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RINGKASAN

Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia
industri sebab  adanya  teknologi  akan  menghasilkan  produk  industri
yang  berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing di pasaran. Selain itu
teknologi dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dalam proses
pembuatan atau dalam rekayasa suatu material. Dengan  demikian
teknologi  yang  berkaitan  dengan  penyediaan  material baru  dan
karateristiknya  dapat  meningkatkan  jumlah  pilihan  material  yang
cocok.

Material yang dipakai adalah baja karbon rendah sesuai uji
komposisi, kadar karbon 0,223%. Pengamatan dilakukan dalam dua
tahap yaitu, sebelum dan setelah proses quenching kemudian
annealing, pengamatan meliputi komposisi kimia, harga tarik, dan
harga impact.Tujuan penelitia untuk mengetahui perubahan, harga
tarik dan harga impact baja karbon rendah akibat quenching kemudian
annealing.

Baja karbon ini termasuk dalam kategori baja hypoeutectoid ( C < 0,8
% ). Berdasarkan hasil pengujian tarik, diperoleh harga regangan raw
materialnya adalah sebesar 32.78 %, kemudian setelah mengalami
quenching dilanjutkan annealing  didapat harga Regangan rata - rata
sebesar 43.7 %.  maka mengalami peningkatan keuletan 43 % dari raw
materialnya, disebabkan terbentuknya struktur ferit yang bersifat ulet,
serta mengalami peruncingan pada ujung patahan yang juga dibarengi
dengan pertambahan panjang ( pemuluran ). Berdasarkan hasil pengujian
impact, diperoleh harga rata -  rata raw materialnya 0,952 j/mm2,
kemudian setelah mengalami quenching dilanjutkan annealing menjadi
1,3623 j/mm2 Dapat disimpulkan bahwa baja karbon setelah mengalami
quenching dilanjutkan annealing maka tingkat ketangguhan akan
bertambah yang disebabkan terbentuknya struktur perlit yang bersifat
tangguh, serta hasil patahan setelah quenching dilanjutkan annealing  t
lebih kasar dan berserabut.

Kata-kata kunci :Baja karbon, heat treatment,Quenching,annealing
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=    tegangan tarik      (N/mm2)

=    beban       (N)

=    luas penampang     (mm2)

=    regangan      (%)

=    pertambahan panjang     (mm)
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=   Jari-jari pusat putar ke titik berat pebentur  (m)

=   Sudut kedudukan awal ayunan   ( )

=   Sudut kedudukan akhir ayunan   ( )

=   luas penampang patahan    (mm²)
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BAB I

BAB   1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia

industri sebab  adanya  teknologi  akan  menghasilkan  produk  industri

yang  berkualitas tinggi   sehinga   mampu   bersaing   dipasaran.   Selain

itu   teknologi   dapat mengoptimalkan  sumberdaya  manusia  juga  dalam

perkembangan  teknologi baru dalam proses pembuatan atau dalam

rekayasa suatu material.

Pemilihan material sangat diperlukan pada saat ini yang

hubungannya dengan kemajuan teknologi di bidang industri.

Untuk mendapatkan suatu material yang sesuai dengan yang

diinginkan, diperlukan suatu proses untuk membentuk material yang

mempunyai sifat-sifat fisis dan mekanis yang juga sesuai dengan

fungsi dan kondisi yang diinginkan tersebut. Dengan proses-

proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan material yang

lebih baik dibanding dengan material aslinya (raw material),

seperti meningkatkan kekuatan, kekerasan, keuletan, ketangguhan,

ketahanan terhadap korosi dan sebagainya. Dan untuk

mengetahuinya perlu diadakan penelitian terhadap material

yang akan digunakan dengan menganalisis sifat – sifat fisis dan

mekanis sehingga dapat diketahui bahwa material tersebut

cocok untuk kondisi sesuai dengan fungsinya.
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Produksi barang yang bermutu dan berkualitas sangat

diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas. Dalam

bidang permesinan penggunaan material logam sangat dominan,

terutama dalam pembuatan perkakas, konstruksi, spare part  dan

sebagainya.

Pada saat ini baja merupakan material yang paling banyak

digunakan sebagai bahan industri, karena baja mempunyai sifat-

sifat fisis dan mekanis yang bervariasi. Yaitu bahwa baja memp unyai

sifat dari yang paling lunak dan mudah dibentuk sampai yang paling

keras. Dan faktor yang menyebabkan mengapa baja menjadi

pilihan utama dalam pemilihan material bahan industri karena baja

memiliki nilai ekonomis.

Sifat baja itu sendiripun dapat dibentuk dengan mudah. Salah

satunya dengan proses heat treatment  yang dapat membentuk

(merubah) sifat baja dari yang mudah patah menjadi lebih kuat dan

ulet atau juga dapat merubah sifat baja dari yang lunak menjadi

sangat keras dan sebagainya. Proses heat treatment  itu sendiri

merupakan salah satu bagian dari proses produksi, namun heat

treatment ini hendaknya dipandang terpisah dari rangkaian

proses produksi. Heat treatment  merupakan proses kombinasi

antara pemanasan dan pendinginan terhadap logam atau paduan

dalam keadaan padat dalam jangka waktu tertentu yang

dimaksudkan untuk memperoleh sifat-sifat tertentu pada logam

atau paduan. Pembentukan sifat-sifat inilah yang sangat
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diperlukan untuk memperoleh material bahan industri yang betul-

betul sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.

Penggunaan baja karbon rendah dalam penelitian ini lebih

disebabkan karena baja karbon rendah memiliki keuletan tinggi dan

mudah dimachining, tetapi kekerasannya rendah dan tidak tahan

aus. Baja ini tidak dapat dikeraskan dengan cara konvensional

karena kadar karbonnya yang rendah, sehingga dilakukan proses

proses perlakuan panas yang diterapkan untuk menghasilkan benda

kerja yang lebih keras dan ulet.

1.2. Perumusan Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan lebih

terfokus, tanpa melebar kepada permasalahan yang lain, maka

perlu sekali dibatasi permasalahan yang akan diteliti. Batasan-

batasan tersebut antara lain:

a) Material yang dipakai adalah baja karbon rendah  sesuai uji

komposisi kimia yaitu kadar karbon 0,223%.

b) Pengamatan dilakukan dalam dua tahap yaitu, tahap

pengamatan bahan sebelum proses heat treatment dan tahap

pengamatan bahan setelah proses heat treatment.

Pengamatan bahan sebelum proses meliputi pengamatan

struktur kimia, harga kekuatan tarik, dan harga kekuatan

impact. Pengamatan bahan setelah proses meliputi

pengamatan harga kekuatan tarik, dan harga kekuatan impact.
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c) Pendinginan dengan 2 cara yaitu quenching menggunakan

media air danannealing.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memahami perubahan kekuatan impact baja karbon rendah

(C=0,223) akibat quenching yang dilanjutkan annealing.

2. Memahami perubahan kekuatan tarik baja karbon rendah

(C=0,223) akibat quenching yang dilanjutkan annealing.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian tersebut dibagi menjadi dua,

yaitu :

a) Manfaat langsung

Dapat  diketahui  secara  langsung , harga uji Impact, harga

uji tarik dan Komposisi Kimia sehingga mendapatkan sifat

material yang lebih ulet dan tangguh.

b) Manfaat tak langsung

Data-data hasil penelitian dapat diambil manfaat

bagi produsen sebagai masukan dan referensi untuk

pengembangan produk yang lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian Tugas Akhir ini,

penulismenyusun dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, perumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Meliputi tinjauan pustaka, klasifikasi baja

karbon,fasa pada sistem besi karbon,  diagram

transformasi untuk pendinginan, pembentukan struktur

pada diagram transformasi pendinginan, pengaruh

unsur paduan pada baja, pengerasan baja

(hardening),proses pendinginan, holding time (waktu

tahan) dan sifat fisis serta mekanis bahan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Meliputi persiapan benda uji atau spesimen,

bentuk dan pemotongan benda uji, pemolesan,

pengetsaan, pengujian komposisi kimia, heat treatment

yang dilanjutkan quenching, annealing , pegujian tarik

dan impact.

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang data-data pengujian

komposisi kimia, pegujian tarik dan impact. Data-data

yang ditulis adalah data yang diperoleh melalui

pengujian terhadap benda uji berupa baja karbon
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rendah, kemudian membahas mengenai hasil

penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan dasar

teori yang baku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada  bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan yang

berupa data kuantitatif    dari    hasil    pengujian    dan

pembahasannya serta memberikan saran-saran yang

bermanfaat bagi sebuah penelitian.


