
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Gatot budiyanto (2003) dengan judul “pengaruh proses Quenching dan

annealing terhadap setruktur mikro dan kekerasan Sporket Toyota kijang”

menyimpulkan bahwa setelah mengalami proses quenching nilai kekerasan

tidak menunjukan kenaikan sedangkan setelah annealing nilai kekerasan

mengalami penurunan dan proses heat treatment tidak mempengaruhi

struktur mikro baja.

Agung Cahyono (2004) dengan judul “peningkatan kualitas kekerasan

poros propeller dengan perlakuan panas Quenching” dihasilkan bahwa pada

pengujian kekerasan seteleh quenching material memepunyai harga

kekerasan yang lebih besar dari pada sebelum di quenching.

Pengerasan aging buatan (artificial aging) agak berbeda. Disini

paduan dipanaskan pada suhu tertentu sehingga proses pengendapan

dipercepat. Makin tiggi suhu, makin cepat proses pengendapan dan

kekerasan bertambah. Akhirnya keadaan seimbang akan tercapai yang

mengakibatkan berkurangnya kekuatan. Hal ini disebabkan oleh karena

partikel endapan terlalu kasar. Proses ini dikenal dengan nama lewat sepuh

(over aging) harus dihindarkan. (B.H. Amstead, 1997:157).

Berbagai paduan dapat mengalami pengerasan aging, satu

persyaratan yang harus terpenuhi ialah bahwa daya larut harus berkurang
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dengan menurunnya suhu sehingga dapat terbentuk larutan padat lewat

jenuh.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Klasifikasi Baja

Logam ada dua, yaitu logam ferro dan logam non ferro, logam ferro

misalnya baja, besi dan lain-lain, logam non ferro misalnya aluminium,

kuningan, tembaga, timah dan lain-lain. Baja adalah logam ferro yang

mempunyai paduan terdiri dari besi, karbon dan unsur lainya seperti Si, S, P,

Mn, Ni, Cr, Mo, Cu dan lainya dengan persentase tertentu. Baja dapat

diperoleh melalui pengecoran, pencanainan, atau penempaan. Sebagai salah

satu unsure terpenting, karbon dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan

baja. Baja merupakan logam yang paling banyak di gunakan dalam teknik,

dalam bentuk plat, lembaran, batang, pipa dan lain sebagainya. Baja di

kelompokan menjadi tiga yaitu:

1. Baja Karbon

Baja karbon adalah paduan besi karbon dimana unsure karbon sangat

menentukan sifat-sifatnya, sedang unsure-unsur paduan lainya yang

biasa terkandung didalamnya terjadi karena proses pembuatannya.

Sifat baja karbon bias ditentukan oleh persentase karbon dan mikro

struktur. Menurut kandungan karbonya (C), baja karbon dapat

dibedakan menjadi tiga 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. 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

mempunyai sifat tidak terlalu keras, kuat, ulet, medah dibentuk

dan ditempa, tetapi karena kurangnya kadar karbon maka tidak

dapat disepuh keras.

 Sifat-sifat baja karbon rendah :

- Mudah ditempa.

- Mudah dikerjakan mesin.

- Mudah dibentuk.

 Penggunaan baja karbon rendah :

- Sebagai plat pada kendaaraan.

- Profil, batangan untuk keperluan tempa.

- Bahan kontruksi bangunan.

- 0,05% - 0,20% C : automobile bodies, buildings,

pipes, chains, screws, nails.

- 0,20% - 0,30% C : gears, shafts, bolts, forgings,

bridges, buildings.
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b. Baja karbon sedang

Baja karbon sedang merupakan baja dengan kandunga karbon

0,3%-0,6%, cukup keras dibandingkan dengan baja karbon

rendah. Baja ini memungkinkan untuk dikerskan sebagian

dengan pengerjaan panas (heat treatment) yang sesuai. Baja

karbon sedang digunakan untuk roda gigi, poros engkol, ragum

dan sebagainya.

 Sifat-sifat baja karbon sedang :

- Tahan panas.

- Tahan aus dan gesekan yang tinggi.

- Tahan terhadap momen punter.

- Kekuatan tarik dan batas renggang tinggi.

- Kuat dan keras.

 Penggunaan baja karbon sedang

- 0,30% - 0,40% C : connecting rods, crank pins,

axles.

- 0,40% - 0,50% C : car axles, crank shafts, rails,

boilers, auger bits, screw drivers.

- 0,50% - 0,60% C : hammers dan sledges.

- Sebagai alat perkakas, baut, poros engkol, roda gigi,

ragum, pegas dan pembuatan martil serta landasan

tempa.
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c. Baja karbon tinggi

Baja karbon tnggi mempunyai kandungan karbon 0,6% - 1,5%,

baja ini sangat keras namun keuletannya rendah, biasanya

digunakan pada alat potong seperti gergaji, pahat, kikir dan lain

sebagainya. Karena baja karbon tnggi sangat keras, maka jika

digunakan untuk produksi harus dikerjakan pada keadaan

panas.

 Sifat-sifat baja karbon tinggi :

- Sulit dibengkokkan, dilas dan dipotong.

- Tahan terhadap panas yang tinggi.

- Kekerasannya tinggi.

- Tahan terhadap gesekan.

- Tidak dapat dikerjakan mesin.

 Penggunaan baja karbon tinggi.

- Untuk pembuatan alat-alat kontruksi yang

berhubungan dengan panas yang tinggi.

- Pembuatan gergaji, bor, kikir, pahat.

- Pembuatan reamer dan matres.

- Pembuatan poros mesin dan roda gigi.

- Screw drivers, blacksmiths hummers, tables knives,

screws, hammers, vise jaws, knives, drills, tools for

turning hard metals, saws for cutting steel, wire

drawing dies, fine cutters.
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d. Baja Paduan

Baja paduan adalah baja yang mengandung sebuah unsur lain

atau lebih dengan kadar yang berlebih dari pada karbon

biasanya dalam baja karbon. Menurut kadar unsur paduan, baja

paduan dapat dibagi ke dalam dua golongan yaitu baja paduan

rendah dan baja paduan tinggi. Baja rendah unsur paduanya di

bawah 10% sedang baja paduan tinggi di atas 10%.

 Baja paduan rendah (jumlah unsur paduan khusus <8%)

Baja karbon dapat dikeraskan dan dikuatkan dengan

proses perlakuan panas dan penambahan unsure

paduan. Pemilihan proses perlakuan panas dan

penambahan unsur paduan tregantung pada kadar

karbon dan sifat yang ingin dicapai.Pada umumnya sifat-

sifat baja menjadi berbeda apabila massanya bertambah.

Karena massanya besar bagian tengahnya mempunyai

kekuatan dan kekerasan yang lebih rendah disbanding

bagian luar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan laju

pendinginan sehingga terjadi perbedaan struktur mikro

antara bagian tengah dan bagian luarnya. Apabila massa

menjadi lebih besar, dibagian yang lebih dekat ke

tengah, pendinginannya lebih lambat dan strukturnya

menjadi lebih lunak. Baja mangan rendah dan baja

khrom mangan mempunyai mampu keras lebih tinggi
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daripada baja karbon, sehingga dengan pengolahan

panas yang cocok didapatkan baja yang murah dan

tangguh.

 Baja paduan tinggi (jumlah unsure paduan khusus > 8%)

- Baja bantalan

Baja dengan kadar 1% C – 1% Cr digunakan sebagai

bahan untuk bantalan peluru. Bahan ini mempunyai

sifat mampu keras yang baik, mampu mesin yang

baik umur yang lama.

- Baja perkakas

Baja perkakas digunakan untuk proses permesinan

yang mempunyai unsur paduan W, Cr, dan V. Unsur-

unsur ini akan menambah harga karbon equivalent

sehingga proses perlakuan panas pada baja tinggi.

Baja paduan yang meliputi sekitar 15% dari seluruh

produksi baja, mempunyai kegunaan khusus karena

sifatnya yang unggul dibandingkan baja karbon.

Pada umumnya baja paduan memiliki sifat-sifat

sebagai berikut:

 Keuletan tinggi tanpa pengurangan

fisik.



15

 Kemampuan kerasan saat dicelup

dalam minyak atau udara, dan

dengan demikian kemungkinan

retak atau ditorsi kurang.

 Tahan terhadap korosi dan

keausan, tergantung jenis paduan.

 Memiliki kelebihan dalam sifat-sifat

metalurgi, seperti butir yang halus.

Tujuan dilakukan penambahan unsur yaitu:

 Untuk menaikan sifat mekanik baja (kekerasan,

keliatan, kekuatan tarik dan sebagainya).

 Untuk menaikan sifat mekanik pada temperatur

rendah. untuk meningkatkan daya tahan terhadap

reaksi kimia (oksidasi dan reduksi).

e. Baja Khusus

Baja khusus mempunyai unsur - unsur paduan yang tinggi

karena pemakaian-pemakaian yang khusus. Baja khusus yaitu

baja tahan karat, baja tahan panas, baja perkakas. Unsur

utama dari baja tahan karat adalah khrom sebagai unsur

terpenting untuk memperoleh sifat tahan terhadap korosi. Baja

perkakas adalah baja yang dibuat tidak berukuran besar tetapi

memegang peranan dalam industri-industri. Unsur-unsur
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paduan dalam karbitnya diperlukan untuk memperoleh sifat-

sifat tersebut dan kuat pada temperatur tinggi.

2.2.2 Fasa-fasa yang terjadi pada baja

1. Austenit (γ)

Fasa ini disebut gamma (γ) dan merupakan larutan padat

interstisi karbon dengan sel satuan berupa kubik pemusatan

sisi. Ruang antar atomnya lebih besar dibandingkan ferit dan

fasa ini stabil pada temperatur tinggi, yaitu antara 912°C, pada

besi murni. Kadar karbon maksimum gamma sebesar 2,14%

pada temperatur 1147°C. Pada temperatur stabil austenit

bersifat lunak dan liat sehingga mudah dibentuk. Austenit

merupakan fasa penting sebagai dasar pembentuk fasa-fasa

lainnya dalam proses perlakuan panas termasuk perlakuan

panas pada permukaan baja.

2. Ferit (α)

Fasa ini disebut alpha (α) dan merupakan larutan padat

intersrisi karbon dengan sel satuan berupa kubik pemusatan

ruang. Ruang antar atomnya kecil dan rapat sehingga kelarutan

karbon sangat kecil. Pada temperatur ruang, kadar karbonnya

hanya 0,008% sehingga dapat dianggap besi murni. Kadar

maksimum karbon sebesar 0,02% pada temperatur 727°C,

lunak dan liat. Dibawah mikroskop ferlit terlihat berwarna putih.

Kekerasan dari ferit berkisar antara 140-180 HVN.
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3. Sementit (Fe3C)

Fasa ini disebut karbida besi yang merupakan senyawa kimia

dengan rumus (Fe3C). sel satuan sementit berbentuk

orthorombik. Kadar karbon dalam sementit 6,7% dan senyawa

ini bersifat keras tetapi getas. Pada baja, fasa ini dapat

meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Kekerasan sementit

adalah lebih kurang berkisar antara 800 HVN.

4. Perlit

Perlit adalah campuran sementit dan ferit yang tersebar merata

pada seluruh penampang. Struktur ini barasal dari perubahan

austensit pada pendinginan normal udara setelah melewati

temperature kritis (700°C sampai 900°C). Kekerasan dari perlit

kurang lebih 180-250 HVN.

5. Martensit

Martensit merupakan fasa dimana ferit dan sementit bercampur.

Tetapi bukan dalam lamellar. Fasa ini terbentuk dari austensit

metastabil didinginkan dengan laju pendinginan cepat. Terjadi

hanya presipitasi Fe3C unsur  paduan lainnya tetapi larut

transformasi isothermal pada 260°C untuk membentuk dispersi

karbida yang halus dalam matriks ferit. Martensit bilah terbentuk

jika kadar C dalam baja sampai 0,6% sedangkan di atas 1%

akan terbentuk martensit pelat. Perubahan dari bilah ke pelat
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terjadi pada interval 0,6% < C < 1,08%. Kekerasan dari

martensit lebih dari 500 HVN.

6. Bainit

Bainit merupakan fasa yang terjadi akibat transformasi

pendinginan yang sangat cepat dimana semua unsur paduan

masih larut dalam keadaan padat dan atom karbon tidak

sempat berdifusi keluar. Pada proses pembentukan bainit,

austenit dibiarkan bertransformasi secara isothermal menjadi

ferit dan karbida diatas temperatur MS ( temperatur permulaan

reaksi martensit). Untuk ini diperlukan celup pada air garam

untuk mencegah terbentuknya perlit pada temperatur yang lebih

tinggi. Sehingga akan membentuk sifat bainit yang kuat dan

tangguh. Kekerasan bainit kurang lebih berkisar antara 300 –

400 HVN.

2.2.3 Pengaruh Unsur Paduan pada Baja

Selain karbon pada besi dan baja terkandung kira – kira 0,25% Si, 0,3

– 1,5% Mn dan unsur pengotor lain seperti P, S (2) dan sebagainya. Karena

unsur– unsur  ini tidak memberi pengaruh utama pada diagram fasa tersebut

dapat dipergunakan tanpa menghiraukan adanya unsur – unsur tersebut.

Unsur – unsur tambahan ini dapat memperbaiki sifat – sifat baja, misalnya

adanya silicon dan mangan yang dapat digunakan sebagai deoksider pada

pembuatan besi dan baja.
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Unsur – unsur  yang sering ditambahkan pada baja selain silicon dan

mangan antara lain khrom, nikel, molibden, vanadium, titanium, aluminium

dan unsur - unsur lainnya. Adanya penambahan unsur - unsur lain ini

dimasudkan untuk memperbaiki sifat mekanik (kekuatan, keuletan dan

ketangguhan) baja, sifat tahan korosi, sifat aus dan untuk memperbaiki

mampu keras. Adapun jenis dan pengaruh unsur – unsur paduan pada baja

antara lain:

a. Karbon (C)

Unsur karbon memegang peranan penting dalam pembuatan

baja karbon. Selain untuk menaikan besaran kekerasan,

kekekuan, kemampuan tampa, juga untuk menurunkan

keuletan. Merupakan unsur terpenting untuk baja kontruksi dan

perkakas yang menginginkan daya atau sifat mekanik yang

baik, baja tahan karat dan asam. Meningkatkan kekerasan,

kekakuan, ketahanan aus, kemampukerasan, ketahanan yang

menyeluruh, serta tahan panas.

b. Mangan (Mn)

Unsur Mn terkandung dalam semua bahan besi dalam jumlah

kecil. Sebagai unsur paduan logam pada baja kontruksi dan

perkakas dalam meningkatkan kekuatan, kekerasan dan

ketahanan aus.
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c. Silicon (Si)

Unsur Si terkandung dalam jumlah kecil didalam semua bahan

besi dan baja. Fungsi Si adalah untuk meningkatkan kekuatan,

kekerasan, kemampukerasan, diperkakas secara keseluruhan,

tahan aus, ketahanan terhadap panas dan karat, tetapi juga

mampu menurunkan tegangan, kemampuan tempa dan

kemampuan untuk dilas.

d. Kobalt (Co)

Sebagai unsur paduan dalam baja, kobalt meningkatkan

kekerasan, tahan aus dan tahan panas. Pada maghnet

permanent mengandung kobalt sehingga mempunyai kepekaan

terhadap pemanasan lanjut.

e. Nikel (Ni)

Paduan antara baja karbon dengan nikel akan menghasilkan

logam paduan yang dapat dilas. Unsur nikel meningkatkan

keuletan, kekuatan mampu las, tahan karat. Tetapi menurunkan

regangan panas dan kecepatan pendinginan.

f. Molibdium (Mo)

Kebanyakan dipadu dengan baja dalam ikatan dengan Co, Ni,

dan V. dapat meningkatkan kekuatan tarik, batas rentang

kemampuan temper menyeluruh, ketahanan panas, batas

kelelahan, menurunkan kerapuhan.
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g. Vanadium (V)

Mempunyai pengaruh seperti Mo dalam baja. Dapat

meningkatkan kekuatan, batas rentang keuletan, kekuatan

panas dan ketahanan lelah. Unsur V dalam baja mempunyai

keistimewaan yaitu dapat menurunkan kepekaan terhadap

sengatan panas yang melewati batas pada perlakuan panas.

h. Titanium

Memiliki kekuatan yang sama seperti baja dalam

mempertahankan.Hingga suhu 400 0C, sehingga banyak

dipakai sebagai bahan kawat las. Paduan antara baja karbon

dengan titanium akan memepunyai sifat kekerasan yang tinngi.

Baja-titan banyak diminati sebagai bahan dalm industri,

kendaraan perang, kapal udara dan elemen-elemen yang

memebutuhkan kekuatan tinggi dan ringan.

i. Aluminium (Al)

Unsur Al terkandung dalam jumlah yang kecil pada baja.

Tujuannya yaitu sama dengan Si, untuk memberikan keuletan

dan kemampuan di perkakas serta meningkatkan daya tahan

terhadap korosi.

2.2.4 Diagram Fasa Fe – C

Diagram kesetimbangan besi karbon merupakan salah satu cara yang

digunakan untuk mengetahui sifat baja, besi karbon terdiri atas dua bagian
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yaitu baja (steel) dan besi (iron). Pembagian ini didasarkan atas kandungan

karbon yang dimiliki yaitu baja yang mengandung kurang dari 2 ℅ wt C

disebut dengan hypoeutectoid dan baja yang mengandung lebih dari 0,83 ℅

wt C sampai dengan 2 % wt C disebut dengan hypereutectoid.

Pemanasan pada temperatur 723 0 C dengan komposisi 0,68 % wt

disebut dengan eutectoid. Apabila dilakukan pemanasan sebelum mencapai

titik eutectoid, pada titik hypoeutectoid memiliki fasa terbentuk perlit dan ferit.

Sedangkan dibawah hypereutectoid mempunyai fasa perlit dan sementit.

Pemanasan melewati garis eutectoid, terjadi perubahan fasa perlit menjadi

fasa austenit.

Gambar 2.1. Diagram kesetimbangan Besi Karbon (Fe-C)
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2.2.5 Diagram fasa Fe-Mn

Pada tahun 1882, Robert Hadfield menemukan Baja mangan

austenit yang mengandung 1,2 % berat Mn. Menurut V. Lipin (1885)

baja mangan austenit harus mengandung kadar Mangan 10 persen di

bandingkan dengan kadar karbon 1 persen.

Gambar 2.2. Diagram Fasa (Fe-Mn)

Pada Gambar 2.2. diagram fasa Fe-Mn, andaikan fasa baja

mangan (Fe-Mn) 8 % wt Mn di heat treatment sampai 1050 0 C. Fasa yang

terjadi fasa austenit dengan struktrur kristal Face Center Cubic (FCC) dan

kemudian diturunkan temperaturnya menjadi 769 0 C sampai titik kritis

sebagian fasa Fe dan sebagian menjadi fasa Fe kondisi fasa austenit lebih
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dominan, dan juga merupakan fasa magnetik dengan kandungan mangan

yang lebih kecil 10 % wt Mn, jika temperatur turun menjadi 600 0 C fasa 

lebih banyak dari fasa α dan jika temperatur menjadi 400 0 C maka fasa α

akan jauh lebih dominan dengan struktur kristal Body Center Cubic (BCC).

2.2.6 Diagram Continuous Cooling Transformation (CCT)

Untuk menggambarkan laju pendinginan yang tidak dalam

kondisi keseimbangan biasanya dideskripsikan dalam diagram yang

dikenal dengan diagram Continuous Cooling Transformation (CCT).

Dimana diagram pendinginan kontinyu atau CTT dapat dilihat pada

gambar 2.2

Gambar 2.3. Continuous Cooling Transformation (CCT)
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Pengamatan gambar 2.3 menunjukkan bahwa bila terjadi

peningkatan laju pendinginan. Hal ini akan menyebabkan perubahan

struktur pada temperature kamar dari campuran ferit-perlit ke

campuran ferit-perlit-bainit dan martensit, ferit-bainit-martensit,

kemudian bainit dan martensit dan akhirnya pada kecepatan

pendinginan yang sangat tinggi struktur akhir yang terbentuk adalah

martensit

2.2.7 Diagram Time Temperatur Transformation (TTT)

Diagram Time Temperatur Transformation (TTT) mirip dengan

diagram Continuous Cooling Transformation (CCT), tetapi proses

pendinginannya berbeda. Proses pembuatan diagram ini dengan

memanaskan baja karbon sehingga mencapai temperatur austenit

kemudian mendinginkan dengan laju pendinginan kontinyu pada

daerah fasa austenit kemudian menahannya untuk waktu tertentu dan

mendinginkan lagi dengan laju pendinginan kontinyu, seperti terlihat

pada gambar 2.4.
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Gambar 2.4. Diagram Time Temperatur Transformation (TTT)

2.2.8 Heat treatment (perlakuan panas)

Heat treatment adalah salah satu proses untuk mengubah struktur

logam dengan jalan memenaskan spesimen pada elektri trance (tungku)

pada temperature rekristalisasi selama periode waktu tertentu kemudian

didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, oli dan solar yang

masing-masing mempunyai kerapatan pendinginan yang berbeda-beda. Ada

beberapa macam heat treatment (perlakuan panas) diantaranya adalah:

1. Quenching (pengerasan)

Quenching adalah proses pendinginan yang dilakukan

secara cepat pada logam setelah mengalami perlakuan

panas. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan kondisi
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larutan padat yang telah terbentuk. Lamanya pencelupan

dilakukan sampai suhu paduan sama dengan suhu media

celup. Dengan adanya pendinginan cepat maka pemisahan

fasa kedua dari larutan padatnya akan dapat dicegah

sehingga pada temperatur yang jauh lebih rendah, paduan

berada dalam keadaan larutan padat jenuh dengan tidak

stabil. Selain itu atom-atom yang teratur jadi perangkap dan

tidak memiliki kesempatan untuk berdifusi. Hal ini yang terjadi

adalah dengan terperangkapnya atom-atom terlarut maka

akan terbentruk daerah-daerah kosong yang didorong untuk

mempromosikan terjadinya difusi temperatur rendah yang

diperlukan untuk pembentukan zona. Banyaknya daerah kisi

kosong yang dihasilkan akibat proses pencelupan tersebut

dipengaruhi oleh media pencelupan dan ukuran bentuk

produk. Media pencelupan yang paling sering dipakai adalah

air dan oli.

2. Annealing

Proses annealing atau melunakan baja adalah proses

pemanasan baja di atas temperatur kritis (723 0C) selanjutnya

dibiarkan beberapa lama sampai temperatur merata disusul

dengan pendinginan secara perlahan-lahan sambil dijaga agar

temperatur bagian luar dan dalam kira-kira sama hingga
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diperoleh struktur yang diinginkan dengan menggunakan

media pendingin udara.

Tujuan proses annealing yaitu:

a. Melunakan material logam

b. Menghilangkan tegangan dalam atau sisa

c. Memperbaiki butir-butir logam

3. Aging (pengerasan penuaan)

Pada tahap penuaan, larutan padat lewat jenuh yang

tidak setabil untuk jangka waktu tertentu akan mengendap

kembali membentuk endapan fasa kedua. Atom-atom yang

ada bergerak dan mulai membentuk susunan fasa yang lebih

setabil setelah sebelumnya membentuk endapan fasa transisi

terlebih dahulu. Pembentukan fasa kedua ini mulai proses

nukleisasi dan pertumbuhan fluktuasi. Berdasarkan laju

pembentukan endapan tersebut dikendalikan oleh migrasi

atom sehingga endapan akan meningkatkan dengan naiknya

temperatur penuaan. Endapan yang terjadi akan semakin

halus jika temperatur penuaan menurun dan peningkatan

kekerasan peduan yang berarti akan terjadi jika ada dispersi

dari endapan tersebut. Bila pada temperatur tertenu, penuaan

berlangsung terlalu lama maka akan terjadi pengkasaran

endapan (endapan yang halus larut kembali sementara yang

kasar bertambah besar) sehingga jumlah pertikel halus yang
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terdispersi dalam jumlah banyak secara berangsur-angsur

akan digantikan oleh partikel kasar yang besar. Kejadian ini

membuat paduan bertambah lunak dan dalam hal ini dikatakan

bahwa paduan berada dalam kondisi over aging (penuaan

berlebihan).

Berdasarkan temperatur, proses penuaan dibagi menjadi

dua bagian, yaitu:

a. Artificial aging (penuaan buatan)

Yaitu proses penuaan yang dilakukan pada

temperatur diatas temperatur kamar sehingga

menyebabkan endapan lebih cepat.

b. Natural aging (penuaan alami)

Yaitu proses penuaan yang terjadi pada suhu

kamar (27 0C).

2.2.9 Sifat mekanik bahan

Sifat mekanik bahan adalah lemampuan bahan untuk menahan beban

yang dikenakan  pada bahan, sifat ini meliputi antara lain:

a. Elastisitas (Elasticity)

Adalah kemampuan suatu benda untuk kembali kebentuk

semula tanpa deformasi plastis.

b. Keliatan / keuletan (Ductility)

Keliatan merupakan ukuran deformasi elastis tertinggi yang

dialami bahan tanpa patah.
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c. Kekerasan (Hardness)

Kekerasan adalah ketahanan bahan terhadap penetrasi pada

permukaan atau ketahaan bahan terhadap deformasi plastis pada

baja, kekerasan berbanding lurus dengan kekuatan.

d. Ketangguhan (Toughness)

Ketangguhan adalah kapasitas atau kemampuan bahan yang

menyerap energi sampai patah.

e. Ketahanan korosi (Corrossion Resistance)

Adalah kemampuan suatu benda untuk menahan korosi.

f. Mampu mesin (Machine Ability)

Adalah kemampuan suatu benda untuk dikerjakan dengan mesin

seperti :

bubut, frais dan bor.

g. Mampu las (Weld Ability)

Adalah kemampuan logam untuk dilas.

h. Kekuatan (Strength)

Adalah kemampuan suatu benda untuk menahan gaya yang

bekerja atau

kemampuan beban menahan deformasi.

i. Kegetasan (Britleness)

Kegetasan adalah sifat benda yang mudah retak atau pecah yang

merupakan kebalikan dari keliatan.
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2.2.10 Sifat fisis bahan

Pengertian sifat fisis bahan yaitu bagaimana keadaan bahan itu bila

mengalami peristiwa fisika, misalnya keadaan bahan ketika terkena pengaruh

panas. Karena panas yang diterimanya pada suhu tertentu bahan akan

mencair atau hanya mengalami perubahan bentuk dan ukuranya. Perubahan

bentuk ini dapat mempengaruhi perubahan fasa yang ada didalam bahan

tersebut.

Pada sifat fisis disini akan dibahas tentang struktur mikro, untuk

mengetehui struktur mikro dengan menggunakan mikroskop. Benda uji harus

diratakan terlebih dahulu dan diproses sampai mengkilap, kemudian baru

dietsa dengan larutan yang sesuai.

Dengan mikroskop dapat dilihat struktur mikro dan dapat ditentukan

secara fotografis. Gambar tersebut dapat menunjukan fasa dan memberikan

suatu kesimpulan dari komposisi bahan.


