihan terutama untuk proses gurdi dan 

pengetapan yang menghasilkan geram halus.  

 Sekarang ini pendingin berbasis air yang menghasilkan sedikit hidrogen ketika 

bereaksi dengan magnesium telah digunakan dalam produksi. Dilaporkan juga pendingin 

ini dapat meningkatkan umur pahat dan mengurangi resiko kebakaran dibandingkan 

pemesinan kering. Namun masalah pembuangan limbah cairan pendingin tetap menjadi 

masalah. Bila dibuang begitu saja jelas dapat mencemari lingkungan. Sebaliknya bila 

limbah diolah sebelum dibuang jelas akan memerlukan biaya yang cukup besar  (Dow 

Chemical, 1982). 

 Pembentukan BUE diamati ketika pemesinan kering paduan magnesium-

aluminium cor dengan pahat Baja Kecepatan Tinggi (HSS) atau Karbida. Pembentukan 

BUE dapat dikurangi atau dihilangkan dengan pemakaian pendingin minyak mineral 

atau penggantian dengan pahat intan. Jelas pemakaian pendingin minyak mineral akan 

mencemari lingkungan sedangkan pemakaian pahat intan akan menaikkan biaya 

produksi (Videm dkk, 1994; Tomac dan Tonnessen, 1992).    

 

2.4.2 Penyalaan Paduan Magnesium 

Telah diketahui bahwa penyalaan (ignition) dimulai dengan pembentukan “bunga kol” 

oksida dan terjadinya api pada permukaan paduan (Hongjin dkk, 2008). Berbagai 

prosedur telah dikembangkan pada masa lalu untuk menyelidiki perilaku penyalaan 

paduan magnesium. Prosedur-prosedur ini berbeda terutama mengenai metoda 

pemanasan dan definisi suhu penyalaan, T (Blandin, 2004). 
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 Dua definisi penyalaan diusulkan, bersesuaian dengan suhu terendah ketika 

nyala terlihat atau pada suhu dimana reaksi oksida eksotermik berkelanjutan pada 

kelajuan yang menyebabkan peningkatan suhu signifikan. Karena kaitan kuat antara 

penyalaan dan oksidasi, usaha-usaha telah dibuat pada masa lalu untuk mempelajari 

oksidasi magnesium pada suhu tinggi (Blandin, 2004). 

Suhu penyalaan magnesium pada tekanan atmosfir sedikit di bawah titik cairnya 

yaitu 623˚C. Pada tekanan 500 Psi, suhu penyalaan mendekati titik cairnya yaitu 650˚C. 

Titik nyala sejumlah paduan magnesium dengan logam lain telah diselidiki, suhu 

penyalaan berkisar antara 500˚C sampai 600˚C. Semata-mata bersentuhan dengan 

beberapa logam lain juga mengubah suhu penyalaan magnesium. Bersentuhan dengan 

nikel, kuningan dan alumunium memperendah suhu penyalaan, sedangkan bersentuhan 

dengan baja dan perak tidak mempengaruhinya (White & Ward, 1966). 

 Magnesium masih menunjukkan akan menyala di udara pada suhu yang sama 

sebagaimana nyala dalam oksigen. Serbuk magnesium di udara menyala pada suhu 

620˚C. Penyelidikan lain menunjukkan bahwa kepadatan partikel-partikel 

mempengaruhi suhu penyalaan. Partikel-partikel yang kurang padat memerlukan suhu 

yang lebih tinggi untuk menyala berkisar antara 700˚C sampai 800˚C jauh diatas titik 

cair. Suhu nyala serbuk dalam oksigen adalah sama kisaran sebagaimana udara. Namun 

kajian impak menunjukkan magnesium sensitif terhadap perubahan beban atau 

tumbukkan massa (White & Ward, 1966).   

 

2.5 Pemrosesan Citra Untuk Pengukuran Suhu 

Proses pengukuran suhu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dengan 

pengukuran langsung (kontak) dan pengukuran secara tidak langsung (nonkontak) 
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dengan mengolah data-data yang diperoleh. Pada umumnya pengukuran suhu 

dengan metode kontak menggunakan alat seperti termokopel, RTD (Resistance 

Temperature Detectors), dan termometer dengan cara dikenakan secara langsung 

oleh objek yang akan diukur, dan respon alat-alat tersebut terhadap pengukuran  

relatif lambat, tetapi tidak terlalu mahal.  

Pengukuran secara tidak langsung (nonkontak) menggunakan sensor-sensor 

suhu untuk mengukur radiasi pancaran energi inframerah dari target. Pengukuran 

non kontak mempunyai tanggapan cepat, juga dapat digunakan untuk mengukur 

suhu target yang bergerak, dan terputus-putus. Kelebihan lain dari pengukuran non 

kontak yaitu dapat mengukur pada daerah hampa, dan target yang tidak dapat 

diakses secara langsung karena terletak pada daerah yang membahayakan atau yang 

beresiko. Dengan kelebihan-kelebihan itu pengukuran nonkontak dipandang lebih 

efisien dibandingkan dengan yang lainnya walapun harganya relatif mahal. 

 

2.6 Thermivision 

Thermovision merupakan salah satu aplikasi yang bertujuan untuk dapat 

membaca suhu dari sebuah citra berformat JPG dan distribusi suhu melalui warna 

merah yang menunjukkan bagian terpanas. Thermovision memanfatkan kondisi 

suhu yang dipancarkan oleh suatu benda dalam bentuk gelombang inframerah, 

kemudian ditangkap oleh kamera inframerah. Gambar 2.12 menunjukkan aplikasi 

thermografi menggunakan software matlab. Pengambilan gambar menggunakan 

kamera inframerah dilakukan setelah terjadi kontak suhu panas  yang meningkat 

dari kondisi sebelumnya dari benda yang di ukur.  
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Gambar 2.12. Aplikasi thermografi 

 (Sumber: Mahrudi, 2013)  

 

Hasil video yang ditangkap oleh kamera inframerah yang terbaca 

dikomputer kemudian diolah menggunakan sebuah aplikasi freeware video2image 

converter menjadi beberapa frame image sehingga menghasilkan keluaran berupa 

gambar berformat JPG. Pemilihan gambar berformat JPG beralasan karena 

menggunakan format umum ini suhu dari citra sudah terbaca jadi tidak perlu 

mengubah ke format gambar lain seperti bmp. Gambar 2.13 menunjukkan gambar 

dengan format JPG sebelum diolah menggunakan aplikasi matlab. 
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Gambar 2.13. Gambar sample sebelum diproses. 

(sumber: Mahrudi, 2013) 

 

Setelah selesai mengkonversi video menjadi citra yang disimpan dalam 

bentuk JPG, kemudian citra-citra ini diolah dengan menggunakan perangkat lunak 

yang mampu mengkonversi energi inframerah menjadi warna yang dapat dilihat 

oleh mata. Visualisasi suhu dalam bentuk warna menunjukkan distribusi suhu 

sesuai dengan tinggi rendah suhu yang diinginkan dari fungsi aplikasi thermovision 

yang sebelumnya telah ditentukan parameter Tmax dan Tmin pada aplikasi 

thermovision. Aplikasi thermovision yang digunakan menggunakan apikasi matlab 

sebagai media pengolah (Mahrudi, 2013). 

 

 

 


