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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan diciptakannya teknologi adalah untuk mempermudah

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat dirasakan dan

dibuktikan dengan semakin mudahnya manusia melakukan sesuatu untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Terlepas dari dampak negatif yang timbul akibat

penemuan dan penciptaan teknologi yang baru, sains dan teknologi sangat

dibutuhkan oleh manusia. Sebagai contoh suatu perusahaan atau lembaga akan

sangat kesulitan jika dalam ruang kerja tidak terdapat perangkat komputer untuk

menyelesaikan tugas dan pekerjaan kantor maupun perusahaan. Kemajuan

teknologi sekarang ini telah menghasilkan berbagai kreasi dalam segala hal yang

bertujuan memudahkan segala aktifitas manusia. Ada berbagai sarana transportasi

tersedia, mulai dari darat, udara, dan laut. Kendaraan yang diproduksi massal di

negara kita umumnya kendaraan darat, salah satunya sepeda motor. Sepeda motor

diproduksi agar dapat memudahkan pekerjaan manusia, maka diharapkan

komponen sepeda motor didesain secara efektif dan efisien serta menggunakan

material komponen yang berkualitas dan tahan lama [1].

Pada saat proses pembakaran yang terjadi di dalam silinder, tenaga yang

dihasilkan oleh gas pembakaran sangatlah tinggi. Jika piston dan kelengkapannya

tidak mampu menahan daya ledak dari proses pembakaran tersebut, dapat

dipastikan kalau piston dan connecting rod (batang piston) dapat pecah. Untuk itu

agar tidak terjadi kejadian tersebut maka kita diharuskan mengetahui kekuatan

dari connecting rod tersebut dalam meneruskan tenaga dari proses pembakaran

menuju poros engkol agar diubah dari tenaga tranlasi menjadi tenaga putar.

Connecting rod juga dimaksimalkan untuk mampu menahan gaya dari berat

piston dan hasil pembakaran dalam silinder. Akibat gaya tersebut connecting rod

menerima beban aksial dan lentur sehingga connecting rod harus mampu

menerima beban tersebut [1].
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Connecting rod dikenai keadaan beban yang komplek. Ini mengalami

tinggi siklik banyak urutan 108-109 siklus, yang berkisar dari beban tekan tinggi

akibat pembakaran, untuk beban tarik tinggi karena inersia. Oleh karena itu, daya

tahan ini komponen sangat penting. Karena faktor-faktor ini, batang penghubung

telah menjadi topik penelitian untuk berbagai aspek seperti teknologi produksi,

bahan, kinerja simulasi, kelelahan, dll [2].

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme terjadinya

kegagalan connecting rod sepeda motor 2 langkah. Pada kasus ini kegagalan

terjadi pada bagian small end connecting rod. Kegagalan connecting rod biasanya

terjadi karena kelelahan dari material connecting rod. Untuk mengetahui

penyebab kegagalan dari material connecting rod, dilakukan berbagai pengujian.

Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian sifat mekanik, pengujian

komposisi kimia, dan pengujian struktur mikro. Dari pengujian tersebut dapat

diketahui nilai kekerasan dari connecting rod, unsur penyusun connecting rod dan

struktur mikronya. Pengujian ini akan digunakan untuk mengetahui sifat-sifat

material dan dari pengujian ini dapat digunakan untuk mengetahui penyebab

kegagalan dari connecting rod.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Komponen connecting rod merupakan komponen yang menerima beban

mekanik dan panas yang tinggi karena hasil pembakaran. Connecting rod yang

menerima tekanan hasil pembakaran, akan mendapatkan beban maksimal yang

jika tidak mendapatkan perlakuan yang sebenarnya akan mudah mengalami

kegagalan. Masalah terjadi pada small end connecting rod yang mengalami

deformasi dan mengakibatkan suara mesin menjadi kasar. Oleh karena itu penulis

ingin mengetahui penyebab dari kegagalan connecting rod motor 2 tak serta

perubahan komposisi, struktur mikro, dan kekerasan yang terjadi.
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1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui mekanisme kegagalan connecting rod

b. Mengetahui karakteristik (struktur dan sifat) connecting rod baru dan

lama.

1.4 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah yang diambil pada Tugas Akhir ini adalah:

a. Tidak membahas tentang perpindahan panas yang terjadi pada proses

pembakaran.

b. Beban-beban yang terjadi pada struktur connecting rod adalah dari daya

maksimal motor yang didapatkan dari sumber/referensi.

c. Connecting rod yang digunakan adalah connecting rod sepeda motor.

Dalam hal ini peneliti menggunakan connecting rod sepeda motor 2 tak.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir

adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu metode yang dipergunakan dalam penelitian

ilmiah yang dilakukan dengan membaca dan mengolah data yang

diperoleh dari literatur. Data yang dibaca dan diolah adalah data yang

berhubungan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para

peneliti sebelumnya tentang:

a. Material connecting rod

b. Sifat mekanik dari connecting rod

c. Standard ASTM, JIS, dan lain lain untuk connecting rod

2. Pengamatan kondisi connecting rod secara visual

a. Membandingkan antara kondisi connecting rod baru dengan

connecting rod yang lama (yang mengalami kegagalan).

b. Pengecekan secara visual pada connecting rod mengenai penyebab

kegagalan
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3. Studi lapangan dan percobaan

Metode ini dilakukan dengan mengamati kondisi real dilapangan serta

melakukan pengujian pada benda uji.

a. Analisa struktur mikro/Metallography

b. Analisa komposisi kimia connecting rod.

c. Analisa uji kekerasan

4. Bimbingan

Bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan masukan dari

dosen pembimbing serta koreksi tehadap kesalahan-kesalahan yang terjadi

dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Buku Tugas Akhir disajikan dalam 5 bab. Bab I Pendahuluan berisi

tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode

penulisan dan sistematika penulisan. Bab II Dasar Teori berisi tentang landasan

teori yang berkaitan dengan analisa kegagalan pada Connecting rod pada sepeda

motor 2 langkah 110 CC. Bab III Metode Penelitian berisikan tentang persiapan

pengujian, proses pembuatan spesimen, peralatan dan bahan yang digunakan,

serta pengujian kekerasan dan mikrografi. Bab IV Hasil dan Analisis berisikan

tentang data-data hasil pengujian dan analisa data berdasarkan teori yang ada. Bab

V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil analisis

pada bab-bab sebelumnya. Laporan Tugas Sarjana ini diakhiri dengan daftar

pustaka dan lampiran.
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BAB II

URAIAN UMUM

2.1 Connecting Rod

Dalam mesin piston, connecting rod digunakan untuk menghubungkan piston

dengan crankshaft atau poros engkol. Bersama-sama dengan poros engkol membentuk

sebuah mekanisme yang mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi. Gambar

2.1 menunjukkan connecting rod dari jenis kendaraan sepeda motor.

Gambar 2.1 Connecting Rod Sepeda Motor [1]

2.1.1 Bagian-bagian dan Persyaratan Connecting Rod

Connecting rod berfungsi untuk menghubungkan piston ke poros engkol dan

selanjutnya meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh piston ke poros engkol. Bagian

ujung connecting rod yang berhubungan dengan pena piston disebut small end dan yang

berhubungan dengan poros engkol disebut big end. Gambar 2.2 menunjukkan penampang

dari connecting rod.
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Gambar 2.2 Penampang Connecting Rod [3]

Ukuran standar dari connecting rod untuk setiap sepeda motor berbeda-beda

sesuai dengan beban yang dihasilkan (sesuai standart pabrikan). Untuk connecting rod

sepeda motor Yamaha 2-tak memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Large-End Thickness 5. Small-End Bore Diameter

2 . Large-End Bore Diameter 6. Small-End Thickness

3. Large-End Outline Diameter 7. Chamfer

4. Small-End Outline Diameter 8. Distance of Two Center Lines
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Tabel 2.1 Dimensi Connecting Rod Sepeda Motor 2 Langkah [3]

2.1.2 Beban yang Diterima Connecting Rod

Pada umumnya, connecting rod dibuat menggunakan proses casting atau forging

dan menerima beban yang bervariasi, seperti [2]:

 Beban kompresi pada arah longitudinal. Kerusakan yang terjadi pada

connecting rod disebabkan oleh stress, yang dihasilkan dari beban kompresi

yang besar dan terjadi pada saat pembakaran di ruang bakar.

 Beban tarik yang lain, seperti perubahan kecepatan pada piston.

 Beban bending pada lengan connecting rod, seperti pada saat pergerakan

osilasi dari poros pin small end maupun big end.

Frekuensi dari peningkatan beban dengan cepat tergantung pada meningkatnya

putaran dari mesin. Dalam banyak kasus, kegagalan dari mesin dikarenakan oleh

rusaknya connecting rod dan kadang kadang kerusakan terjadi pada lengan dari

connecting rod maupun pada small end dan big end [7].

Oleh karena itu, batang torak harus dibuat seringan mungkin agar massa

kelembamannya kecil, dan tahan terhadap tekukkan, tekanan maupun puntiran dengan

demikian biasanya konstruksi batang torak dibuat dengan profik “I“, karena bentuk ini

mempunyai kekuatan yang tinggi dan stabil serta bobotnya relative kecil [7].

Thickness Bore Size
Center

DistanceBig End Small End Big End Small End

15.9 14 Ø 26 Ø 16 93.3

Satuan dalam milimeter (mm)
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2.2 Material Connecting Rod

Connecting rod terbuat dari baja. Adapun beberapa jenis baja yang sering

digunakan untuk material connecting rod antara lain:

2.2.1 Baja Karbon Medium (Medium Carbon Steel)

Medium carbon steels atau baja karbon medium mengandung 0,2 – 0,6 % karbon

dan digunakan untuk kekuatan yang lebih tinggi dibanding baja karbon rendah. Aplikasi

untuk baja ini adalah misalnya untuk crankshafts dan connecting rod. Kebanyakan

pabrikan sepeda motor dengan kapasitas (cc) yang kecil menggunakan baja ini sebagai

bahan untuk membuat connecting rod. Dimana jenis baja ini sangat murah jika

dibandingkan dengan baja yang lain [7]. Sifat mekanik dari baja karbon medium adalah

sebagai berikut:

- Kekuatan lebih besar dibanding baja karbon rendah

- Keuletan lebih kecil dibanding baja karbon rendah

- Mampu las kurang baik

- Dapat dikeraskan dengan transformasi martensitik

Gambar 2.3 Struktur Mikro Baja Karbon Medium [4]

ferit

perlit
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Gambar 2.3 menunjukkan struktur mikro dari baja karbon medium. Dimana

warna putih dibatas butir adalah ferit eutektoit dan bagian yang berwarna hitam adalah

perlit. Sifat mekanik dari baja karbon medium adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sifat Mekanik Baja Karbon Medium

Properties
Conditions

T (°C) Treatment

Density (×1000 kg/m3) 7.845 25

Poisson's Ratio 0.27-0.30 25

Elastic Modulus (GPa) 190-210 25

Tensile Strength (Mpa) 518.8

25 annealed at 790°C more
Yield Strength (Mpa) 353.4

Elongation (%) 30.2

Reduction in Area (%) 57.2

Hardness (HB) 149 25 annealed at 790°C more

Impact Strength (J)

(Izod)
44.3 25 annealed at 790°C more

Untuk baja ini mendapatkan heat treatment atau perlakuan panasnya antara lain

[5]:

 Annealing, dipanasakan pada temperatur 870o C sampai 910o C daitahn

sampai termperatur yang ditentukan dan didinginkan didalam furnace atau

dapur.



10

 Tempering, dipanaskan pada suhu antara 150oC sampai 200oC tahan selama 1

jam setiap 25 mm dan didinginkan menggunakan udara.

 Quenching, dipanaskan pada temperatur 150 oC - 200 oC, terus sampai suhu

merata di seluruh bagian, rendam selama 1 jam per 25 mm dari bagian dan

dingin dalam udara

2.2.2 Medium Carbon Low Alloy Steels atau Baja Karbon Medium Paduan Rendah

Baja karbon medium paduan rendah adalah keluarga dari ultrahigh strength steels

termasuk SAE 4130, SAE 4140 dan SAE 4340. Baja ini mempunyai sifat mekanik yang

lebih unggul dibandingkan baja karbon biasa yaitu pada kekuatan, kekerasan, kekerasan

pada temperatur tinggi, ketahanan aus, keuletan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan sifat

mekanik tersebut sering diperlakukan dengan heat treatment atau perlakuan panas [6].

Unsur-unsur paduan yang biasa menyertai baja ini adalah krom (Cr), mangan

(Mn), molibdenum (Mo), nikel (Ni) dan vanadium (V) baik sebagai paduan tunggal

maupun gabungan. Unsur ini biasanya membentuk larutan padat (solid solution) dengan

besi dan senyawa logam dengan karbon membentuk karbida. Pengaruh dari paduan

utama tersebut adalah [6]:

 Krom meningkatkan kekerasan, kekuatan, daya tahan aus, dan hot hardness.

Merupakan paduan paling efektif untuk meningkatkan mampu keras. Dalam

jumlah yang besar juga akan meningkatkan daya tahan korosi.

 Mangan meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Mampu keras dengan

perlakuan panas, dapat ditingkatkan dengan bertambahnya Mn.

 Molibdenum meningkatkan keuletan dan hot hardness. Juga meningkatkan

mampu keras dan membentuk karbida yang tahan korosi.

 Nikel meningkatkan kekuatan dan keuletan serta mampu keras, tetapi tidak

sebanyak dengan unsur paduan lain. Dalam jumlah yang besar dapat

meningkatkan daya tahan korosi. Nickel juga merupakan unsur utama selain Cr

untuk stainless steels.
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 Vanadium menghambat pertumbuhan butir logam saat temperatur naik selama

pemrosesan dan perlakuan panas sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan

keuletan baja. Vanadium juga dapat membentuk karbon (karbida) yang dapat

meningkatkan daya tahan korosi.

Pada baja ini menerima perlakuan hot forged pada temperatur antara 1065 sampai

1230 oC. untuk menghindari hasil retakan karena air quenching, part yang di forging

harus didinginkan pelan-pelan di dalam furnace. Sebelum dibentuk atau dimesin, hal

yang sering dilakukan pertama kali adalah di normalize pada suhu 870 sampai 925 oC dan

temper pada suhu 650 sampai 675 oC. Perlakuan ini memberi struktur yang keras dari

medium ke pearlite yang bagus. Proses bentukan untuk baja medium carbon low alloy

steels adalah dipotong, dipukul, dan pembentukan dingin dalam kondisi annealing.

Macam-macam medium carbon low alloy steels dan proses heat treatment adalah sebagai

berikut [6]:

2.2.1.1 Baja SAE 4130

Baja 4130 disebut juga baja kromoli atau baja kromium-molibdenum dimana

besar dari kandungan krom adalah 0,50; 0,80; dan 0,95, sedangkan untuk

kandungan dari molibdenum adalah 0,12; 0,20; dan 0,30.

SAE 4130 adalah baja paduan dengan dan dapat ditingkatkan dari tingkat

kekerasan rendah ke menengah. Ini dimaksudkan untuk mempertahankan

tegangan tarik yang baik, lelah, dan beban impact sampai sekitar 370 °C, namun

memiliki sifat impact yang kurang baik pada suhu kriogenik. Baja ini tidak tahan

terhadap temper. Baja ini biasanya di forging pada suhu 1100-1200 °C sedangkan

untuk suhu finishing tidak boleh di bawah 980 ° C. Tabel 2.3 menunjukkan

macam-macam baja yang termasuk baja kromoli [6]
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Tabel 2.3 Komposisi Paduan Baja SAE 41XX[6]

Baja ini sering digunakan sebagai bilet, bar, batang, untuk proses tempa, plat,

tabung atau pipa, dan pengecoran atau casting. Baja SAE 4130 juga digunakan

untuk membuat connecting rod pada otomotif, engine mounting lugs, poros,

fitting, bushing, roda gigi, baut, as, tabung gas, komponen badan pesawat, saluran

hidrolik, dan bagian mesin lainnya.

Proses heat treatment standar untuk baja SAE 4130 adalah [6]:

 Normalizing: Panas dengan suhu 870 sampai 925 °C dan ditahan untuk

beberapa waktu tergantung dari ketebalan, didinginkan dengan udara

kamar dan tempering pada 480 °C atau diatasnya dapat dilakukan setelah

normalizing untuk menaikan yield strength.

 Annealing: Panas dengan suhu 830 sampai 860 °C dan ditahan untuk

beberapa waktu tergantung dari ketebalan dan didinginkan didalam

furnace.
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 Hardening: Panas dengan suhu 845 sampai 870 °C dan ditahan untuk

beberapa waktu, kemudian menggunakan quench dengan menggunakan

air atau pada temperatur 860 sampai 885 °C ditahan beberapa lama dan

dilanjutkan dengan quenching di medium oli. Penahanan untuk beberapa

waktu tergantung dari ketebalan benda.

 Tempering: ditahan setidaknya 1 sampai 2 jam pada suhu 200 sampai 700

°C, menggunakan pendinginan udara atau air, temperature dan waktu

tempering tergantung pada kekerasan atau kekuatan yang diinginkan.

Tabel 2.4 Pengaruh Temperatur Temper dan Media Quench terhadap Sifat

Mekanik Baja SAE 4130 [6]
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2.2.1.2 Baja SAE 4340

Baja SAE 4340 adalah baja paduan medium dengan kandungan karbon 0.4 %,

krom 0.50-0.80 %, dan molibdenum 0.25 %. Baja 4340 selalu di forging pada

1065 sampai 1230 oC. setelah di forging, bagian yang di forging didinginkan

dengan udara pada tempat yang kering. Daya tahan permesinan dari baja 4340

adalah 55% material cold-drawn dan 45% untuk material annealed. Baja 4340

memiliki karakteristik bagus untuk pengelasan tetapi harus menggunakan welding

rods dengan komposisi yang sama.

Baja ini sering digunakan sebagai bahan pembuat billet, bar, forging, sheet,

tubing dan welding wire. Juga diproduksi sebagai light plates dan castings.

Aplikasi yang sering menggunakan baja ini adalah baut, skrup, roda gigi, pinion,

poros, crankshaft, connecting rod dan komponen tertentu pada pesawat terbang.

Proses heat treatment standar yang diaplikasikan untuk baja 4340 adalah[6]:

 Normalizing: Panas yang digunakan dari 845 sampai 900 °C dan ditahan

dalam waktu tertentu tergantung ketebalannya dan menggunakan

pedinginan udara.

 Annealing: Panas yang digunakan dari 830 sampai 860 °C dan ditahan

dalam waktu tertentu tergantung ketebalannya, didinginkan pada suhu

kamar.

 Hardening: Panas yang digunakan dari 800 sampai 845 °C, ditahan

selama 15 menit untuk setiap 25 mm (1 in.) dari ketebalannya (minimal

15 menit). Menggunakan pendingin pelumas/oli dibawah 65 °C, atau

quenching dengan cairan garam pada suhu 200 sampai 210 °C dan di

tahan selama 10 menit, dan kemudian menggunakan pendinginan udara

dibawah 65 °C.
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 Tempering: Ditahan setidaknya 1 sampai 2 jam pada suhu 200 sampai 650

°C dan dinginkan dengan pendinginan udara. Temperatur dan waktu

sangat bergantung pada kekerasan akhir yang diinginkan.

 Stress relieve: setelah proses memperkuat baja, forming atau machining,

baj tersebut mungkin akan dapat mengurangi tegangan sisa pada suhu

650 sampai 675 °C.

 Bake: Untuk menghindari hydrogen embrittlement, plat baja harus dibakar

setidaknya 8 jam pada suhu 185 sampai 195 °C sesegera mungkin setelah

plating.

Tabel 2.5 Pengaruh Temperatur Temper dan Media Quench Terhadap Sifat

Mekanik Baja SAE 4340[6]
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2.3 Proses Produksi Connecting Rod Sepeda Motor

Gambar 2.4 Bagan Produksi Connecting Rod [7]

Pembuatan connecting rod melalui beberapa tahap, seperti yang ditampilkan pada

gambar 2.3. Penjelasan dari bagan tersebut sebagai berikut:

1. Material, pemilihan jenis material sesuai dengan besar kapasitas dari kendaraan.

2. Cutting of Material, memotong besar dan panjang dari material yang sesuai

dengan jenis kendaraan.

3. Hot Forging, setelah pemotongan material dilakukan proses tempa atau hot

forging dimana temperaturnya diatas suhu kristalisasi.

Material

Cutting Of Material

Hot Forging

Heat Treatment (Carburizing, Quenching and Tempering)

Machining

Final Inspection

Machining
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4. Machining, proses yang dilakukan adalah grinding dan triming untuk

mendapatkan ukuran yang tepat sebelum dilakukan heat treatment.

5. Heat Treatment, ada tiga proses yang dilakukan dalam heat treatment

 Carburizing, proses ini dilakukan untuk mendapatkan kekerasan dan

mengurangi keausan hanya pada small end dan big end. Pada connecting rod,

carburizing dilakukan hanya pada small end dan big end karena bagian

tersebut yang mendapatkan beban yaitu beban rolling dan sliding.

 Quenching, proses carburizing yang mencapai suhu austenit didinginkan

melalui proses quenching sehingga didapatkan struktur martensit yang keras.

 Tempering, struktur martensite hasil dari proses quench bersifat keras tapi

britlle, untuk mengatasi agar sifat bahan menjadi tangguh, dilakukan proses

tempering. Proses ini menyebabkan karbon membentuk karbida didalam

martensit sehingga didapatkan martensit yang tangguh walaupun mengurangi

sedikit kekerasannya.

6. Machining, setelah dilakukan proses heat treatment dilakukan proses machining

untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Proses yang digunakan adalah grinding

dan triming.

7. Final Inspection, pemeriksaan akhir untuk mengetahui ada tidaknya cacat karena

produksi sehingga didapatkan hasil yang bisa digunakan oleh konsumen.
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2.4 Mekanisme Kegagalan Connecting Rod

2.4.1 Fatigue

Fatigue atau lelah adalah bentuk dari kegagalan yang terjadi pada struktur yang

terjadi karena beban dinamik yang berfluktuasi dibawah kekuatan luluhnya yang terjadi

dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Retak fatigue biasanya bermula dari

permukaan yang merupakan tempat beban berkonsentrasi. Fatigue menyerupai patah

getas yaitu ditandai dengan deformasi plastis yang sangat sedikit. Proses terjadinya

fatigue ditandai dengan retak awal, perambatan retak dan patah akhir. Permukaan

fracture biasanya tegak lurus terhadap beban yang diberikan. Dua sifat makro dari

kegagalan fatigue adalah tidak adanya deformasi plastic yang besar dan fracture yang

menunjukkan tanda tanda berupa ‘beachmark’ atau‘camshell’[8].

Fatigue juga dipengaruhi oleh pelumasan. Jika minyak pelumas mengalami

kekurangan kekentalan dan volumenya rendah atau kotor dapat mempercepat proses

terjadinya fatigue. Fatigue karena pelumasan adalah jika bagian sliding tidak dilumasi

akan menciptakan gesekan yang luar biasa yang membutuhkan jumlah kekuatan yang

besar untuk bergerak, slide atau memisahkan mereka. Jika gesekan mencapai tingkat

kritis, panas akan mengeringkan bagian-bagian yang bergesekan dan akan menyebabkan

berubahnya ukuran. Proses lelah akibat rolling dan sliding tergantung pada kekentalan

dan ketebalan lapisan film pelumas antar permukaan rolling. Ketebalan film akan

menambah umur fatigue[9].

Fungsi dari pelumasan itu sendiri adalah [10]:

 Mengendalikan gesekan

 Mencegah keausan

 Mendinginkan mesin

 Mencegah korosi

 Memelihara mesin tetap bersih

 Memaksimumkan kompresi, mempertahankan tekanan
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2.4.2 Hydrolock

Hydrolock adalah deformasi plastis dari connecting rod disebabkan karena air

masuk ke ruang piston. Hal ini biasanya terjadi setelah mobil telah digunakan melalui air

yang dalam seperti jalan pada saat banjir. Jika hanya sedikit air masuk ke dalam mobil

silinder akan membuat knocking dan itu masih dapat diperbaiki apabila air yang ada

didalam engine diambil keluar dan gasket diganti. Tetapi jika air cukup banyak masuk

kedalam engine khususnya ruang bakar dan memenuhi semua ruang pembakaran pada

saat pembakaran akan mengakibatkan bengkok atau snap pada connecting rod. Hydrolock

jauh lebih umum terjadi pada perahu atau kapal laut yang menggunakan engine sebagai

penggeraknya daripada mobil karena kapal laut selalu dioperasikan di air [11].

Jika mesin hydrolock pada saat pengoperasian atau saat mesin hidup, kegagalan

mekanis dapat terjadi. Mode kerusakan yang umum meliputi bengkok atau patahnya

connecting rod, kepala silinder retak, blok mesin retak, kerusakan pada bak mesin atau

carter oil, rusaknya bearing pada connecting rod, gasket rusak, atau kombinasi dari

semuanya.

Gambar 2.5 Ilustrasi dari Hydrolock [12]
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Dari gambar 2.5 dapat dilihat mekanisme terjadinya hydrolock dimana air masuk

ke dalam ruang bakar dan ikut terkompresi oleh piston. Air mempunyai sifat yang

berbeda jika dibandingkan dengan bahan bakar yaitu tidak dapat ditekan dan selama

terjadi proses kompresi, air akan mengunci piston sehingga tidak dapat bergerak sehingga

connecting rod mengalami bengkokan atau patah. Gambar 2.6 menunjukkan connecting

rod yang mengalami kegagalan karena hydrolock.

Gambar 2.6 Connecting Rod Rusak Karena Hydrolock [12]

2.5 Needle Roller Bearing

Needle roller bearing adalah komponen yang dipasang pada connecting rod

(small end dan big end) yang menghubungkan connecting rod dengan piston dan

crankshaft (lihat gambar 2.7) dan merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang

memegang peranan cukup penting karena fungsi dari bantalan yaitu untuk menumpu

sebuah poros agar poros dapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebihan.

Bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya

bekerja dengan baik [13].
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Bantalan yang sering digunakan adalah bantalan gelinding atau disebut juga

bantalan anti gesek. Keuntungan dan kerugian bantalan gelinding adalah sebagai berikut

[13]:

a. Bantalan gelinding pada umumnya lebih cocok untuk beban kecil daripada bantalan

luncur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya.

b. Putaran pada bantalan ini dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen

gelinding tersebut.

c. Karena konstruksinya yang sukar dan ketelitiannya yang tinggi, maka bantalan

gelinding hanya dapat dibuat oleh pabrik-pabrik tertentu saja.

d. Harganya pada umumnya lebih mahal daripada bantalan luncur

e. Untuk menekan biaya pembuatan serta memudahkan pemakaian, bantalan gelinding

diproduksi menurut standar dalam berbagai ukuran dan bentuk

f. Dengan gesekan yang sangat rendah pelumasannya pun sangat sederhana, cukup

dengan gemuk, bahkan pada jenis tertentu yang memakai sil sendiri tidak perlu

pelumasan lagi

g. Meskipun ketelitiannya tinggi, namun karena adanya gerakan elemen gelinding dan

sangkar, pada putaran tinggi bantalan ini agak gaduh dibandingkan dengan bantalan

luncur

Macam-macam bantalan gelinding adalah sebagai berikut [13]:

a. Bantalan gelinding dengan bola (ball bearing)

- Bantalan gelinding bola radial (radial ball bearing)

- Bantalan gelinding bola kontak menyudut ( angular contact ball bearing)

- Bantalan gelinding bola aksial ( thrust ball bearing)

b. Bantalan gelinding dengan roll (roller bearing)

- Bantalan gelinding rol silinder (cylindrical roller bearing)

- Bantalan gelinding rol jarum (needle roller bearing)

- Bantalan gelinding rol tirus (tapered roller bearing)

- Bantalan gelinding rol lengkung (spherical roller bearing)
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Sebuah bantalan rol jarum atau needle roller bearing adalah bantalan yang

menggunakan rol silinder kecil. Mereka digunakan untuk mengurangi gesekan

permukaan berputar. Bantalan jarum memiliki luas permukaan besar yang berada dalam

kontak dengan permukaan luar bantalan dibandingkan dengan bantalan bola. Selain itu

ada clearance ditambahkan kurang (selisih antara diameter poros dan diameter bantalan)

sehingga mereka jauh lebih kompak. Struktur khas terdiri dari sebuah ras dalam (atau

kadang-kadang hanya poros a), kandang jarum yang berorientasi dan berisi rol jarum, rol

jarum itu sendiri, dan ras luar. Bantalan jarum radial rol silinder dan menggunakan sejajar

dengan sumbu poros. bantalan jarum Thrust yang datar dan menggunakan pola radial

jarum [13].

Bantalan jarum banyak digunakan dalam komponen mesin seperti pivots rocker

arm, pompa, kompresor, dan transmisi. Poros penggerak kendaraan roda belakang

biasanya memiliki sedikitnya 8 bantalan jarum (4 di setiap sendi U) dan sering kali lebih

jika sangat panjang, atau beroperasi di lereng curam [13]. Gambar dari needle roller

bearing untuk small end connecting rod akan ditampilkan pada gambar 2.7 sebagai

berikut:

Gambar 2.7 Needle Roller Bearing pada Small End Connecting Rod [14]



23

2.6 Pengujian Material

2.6.1 Pengujian Komposisi Kimia

Pengujian komposisi kimia bertujuan untuk mengetahui kandungan unsur-unsur

pada material. Pengujian komposisi menggunakan spektrometer. Setiap unsur yang

terkandung dalam suatu material akan memberikan pengaruh pada material tersebut, baik

dari kekerasan (hardness), kekuatan (strength), keuletan (ductility), kelelahan (fatique)

maupun ketangguhan (toughness). Dengan mengetahui komposisi kimia dari suatu

material maka dapat diketahui sifat atau karakteristik dari material tersebut dan

dibandingkan dengan referensi [15] .

2.6.2 Pengujian Kekerasan

Uji kekerasan berfungsi untuk mengetahui nilai kekerasan dari material uji.

Kekerasan suatu bahan merupakan kemampuan bahan dalam menghambat deformasi

plastik yang terjadi (dalam bentuk lekukan kecil atau goresan). Uji kekerasan ada 3,

yaitu [15]:

1. Kekerasan Goresan (Scracth Hardness)

Proses pengukuran kekerasan goresan adalah dengan mengukur kedalaman atau

lebar goresan pada permukaan benda uji yang dibuat oleh jarum penggores yang terbuat

dari intan dan diberi baban terbatas.

2. Kekerasan Pantulan (Rebound Hardness)

Proses pengukuran kekerasan pantulan dilakukan dengan cara menjatuhkan

penumbuk ke permukaan logam. Alat uji kekerasan pantulan yang sering dilakukan

adalah Skeleroskop Shore dimana nilai kekerasannya dinyatakan dengan tinggi lekukan

atau tinggi pantulan.
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3. Kekerasan Lekukan (Indentation Hardness)

Uji kekerasan ini menggunakan indenter kecil yang dikenakan gaya ke permukaan

benda uji. Dengan penerapan kondisi pembebanan terkontrol. Hasil penetrasi indenter ini

akan menunjukkan kekerasan material tersebut. Jenis uji kekerasan lekukan (Indenter

Hardness) adalah:

a. Uji Kekerasan Vickers

Uji kekerasan Vickers menggunakan penumbuk piramida intan yang dasarnya

berbentuk bujur dangkar. Besarnya sudut antara permukaan-permukaan piramid yang

saling berhadapan adalah 136°. Karena bentuk penumbuknya pyramid, maka pengujian

ini sering dinamakan uji kekerasan piramid intan. Angka kekerasan piramid intan (DPH)

atau angka kekerasan Vickers (VHN atau VPH) didefinisikan sebagai beban dibagi luas

permukaan lekukan. DPH dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut [15]:

22 L

1,875)2/sin(2


L

P
VHN


(1)

Dimana: P = beban yang diterapkan (Kg)

L = panjang diagonal rata-rata (mm)

Ө = sudut antara permukaan intan yang berhadapan (136°)

Uji kekerasan Vickers banyak digunakan pada penelitian, karena metode ini

memberikan hasil yang berupa skala kekerasan yang kontinyu untuk satu beban tertentu

dan dapat digunakan pada logam yang sangat lunak yang mempunyai DPH 5 hingga

logam yang sangat keras dengan DPH 1500. Dengan uji kekerasan Brinell atau Rockwell

biasa perlu dilakukan perubahan beban atau penumbuk pada nilai tertentu, sehingga

pengukuran pada suatu skala kekerasan yang ekstrim tidak bisa dibandingkan dengan
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skala kekerasan yang lain. Karena jejak yang dibuat dengan penumbuk piramida serupa

secara geometris dan tidak terdapat persoalan mengenai ukurannya, maka DPH tidak

bergantung pada beban. Kekurangan uji Vickers adalah tidak dapat digunakan pada

pengujian yang rutin karena memerlukan persiapan yang matang baik pada permukaan

benda uji maupun dalam pembacaan diagonal harus benar-benar teliti.

b. Uji Kekerasan Rockwell

Uji ini menggunakan kedalaman lekukan pada beban yang konstan sebagai ukuran

kekerasan. Mula-mula diterapkan beban kecil sebesar 10 kg untuk menempatkan benda

uji. Hal ini akan memperkecil jumlah preparasi permukaan yang dibutuhkan dan

memperkecil kecenderungan untuk terjadi penumbukan ke atas atau penurunan yang

disebabkan oleh penumbuk. Kemudian diterapkan beban yang besar dan secara otomatis

kedalaman lekukan akan terekam pada gage penunjuk yang menunjukkan angka

kekerasan. Penunjuk terdiri dari 100 bagian, masing-masing bagian menyatakan

penebusan sedalam 0,00008 inch.

Berdasarkan nilai dari beban mayor dan minor, ada beberapa uji kekerasan metode

Rockwell, yang sering digunakan adalah Rockwell hardness test (HRC), Rockwell “B”

hardness test (HRB) dan Rockwell “A” hardness test (HRA), Superficial Rockwell:

Rockwell “N” superficial hardness test (HR 30N).

Rockwell Hardness Test HRC adalah pengujian kekerasan dimana pengujian

metode ini indentasinya menggunakan indenter Brale (kerucut) dengan sudut puncak

120° (puncak berbentuk bulat dengan r = 0,2 mm). Beban minor yang digunakan 10 kg,

sedang beban mayor yang digunakan 140 kg, sehingga total beban 150 kg. Beberapa

keuntungan dari metode HRC yaitu digunakan secara luas pada industri karena

pengoperasiannya cepat dan hasilnya dapat secara langsung dibaca pada mesin. Metode

ini sangat cocok untuk pengujian logam yang dikeraskan (hardened metals) dan logam

yang dipanaskan (tempered metal), dan juga material yang mendapat proses flame
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hardening dan induction hardening yang secara normal kekerasannya berada pada 30-70

HRC. Kelemahannya yaitu tidak cocok untuk material lunak dan material dengan

ketebalan di bawah 0.5 mm, karena semua mesin standar didesain dengan kapasitas

beban yang tinggi sekitar 140 kg. Namun, pengujian untuk material tersebut dapat

dilakukan dengan menggunakan mesin khusus yang memiliki kapasitas beban 1-30 kg.

Metode ini hanya cocok untuk bahan-bahan dengan susunan yang homogeny [15].

Rockwell Hardness Test HRB: Metode ini menggunakan bola baja yang dikeraskan

dengan diameter1/16” (1,59 mm) dan juga Brale indenter (indenter kerucut). Beban total

pengujian yang diberikan adalah 100 kg (10±0,2+90KP), yaitu beban minor 10 kg dan

beban mayor 90 kg. Pengujian ini dapat digunakan untuk mengukur kekerasan antara 35-

110 HRB. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur kekerasan baja annealing,

kuningan, perunggu, dan paduan magnesium sebaik mengukur material hardening dan

tempering. Namun, metode ini tidak cocok untuk logam keras dan tidak seakurat metode

Brinell atau Vickers.

Rockwell Hardness Test HRA: Metode ini sama dengan Rockwell hardness test

HRC dan menggunakan indenter yang sama. Perbedaannya adalah metode ini

menggunakan beban hanya 60 kg (10±0,2+50KP). Kekerasan dapat langsung dibaca pada

cakra angka dalam skala A (HRA) setelah beban mayor dipindahkan.

Rockwell “N” Test; Metode ini menggunakan indenter intan kerucut sama seperti

Rockwell Hardness Test HRC. Beban yang diberikan pada material uji adalah 5,30 dan 45

kg(3 kg beban minor), tergantung pada tipe material, ketebalan, dan kedalaman. Mesin

ini banyak digunakan untuk pengujian khusus, seperti pengujian baja nitiriting dan baja

carbonitring, yang lapisan superficialnya kurang dari 0,5 mm. Lapisan decarburizing

juga dapat diuji dengan metode ini [15].
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c. Uji Kekerasan Brinell

Uji kekerasan Brinell pertama kali dikenalkan oleh J.A Brinell pada tahun 1900. Uji

kekerasan Brinell terdiri dari penekanan suatu bola baja (identor) yang dikeraskan

(Hardened Stell Ball) pada permukaan benda uji. Identor bola baja berdiameter 10 mm,

sedangkan untuk bahan yang sangat keras identor terbuat dari paduan karbida tungsten,

untuk memperkecil distorsi identor. Beban uji yang diberikan untuk logam yang sangat

keras adalah 3000 kg, untuk benda yang lunak beban yang digunakan 500 kg untuk

menghindari beban jejak yang dalam. Beban diterapkan selama waktu tertentu, biasanya

30 detik. Permukaan benda uji harus halus, bebas dari debu dan kerak.

Angka kekerasan Brinell (Brinell Hardness number, BHN) dinyatakan sebagai

beban P dibagi luasan permukaan lekukan. Persamaan untuk angka-angka kekerasan

tersebut adalah sebagai berikut:

(

2
22 dDDD

P
BHN





..............................................................................................(2)

Dimana:

P = beban yang diterapkan (kg)

D = diameter bola (mm)

d = diameter lekukan (mm)

t = kedalaman jejak (mm)

Diameter lekukan diukur dengan menggunakan mikroskop daya rendah, setelah

beban tersebut dihilangkan kemudian dicari harga rata-rata dari dua buah pengukuran

diameter pada jejak yang berarah tegak lurus [15].



28

2.6.3 Pengujian Metalografi

Pemeriksaan metalografi dilakukan dengan tujuan mempelajari struktur mikro dari

material uji. Alat yang digunakan dalam metalografi adalah mikroskop optik yang terdiri

dari 3 bagian pokok yaitu[15]:

1. Lensa pemantul (iluminator) yang berfungsi untuk memantulkan permukaan logam.

2. Lensa obyektif yang mempunyai daya pisah yang berfungsi untuk membentuk

bayangan dari material uji.

3. Lensa mata (eyepiece) yang berfungsi untuk memperbesar bayangan yang terbentuk

lensa obyektif.

Proses metalografi diawali dengan pengampelasan dan pemolesan material uji

kemudian dilakukan pengujian tanpa mempergunakan etsa terlebih dahulu, kemudian

dietsa dengan bantuan larutan kimia menggunakan etsa nital untuk baja. Butir-butir

material akan terlihat setelah dilakukan etsa. Proses etsa mula-mula memperlihatkan

batas butir, tetapi lebih lanjut etsa akan memperlihatkan bayangan yang berbeda antara

satu butir dengan butir yang lain, hal ini menunjukkan bahwa larutan etsa tidak mengikis

permukaan logam seluruhnya melainkan sepanjang bidang-bidang kristalografi tertentu

[15].
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Alur Penelitian

Mulai

Penentuan judul

Studi literatur

Pengamatan visual kegagalan pada connecting rod

Hipotesis kegagalan connecting rod

Pengujian connecting rod gagal dan baru

Data uji komposisi kimia kekerasan dan gambar struktur

Pengujian

komposisi kimia

Pengujian

kekerasan

Pengujian

struktur mikro

Pengolahan data, analisis, dan pembahasan dalam penulisan laporan

Kesimpulan dan saran

Selesai
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Penjelasan singkat dari diagram alir (gambar 3.1) penelitian diuraikan dalam paragraf

berikut ini :

 Pemilihan Judul

Penentuan judul dilakukan untuk menentukan topik dan materi apa yang akan

dibahas dalam penelitian ini.

 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mencari materi dan teori yang berhubungan

dengan penelitian ini dan memudahkan dalam menentukan proses yang akan

dilakukan selama penelitian. Materi yang dibutuhkan antara lain proses

pembuatan piston, uji kekerasan, struktur mikro paduan alumunium dan

kegagalan pada connecting rod.

 Pengamatan visual kegagalan connecting rod

Pengamatan visual dilakukan sebelum melakukan pengujian, tujuannya

adalah untuk melihat bagian piston yang rusak atau gagal.

 Hipotesis kegagalan connecting rod

Hipotesis dilakukan untuk memperkirakan jenis dan penyebab kegagalan yang

terjadi pada connecting rod dengan mengacu pada referensi yang ada.

 Spesimen connecting rod gagal dan connecting rod baru

Mengambil spesimen dari connecting rod gagal dan connecting rod baru untuk

dilakukan pengujian komposisi kimia, struktur mikro, dan kekerasan.

 Pengujian Komposisi

Bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang material penyusun yang

paling dominan dari connecting rod gagal dan c onnecting rod baru.

 Pengujian struktur mikro

Melakukan uji mikrografi untuk mengetahui perbedaan struktur mikro antara

connecting rod gagal dan connecting rod baru.
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 Pengujian kekerasan

Melakukan uji kekerasan dengan metode Vickers (HV) untuk mengetahui nilai

kekerasan pada connecting rod yang gagal dan connecting rod baru.

 Pengolahan data, analisis, dan pembahasan

Dilakukan setelah melakukan pengamatan dilapangan dan pengumpulan

data dari bahan dasar sampai dengan jenis-jens kegagalan yang terjadi serta

setelah melakukan pengujian-pengujian yang mendukung analisis yang

akan dilakukan. Representasi data yang telah diolah berupa tabel dan foto.

Selanjutnya setelah data selesai diolah, maka data tersebut dianalisis

berdasarkan teori yang didapat dari referensi dan literatur.

 Kesimpulan dan saran

Menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisis. Dan memberi

saran untuk lanjutan dari penelitian ini.

3.2 Peralatan yang Digunakan

a. Mesin Amplas (Centrifugal sand and paper machine)

Centrifugal sand and paper mechine digunakan untuk menghaluskan

permukaan yang akan diuji kekerasan maupun metalografi. Penggunaan mesin ini

dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik UGM. Gambar 3.2 adalah gambar dari

mesin amplas (Centrifugal sand and paper machine).
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Gambar 3.2 Mesin Ampelas (Centrifugal sand and paper machine)

b. Alat Uji Kekerasan Vickers

Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui harga kekerasan benda uji

pada beberapa bagian sehingga akan diketahui distribusi kekerasan dari benda uji

tersebut. Pengujian kekerasan pada penelitian ini adalah menggunakan uji kekerasan

Vickers, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui nilai kekerasan material

pada masing-masing bagianAlat yang digunakan adalah Vickers Microhardness

Tester.

Pengujian kekerasan sistem Vickers juga berdasarkan atas kedalaman

penetrasi, namun dalam perhitungan yang digunakan adalah diameter bekas penetrasi.

Penetrator yang digunakan berbentuk piramida bersudut puncak 1360 dengan

pembebanan 25. Bekas injakan penetrator diamati dengan menggunakan mikroskop

untuk diukur panjang diagonal rata-rata injakan penetrator. Pengambilan sampel uji

dan pengujiannya dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik UGM Yogyakarta.
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Gambar 3.3 Alat Uji Kekerasan Mikro (Vickers Microhardness Tester)

c. Mikroskop optik dan kamera

Mikroskop digunakan untuk mengamati struktur mikro dari spesimen dan

kemudian mengambil foto setelah mendapatkan gambar yang diinginkan

menggunakan kamera yang dilakukan di Laboratorium Metalografi Undip.

Gambar 3.4 Mikroskop dan kamera
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d. Alat uji komposisi

Alat uji komposisi yang digunakan adalah spektrometer di Politeknik

Manufaktur Ceper, Klaten.

Gambar 3.5 Spektrometer

e. Bahan dan Alat bantu lainnya

Bahan uji yang digunakan dalam pengujian adalah connecting rod sepeda

motor bensin 2 tak. Connecting rod digunakan untuk menghubungkan piston dengan

crankshaft atau poros engkol pada motor. Pengujian dilakukan menggunakan 2

connecting rod yaitu lama dan baru (lihat Gambar 3.6).

(a) (b)

Gambar 3.6 Connecting Rod Lama (a) dan Baru (b)
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Pembuatan Spesimen Uji

1. Memotong bagian small end dan big end connecting rod yang mengalami

kegagalan dan kemudian membelah menjadi dia bagian. Ini dimaksudkan

agar bagian yang dicarburizing dapat terlihat pada saat pemotretan struktur.

Bagian yang telah dipotong dan dibelah kemudian di mounting agar

memudahkan waktu pengampelasan. Potongan bagian small end dan big end

ditunjukkan pada gambar 3.7

(a) (b)

Gambar 3.7 Potongan Small End (a) dan Big End (b)

3.3 Pengujian Bahan Uji

3.3.1 Pengamatan Visual

Pengamatan secara visual dilakukan dengan jalan mengamati kerusakan pada

connecting rod secara langsung. Pengamatan ini dilakukan dengan membersihkan

bagian yang terjadi kerusakan. Gambar 3.8 menunjukkan bagian small end yang

mengalami kerusakan dan diamati secara visual.
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fracture

Gambar 3.8 Gambar Connecting Rod dengan Penggunaan Selama 7 Tahun

3.3.2 Pengujian Komposisi Kimia

Pengujian komposisi kimia digunakan untuk mengetahui komposisi dan

unsur yang terkandung dalam material. Dari komposisi serta kandungan utama dari

material nantinya dapat kita gunakan untuk menganalisa penyebab dari kegagalan

connecting rod serta kemungkinan penggantian material apabila diperlukan.

Pengujian komposisi kimia ini dilakukan di POLMAN Ceper, klaten.

Gambar 3.9 Alat Uji Spektrometri
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Gambar 3.10 Diagram Uji Komposisi / Spectrometri

Tahapan pengujian terdiri dari 3 tahap, yaitu:

Tahap 1, preparasi alat uji:

1. Menghidupkan alat beserta semua peralatan pendukung.

2. Tunggu sampai keluar indikasi spectro ready (temperature ok), kemudian pilih

program yang akan diuji yang disesuaikan dengan material uji.

3. Lakukan standarisasi alat uji.

Mulai

Preparasi
spesimen (D > 1,5

cm

Persiapan alat
uji spektrometer

Pemasangan
spesimen pada

kedudukan kerja

Uji spektrometri

(dengan mesin

spektrometer)

Selesai
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Tahap 2, preparasi benda uji:

1. Bersihkan permukaan benda uji dengan cara digerinda.

2. Pastikan tidak ada bahan pengotor yang masih menempel

Tahap 3, tahap pengujian:

1. Letakkan sampel pada kedudukan kerja.

2. Tekan start pada alat sebagai tanda analisa sampel mulai dilakukan, penekanan

tombol start jangan dilepas sampai bunyi spark terdengar.

3. Lakukan penembakan minimal 3 kali pada tempat yang berbeda.

4. Setiap selesai penembakan lakukan pembersihan pada pin penembakan.

5. Print hasil uji yang didapatkan.

3.3.3 Pengujian Metalografi

Pengujian dilaukan di Laboratorium di Laboratorium Metalografi

Universitas Diponegoro.

Gambar 3.11 Alat Uji Metalografi
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Langkah – langkah pengujian Metalografi adalah sebagai berikut :

 Pemotongan (sectioning)

Pemotongan dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditentukan untuk

membuat material dengan ukuran tertentu.

 Pemegangan (mounting)

Material yang sudah dipotong dan dipilih bagian yang akan diperiksa dan

akan dikerjakan pada proses selanjutnya dilakukan pembuatan pemegang

(mounting). Biasanya menggunakan resin.

 Pengamplasan (grinding)

Tahap ini dilakukan dengan menghaluskan permukaan yang ditujukan untuk

menghilangkan kerak pada permukaan specimen sampai didapatkan

permukaan halus, amplas paper yang sering digunakan, ukurannya 240, 800,

1000, 1500.

 Pemolesan (polishing)

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan specimen yang rata dan

mengkilap, tidak boleh ada goresan selama pengujian. Tahap ini

menggunakan kain beludru dan autosol.

 Pengetsaan (etching)

Pada permukaan logam yang telah dipoles akan didapatkan permukaan yang

halus dan mengkilap seperti cermin. Kemudian permukaan tersebut diberi zat

kimia tertentu (nital 4%.) dengan cara mencelupkan atau mengolesi dengan

kain selama beberapa detik.

 Pemotretan

Dimaksudkan untuk mendapatkan gambar dari struktur kristal yang dimaksud.

Untuk mendapatkan foto mikrografi yang tajam, variabel berikut harus

terkontrol yaitu penghilangan getaran, pelurusan pencahayaan, penyesuaian

warna cahaya, kejernihan objek, penyesuaian daerah pengamatan dan lubang

diagram serta kecepatan fokus.
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Pengamatan dengan mikroskop

Apakah objek
sudah terlihat sesuai yang

diinginkan

Pemotretan

Tidak

Ya

Pemotongan bahan
Mounting
Pemberian tanda
Penggerindaan

selesai

Pemolesan
Pengetsaan

Gambar struktur

kesimpulan

Gambar 3.12 Diagram Alir Uji Metalografi

3.3.4 Pengujian kekerasan

Pengujian kekerasan dilakukan menggunakan metode kekerasan Vickers (HV)

dimana menggunakan Indentor diamond pyramide dengan beban 25 gf dan lama

penekanan 15 detik. Pengujian dilakukan pada kedua connecting rod dan diuji pada

bagian yang sama. Selain untuk mengetahui besar kekerasan pada kedua connecting

rod, pengujian kekerasan metode Vickers juga digunakan untuk menentukan

ketebalan dari carburizing.

mulai

Persiapan benda uji
conrod
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Pengujian ini didasari pada kemampuan permukaan untuk menerima beban

dari mesin uji kekerasan. Penyiapan benda uji pada pengujian ini adalah sama dengan

penyiapan benda uji struktur mikro, dimana diperlukan permukaan yang halus untuk

mempermudah dalam pengambilan titik uji. Alat yang digunakan adalah Vickers

Microhardness Tester. Pengujian kekerasan sistem Vickers juga berdasarkan atas

kedalaman penetrasi, namun dalam perhitungan yang digunakan adalah diameter

bekas penetrasi. Penetrator yang digunakan berbentuk piramida bersudut puncak

1360 dengan pembebanan 25 g. Bekas injakan penetrator diamati dengan

menggunakan mikroskop untuk diukur panjang diagonal rata-rata injakan penetrator.

Angka kekerasan piramida intan (DPH) atau kekerasan Vickers (HV) dapat

ditentukan sebagai berikut :

....................................................................... (3)

dimana : P = beban yang diterapkan (kg)

L = panjang diagonal rata-rata (mm)

θ = sudut piramida intan (1360)

Gambar 3.13 Indentor Alat Uji Vickers
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Langkah pengujian kekerasan Vickers adalah :

- Benda uji yang telah dipotong, disiapkan untuk dilakukan uji kekerasan.

- Benda uji diletakkan pada landasan yang sesuai.

- Meletakkan penetrator pada benda uji.

- Memberikan pembebanan sebesar 25 g.

- Menunggu saat pembebanan selama kira-kira 15 detik.

- Mengangkat pembebanan dari permukaan bahan.

- Melihat hasil uji kekerasan yang ditampilkan pada layar monitor..

- Mengulangi pengujian seperti langkah-langkah diatas sebanyak 10 kali pada

tempat yang berbeda-beda.

- Jarak tiap titik adalah 200 μm

Gambar 3.14 Arah Pengujian Vickers pada Small End

Gambar 3.15 Arah Pengujian Vickers pada Big End


