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BAB I 
BAB I. PENGERTIAN TEKNOLOGI MEKANIK 

 
1.1. Pengertian Manufaktur 

Luangkan waktu beberapa saat untuk memeriksa berbagai benda di sekitar 
Anda: pensil mekanik, lampu, kursi, ponsel, dan komputer. Anda akan segera 
mengetahui bahwa semua benda ini, dan berbagai komponennya masing-masing, 
terbuat dari berbagai bahan dan telah diproduksi dan dirakit menjadi barang-barang 
yang sekarang Anda lihat. Anda juga akan mencatat bahwa benda lunak, seperti 
klip kertas, paku, sendok, dan kunci pintu, terbuat dari satu komponen. Namun, 
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1, sebagian besar objek di sekitar kita terdiri 
dari banyak bagian individual yang dibangun dan dirangkai oleh kombinasi proses 
yang disebut manufaktur. 
 

Tabel 1. 1. Perkiraan Jumlah Komponen dalam Produk 

Produk 
Jumlah 

Komponen 
Pensil biasa 4 
Mesin pemotong rumput rotary 300 
Piano besar 12.000 
Mobil 15.000 
Boeing 747-400 6.000.000 

 
Kata Manufaktur pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 

1567 dan berasal dari bahasa Latin manu factus, yang berarti "dibuat dengan 
tangan." Kata manufaktur pertama kali muncul pada 1683, dan kata produksi, yang 
sering digunakan secara bergantian dengan kata manufaktur, pertama kali muncul 
sekitar abad ke-15. 

Manufaktur berkaitan dengan pembuatan produk. Suatu produk buatan 
sendiri dapat digunakan untuk membuat produk lain, seperti (a) mesin cetak besar, 
untuk membentuk logam lembaran datar menjadi badan mobil, (b) bor, untuk 
membuat lubang, (c) mesin penggergajian industri, untuk membuat pakaian pada 
tingkat tinggi, dan (d) berbagai potong mesin, untuk menghasilkan berbagai jenis 
barang yang tak ada habisnya, mulai dari kawat tipis untuk gitar dan motor listrik 
hingga poros engkol dan batang penghubung untuk mesin otomotif (Gambar 1.1). 

Perhatikan bahwa barang-barang seperti baut, mur, dan klip kertas adalah 
produk terpisah, artinya barang-barang individual. Sebaliknya, gulungan 
aluminium foil, gulungan kawat, dan tabung logam atau plastik adalah produk yang 
terus menerus, yang kemudian dipotong menjadi potongan-potongan individual 
dengan panjang yang berbeda untuk keperluan tertentu. 

Karena item yang diproduksi biasanya dimulai dengan bahan baku, yang 
kemudian mengalami urutan proses untuk membuat produk individual, ia memiliki 
nilai tertentu. Misalnya, tanah liat memiliki beberapa nilai sebagai ditambang, tetapi 
ketika dibuat menjadi produk seperti peralatan masak, tembikar, isolator listrik, atau 
alat pemotong, nilai ditambahkan ke tanah liat. Demikian pula, paku memiliki nilai 
di atas dan di atas biaya potongan pendek kawat atau batang tempat pembuatannya. 
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Produk seperti chip komputer, motor listrik, dan sepatu atletik profesional dikenal 
sebagai produk bernilai tambah tinggi. 

 

 
Gambar 1. 1. Ilustrasi mesin otomotif (Duratec V-6), menunjukkan berbagai 

komponen dan bahan yang digunakan untuk membuatnya. Sumber: Atas perkenan 
Ford Motor Company. Ilustrasi oleh D. Kimball. 

 
1.2. Sejarah Singkat Manufaktur 

Proses Manufaktur kembali ke periode 5000-4000 SM. (Tabel LZ), dan 
karena itu, ini lebih tua dari sejarah yang tercatat, bentuk paling awal yang 
ditemukan oleh bangsa Sumeria sekitar 3500 SM. Gambar-gambar gua primitif, 
serta tanda-tanda pada tablet tanah liat dan batu, diperlukan (1) semacam kuas dan 
semacam "cat," seperti dalam lukisan gua prasejarah di Lascaux, Prancis, 
diperkirakan berusia 16.000 tahun; (2) beberapa cara untuk menggores tablet tanah 
liat dan memanggangnya, seperti pada skrip cuneiforrn dan pictograrns dari 3000 
SM; dan (3) alat sederhana untuk membuat sayatan dan ukiran pada permukaan 
batu, seperti pada hieroglp / vs di Mesir kuno. 

Pembuatan barang untuk penggunaan khusus dimulai dengan produksi 
berbagai artefak rumah tangga, yang biasanya terbuat dari kayu, batu, atau logam. 
Bahan-bahan yang pertama kali digunakan dalam membuat peralatan dan benda 
hias termasuk emas, tembaga, dan besi, diikuti oleh perak, timah, timah, perunggu 
(paduan tembaga dan timah), dan kuningan (paduan tembaga dan seng). Metode 
pemrosesan yang pertama kali digunakan sebagian besar melibatkan casting dan / 
vanirnering, karena relatif mudah dilakukan. Selama berabad-abad, proses 
sederhana ini secara bertahap mulai dikembangkan menjadi operasi yang semakin 
kompleks, dengan tingkat produksi yang meningkat dan tingkat kualitas produk 
yang lebih tinggi. Perhatikan, misalnya, dari bahwa mesin bubut untuk memotong 
ulir sekrup sudah tersedia selama periode 1600 hingga 1700, tetapi baru tiga abad 
kemudian mesin sekrup otomatis dikembangkan (Lampiran 1). 

Meskipun pembuatan besi dimulai di Timur Tengah sekitar tahun 1100 SM, 
tonggak utama adalah produksi baja di Asia selama periode 600-800 Masehi. 
Berbagai macam bahan terus-menerus mulai dikembangkan. Saat ini, bahan metalik 
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dan nonlogam yang tak terhitung jumlahnya dengan sifat unik tersedia, termasuk 
bahan rekayasa dan berbagai bahan canggih. Di antara bahan yang tersedia adalah 
keramik industri atau teknologi tinggi, plastik bertulang, bahan komposit, dan 
bahan nano yang sekarang digunakan dalam berbagai produk, mulai dari perangkat 
palsu dan komputer hingga pesawat supersonik. 

Sampai Revolusi Industri, yang dimulai di Inggris pada 1750-an dan juga 
disebut Revolusi Industri Pertama, barang-barang telah diproduksi dalam jumlah 
banyak dan membutuhkan banyak ketergantungan pada tenaga kerja manual dalam 
semua fase produksi mereka. Revolusi Industri Kedua dianggap oleh sebagian 
orang telah dimulai pada pertengahan 1900-an dengan pengembangan perangkat 
elektronik dan komputer solid-state (Lampiran 1). Mekanisasi dimulai di Inggris 
dan negara-negara Eropa lainnya, pada dasarnya dengan pengembangan mesin 
tekstil dan peralatan mesin untuk memotong logam. Teknologi ini segera pindah ke 
Amerika Serikat, dan terus dikembangkan. 

Kemajuan besar dalam manufaktur terjadi pada awal 1800-an dengan 
desain, produksi, dan penggunaan suku cadang yang dapat dipertukarkan, disusun 
oleh pabrikan dan penemu Amerika, Eli Whitney (1765-1825). Sebelum 
pengenalan bagian yang dapat dipertukarkan, banyak pemasangan tangan 
diperlukan karena tidak ada dua bagian yang dapat dibuat persis sama. Sebaliknya, 
sekarang dapat diterima begitu saja bahwa baut yang patah dapat dengan mudah 
diganti dengan yang identik yang diproduksi beberapa dekade setelah yang asli. 
Perkembangan selanjutnya segera menyusul, menghasilkan produk konsumen dan 
industri yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang tidak dapat kita bayangkan 
tanpa. 

Dimulai pada awal 1940-an, beberapa tonggak dicapai dalam semua aspek 
manufaktur, seperti yang dapat diamati dengan ulasan rinci dari Lampiran 1. 
Perhatikan secara khusus kemajuan yang telah dibuat selama abad ke-20, 
dibandingkan dengan yang dicapai selama periode abad ke-40 dari 4000 SM. ke 1 
SM. 

Misalnya, di Kekaisaran Romawi (~ 500 SM hingga 476 SM), pabrik 
tersedia untuk produksi massal barang pecah belah; Namun, metode yang 
digunakan umumnya sangat lambat, dan banyak tenaga kerja yang terlibat dalam 
menangani komponen dan mengoperasikan mesin. Saat ini, metode produksi telah 
maju sedemikian rupa sehingga (a) kaleng minuman aluminium dibuat dengan laju 
lebih dari 500 per menit, dengan masing-masing dapat memakan biaya sekitar 
empat sen untuk membuat, (b) lubang-lubang di lembaran logam ditonjok pada 
tingkat 800 lubang per menit, dan (c) bola lampu pijar dibuat dengan laju lebih dari 
2.000 bola lampu per menit, masing-masing berharga kurang dari satu dolar. 
 
1.3. Desain Produk dan Teknologi Serentak 

Desain produk melibatkan resep kreatif dan sistematis dari bentuk dan 
karakteristik artefak untuk mencapai tujuan yang ditentukan sementara secara 
bersamaan memenuhi beberapa kendala. Desain adalah kegiatan penting, karena 
telah diperkirakan bahwa sebanyak 80% dari biaya pengembangan dan pembuatan 
produk ditentukan oleh keputusan yang dibuat pada tahap awal desain. Proses 
desain produk telah dipelajari secara luas; itu diperkenalkan secara singkat di sini 
karena interaksi yang kuat antara kegiatan manufaktur dan desain. 
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Pendekatan inovatif sangat penting dalam desain produk yang sukses, 
seperti fungsi yang ditentukan dengan jelas dan pernyataan yang jelas tentang 
kinerja yang diharapkan dari produk, yang mungkin baru atau versi modifikasi dari 
produk yang sudah ada. Pasar untuk produk dan penggunaannya yang diharapkan 
juga harus didefinisikan dengan jelas; Aspek ini melibatkan bantuan analis pasar 
dan tenaga penjualan yang akan membawa input yang berharga dan tepat waktu 
kepada produsen, terutama mengenai tren pasar. 
 
Proses Desain 

Secara tradisional, aktivitas desain dan manufaktur telah terjadi secara 
berurutan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2a. Metodologi ini mungkin, 
pada awalnya, tampak langsung dan logis; dalam praktiknya, bagaimanapun, itu 
adalah pemborosan sumber daya. Pertimbangkan kasus insinyur manufaktur yang, 
misalnya, menentukan bahwa, karena berbagai alasan, akan lebih diinginkan (a) 
untuk menggunakan bahan yang berbeda, seperti polimer atau keramik, daripada 
logam atau (b). ) untuk menggunakan bahan yang sama, tetapi dalam kondisi yang 
berbeda, seperti bahan yang lebih lunak dan bukan bahan yang lebih keras atau 
bahan dengan permukaan yang lebih halus, atau (c) untuk memodifikasi desain 
komponen agar membuatnya lebih mudah, lebih cepat , dan lebih murah untuk 
diproduksi. Perhatikan bahwa keputusan ini harus dilakukan pada tahap spesifikasi 
material (kotak keenam dari atas pada Gambar 1.2a). 

Setiap modifikasi yang baru saja dijelaskan akan memerlukan pengulangan 
tahap analisis desain (kotak ketiga dari atas pada Gambar 1.2a) dan tahap 
selanjutnya, untuk memastikan bahwa produk masih akan memenuhi semua 
persyaratan yang ditentukan dan akan berfungsi dengan memuaskan. Perubahan 
selanjutnya dari, katakanlah, komponen yang ditempa menjadi komponen juga akan 
memerlukan analisis ulang. Iterasi seperti itu jelas menghabiskan waktu dan sumber 
daya perusahaan. 
 
Rekayasa Serentak 

Didorong terutama oleh industri elektronik konsumen, tren berkelanjutan 
sedang terjadi untuk membawa produk ke pasar secepat mungkin, sehingga 
mendapatkan persentase pangsa pasar yang lebih tinggi dan dengan demikian 
keuntungan yang lebih tinggi. Metodologi penting yang ditujukan untuk mencapai 
tujuan ini adalah concurrent engineering, yang melibatkan pendekatan 
pengembangan produk yang ditunjukkan pada Gambar 1.2b. Perhatikan bahwa, 
meskipun konsep ini, juga disebut rekayasa simultan, masih memiliki urutan aliran 
produk umum yang sama seperti dalam pendekatan tradisional (Gambar 1.2a), 
sekarang mengandung beberapa modifikasi yang disengaja. Dari tahap awal desain 
produk dan teknik, semua disiplin ilmu yang relevan sekarang terlibat secara 
bersamaan. Akibatnya, setiap iterasi yang mungkin harus dibuat akan 
membutuhkan usaha yang lebih kecil dan dengan demikian menghasilkan waktu 
yang jauh lebih sedikit daripada yang terjadi dalam pendekatan tradisional untuk 
desain. Harus jelas bahwa fitur penting dari pendekatan ini adalah pengakuan akan 
pentingnya komunikasi di antara dan di dalam semua disiplin ilmu. 
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Gambar 1. 2. (a) Bagan yang menunjukkan berbagai langkah yang terlibat dalam 
desain dan pembuatan produk tradisional. Tergantung pada kerumitan produk dan 

jenis bahan yang digunakan, rentang waktu antara konsep asli dan pemasaran 
produk dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. (b) Bagan yang 
menunjukkan aliran produk umum dalam rekayasa bersamaan, dari analisis pasar 

untuk pemasaran produk. Sumber: After S. Pugh. 

 
Rekayasa serentak dapat diterapkan di perusahaan besar atau kecil, yang 

sangat penting karena 98% dari semua perusahaan manufaktur A.S. memiliki 
kurang dari 500 karyawan. Perusahaan-perusahaan semacam itu umumnya disebut 
sebagai bisnis srnall. Sebagai contoh manfaat dari teknik bersamaan, satu 
perusahaan otomotif mengurangi jumlah komponen di salah satu mesinnya sebesar 
30%, menurunkan bobot mesin sebesar 25%, dan mengurangi waktu pembuatannya 
hingga 50%. 
 
Siklus/Umur Pakai 

Dalam rekayasa serentak, desain dan pembuatan produk terintegrasi dengan 
pandangan untuk mengoptimalkan semua elemen yang terlibat dalam siklus umur 
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pakai produk. Siklus umur pakai produk baru umumnya terdiri dari empat tahap 
berikut: 
l.  Start-up produk 
2.  Pertumbuhan produk yang cepat di pasar 
3.  Kematangan produk 
4.  Tolak. 
 
Konsekuensinya, rekayasa siklus hidup mensyaratkan seluruh umur suatu produk 
dipertimbangkan, mulai dari tahap desain dan seterusnya melalui produksi, 
distribusi, penggunaan produk, dan, akhirnya, daur ulang atau pembuangan produk. 
 
Peran Komputer dalam Desain Produk 

Biasanya, desain produk terlebih dahulu memerlukan persiapan model 
analitik dan fisik produk untuk keperluan visualisasi dan analisis teknik. Meskipun 
kebutuhan akan model-model seperti itu tergantung pada kompleksitas produk, 
membangun dan mempelajari model-model ini telah menjadi sangat 
disederhanakan melalui penggunaan teknik desain berbantuan komputer (CAD) 
dan teknik rekayasa berbantuan komputer (CAE). 

Sistem CAD mampu melakukan analisis desain yang cepat dan lengkap, 
apakah itu braket rak sederhana atau poros pada struktur besar dan kompleks. 
Pesawat penumpang Boeing 777, misalnya, dirancang sepenuhnya oleh komputer 
dalam proses yang dikenal sebagai desain tanpa kertas, dengan 2.000 workstation 
terhubung ke delapan server desain. Tidak seperti mock-up pesawat sebelumnya, 
tidak ada prototipe atau mock-up yang dibuat dan 777 dibangun dan dirakit 
langsung dari perangkat lunak CAD / CAM yang telah dikembangkan. 

Melalui rekayasa berbantuan komputer, kinerja struktur yang mengalami, 
misalnya, beban statis atau berfluktuasi atau gradien suhu juga dapat disimulasikan, 
dianalisis, dan diuji, secara cepat dan akurat. Informasi yang dikembangkan 
disimpan dan dapat diambil, ditampilkan, dicetak, dan ditransfer kapan saja dan di 
mana saja dalam organisasi perusahaan. Modifikasi desain dapat dibuat dan 
dioptimalkan (seperti yang sering dilakukan dalam rekayasa, terutama dalam 
produksi struktur besar) secara langsung, mudah, dan kapan saja. 

Manufaktur berbantuan komputer melibatkan semua fase pembuatan, 
dengan memanfaatkan dan memproses sejumlah besar informasi tentang bahan dan 
proses yang dikumpulkan dan disimpan dalam database organisasi. Komputer 
sangat membantu dalam mengorganisir informasi yang dikembangkan dan 
melakukan tugas-tugas seperti (a) pemrograman untuk mesin kontrol numerik dan 
untuk robot untuk penanganan material dan operasi perakitan, (b) merancang alat, 
cetakan, cetakan, perlengkapan, dan perangkat kerja (Bagian II, III, dan IV), dan 
(c) mempertahankan kontrol kualitas. 

Atas dasar model yang dikembangkan dan dianalisis secara rinci, perancang 
produk kemudian menyelesaikan fitur geometris dari masing-masing komponen 
produk, termasuk menentukan toleransi dimensi dan karakteristik permukaan-
akhir. Karena semua komponen, terlepas dari ukurannya, pada akhirnya harus 
dirangkai menjadi produk akhir, toleransi dimensi adalah pertimbangan utama 
dalam pembuatan. Memang, toleransi dimensi sama pentingnya untuk produk kecil 
maupun untuk badan mobil atau pesawat terbang. Model yang dikembangkan juga 
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memungkinkan spesifikasi sifat mekanik dan fisik yang diperlukan, yang pada 
gilirannya mempengaruhi pemilihan bahan. 
 
Prototipe 

Prototipe adalah model fisik komponen atau produk individual. Prototipe 
yang dikembangkan ditinjau dengan cermat untuk kemungkinan modifikasi pada 
desain, bahan, atau metode produksi asli. Teknologi penting dan terus berkembang 
adalah prototyping cepat (Rapid Prototyping). Menggunakan CAD / CAM dan 
berbagai teknologi khusus, desainer sekarang dapat membuat prototipe dengan 
cepat dan biaya rendah, dari bahan logam atau non logam seperti plastik dan 
keramik. 

Prototyping komponen baru dengan menggunakan metode tradisional 
(seperti casting, forming, dan machining) dapat menelan biaya ratusan juta dolar 
per tahun bagi perusahaan otomotif, dengan beberapa komponen memerlukan satu 
tahun atau lebih untuk menyelesaikannya. Pembuatan prototipe cepat dapat secara 
signifikan mengurangi biaya dan waktu pengembangan produk yang terkait. Teknik 
prototyping cepat sekarang maju ke tingkat sedemikian rupa sehingga mereka juga 
dapat digunakan untuk volume rendah (dalam batch biasanya kurang dari 100 
bagian) produksi ekonomis dari berbagai bagian aktual dan fungsional untuk dirakit 
menjadi produk. 
 
 
Prototipe Virtual 

Virtual prototyping adalah metode berbasis perangkat lunak yang 
menggunakan grafik canggih dan lingkungan realitas virtual untuk memungkinkan 
perancang melihat dan memeriksa bagian secara detail. Teknologi ini, juga dikenal 
sebagai desain berbasis simulasi, menggunakan paket-paket CAD untuk membuat 
bagian sedemikian rupa sehingga, dalam lingkungan virtual interaktif 3-D, desainer 
dapat mengamati dan mengevaluasi bagian tersebut ketika sedang dibuat dan 
dikembangkan. Prototipe virtual semakin penting, terutama karena ketersediaan 
komputer murah dan alat simulasi dan analisis. 
 
1.4. Desain untuk Pembuatan, Perakitan, Pembongkaran, dan Layanan 

Desain untuk pembuatan (DPM) adalah pendekatan komprehensif untuk 
mengintegrasikan proses desain dengan metode produksi, bahan, perencanaan 
proses, perakitan, pengujian, dan jaminan kualitas. DPM membutuhkan 
pemahaman mendasar tentang (1) karakteristik, kemampuan, dan keterbatasan 
bahan, proses pembuatan, mesin, peralatan, dan perkakas dan (2) variabilitas dalam 
kinerja mesin, akurasi dimensi dan permukaan akhir dari benda kerja, waktu 
pemrosesan, dan pengaruh metode pemrosesan pada kualitas produk. Membangun 
hubungan kuantitatif sangat penting untuk dapat menganalisis dan mengoptimalkan 
desain untuk kemudahan produksi dan perakitan dengan biaya produk minimum. 

Konsep desain untuk perakitan (DFA), desain untuk pembuatan dan 
perakitan (DFMA), dan desain untuk pembongkaran (DFD) adalah semua aspek 
penting dari semua manufaktur. Metodologi dan perangkat lunak komputer 
sekarang tersedia untuk desain untuk perakitan, memanfaatkan desain konseptual 
3-D dan model padat. Waktu dan biaya pembongkaran, perakitan, dan 
pembongkaran sekarang dapat diminimalkan, sementara integritas dan kinerja 
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produk dipertahankan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu produk yang mudah 
dirakit biasanya juga mudah dibongkar. 

Perakitan merupakan fase penting dalam pembuatan dan memerlukan 
pertimbangan kemudahan, kecepatan, dan biaya untuk menyatukan berbagai 
komponen individu dari suatu produk (Gbr. 1.3). Biaya perakitan dalam operasi 
manufaktur bisa sangat besar, biasanya berkisar antara 20 hingga 60% dari total 
biaya produk. Pembongkaran suatu produk adalah pertimbangan yang sama 
pentingnya, untuk pemeliharaan, servis dan daur ulang komponen individu. 
 

 
Gambar 1. 3. Mendesain ulang bagian untuk memfasilitasi perakitan. Sumber: 

After G. Boothroyd dan P. Dewhurst. 

 
Seperti telah dijelaskan, ada beberapa metode perakitan komponen, 

termasuk penggunaan beragam pengencang, perekat, atau teknik penyambungan 
seperti pengelasan, mematri, atau menyolder. Seperti halnya di semua jenis 
manufaktur, masing-masing operasi ini memiliki karakteristik khusus, waktu 
perakitan, kelebihan dan keterbatasan, biaya terkait, dan pertimbangan desain 
khusus. Masing-masing bagian dapat dirakit dengan tangan atau dengan berbagai 
peralatan otomatis dan robot industri. Pilihannya tergantung pada faktor-faktor 
seperti kompleksitas produk, jumlah komponen yang akan dirakit, perawatan dan 
perlindungan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan pada permukaan bagian, 
dan biaya relatif tenaga kerja dibandingkan dengan biaya mesin yang diperlukan 
untuk perakitan otomatis. 
 
Desain untuk Layanan 

Selain desain untuk perakitan dan pembongkaran, desain untuk layanan juga 
penting dalam desain produk. Produk seringkali harus dibongkar ke berbagai 
tingkat untuk diservis dan, jika perlu, memperbaikinya. Desain harus 
mempertimbangkan konsep bahwa, untuk kemudahan akses, komponen yang 
paling mungkin perlu diserviskan ditempatkan, sebanyak mungkin, pada lapisan 
luar produk. Metodologi ini dapat diapresiasi oleh siapa saja yang memiliki 
pengalaman servis mesin. 
 
1.5. Desain dan Manufaktur Hijau 

Di Amerika Serikat, 9 juta mobil penumpang, 300 juta ban, 670 juta lampu 
fluorescent, dan lebih dari 5 miliar kilogram produk plastik dibuang setiap tahun. 
Setiap tiga bulan, industri dan konsumen membuang aluminium yang cukup untuk 
membangun kembali armada udara komersial AS. Perhatikan bahwa, sebagaimana 
ditunjukkan kemudian, istilah pembuangan menyiratkan bahwa produk telah 
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mencapai akhir masa pakainya; itu tidak berarti bahwa mereka terbuang dan 
dibuang ke tempat pembuangan sampah. 

Proses manufaktur tertentu dan pengoperasian mesin masing-masing dapat 
memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Operasi manufaktur umumnya 
menghasilkan beberapa limbah, seperti: 
 

a. Serpihan-serpihan dari permesinan dan bahan yang dipotong dari operasi 
pembentukan lembaran, pengecoran, dan pencetakan. 

b. Terak dari pengecoran dan operasi pengelasan. 
c. Aditif dalam pasir yang digunakan dalam operasi pengecoran pasir. 
d. Limbah berbahaya dan bahan beracun digunakan dalam berbagai produk. 
e. Pelumas dan cairan pendingin dalam operasi pengerjaan logam dan 

permesinan. 
f. Cairan dari proses seperti perlakuan panas dan pelapisan. 
g. Pelarut dari operasi pembersihan. 
h. Asap dan polutan dari tungku dan gas dari pembakaran bahan bakar fosil. 

 
Efek buruk dari kegiatan ini, kerusakannya terhadap lingkungan kita dan 

ekosistem Bumi, dan, akhirnya, pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan manusia 
sekarang diakui dan dihargai secara luas. Kekhawatiran utama meliputi pemanasan 
global, gas rumah kaca (karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida), hujan 
asam, penipisan ozon, limbah berbahaya, polusi air dan udara, dan rembesan 
kontaminan ke sumber air. Salah satu ukuran dampak buruk dari aktivitas manusia 
disebut jejak karbon, yang menghitung jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan 
dalam aktivitas kita sehari-hari. 

Istilah desain hijau dan manufaktur sekarang umum digunakan dalam semua 
kegiatan industri, dengan penekanan utama pada desain untuk lingkungan (DFE). 
Juga disebut desain sadar lingkungan dan manufaktur, pendekatan ini 
mempertimbangkan semua dampak lingkungan yang mungkin merugikan dari 
bahan, proses, operasi, dan produk, sehingga semuanya dapat diperhitungkan pada 
tahap awal desain dan produksi. 

Tujuan-tujuan ini, yang semakin menjadi global, juga telah mengarah pada 
konsep desain untuk daur ulang (DFR). Daur ulang dapat melibatkan salah satu dari 
dua kegiatan dasar: 

• Siklus biologis: Bahan organik mengalami degradasi secara alami, dan 
dalam versi yang paling sederhana, bahan-bahan tersebut menyebabkan 
tanah baru yang dapat menopang kehidupan. Dengan demikian, desain 
produk melibatkan penggunaan (biasanya) bahan organik. Produk berfungsi 
dengan baik untuk kehidupan yang diinginkan dan kemudian dapat dengan 
aman dibuang. 

• Siklus industri: Bahan-bahan dalam produk didaur ulang dan digunakan 
kembali secara terus menerus. Misalnya, kaleng minuman aluminium 
didaur ulang dan digunakan kembali setelah memenuhi tujuan yang 
diinginkan. Untuk menunjukkan manfaat ekonomi dari pendekatan ini, telah 
ditentukan bahwa memproduksi aluminium dari besi tua, bukan dari bijih 
bauksit, mengurangi biaya produksi sebanyak 66% dan mengurangi 
konsumsi energi dan polusi lebih dari 90%. 
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1.6. Pemilihan Bahan 
Semakin beragam jenis material kini tersedia, masing-masing jenis 

memiliki (a) sifat material dan karakteristik pabrikan sendiri, (b) kelebihan dan 
keterbatasan, (c) biaya bahan dan produksi, dan (d) aplikasi konsumen dan industri 
(Bagian I ). Pemilihan bahan untuk produk dan komponennya biasanya dilakukan 
dengan berkonsultasi dengan insinyur bahan, meskipun insinyur desain mungkin 
juga cukup berpengalaman dan memenuhi syarat untuk melakukannya. Di garis 
depan penggunaan bahan baru adalah industri seperti ruang angkasa dan pesawat 
terbang, otomotif, peralatan militer, dan industri barang olahraga. 

Jenis umum bahan yang digunakan, baik secara individu atau dalam 
kombinasi dengan bahan lain, adalah sebagai berikut: 

• Logam besi: Karbon, paduan, tahan karat, dan baja perkakas dan die. 
• Logam nonferrous: Aluminium, magnesium, tembaga, nikel, titanium, 

superalloy, logam refraktori, berilium, zirkonium, paduan titik leleh rendah, 
dan logam mulia. 

• Plastik (polimer): Termoplastik, termoset, dan elastomer. 
• Keramik, gelas, keramik kaca, grafit, berlian, dan material seperti berlian. 
• Bahan komposit: Plastik bertulang dan komposit logam-matriks dan 

keramik-matriks. 
• Nanomaterials. 
• Paduan bentuk-memori (juga disebut bahan pintar), paduan amorf, 

semikonduktor, dan superkonduktor. 
 

Seiring perkembangan baru yang berkelanjutan, pemilihan bahan yang 
sesuai untuk aplikasi tertentu menjadi lebih menantang. Juga, ada kecenderungan 
pergeseran terus-menerus dalam substitusi bahan, didorong tidak hanya oleh 
pertimbangan teknologi, tetapi juga oleh ekonomi. 
 
Properti Bahan 

Sifat mekanis yang menarik di bidang manufaktur umumnya meliputi 
kekuatan, daktilitas, kekerasan, ketangguhan, elastisitas, kelelahan, dan ketahanan 
mulur. Sifat fisik adalah kerapatan, panas spesifik, ekspansi termal dan 
konduktivitas, titik lebur, dan sifat listrik dan magnetik. Desain yang optimal sering 
membutuhkan pertimbangan kombinasi sifat mekanik dan fisik. Contoh tipikal 
adalah rasio kekuatan-terhadap-berat dan kekakuan terhadap berat untuk 
meminimalkan berat komponen struktural. Minimalisasi berat sangat penting untuk 
aplikasi luar angkasa dan otomotif, untuk meningkatkan kinerja dan penghematan 
bahan bakar. 

Sifat kimia termasuk oksidasi, korosi, degradasi, toksisitas, dan mudah 
terbakar. Properti ini memainkan peran penting di bawah lingkungan yang 
bermusuhan (seperti korosif) dan normal. Sifat-sifat manufaktur menunjukkan 
apakah suatu bahan tertentu dapat dicetak, dibentuk, dikerjakan, disatukan, dan 
dipanaskan dengan relatif mudah. Seperti yang diilustrasikan Tabel 1.2, tidak ada 
satu bahan pun yang memiliki karakteristik manufaktur yang sama. Pertimbangan 
lain adalah penampilan, yang mencakup karakteristik seperti warna, tekstur 
permukaan, dan rasa, yang semuanya dapat memainkan peran penting dalam 
penerimaan suatu produk oleh publik. 
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Tabel 1. 2. Karakteristik umum pembuatan berbagai bahan 

 
 
Ketersediaan 

Seperti yang akan ditekankan di seluruh buku ini, aspek ekonomi dari 
pemilihan material sama pentingnya dengan pertimbangan teknologi. Dengan 
demikian, ketersediaan bahan menjadi perhatian utama di bidang manufaktur. 
Selanjutnya, jika bahan tidak tersedia dalam jumlah yang diinginkan, bentuk, 
dimensi, dan tekstur permukaan, bahan pengganti atau pemrosesan tambahan dari 
bahan tertentu mungkin diperlukan, yang semuanya dapat berkontribusi signifikan 
terhadap biaya produk. 

Keandalan pasokan penting untuk memenuhi jadwal produksi. Dalam 
industri otomotif, misalnya, bahan harus sampai di pabrik pada interval waktu yang 
sesuai. Keandalan pasokan juga penting, mengingat kenyataan bahwa sebagian 
besar negara mengimpor banyak bahan baku. Amerika Serikat, misalnya, 
mengimpor sebagian besar kobalt, titanium, kromium, aluminium, nikel, karet 
alam, dan berlian yang dibutuhkannya. Akibatnya, kemandirian suatu negara pada 
sumber daya, terutama energi, adalah tujuan politik yang sering diungkapkan, tetapi 
sulit untuk dicapai. Geopolitik (didefinisikan secara singkat sebagai studi tentang 
pengaruh geografi fisik suatu negara pada kebijakan luar negerinya) dengan 
demikian harus menjadi pertimbangan, terutama selama periode permusuhan 
global. 
 
Umur Pakai 

Kita semua telah memiliki pengalaman memperpendek masa pakai suatu 
produk, yang seringkali dapat ditelusuri ke (a) pemilihan bahan yang tidak tepat, 
(b) pemilihan metode produksi yang tidak tepat, (c) kontrol yang tidak memadai 
terhadap variabel pemrosesan, (d) bagian yang rusak atau cacat yang disebabkan 
pabrikan, (e) pemeliharaan yang buruk, dan (f) penggunaan produk yang tidak 
benar. Umumnya, suatu produk dianggap gagal ketika itu: 

• Stop berfungsi, karena kegagalan satu atau lebih komponennya, seperti 
poros yang rusak, roda gigi, baut, atau bilah turbin atau motor listrik yang 
terbakar. 

• Tidak berfungsi dengan benar atau melakukan dalam spesifikasi yang 
disyaratkan, karena, misalnya, untuk roda gigi atau bantalan aus. 

• Menjadi tidak dapat diandalkan atau tidak aman untuk digunakan lebih 
lanjut, seperti dalam perilaku sakelar yang tidak menentu, koneksi yang 
buruk pada papan sirkuit tercetak, atau delaminasi material komposit. 
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Sepanjang berbagai bab, teks ini menjelaskan jenis-jenis kegagalan 
komponen atau produk yang dihasilkan, misalnya, dari (a) kekurangan desain, (b) 
pemilihan bahan yang tidak tepat, (c) ketidakcocokan bahan dalam kontak, yang 
menghasilkan gesekan, keausan , dan korosi galvanik, (d) cacat pada bahan baku, 
(e) cacat yang disebabkan selama pembuatan, (f) perakitan komponen yang tidak 
tepat, dan (g) penggunaan produk yang tidak benar.  
 
1.7. Pemilihan Proses Manufaktur 

Seperti yang akan dijelaskan di seluruh teks ini, seringkali ada lebih dari 
satu metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan komponen untuk produk 
dari bahan tertentu. Kategori luas metode pembuatan ini semuanya berlaku untuk 
bahan logam dan juga bukan logam: 
 

a. Casting (Gbr. I.4a): Cetakan yang dapat dikeluarkan dan cetakan permanen 
(Bagian Il). 

 
Gambar 1. 4. Ilustrasi skematis dari berbagai proses casting 
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b. Pembentukan dan pembentukan (Gambar 1.5 hingga 1.7): Penggulungan, 

penempaan, ekstrusi, gambar, pembentukan lembaran, metalurgi serbuk, 
dan pencetakan (Bagian III). 

c. Pemesinan (Gbr. 1.8): Pembubutan, pengeboran, pengeboran, penggilingan, 
perencanaan, pembentukan, penggerusan; penggilingan; mesin ultrasonik; 
permesinan kimia, listrik, dan elektrokimia; dan pemesinan balok energi 
tinggi (Bagian IV). Kategori luas ini juga mencakup mikromesin untuk 
menghasilkan bagian-bagian ultraprecision (Bagian V). 

d. Bergabung (Gbr. 1.9): Pengelasan, mematri, menyolder, ikatan difusi, 
ikatan perekat, dan sambungan mekanis (Bagian VI). 

e. Finishing: Mengasah, menjilat, memoles, membakar, deburring, perawatan 
permukaan, pelapisan, dan pelapisan. 

f. Pembuatan mikro dan pembuatan nano: Teknologi yang mampu 
menghasilkan bagian dengan dimensi pada tingkat mikro (sepersejuta 
meter) dan nano (sepersejuta meter); pembuatan sistem 
microelectromechanical (MEMS) dan sistem nanoelectromechanical 
(NEMS), biasanya melibatkan proses seperti litografi, permukaan dan bulk 
micromachining, etsa, LIGA, dan berbagai proses khusus. 

 
Gambar 1. 5. Ilustrasi skematis dari berbagai proses deformasi massal 
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Gambar 1. 6. Ilustrasi skematis dari berbagai proses pembentukan lembaran 

logam 
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Gambar 1. 7. Ilustrasi skematis dari berbagai metode pemrosesan polimer 
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Gambar 1. 8. Ilustrasi skematis dari berbagai proses pemesinan dan penyelesaian 
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Gambar 1. 9. Ilustrasi skematis dari berbagai proses penggabungan 

 
Pemilihan Proses 

Pemilihan proses manufaktur tertentu atau, lebih sering, urutan proses, 
tergantung pada fitur geometris bagian yang akan diproduksi, termasuk toleransi 
dimensi dan tekstur permukaan yang diperlukan, dan pada banyak faktor yang 
berkaitan dengan bahan benda kerja tertentu dan pembuatannya. properti. Untuk 
menekankan tantangan yang terlibat, pertimbangkan dua kasus berikut: 

a. Bahan yang rapuh dan keras tidak dapat dibentuk atau dibentuk tanpa risiko 
patah, kecuali jika dilakukan pada suhu tinggi, sedangkan bahan ini dapat 
dengan mudah dilemparkan, dikerjakan, atau ditumbuk. 

b. Logam yang telah dibentuk ulang pada suhu kamar menjadi kurang dapat 
dibentuk selama pemrosesan selanjutnya, yang dalam praktiknya, sering 
diperlukan untuk melengkapi bagian tersebut; ini karena logam menjadi 
lebih kuat, lebih keras, dan lebih ulet daripada sebelum diproses lebih lanjut. 
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Jenis-jenis Produksi 
Jumlah bagian yang akan diproduksi (mis., Kuantitas tahunan) dan laju 

(jumlah potongan yang dibuat per unit waktu) adalah pertimbangan ekonomi 
penting dalam menentukan proses yang sesuai dan jenis mesin yang diperlukan. 
Perhatikan, misalnya, bahwa bola lampu, kaleng minuman, nozel injeksi bahan 
bakar, dan dop roda diproduksi dalam jumlah dan harga yang jauh lebih tinggi 
daripada mesin jet dan traktor. 

Berikut ini adalah garis besar singkat dari jenis umum produksi, dalam 
urutan jumlah tahunan yang diproduksi: 

a. bengkel kerja: Ukuran lot kecil, biasanya kurang dari 100, menggunakan 
mesin serba guna, seperti mesin bubut, mesin giling, mesin bor, dan gerinda, 
yang sekarang banyak dilengkapi dengan kontrol komputer. 

b. Produksi batch kecil: Kuantitas dari sekitar 10 hingga 100, menggunakan 
mesin yang mirip dengan yang ada di toko-toko pekerjaan. 

c. Produksi batch: Ukuran lot biasanya antara 100 dan 5000, menggunakan 
mesin yang lebih canggih dengan kontrol komputer. 

d. Produksi massal: Ukuran lot umumnya lebih dari 100.000, menggunakan 
mesin tujuan khusus, yang dikenal sebagai mac / vines khusus, dan berbagai 
peralatan otomatis untuk mentransfer bahan dan bagian yang sedang 
berlangsung. 
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BAB II 
BAB II. MATERIAL TEKNIK 

 
2.1. Pendahuluan 

Untuk menekankan pentingnya topik yang akan dijelaskan, mari kita lihat 
mobil biasa sebagai contoh produk umum yang menggunakan berbagai macam 
bahan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Bahan-bahan ini dipilih terutama 
karena, mereka tidak hanya memiliki sifat dan karakteristik yang diinginkan untuk 
fungsi yang diinginkan dari bagian-bagian tertentu, tetapi juga mereka yang dapat 
diproduksi dengan biaya terendah. 

Misalnya, baja dipilih untuk sebagian besar tubuh karena kuat, bentuknya 
mudah, dan tidak mahal. Plastik Digunakan di banyak komponen karena 
karakteristik seperti Berat Ringan, ketahanan terhadap korosi, berbagai pilihan 
warna, dan kemudahan pembuatan menjadi bentuk yang kompleks dan dengan 
biaya rendah. Kaca dipilih untuk semua Windows tidak hanya karena transparan, 
tetapi juga karena sulit (karenanya tahan gores), mudah dibentuk, dan mudah 
dibersihkan. Sejumlah pengamatan serupa dapat dilakukan tentang setiap 
komponen mobil, mulai dari sekrup kecil hingga roda. Dalam beberapa tahun 
terakhir, penghematan bahan bakar dan perlunya peningkatan kinerja telah 
mendorong substitusi bahan, seperti aluminium, magnesium, dan plastik untuk baja, 
dan penggunaan material komposit untuk komponen struktural (pemikul beban). 

 
Gambar 2. 1. Beberapa bahan logam dan non logam digunakan pada mobil biasa 

 
Seperti yang dinyatakan dalam Pendahuluan Umum, pemilihan bahan untuk 

masing-masing komponen dalam suatu produk membutuhkan pemahaman 
menyeluruh tentang sifat, fungsi, dan biaya pembuatannya. Mobil khas adalah 
kumpulan sekitar 15.000 bagian; akibatnya, dengan menghemat hanya satu sen 
pada biaya per bagian, seperti dengan memilih bahan atau proses pembuatan yang 
berbeda, biaya mobil akan berkurang $ 150. Tugas insinyur dengan demikian 
menjadi sangat menantang, terutama dengan variasi material yang semakin 
meningkat yang sekarang tersedia, seperti diuraikan pada Gambar 2.2. 



MODUL KULIAH TEKNOLOGI MEKANIK 
ZULFIKAR, ST. MT. (B 2019/2020) 

20 
 

 
Gambar 2. 2. Garis besar material teknik 

Garis besar umum dari topik ditunjukkan pada Gambar. 2.3. Pengetahuan 
mendasar yang disajikan tentang perilaku, sifat, dan karakteristik bahan akan 
membantu pembaca memahami relevansinya dengan proses pembuatan. 
Pengetahuan ini juga akan memungkinkan kita untuk menganalisis hubungan 
timbal balik yang sering kali kompleks antara bahan, proses pembuatan, 
permesinan dan perkakas, dan ekonomi operasi manufaktur. 
 

 
Gambar 2. 3. Garis besar perilaku dan sifat-sifat pembuatan bahan 

 
2.2. Struktur Logam 

Mengapa beberapa logam keras dan yang lainnya lunak? Mengapa beberapa 
logam rapuh, sementara yang lain mudah ulet dan dengan demikian dapat dibentuk 
dengan mudah tanpa patah? Mengapa beberapa logam dapat tahan terhadap suhu 
tinggi, sementara yang lain tidak? Mengapa lembaran logam dapat berperilaku 
berbeda ketika diregangkan dalam satu arah versus yang lain? 
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Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mempelajari struktur 
atom logam -yaitu, susunan atom-atom dalam logam-karena struktur atom sangat 
mempengaruhi sifat dan perilaku logam-logam tersebut. Pengetahuan ini kemudian 
membimbing kita dalam mengendalikan dan memprediksi perilaku dan kinerja 
logam dalam berbagai proses pembuatan. Memahami struktur logam juga 
memungkinkan kita untuk memprediksi dan mengevaluasi sifat-sifatnya, sehingga 
memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang tepat untuk aplikasi spesifik 
dalam berbagai kondisi. Selain struktur atom, beberapa faktor lain mempengaruhi 
sifat dan perilaku logam. Di antaranya adalah komposisi logam, pengotor dan 
kekosongan dalam struktur atom, ukuran butir, batas butir, lingkungan, ukuran dan 
kondisi permukaan logam, dan metode yang digunakan logam untuk dijadikan 
produk. Hal ini dijelaskan pada Gambar 2.4. 
 

 
Gambar 2. 4. Diagram alir pembentukan struktur logam 

A.  Jenis-jenis Ikatan Atom 
Semua materi terdiri dari atom yang mengandung nukleus proton dan 

neutron dan awan di sekitarnya, atau orbit, dari elektron. Dalam beberapa dekade 
terakhir, sejumlah besar partikel subatom telah diidentifikasi, dengan kerumitan 
tambahan dalam nukleus. Namun, untuk keperluan buku ini, model planet dari 
nukleus yang mengorbit oleh elektron sudah cukup. 

Jumlah proton dalam nukleus menentukan apakah atom akan menjadi 
logam, bukan logam, atau semimetalik. Atom dengan muatan seimbang memiliki 
jumlah elektron yang sama dengan proton; ketika ada terlalu banyak atau terlalu 
sedikit elektron, atom disebut ion. Kelebihan elektron menghasilkan atom 
bermuatan negatif, disebut sebagai anion, sementara terlalu sedikit elektron 
menghasilkan atom bermuatan positif, yang disebut kation. Jumlah elektron dalam 
orbit terluar dari suatu atom menentukan afinitas kimiawi dari atom itu untuk atom-
atom lain. 

Atom dapat mentransfer atau berbagi elektron; dalam melakukan hal itu, 
banyak atom bergabung membentuk molekul. Molekul disatukan oleh kekuatan 
menarik yang disebut ikatan melalui interaksi elektron. Jenis dasar tarikan atom 
yang terkait dengan transfer elektron, yang disebut ikatan primer atau kuat, adalah 
sebagai berikut: 

• Ikatan ionik. Ketika satu atau lebih elektron dari orbit luar dipindahkan 
dari satu bahan ke bahan lainnya, gaya tarik yang kuat berkembang di antara 
kedua ion. Contohnya adalah natrium (Na) dan klorin (Cl) dalam garam 
dapur biasa; garam seperti itu terdiri dari ion-ion Na + dan Cl` (karena itu 
disebut ikatan ionik), yang sangat saling tertarik. Juga, daya tariknya adalah 
antara semua ion yang berdekatan, memungkinkan struktur kristal 
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terbentuk. Molekul dengan ikatan ionik umumnya memiliki daktilitas yang 
buruk dan konduktivitas termal dan listrik yang rendah. 

• Ikatan kovalen. Dalam ikatan kovalen, elektron dalam orbit luar dibagi 
oleh atom untuk membentuk molekul. Jumlah elektron yang dibagi 
tercermin dengan istilah-istilah seperti "ikatan tunggal," "ikatan rangkap," 
dll. Polimer terdiri dari molekul besar yang terikat secara bersama-sama; air 
(H2O) dan gas nitrogen (NZ) adalah contoh umum tambahan molekul yang 
terbentuk dari ikatan kovalen. Padatan yang dibentuk oleh ikatan kovalen 
biasanya memiliki konduktivitas listrik yang rendah dan dapat memiliki 
kekerasan tinggi. (Berlian, bentuk karbon yang terikat secara kovalen, 
adalah contohnya.) 

• Ikatan logam. Logam memiliki elektron yang relatif sedikit di orbit 
luarnya; dengan demikian, mereka tidak dapat menyelesaikan kulit terluar 
dari atom yang dikawinkan sendiri lainnya. Sebaliknya, logam dan paduan 
membentuk ikatan logam, di mana elektron yang tersedia dibagi oleh semua 
atom dalam kontak. Awan elektron yang dihasilkan memberikan gaya yang 
menarik untuk menyatukan atom dan menghasilkan konduktivitas termal 
dan listrik yang umumnya tinggi. 
 
Selain gaya tarik kuat yang terkait dengan elektron, gaya tarik lemah atau 

sekunder terjadi di antara molekul. Juga disebut sebagai gaya van der Waals, gaya-
gaya ini muncul dari tarik-menarik muatan berlawanan tanpa transfer elektron. 
Sebagai contoh, molekul air terdiri dari satu oksigen dan dua atom hidrogen yang 
lebih kecil, yang terletak sekitar 104 ° satu sama lain. Meskipun setiap molekul 
memiliki muatan seimbang, atau netral, ada lebih banyak atom hidrogen di satu sisi 
molekul (yaitu, itu adalah dipol), sehingga molekul mengembangkan daya tarik 
yang lemah terhadap atom oksigen terdekat di sisi itu. 
 
B.  Struktur Kristal Logam 

Ketika logam membeku dari keadaan cair, atom-atom mengatur diri mereka 
sendiri ke dalam berbagai konfigurasi teratur, yang disebut kristal; susunan atom 
ini disebut struktur kristal atau struktur kristal. Kelompok atom terkecil yang 
menunjukkan struktur kisi khas logam tertentu dikenal sebagai sel satuan. Ini adalah 
blok bangunan kristal, dan kristal tunggal dapat memiliki banyak sel satuan. 

Berikut ini adalah tiga susunan atom dasar dalam logam: 
1) Body Centered Cubic (bcc); contoh: alfa besi, kromium, molibdenum, 

tantalum, tungsten, dan vanadium. 
2) Face Centered Cubic (fcc); contoh: gamma iron, aluminium, tembaga, 

nikel, timah, perak, emas, dan platinum. 
3) Hexagonal close-packed (hcp); contoh: berilium, kadmium, kobalt, 

magnesium, alfa titanium, seng, dan zirkonium. 
 

Struktur ini diwakili oleh ilustrasi yang diberikan dalam Gambar 2.5 hingga 
2.7; setiap bola mewakili sebuah atom. Jarak antara atom-atom dalam struktur 
kristal ini adalah sekitar 0,1 nm. Model yang ditunjukkan pada gambar dikenal 
sebagai model hard-ball atau hard-sphere; mereka dapat disamakan dengan bola 
tenis yang diatur dalam berbagai konfigurasi dalam kotak. 
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Gambar 2. 5. Struktur kristal Body Centered Cubic (bcc): (a) model bola keras; 

(B) sel satuan; dan (c) kristal tunggal dengan banyak sel satuan. 

 
Gambar 2. 6. Struktur kristal Face Centered Cubic (fcc): (a) model bola keras; (B) 

sel satuan; dan (c) kristal tunggal dengan banyak sel satuan 

 

 
Gambar 2. 7. Struktur kristal hexagonal close packed (hcp): (a) sel satuan; dan (b) 

kristal tunggal dengan banyak sel satuan. 

Pada ketiga struktur yang diilustrasikan, kristal hcp memiliki konfigurasi 
paling padat, diikuti oleh fcc dan kemudian bcc. Dalam struktur hcp, bidang atas 
dan bawah disebut bidang basal. Ketiga susunan dapat dimodifikasi dengan 
menambahkan atom dari beberapa logam lain atau logam, yang dikenal sebagai 
paduan, sering untuk meningkatkan berbagai sifat logam. Struktur kristal 
memainkan peran utama dalam menentukan sifat-sifat logam tertentu. 
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Alasan mengapa logam membentuk struktur kristal yang berbeda adalah 
untuk meminimalkan energi yang dibutuhkan untuk mengisi ruang. Tungsten, 
misalnya, membentuk struktur bcc karena struktur itu melibatkan lebih sedikit 
energi daripada struktur lain; juga, aluminium membentuk struktur fcc. Namun, 
pada temperatur yang berbeda, logam yang sama dapat membentuk struktur yang 
berbeda, karena kebutuhan energi yang lebih rendah. Sebagai contoh, seperti 
dijelaskan dalam Bab 4, besi membentuk struktur bcc (alpha iron) di bawah 912 ° 
C dan di atas 1394 ° C, tetapi membentuk struktur fcc (gannna iron) antara 912 ° C 
dan 1394 ° C. 
 
C. Deformasi dan Kekuatan Kristal Tunggal 

Ketika kristal tunggal mengalami gaya eksternal, pertama-tama mengalami 
deformasi elastis; yaitu, ia kembali ke bentuk aslinya ketika gaya dihilangkan. 
Analogi sederhana untuk jenis perilaku ini adalah pegas heliks yang membentang 
ketika dimuat dan kembali ke bentuk aslinya ketika beban dihapus. Jika gaya pada 
struktur kristal meningkat cukup, kristal mengalami deformasi plastik atau 
deformasi permanen; yaitu, ia tidak kembali ke bentuk aslinya ketika gaya 
dihilangkan. 

Ada dua mekanisme dasar dimana deformasi plastik terjadi pada struktur 
kristal. Salah satunya adalah tergelincirnya satu bidang atom di atas bidang yang 
berdekatan (disebut bidang slip) di bawah tegangan geser (Gambar 2.8a). 
Perhatikan bahwa perilaku ini sangat mirip dengan geser kartu bermain satu sama 
lain. Tegangan geser didefinisikan sebagai rasio gaya geser yang diterapkan 
terhadap luas penampang yang dicukur. 

Sama seperti dibutuhkan kekuatan tertentu untuk menggeser kartu bermain 
satu sama lain, kristal tunggal memerlukan sejumlah tegangan geser (disebut 
tegangan geser kritis) untuk mengalami deformasi permanen. Jadi, harus ada 
tegangan geser yang cukup besar dalam kristal untuk terjadinya deformasi plastis; 
jika tidak deformasi tetap elastis. 

Tegangan geser yang diperlukan untuk menyebabkan slip pada kristal 
tunggal berbanding lurus dengan rasio I9 / a pada Gambar 2.8a, di mana a adalah 
jarak bidang atom dan I9 berbanding terbalik dengan kepadatan atom pada bidang 
atom. Ketika b / a berkurang, tegangan geser yang diperlukan untuk menyebabkan 
slip berkurang. Jadi, tergelincir dalam kristal tunggal terjadi di sepanjang bidang 
dengan kepadatan atom maksimum; dengan kata lain, slip terjadi di pesawat yang 
penuh sesak dan dalam arah yang padat. 

Karena perbandingan 19 / a bervariasi untuk arah yang berbeda dalam 
kristal, kristal tunggal menunjukkan sifat yang berbeda ketika diuji dalam arah yang 
berbeda; sifat ini disebut anisotropi. Contoh sederhana anisotropi adalah perilaku 
kain tenun, yang membentang berbeda ketika ditarik ke arah yang berbeda. 
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Gambar 2. 8. Deformasi permanen kristal tunggal di bawah beban tarik. Grid atom 
yang disorot menekankan gerakan yang terjadi di dalam kisi. (A) Deformasi oleh 

slip. Rasio b / a memengaruhi besarnya tegangan geser yang diperlukan untuk 
menyebabkan slip. (B) Deformasi oleh kembaran, yang melibatkan generasi 

"kembar" di sekitar garis simetri dikenakan geser. Perhatikan bahwa beban tarik 
menghasilkan tegangan geser pada bidang yang diilustrasikan. 

 
2.3. Perilaku Mekanik, Pengujian, dan Properti Pembuatan Bahan 

Dalam operasi manufaktur, banyak bagian dan komponen dibentuk menjadi 
berbagai bentuk dengan menerapkan kekuatan eksternal pada benda kerja, biasanya 
melalui berbagai alat dan cetakan. Contoh umum dari operasi tersebut adalah 
menempa cakram turbin, mengekstrusi berbagai komponen tangga aluminium, 
kawat menggambar untuk membuat paku, dan menggulung logam untuk membuat 
lembaran untuk badan mobil. Operasi pembentukan dapat dilakukan pada suhu 
kamar atau pada suhu tinggi, dan pada tingkat deformasi yang rendah atau tinggi. 
Operasi ini juga digunakan dalam membentuk dan membentuk bahan bukan logam 
seperti plastik dan keramik. 

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.2, berbagai macam bahan logam dan non 
logam sekarang tersedia, dengan berbagai sifat yang sama luasnya, seperti yang 
ditunjukkan secara kualitatif pada Tabel 2.1. Bab ini mencakup aspek-aspek sifat 
mekanik dan perilaku logam yang relevan dengan desain dan pembuatan produk 
dan mencakup metode uji yang umum digunakan dalam menilai berbagai sifat. 

 
Tabel 2. 1. Sifat Mekanik Relatif dari Berbagai Bahan pada Suhu Kamar, dalam 

Urutan Menurun. Logam dalam Bentuk Paduannya. 
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A.  Tarikan 

Tes tegangan tarik adalah metode yang paling umum untuk menentukan 
sifat mekanik bahan, seperti kekuatan, daktilitas, ketangguhan, modulus elastis, dan 
kemampuan pengerasan regangan. Tes tegangan tarik terlebih dahulu 
membutuhkan persiapan spesimen uji, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.9a. 
Meskipun sebagian besar spesimen uji tegangan padat dan bulat, mereka juga bisa 
datar atau berbentuk tabung. Spesimen disiapkan secara umum sesuai dengan 
spesifikasi ASTM; berbagai spesifikasi lain juga tersedia dari organisasi terkait di 
seluruh dunia. 

Biasanya, spesimen memiliki panjang pengukur asli, lo, umumnya 50 mm, 
dan luas penampang, AO, biasanya dengan diameter 12,5 mm _ Ini dipasang di 
rahang mesin uji tegangan yang dilengkapi dengan berbagai aksesori dan 
mengontrol sehingga spesimen dapat diuji pada suhu dan laju deformasi yang 
berbeda. 

 
 

Gambar 2. 9. (A) Spesimen uji tarik standar sebelum dan sesudah menarik, 
menunjukkan panjang gage asli dan akhir. (B) Tahapan dalam perilaku spesimen 

dalam tes ketegangan. 
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Gambar 2. 10. Kurva tegangan-regangan tipikal diperoleh dari tes tegangan, 

menunjukkan berbagai fitur 

Urutan deformasi khas dalam tes tegangan ditunjukkan pada Gambar 2.9b. 
Ketika beban pertama kali diterapkan, spesimen memanjang secara proporsional 
dengan beban, yang disebut perilaku elastis linier (Gambar 2.10). Jika beban 
dihilangkan, spesimen kembali ke panjang dan bentuk aslinya, dengan cara yang 
mirip dengan meregangkan karet gelang dan melepaskannya. Tegangan teknik 
(tegangan nominal) didefinisikan sebagai rasio dari beban yang diterapkan, R 
terhadap luas penampang asli, AO, dari spesimen. 
 

  (2.1) 
Regangan teknik didefinisikan sebagai: 

  (2.2) 
di mana l adalah panjang spesimen sesaat. 

Ketika beban meningkat, spesimen mulai mengalami deformasi elastis 
nonlinear pada tegangan yang disebut batas proporsional. Pada titik itu, tegangan 
dan regangan tidak lagi proporsional, karena mereka berada di daerah elastis linier, 
tetapi ketika diturunkan, spesimen masih kembali ke bentuk aslinya. Deformasi 
permanen (plastik) terjadi ketika tegangan leleh, Y, dari material tercapai. 
Tegangan luluh dan sifat-sifat lain dari berbagai bahan logam dan bukan logam 
diberikan pada Tabel 2.2. 

Untuk bahan lunak dan ulet, mungkin tidak mudah untuk menentukan lokasi 
yang tepat pada kurva tegangan-regangan di mana hasil terjadi, karena kemiringan 
kurva mulai menurun perlahan di atas batas proporsional. Oleh karena itu, Y 
biasanya didefinisikan dengan menggambar garis dengan kemiringan yang sama 
dengan kurva elastis linier, tetapi itu diimbangi oleh regangan 0,002, atau 
perpanjangan 0,2%. Tegangan luluh kemudian didefinisikan sebagai tegangan di 
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mana garis offset ini memotong kurva tegangan-regangan. Prosedur sederhana ini 
diperlihatkan di sisi kiri dalam Gambar 2.11. 

Ketika spesimen mulai memanjang di bawah beban yang terus meningkat, 
luas penampang berkurang secara permanen dan seragam sepanjang panjang 
pengukur. Jika spesimen diturunkan dari tingkat tegangan yang lebih tinggi dari 
tegangan leleh, kurva mengikuti garis lurus ke bawah dan sejajar dengan 
kemiringan asli kurva (Gbr. 2.11). Ketika beban meningkat lebih lanjut, tegangan 
teknik akhirnya mencapai maksimum dan kemudian mulai berkurang (Gbr. 2.10). 
Tegangan rekayasa maksimum disebut kekuatan tarik, atau ultimate tensile strength 
(UTS), dari material. Nilai untuk UTS untuk berbagai bahan diberikan pada Tabel 
2.2. 
 
 

Tabel 2. 2. Sifat Mekanis Berbagai Bahan pada Suhu Kamar 

 
 

Jika spesimen dimuat di luar kekuatan tarik pamungkasnya, spesimen mulai 
melengkung, atau nec / Q turun. Area penampang spesimen tidak lagi seragam 
sepanjang panjang pengukur dan lebih kecil di daerah berleher. Ketika tes 
berlangsung, tekanan teknik turun lebih jauh dan spesimen akhirnya patah di daerah 
leher (Gambar 2.9a); stres rekayasa pada fraktur dikenal sebagai stres patah atau 
patah. 

Rasio tegangan terhadap regangan di daerah elastis adalah modulus 
elastisitas, E, atau modulus Young (setelah T. Young, 1773-1829): 

  (2.3) 
Hubungan linear ini dikenal sebagai hukum Hooke (setelah R. Hooke, 1635-1703). 
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Gambar 2. 11. Ilustrasi skematis dari pemuatan dan pembongkaran spesimen uji 
tarik. Perhatikan bahwa, selama bongkar, kurva mengikuti jalur sejajar dengan 

kemiringan elastis asli. 

 
B. Tekan 

Banyak operasi di bidang manufaktur, khususnya proses seperti penempaan, 
penggulungan, dan ekstrusi, dilakukan dengan benda kerja yang mengalami 
tekanan tekan. Tes kompresi, di mana spesimen mengalami beban tekan, 
memberikan informasi yang berguna untuk memperkirakan kekuatan dan 
kebutuhan daya dalam proses ini. Tes ini biasanya dilakukan dengan mengompresi 
spesimen silindris padat antara dua die datar yang dilumasi dengan baik (platens). 
Karena gesekan antara spesimen dan platens, permukaan silinder yang berbentuk 
spesimen, sebuah efek disebut laras. Perhatikan bahwa spesimen ramping dapat 
tertekuk selama tes ini; dengan demikian, rasio tinggi-ke-diameter spesimen 
silinder padat biasanya kurang dari 3: 1. 

Karena laras, luas penampang spesimen berubah sepanjang tingginya, dan 
mendapatkan kurva tegangan-regangan dalam kompresi bisa sulit. Selanjutnya, 
gesekan menghilangkan energi, sehingga gaya tekan lebih tinggi daripada jika tidak 
untuk memasok pekerjaan yang diperlukan untuk mengatasi gesekan. Dengan 
pelumasan yang efektif, gesekan dapat diminimalkan, dan area penampang yang 
cukup konstan dapat dipertahankan selama pengujian. 

Ketika hasil kompresi dan uji tegangan pada logam ulet dibandingkan, dapat 
dilihat bahwa kurva tegangan-tegangan yang benar bertepatan. Perilaku ini tidak 
berlaku untuk bahan rapuh, yang umumnya lebih kuat dan lebih ulet dalam 
kompresi daripada dalam ketegangan. 

Ketika logam mengalami tegangan ke dalam rentang plastik, dan kemudian 
beban dilepaskan dan beban tekan diterapkan, tegangan luluh dalam kompresi 
ditemukan lebih rendah dari pada tegangan. Fenomena ini dikenal sebagai efek 
Bauschinger (setelah J. Bauschinger, yang melaporkannya pada tahun 1881), dan 
dipamerkan dalam berbagai tingkatan oleh semua logam dan paduan. Karena 
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tegangan leleh yang diturunkan dalam arah yang berlawanan dengan aplikasi beban 
asli, fenomena ini juga disebut pelunakan regangan atau pelunakan kerja. 

Tes Disk. Untuk bahan rapuh seperti keramik dan gelas, tes disk telah 
dikembangkan, di mana disk menjadi sasaran kompresi antara dua plat datar yang 
mengeras (Gbr 2.12). Ketika bahan dimuat seperti yang ditunjukkan, tegangan tarik 
berkembang tegak lurus terhadap garis tengah vertikal di sepanjang disk; fraktur 
dimulai dan disk terbelah dua secara vertikal. Tegangan tarik, 0, dalam disk 
seragam sepanjang garis tengah dan dapat dihitung dari rumus 2.4. 

 
Gambar 2. 12. Tes disk pada bahan rapuh, menunjukkan arah pemuatan dan jalur 

fraktur 

  (2.4) 
di mana P adalah beban pada fraktur, cl adalah diameter disk, dan t adalah 
ketebalannya. Untuk menghindari kegagalan prematur pada titik-titik kontak, strip 
tipis logam lunak ditempatkan di antara disk dan platens. Strip ini juga melindungi 
platens agar tidak rusak selama pengujian. Fraktur pada bagian tengah spesimen 
telah digunakan dalam pembuatan pipa seamless. 
 
C.  Torsi 

Selain mengalami ketegangan dan kompresi, benda kerja dapat mengalami 
regangan geser (Gbr. 2.13), seperti pada tinju lubang pada lembaran logam, dalam 
penekuk, dan pemotongan logam. 

Metode pengujian yang umumnya digunakan untuk menentukan sifat 
material dalam geser adalah uji torsi. Untuk mendapatkan distribusi tegangan dan 
regangan yang seragam di sepanjang penampang, tes ini biasanya dilakukan pada 
spesimen tubular yang tipis. 

Spesimen torsi biasanya memiliki potongan melintang tereduksi untuk 
membatasi deformasi ke zona t sempit. Tegangan geser dapat dihitung dari rumus 
2.5. 

  (2.5) 
di mana T adalah torsi, r adalah jari-jari rata-rata tabung, dan t adalah ketebalan 
tabung pada bagian yang sempit. 
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Gambar 2. 13. Spesimen uji puntir tipikal; dipasang di antara dua kepala mesin 
pengujian dan dipuntir. Perhatikan deformasi geser elemen di bagian spesimen 

yang diperkecil. 

 
Regangan geser dapat dihitung dari rumus 2.6. 

  (2.6) 
 
di mana l adalah panjang tabung yang dikenakan torsi dan Φ sudut lilitan pada 
radian. 

Rasio tegangan geser terhadap regangan geser dalam rentang elastis dikenal 
sebagai modulus geser, atau modulus kekakuan, G, jumlah yang terkait dengan 
modulus elastisitas, E. Sudut putaran, gb, hingga fraktur dalam torsi batang bulat 
padat pada suhu tinggi juga berguna dalam memperkirakan tingkat logam yang 
dapat ditempa. Semakin besar jumlah tikungan sebelum kegagalan, semakin baik 
kemampuan forgeability. 
 
D.  Tekuk (Lentur) 

Mempersiapkan spesimen dari bahan rapuh, seperti keramik dan karbida, 
sulit karena masalah yang terlibat dalam membentuk dan mengolahnya ke dimensi 
yang tepat. Selain itu, spesimen seperti itu sensitif terhadap cacat permukaan dan 
takik, dan menjepit spesimen uji rapuh untuk pengujian sulit. Juga, penyelarasan 
yang tidak tepat dari spesimen uji dapat menghasilkan distribusi tegangan tidak 
seragam sepanjang penampang. 

Metode uji yang umum digunakan untuk bahan rapuh adalah uji lengkung 
atau lentur, yang biasanya melibatkan spesimen yang memiliki penampang persegi 
panjang dan didukung, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.14. Beban 
diterapkan secara vertikal, pada satu titik atau dua titik; sebagai hasilnya, pengujian 
ini disebut sebagai pembengkokan tiga titik dan empat titik, masing-masing. 
Tegangan longitudinal pada spesimen adalah tarik pada permukaan bawahnya dan 
tekan pada permukaan atasnya. 
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Tekanan ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan balok 
sederhana yang dijelaskan dalam teks tentang mekanisme benda padat. Tegangan 
pada fraktur dalam tekukan dikenal sebagai modulus ruptur, atau kekuatan pecah 
transversal. Perhatikan bahwa, karena volume yang lebih besar dari bahan yang 
mengalami momen lentur yang sama pada Gambar, 2.14b, ada kemungkinan lebih 
tinggi bahwa ada cacat dalam volume ini daripada di Gambar 2.14a. Akibatnya, tes 
empat titik memberikan modulus pecah lebih rendah daripada tes tiga poin. 

 
Gambar 2. 14. Dua metode uji tekuk untuk bahan rapuh: (a) tekuk tiga titik; (B) 

lentur empat titik. Area pada balok mewakili diagram lentur, yang dijelaskan 
dalam teks tentang mekanisme benda padat. Perhatikan wilayah momen lentur 

maksimum konstan pada (b); sebaliknya, momen lentur maksimum hanya terjadi 
di tengah spesimen dalam (a). 

 
E.  Kekerasan (Hardness) 

Kekerasan (hardness) adalah properti yang biasa digunakan; itu 
memberikan indikasi umum kekuatan bahan dan ketahanannya terhadap goresan 
dan keausan. Kekerasan biasanya didefinisikan sebagai resistensi terhadap lekukan 
permanen; jadi, baja lebih keras dari aluminium, dan aluminium lebih keras dari 
timah. Kekerasan, bagaimanapun, bukan properti fundamental, karena ketahanan 
terhadap indentasi tergantung pada bentuk indentor dan pada beban yang 
diterapkan. 
 
Uji Kekerasan 

Beberapa metode pengujian menggunakan bahan dan bentuk indentor yang 
berbeda (Gbr 2.15) telah dikembangkan untuk mengukur kekerasan bahan. Tes 
kekerasan yang biasa digunakan dijelaskan selanjutnya. 

Tes Brinell. Diperkenalkan oleh J.A. Brinell pada tahun 1900, tes ini 
melibatkan menekan bola baja atau tungsten-karbida berdiameter 10 mm terhadap 
permukaan, dengan beban 500, 1500, atau 3000 kg (Gbr 2.16). Angka kekerasan 
Brinell (I-IB) didefinisikan sebagai rasio beban P dengan luas permukaan 
melengkung dari lekukan. Semakin sulit bahan untuk diuji, semakin kecil kesan; 
karenanya, beban 1500 kg atau 3000 kg biasanya direkomendasikan untuk 
mendapatkan tayangan yang cukup besar untuk pengukuran yang akurat.  
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Gambar 2. 15. Penguji kekerasan terpilih. (a) Penguji kekerasan Vickers Mikro; 

(b) Penguji kekerasan Rockwell; (c) Durometer; (d) Leeb tester. Sumber: (a) 
sampai (c) Atas perkenan Newage Testing Instruments, Inc.; (d) Atas perkenan 

Wilson® Instruments. 

 
Bergantung pada kondisi material, salah satu dari dua jenis tayangan berkembang 
di permukaan setelah kinerja pengujian ini (Gbr 2.17) atau salah satu dari pengujian 
lain yang dijelaskan dalam bagian ini. Kesan pada logam anil umumnya memiliki 
profil bulat (Gambar 2.17a); pada logam yang dikerjakan dengan dingin, mereka 
biasanya memiliki profil yang tajam (Gambar 2.17b). Metode yang benar untuk 
mengukur diameter lekukan, d, ditunjukkan pada gambar. 

Tes Rockwell. Dikembangkan oleh S.P. Rockwell pada tahun 1922, tes ini 
mengukur kedalaman penetrasi bukannya diameter lekukan. Indentor ditekan ke 
permukaan, pertama dengan beban kecil dan kemudian dengan beban utama; 
perbedaan kedalaman penetrasi adalah ukuran dari kekerasan material. Beberapa 
skala kekerasan Rockwell yang lebih umum dan indenters yang digunakan 
ditunjukkan pada Gambar 2.16. Tes kekerasan dangkal Rockwell menggunakan 
jenis indentasi yang sama, tetapi pada beban yang lebih ringan, juga telah 
dikembangkan. 
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Gambar 2. 16. Karakteristik umum dari metode dan formula pengujian kekerasan 

untuk menghitung kekerasan 

 
Gambar 2. 17. Indentasi geometri dalam pengujian kekerasan Brinell: (a) logam 
anil; (b) logam yang dikeraskan dengan pekerjaan; (C) deformasi baja ringan di 
bawah indentor bola. Perhatikan bahwa kedalaman zona cacat permanen adalah 

sekitar satu urutan besarnya lebih besar dari kedalaman indentasi. Agar uji 
kekerasan valid, zona ini harus sepenuhnya dikembangkan dalam materi. Sumber: 

Perkenan dari M.C. Shaw dan C.T. Yang. 
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Tes Vickers. Tes ini, dikembangkan pada tahun 1922 dan sebelumnya 
dikenal sebagai uji kekerasan piramida berlian, menggunakan indentor berlian 
berbentuk piramida (Gambar 2.16) dan beban yang berkisar dari 1 kg hingga 120 
kg. Angka kekerasan Vickers ditunjukkan oleh HV. Tayangan yang diperoleh 
biasanya kurang dari 0,5 mm pada diagonal. Tes Vickers pada dasarnya 
memberikan angka kekerasan yang sama terlepas dari beban, dan cocok untuk 
menguji bahan dengan berbagai kekerasan, termasuk baja yang dipanaskan. Baru-
baru ini, prosedur uji telah dikembangkan untuk melakukan tes tipe Vickers dalam 
mikroskop gaya atom dan nanoindenters, untuk memperkirakan kekerasan pada 
kedalaman penetrasi serendah 20 nm. 

Shore Test dan Durometer. Kekerasan bahan seperti karet, plastik, dan 
bahan bukan logam yang lunak dan elastis serupa umumnya diukur dengan tes 
Shore dengan alat yang disebut durometer (dari bahasa Latin durus, yang berarti 
"keras"). Sebuah indentor ditekan ke permukaan dan kemudian beban konstan 
diterapkan dengan cepat. Kedalaman penetrasi diukur setelah 1 detik; kekerasan 
berbanding terbalik dengan penetrasi. Ada dua skala yang berbeda untuk tes ini. 
Tipe A memiliki indentor tumpul dan beban 1 kg; digunakan untuk bahan yang 
lebih lembut. Tipe D memiliki indentor yang lebih tajam dan beban 5 kg, dan 
digunakan untuk material yang lebih keras. Angka kekerasan dalam tes ini berkisar 
dari 0 hingga 100. 

Karena kekerasan adalah ketahanan terhadap lekukan permanen, itu dapat 
disamakan dengan melakukan tes kompresi pada volume kecil pada permukaan 
material. Penelitian telah menunjukkan bahwa (dalam unit yang sama) kekerasan 
logam yang dikerjakan dingin sekitar tiga kali tekanan lelehnya, Y; untuk logam 
anil, kekerasannya sekitar lima kali Y. 

Hubungan telah dibuat antara kekuatan tarik ultimat (UTS) dan kekerasan 
Brinell (HB) untuk baja yang diukur untuk beban 3000 kg. Dalam satuan SI, 
hubungannya adalah: 
 UTS = 3,5 (HB) (2.7) 
di mana UTS berada dalam MPa. Dalam satuan tradisional, 
 UTS = 500 (HB) (2.8) 
di mana UTS berada di psi. 

Nilai yang diperoleh dari uji kekerasan yang berbeda, pada skala yang 
berbeda, dapat saling terkait, dan dapat dikonversi menggunakan Gambar 2.18. 
Perawatan harus dilakukan dalam menggunakan grafik ini karena banyak variabel 
dalam karakteristik material dan dalam bentuk lekukan. 
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Gambar 2. 18. Bagan untuk mengkonversi berbagai skala kekerasan 
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BAB III 
BAB III. LOGAM DAN PADUAN BESI 

 
3.1. Pendahuluan 

Berdasarkan biayanya yang relatif murah dan berbagai sifat mekanik, fisik, 
dan kimia, logam dan paduan besi adalah yang paling berguna dari semua logam. 
Mereka mengandung besi sebagai logam dasar dan umumnya diklasifikasikan 
sebagai baja karbon dan paduan, baja tahan karat, baja perkakas dan die die, besi 
cor, dan baja cor. Baja mengacu pada paduan besi, sesederhana campuran besi dan 
karbon, tetapi juga mengandung sejumlah elemen paduan untuk memberikan 
berbagai sifat. Paduan besi diproduksi sebagai: 

• Baja lembaran untuk mobil, peralatan, dan wadah 
• Piring untuk boiler, kapal, dan jembatan 
• Anggota struktural seperti balok-I, produk batang, as, poros engkol, dan rel 

kereta api 
• Alat, mati, dan cetakan 
• Batang dan kawat untuk pengencang seperti baut, paku keling, mur, dan 

staples. 
 

Baja karbon adalah yang paling murah dari semua logam struktural. Sebagai 
contoh dari penggunaannya yang luas, logam besi membentuk 70 hingga 85% dari 
berat anggota struktural dan komponen mekanik. Rata-rata kendaraan penumpang 
AS (termasuk truk dan kendaraan sport) mengandung sekitar 1.200 kg baja, 
terhitung sekitar 60% dari total Beratnya. 

Penggunaan besi dan baja sebagai bahan struktural telah menjadi salah satu 
perkembangan teknologi modern yang paling penting. Alat besi primitif pertama 
kali muncul sekitar 4000 hingga 3000 SM. Mereka terbuat dari besi meteoritik, 
yang diperoleh dari meteorit yang menabrak bumi. Pekerjaan besi yang 
sesungguhnya dimulai di Asia Kecil sekitar tahun 1100 SM dan menandakan 
datangnya Zaman Besi. Penemuan blast furnace di sekitar tahun 1340 A.D 
memungkinkan produksi sejumlah besar besi dan baja berkualitas tinggi. 
 
3.2.  Produksi Besi dan Baja 
Bahan Baku 

Tiga bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan besi dan baja adalah 
bijih besi, batu kapur, dan kokas. Meskipun tidak terjadi dalam keadaan bebas di 
alam, zat besi adalah salah satu unsur paling melimpah di Dunia, membentuk sekitar 
5% dari kerak bumi (dalam bentuk berbagai bijih). Bijih besi utama adalah taconite 
(batu hitam seperti batu api), hematite (mineral besi-oksida), dan limonit (air yang 
mengandung besi oksida). Setelah ditambang, bijih dihancurkan menjadi partikel 
halus, kotoran dibuang dengan berbagai cara (seperti pemisahan magnetik), dan 
bijih dibentuk menjadi pelet, bola, atau briket menggunakan air dan berbagai 
pengikat. Biasanya, pelet adalah sekitar 65% besi murni dan berdiameter sekitar 25 
mm. Bijih besi pekat disebut sebagai beneficiated (seperti bijih pekat lainnya). 
Beberapa bijih besi kaya digunakan secara langsung, tanpa peletisasi. 

Coke diperoleh dari kadar khusus batubara bitumen (batubara lunak yang 
kaya akan hidrokarbon dan ter yang mudah menguap) yang dipanaskan dalam oven 
vertikal hingga suhu hingga 1150 ° C dan kemudian didinginkan dengan Air di 
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menara pendingin. Coke memiliki beberapa fungsi dalam pembuatan baja, 
termasuk (a) menghasilkan panas tingkat tinggi yang diperlukan untuk reaksi kimia 
dalam pembuatan besi berlangsung dan (b) memproduksi karbon monoksida (gas 
pereduksi, yang berarti menghilangkan oksigen), yang kemudian digunakan untuk 
mengurangi oksida besi menjadi besi. Produk samping kimia dari kokas digunakan 
dalam sintesis plastik dan senyawa kimia. Gas yang berevolusi selama konversi 
batubara menjadi kokas digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi pabrik. 

Fungsi batu kapur (kalsium karbonat) adalah untuk menghilangkan kotoran 
dari besi cair. Batu kapur bereaksi secara kimia dengan pengotor, bertindak seperti 
fluks (artinya mengalir sebagai fluida) yang menyebabkan pengotor meleleh pada 
suhu rendah. Batu kapur bergabung dengan kotoran dan membentuk terak (Yang 
ringan), mengapung di atas logam cair, dan, kemudian, dihilangkan. Dolomit (bijih 
kalsium magnesium karbonat) juga digunakan sebagai fluks. Terak tersebut 
nantinya digunakan untuk membuat semen, pupuk, gelas, bahan bangunan, insulasi 
batu-wol, dan pemberat jalan. 
 
Pembuatan Besi 

Tiga bahan baku yang dijelaskan sebelumnya dibuang ke bagian atas blast 
furnace (Gbr 3.1), suatu operasi yang disebut pengisian tungku. Blast furnace pada 
dasarnya adalah sebuah silinder baja besar yang dilapisi dengan bata tahan api 
(tahan panas); memiliki ketinggian sekitar 10 lantai. Campuran muatan dicairkan 
dalam reaksi pada 1650 ° C, dengan udara dipanaskan sekitar 1100 ° C dan 
diledakkan ke dalam tungku (maka istilah "tanur tinggi") melalui nozel (disebut 
tuyeres). Meskipun sejumlah reaksi dapat terjadi, reaksi dasarnya adalah oksigen 
dengan karbon untuk menghasilkan karbon monoksida, yang pada gilirannya, 
bereaksi dengan oksida besi dan menguranginya menjadi besi. Pemanasan awal 
udara yang masuk diperlukan karena kokas yang terbakar saja tidak menghasilkan 
suhu yang cukup tinggi untuk terjadinya reaksi ini. 

 
 

Gambar 3. 1. Ilustrasi skematik tanur tiup (blast furnace) 
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Logam cair terakumulasi di bagian bawah blast furnace, sedangkan kotoran 
mengapung ke atas logam. Pada interval empat hingga lima jam, logam cair ditarik 
(rapped) ke dalam mobil sendok, masing-masing memegang 145 metrik ton besi 
cair. Logam cair pada tahap ini disebut pig iron atau hanya logam panas; ia memiliki 
komposisi khas 4% C, 1,5% Si, 1% Mn, 0,04% S, 0,4% P, sisanya adalah besi. Kata 
babi berasal dari praktik awal menuangkan besi cair ke cetakan pasir kecil yang 
diatur di sekitar saluran utama; cetakan-cetakan yang penuh sesak ini mengingatkan 
para pekerja besi pada masa awal akan tumpukan babi kecil yang berkerumun di 
induknya. Logam yang dipadatkan (babi) kemudian digunakan dalam pembuatan 
besi dan baja. 
 
Pembuatan Baja 

Baja pertama kali diproduksi di Cina dan Jepang sekitar 600 hingga 800 
Masehi. Proses pembuatan baja pada dasarnya adalah salah satu penyulingan besi 
kasar dengan mengurangi persentase mangan, silikon, karbon, dan elemen lainnya 
dan dengan mengendalikan komposisi output melalui penambahan berbagai 
elemen. Logam cair dari blast furnace diangkut ke dalam salah satu dari tiga jenis 
tungku: perapian terbuka, listrik, atau oksigen dasar. Nama "perapian terbuka" 
berasal dari bentuk perapian dangkal yang terbuka langsung ke api yang melelehkan 
logam. Dikembangkan pada tahun 1860-an, tungku perapian terbuka pada dasarnya 
digantikan oleh tungku listrik dan oleh proses basicoxygen, karena dua yang 
terakhir lebih efisien dan menghasilkan baja dengan kualitas yang lebih baik. 

Tungku Listrik. Sumber panas dalam tungku ini adalah busur listrik 
kontinu yang terbentuk antara elektroda dan logam yang bermuatan (Gambar 3.2a 
dan b). Temperatur setinggi 1925 ° C dihasilkan dalam tungku jenis ini. Biasanya 
ada tiga elektroda grafit, dan mereka bisa berukuran besar 750 mm dan panjang 1,5 
hingga 2,5 m; tingginya di tungku dapat disesuaikan dalam menanggapi jumlah 
logam yang ada dan jumlah keausan elektroda. 

 
 

Gambar 3. 2. Ilustrasi skematik dari jenis tungku listrik: (a) busur langsung, (b) 
busur tidak langsung, dan (c) induksi. 

 
Potongan baja dan sejumlah kecil karbon dan batu gamping pertama-tama 

dijatuhkan ke tungku listrik melalui atap terbuka. Atap kemudian ditutup dan 
elektroda diturunkan. Daya kemudian dihidupkan, dan dalam waktu sekitar dua 
jam, suhu meningkat cukup untuk melelehkan logam. Arus kemudian dimatikan, 
elektroda dinaikkan, tungku dimiringkan, dan logam cair dituangkan ke dalam 
sendok, yang merupakan wadah yang digunakan untuk mentransfer dan 
menuangkan logam cair. Kapasitas tungku listrik berkisar antara 55 hingga 82 
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metrik ton baja per hari. Kualitas baja yang dihasilkan lebih baik daripada baik dari 
perapian terbuka atau proses oksigen dasar. 

Untuk jumlah yang lebih kecil, tungku listrik (Gambar 3.2) dapat dari jenis 
induksi. Logam ditempatkan dalam wadah besar-panci besar yang terbuat dari 
bahan tahan api dan dikelilingi dengan kumparan tembaga melalui mana arus bolak-
balik dilewati. Arus induksi dalam muatan menghasilkan panas dan melelehkan 
logam. Tungku ini juga digunakan untuk peleburan logam untuk pengecoran. 

Tungku Dasar-Oksigen. Basic-oxygen furnace (BOF) adalah yang 
tercepat dan sejauh ini merupakan tungku pembuatan baja yang paling umum. 
Biasanya, 180 metrik ton besi kasar cair dan 82 metrik ton memo dimasukkan ke 
dalam bejana (Gambar 3.3a); beberapa unit dapat menampung sebanyak 350 ton. 
Oksigen murni kemudian ditiup ke dalam tungku selama sekitar 20 menit melalui 
tombak berpendingin air (tabung panjang), di bawah tekanan sekitar 1250 kPa, 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3b. Agen fluks (seperti kapur) 
ditambahkan melalui saluran. Agitasi yang kuat dari oksigen memurnikan logam 
cair dengan proses oksidasi di mana oksida besi diproduksi. Oksida bereaksi dengan 
karbon dalam logam cair, menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida. 
Tombak kemudian ditarik kembali, dan tungku disadap dengan memiringkannya 
(perhatikan bukaan pada Gambar 3.3c untuk logam cair). Terak dihilangkan dengan 
memiringkan tungku ke arah yang berlawanan. Proses BOF mampu memurnikan 
230 metrik ton baja dalam 35 hingga 50 menit. Sebagian besar baja BOF, yang 
memiliki tingkat pengotor rendah dan memiliki kualitas yang lebih baik daripada 
baja tungku perapian terbuka diolah menjadi pelat, lembaran, dan berbagai bentuk 
struktural, seperti balok dan saluran I. 
 

 
Gambar 3. 3. Ilustrasi skematis menunjukkan pengisian, peleburan, dan 

penuangan besi cair dalam proses dasar oksigen 
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Tungku Vakum. Baja juga dapat dilebur dalam tungku induksi dari mana 
udara telah dihilangkan, mirip dengan yang ditunjukkan pada Gambar 3.2c. Karena 
proses menghilangkan kotoran gas dari logam cair dan mencegah oksidasi, tungku 
vakum menghasilkan baja berkualitas tinggi. 
 
3.3.  Penuangan Besi Kasar Batangan (Ingot) 

Secara tradisional, langkah selanjutnya dalam proses pembuatan baja adalah 
membentuk baja cair menjadi bentuk padat (ingot) untuk pemrosesan lebih lanjut 
seperti menggulungnya menjadi bentuk, menuangkannya ke dalam bentuk setengah 
jadi, atau menempa. Logam cair dituang (dicelupkan) dari sendok ke cetakan ingot, 
di mana logam membeku. Cetakan biasanya terbuat dari besi kubah atau besi blast-
furnace dengan 3,5 %  karbon. Mereka meruncing untuk memfasilitasi 
penghapusan logam yang dipadatkan. Bagian bawah cetakan dapat ditutup atau 
dibuka; jika terbuka, cetakan ditempatkan pada permukaan yang rata. Ingot yang 
didinginkan dikeluarkan (dilucuti) dari cetakan dan diturunkan ke lubang 
perendaman, di mana mereka dipanaskan kembali ke suhu yang seragam sekitar 
1200 ° C untuk pemrosesan selanjutnya dengan menggulung. lngots bisa berbentuk 
bujur sangkar, persegi panjang, atau bundar, dan bobotnya berkisar dari beberapa 
ratus kilogram hingga 36 metrik ton. 

Reaksi tertentu terjadi selama pemadatan ingot yang memiliki pengaruh 
penting pada kualitas baja yang dihasilkan. Misalnya, sejumlah besar oksigen dan 
gas lainnya dapat larut dalam logam cair selama pembuatan baja. Sebagian besar 
gas-gas ini ditolak selama pemadatan logam, karena batas kelarutan gas-gas dalam 
logam menurun tajam ketika suhu menurun. Oksigen yang ditolak bergabung 
dengan karbon untuk membentuk karbon monoksida, yang menyebabkan porositas 
dalam ingot yang dipadatkan. 

Bergantung pada jumlah gas yang dikembangkan selama pemadatan, tiga 
jenis batang baja dapat diproduksi: Killed, Semi-Killed, dan Rimmed. 

 
1. Killed Steel. Killed Steel adalah baja yang sepenuhnya terdeoksidasi; yaitu, 

oksigen dihilangkan dan porositas yang terkait dihilangkan. Dalam proses 
deoksidasi, oksigen terlarut dalam logam cair dibuat untuk bereaksi dengan 
unsur-unsur seperti aluminium, silikon, mangan, dan vanadium yang telah 
ditambahkan ke lelehan. Unsur-unsur ini memiliki afinitas terhadap oksigen 
dan membentuk oksida logam. Jika aluminium digunakan, produk tersebut 
disebut baja anti-aluminium. Istilah Killed berasal dari fakta bahwa baja 
terletak diam setelah dituangkan ke dalam cetakan. Baja Killed adalah baja 
yang telah mengalami deoksidasi total dengan penambahan zat sebelum 
dicor sedemikian sehingga praktis tidak ada evolusi gas selama pemadatan. 
Jika mereka cukup besar, inklusi oksida dalam wadah cair mengapung dan 
melekat pada (atau dilarutkan dalam) terak. Dengan demikian baja yang 
fully Killed bebas dari segala porositas yang disebabkan oleh gas; itu juga 
bebas dari semburan (lubang bola besar di dekat permukaan ingot). 
Akibatnya, sifat kimia dan mekanik dari ingot baja yang terbunuh relatif 
seragam di seluruh. Karena penyusutan selama pemadatan, bagaimanapun, 
sebuah ingot jenis ini mengembangkan pipa di bagian atas (juga disebut 
rongga penyusutan). Ini memiliki penampilan seperti corong. Pipa ini dapat 
mengambil volume besar dari ingot, karena harus dipotong dan dibuang. 
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2. Semikilled Steel. Baja Semi-Killed adalah baja yang sebagian terdeoksikan. 

Ini berisi beberapa porositas (umumnya di bagian tengah atas ingot), tetapi 
memiliki sedikit atau tidak ada pipa. Akibatnya, lebihan baja berkurang. 
Meskipun perpipaan pada baja setengah jadi kurang, keunggulan ini 
diimbangi dengan keberadaan porositas di wilayah tersebut. Baja Semi-
Killed ini adalah yang ekonomis untuk diproduksi. 

3. Rimmed Steel. Dalam rimmed steel, yang umumnya memiliki kandungan 
karbon rendah (kurang dari 0,15%), gas yang berevolusi hanya sebagian  di-
killed (atau dikendalikan) dengan penambahan elemen lain, seperti 
aluminium. Gas-gas menghasilkan lubang sembur di sepanjang tepi luar 
ingot - maka istilah itu rimmed (berbingkai). Baja rim memiliki sedikit atau 
tanpa pipa, dan mereka memiliki kulit ulet dengan permukaan akhir yang 
bagus. Namun, jika tidak dikontrol dengan baik, lubang sembur dapat 
menembus kulit. Selain itu, pengotor dan inklusi cenderung terpisah menuju 
pusat ingot. Dengan demikian, produk yang terbuat dari baja ini mungkin 
rusak, dan inspeksi menyeluruh sangat penting. Baja rim, yang juga dikenal 
sebagai baja berkualitas tinggi, memiliki sedikit atau tanpa zat deoksidasi 
yang ditambahkan padanya selama pengecoran yang menyebabkan karbon 
monoksida berevolusi dengan cepat dari ingot. 

 
Pemurnian (Refining). Sifat dan karakteristik pembuatan paduan besi dipengaruhi 
secara negatif oleh jumlah pengotor, inklusi, dan elemen lainnya yang ada. 
Penghapusan kotoran dikenal sebagai pemurnian. Sebagian besar pemurnian 
dilakukan di tungku peleburan atau di sendok, dengan penambahan berbagai 
elemen. Ada peningkatan permintaan untuk baja yang lebih bersih dengan sifat 
yang lebih baik dan lebih seragam dan konsistensi komposisi yang lebih besar. 

Pemurnian penting terutama dalam menghasilkan baja dan paduan bermutu 
tinggi untuk aplikasi penting dan kinerja tinggi, seperti komponen pesawat. Selain 
itu, masa garansi untuk poros, camshafts, crankshafts, dan komponen serupa dapat 
ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan baja berkualitas lebih tinggi. 
Baja tersebut mengalami pemurnian sekunder dalam sendok (metalurgi sendok) dan 
pemurnian sendok (pemurnian injeksi), yang umumnya terdiri dari peleburan dan 
pemrosesan baja dalam ruang hampa. Beberapa proses yang menggunakan 
atmosfer terkendali (seperti peleburan berkas elektron, peleburan kembali busur-
vakum, dekarburisasi argon-oksigen, dan peleburan kembali dua-elektroda-busur 
vakum) telah dikembangkan. 
 
3.4. Pengecoran Berkelanjutan 

Inefisiensi dan masalah yang terlibat dalam pembuatan baja dalam bentuk 
ingot tradisional dikurangi dengan proses pengecoran kontinu, yang menghasilkan 
baja berkualitas lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Diciptakan pada tahun 
1860-an, pengecoran kontinu atau strand pertama kali dikembangkan untuk 
pengecoran strip logam nonferrous. Proses sekarang digunakan secara luas untuk 
produksi baja, dengan peningkatan produktivitas utama dan pengurangan biaya. 
Satu sistem untuk pengecoran kontinu ditunjukkan secara skematis pada Gambar 
3.4a. Logam cair dalam sendok dibersihkan, lalu disamakan suhu dengan 
meniupkan gas nitrogen selama 5 hingga 10 menit. Logam tersebut kemudian 
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dituangkan ke dalam bejana penuangan menengah yang tahan api (tundish), di 
mana pengotor disingkirkan. The tundish memegang sebanyak 3 metrik ton logam. 
Logam cair kemudian disadap dari tundish dan bergerak ke bawah melalui cetakan 
tembaga berpendingin air, dan mulai mengeras; itu ditarik melalui cetakan dengan 
kecepatan konstan oleh rol (disebut pinch rolls). 

Sebelum memulai proses casting, bar starter padat (dummy bar) dimasukkan 
ke bagian bawah cetakan. Ketika logam cair dituangkan pertama kali, logam itu 
membeku di atas dummy bar. Batang ditarik pada laju yang sama dengan saat logam 
dituang. Laju pendinginan sedemikian rupa sehingga logam mengembangkan kulit 
yang dipadatkan (cangkang), sehingga dapat menopang dirinya sendiri selama 
perjalanannya ke bawah, biasanya pada kecepatan sekitar 25 mm / s. Ketebalan 
cangkang di ujung keluar cetakan adalah sekitar 12 sampai 18 mm. Pendinginan 
tambahan disediakan oleh semprotan air di sepanjang jalur perjalanan logam 
pemadat. Cetakan umumnya dilapisi dengan grafit atau pelumas padat sejenis untuk 
mengurangi gesekan dan adhesi pada antarmuka cetakan-logam. Juga, cetakan 
digetarkan untuk mengurangi gesekan dan lengket. 

 
Gambar 3. 4. (a) Proses pengecoran kontinyu untuk baja. Biasanya, logam yang 

dipadatkan turun dengan kecepatan 25 mm / s. Perhatikan bahwa platform sekitar 
20 m di atas permukaan tanah. Sumber: Referensi dan Panduan Metalcaster, 

American Foundrymen's Society. (B) Pengecoran strip berkelanjutan dari strip 
logam nonferrous. Sumber: Atas perkenan Hazelett. 
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Logam cor yang terus menerus dapat dipotong menjadi panjang yang 
diinginkan dengan pencukuran atau pemotongan obor yang dikendalikan komputer, 
atau dapat diumpankan langsung ke gilingan penggilingan untuk pengurangan lebih 
lanjut dalam ketebalan dan untuk pembentukan produk seperti saluran dan balok-I. 
Selain lebih murah, logam cor yang terus menerus memiliki komposisi dan sifat 
yang lebih seragam daripada yang diperoleh dengan pengecoran ingot. Fasilitas 
modern menggunakan operasi hot-rolling yang dikontrol komputer pada untaian 
cor yang terus menerus, dengan ketebalan lembaran akhir pada urutan 2 hingga 6 
mm untuk baja karbon, stainless, dan baja dan dengan kemampuan untuk peralihan 
cepat dari satu jenis baja ke baja lainnya. Setelah itu, pelat baja atau bentuk lain 
mengalami satu atau lebih proses lebih lanjut, seperti (a) pembersihan dan 
pengawetan dengan bahan kimia untuk menghilangkan oksida permukaan, (b) 
penggulungan dingin untuk meningkatkan kekuatan dan permukaan, (c) anil, dan 
(d) coating (galvanizing atau aluminizing) untuk meningkatkan ketahanan terhadap 
korosi. 

Dalam pengecoran strip, lempengan tipis, atau strip, diproduksi dari logam 
cair. Logam membeku dengan cara yang mirip dengan pengecoran untai, tetapi 
padatan panas kemudian digulung untuk membentuk bentuk akhir (Gbr 3.4b). 
Tegangan tekan dalam rolling berfungsi untuk mengurangi porositas dan 
memberikan sifat material yang lebih baik. Akibatnya, pengecoran strip 
menghilangkan operasi hot-rolling dalam produksi strip logam atau lembaran. 
Dalam fasilitas modern, ketebalan akhir pada urutan 2 hingga 6 mm dapat diperoleh 
untuk karbon, baja tahan karat, dan baja listrik serta logam lainnya. 
 
3.5. Baja Karbon dan Paduan 

Baja karbon dan paduan adalah logam yang paling umum digunakan dan 
memiliki beragam komposisi, opsi pemrosesan, dan aplikasi (Tabel 3.1). Baja ini 
tersedia dalam berbagai bentuk produk dasar: piring, lembaran, strip, bar, kawat, 
tabung, coran, dan tempa. 

Tabel 3. 1. Aplikasi untuk Karbon dan Baja Paduan Terpilih 

 
 
A.  Efek Berbagai Unsur dalam Baja 

Berbagai elemen ditambahkan ke baja untuk memberikan sifat seperti 
pengerasan, kekuatan, kekerasan, ketangguhan, ketahanan aus, kemampuan kerja, 
kemampuan las, dan kemampuan mesin. Elemen-elemen ini tercantum di bawah ini 
(dalam urutan abjad) dengan ringkasan efek menguntungkan dan merugikannya. 
Secara umum, semakin tinggi persentase elemen-elemen ini dalam baja, semakin 
besar sifat khusus yang diberikannya. Misalnya, semakin tinggi kandungan 
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karbonnya, semakin besar kekerasannya baja dan semakin besar kekuatannya, 
kekerasannya, dan ketahanan ausnya. Di sisi lain, daktilitas, kemampuan las, dan 
ketangguhan berkurang dengan meningkatnya kandungan karbon. 
 

• Boron meningkatkan hardenability (kekerasan) tanpa kehilangan (atau 
bahkan dengan beberapa peningkatan) machinability (kemampuan 
permesinan) dan formability (kemampuan bentuk). 

• Kalsium mendeoksidasi baja, meningkatkan ketangguhan, dan dapat 
meningkatkan kemampuan bentuk dan kemampuan mesin. 

• Karbon meningkatkan kekuatan, kekuatan, kekerasan, dan ketahanan aus; 
mengurangi daktilitas, vveldability, dan ketangguhan. 

• Cerium mengontrol bentuk inklusi dan meningkatkan ketangguhan pada 
baja paduan rendah berkekuatan tinggi; itu mendeoksidasi baja. 

• Chromium meningkatkan ketangguhan, ketahanan, ketahanan aus dan 
korosi, dan kekuatan suhu tinggi; itu meningkatkan kedalaman penetrasi 
kekerasan yang dihasilkan dari perlakuan panas dengan mempromosikan 
karburisasi. 

• Cobalt meningkatkan kekuatan dan kekerasan pada suhu tinggi. 
• Tembaga (Copper) meningkatkan ketahanan terhadap korosi atmosfer dan, 

pada tingkat lebih rendah, meningkatkan kekuatan dengan sedikit 
kehilangan dalam keuletan; itu mempengaruhi karakteristik hot-working 
dan kualitas permukaan. 

• Timbal (Lead) meningkatkan kemampuan mesin, itu menyebabkan 
embrittlement cair-logam. 

• Magnesium memiliki efek yang sama dengan cerium. 
• Mangan (Manganese) meningkatkan daya pengerasan, kekuatan, 

ketahanan abrasi, dan kemampuan mesin; itu mendeoksidasi baja cair, 
mengurangi panas pendek, dan mengurangi kemampuan las. 

• Molibdenum meningkatkan daya tahan, ketahanan aus, ketangguhan, 
kekuatan suhu tinggi, ketahanan mulur, dan kekerasan; itu meminimalkan 
kerapuhan. 

• Nickel meningkatkan kekuatan, ketangguhan, ketahanan korosi, dan 
pengerasan. 

• Niobium (columbium) memberikan kehalusan ukuran butir dan 
meningkatkan kekuatan dan dampak ketangguhan; itu menurunkan suhu 
transisi dan dapat mengurangi hardenability. 

• Fosfor meningkatkan kekuatan, ketahanan, ketahanan korosi, dan 
kemampuan mesin; itu sangat mengurangi keuletan dan ketangguhan. 

• Selenium meningkatkan kemampuan mesin. 
• Silikon meningkatkan kekuatan, kekerasan, ketahanan korosi, dan 

konduktivitas listrik; itu mengurangi kehilangan magnetik-histeresis, 
machinability, dan formability dingin. 

• Belerang (sulfur) meningkatkan kemampuan mesin bila dikombinasikan 
dengan mangan; itu menurunkan kekuatan impak dan daktilitas dan 
merusak kualitas permukaan dan kemampuan las. 

• Tantalum memiliki efek yang mirip dengan niobium. 
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• Tellurium meningkatkan kemampuan mesin, sifat mampu bentuk, dan 
ketangguhan. 

• Titanium meningkatkan hardenability; itu mendeoksidasi baja. 
• Tungsten memiliki efek yang sama dengan kobalt. 
• Vanadium meningkatkan kekuatan, ketangguhan, ketahanan abrasi, dan 

kekerasan pada suhu tinggi; menghambat pertumbuhan biji-bijian selama 
perlakuan panas. 

• Zirkonium memiliki efek yang sama dengan cerium. 
 
B. Elemen Sisa dalam Baja 

Selama produksi baja, pemurnian, dan pemrosesan, beberapa elemen residu 
(elemen pelacak) dapat tetap ada. Meskipun elemen-elemen dalam daftar 
sebelumnya juga dapat dianggap sebagai residu, namun berikut ini dianggap 
sebagai elemen residu yang tidak diinginkan: 

• Antimon dan arsenik menyebabkan kerapuhan. 
• Hidrogen sangat keras membentuk baja; Namun, pemanasan selama 

pemrosesan akan menghilangkan sebagian besar hidrogen. 
• Nitrogen meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan kemampuan mesin; pada 

baja aluminiumdeoksidasi, ia mengontrol ukuran inklusi. Nitrogen dapat 
meningkatkan atau menurunkan kekuatan, keuletan, dan ketangguhan, 
tergantung pada keberadaan elemen lain. 

• Oksigen sedikit meningkatkan kekuatan baja rimmed; itu sangat 
mengurangi ketangguhan. 

• Timah (Tin) menyebabkan panas pendek dan kerapuhan. 
 
C.  Penunjukan untuk Baja 

Secara tradisional, American Iron and Steel Institute (AISI) dan Society of 
Automotive Engineers (SAE) telah menetapkan baja karbon dan paduan dengan 
menggunakan empat digit. Dua digit pertama menunjukkan elemen paduan dan 
persentase mereka, dan dua digit terakhir menunjukkan kandungan karbon 
berdasarkan berat. 

American Society for Testing and Materials (ASTM) memiliki sistem 
penunjukan lain, yang menggabungkan penunjukan AISI dan SAE dan mencakup 
spesifikasi standar untuk produk baja. Untuk logam besi, penunjukan terdiri dari 
huruf "A" diikuti oleh beberapa angka (umumnya tiga). Sistem penomoran saat ini 
dikenal sebagai Unified Numbering System (UNS) dan telah diadopsi secara luas 
oleh industri ferro dan nonferrous. Ini terdiri dari surat yang menunjukkan kelas 
umum paduan, diikuti oleh lima digit yang menunjuk komposisi kimianya. 
Penunjukan huruf khas adalah sebagai berikut: 

 
G-AISI dan SAE karbon dan baja paduan 
J - baja tuang 
K - baja aneka dan paduan besi 
S - baja tahan karat dan superalloy 
T - baja perkakas 
 
Dua contoh adalah G413OO untuk baja paduan AISI 4130 dan T30108 untuk baja 
alat AISI A-8. 
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D.  Baja Karbon 

Baja karbon umumnya diklasifikasikan berdasarkan proporsinya 
(berdasarkan berat) dari kandungan karbon. Sifat mekanis umum baja karbon dan 
paduan ditunjukkan pada Tabel 3.2. Kemampuan machinability, formability, dan 
Weldability dari baja tersebut dijelaskan dalam berbagai bab di seluruh teks ini. 

 
Tabel 3. 2. Properti Mekanik Khas Karbon dan Baja Paduan Terpilih 

 
 

• Baja rendah karbon, juga disebut baja ringan, memiliki kurang dari 0,30% 
C. Baja ini sering digunakan untuk produk industri umum (seperti baut, mur, 
lembaran, pelat, dan tabung) dan untuk komponen mesin yang tidak 
memerlukan kekuatan tinggi. 

• Baja karbon sedang memiliki 0,30 hingga 0,60% C. Umumnya digunakan 
dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan lebih tinggi daripada yang 
tersedia pada baja karbon-karbon, seperti pada bagian-bagian mesin, 
otomotif dan peralatan pertanian (roda gigi, gandar, batang penghubung, 
dan poros engkol) , peralatan kereta api, dan suku cadang untuk mesin 
pengerjaan logam. 

• Baja karbon tinggi memiliki lebih dari 0,60% C. Secara umum, baja karbon 
tinggi digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan, kekerasan, 
dan ketahanan aus, seperti alat pemotong, kabel, musik vvire, pegas, dan 
peralatan makan. Setelah dibuat menjadi bentuk-bentuk, bagian-bagian 
biasanya diperlakukan panas dan marah. Semakin tinggi kandungan karbon 
baja, semakin tinggi pula kekerasan, kekuatan, dan ketahanan ausnya 
setelah perlakuan panas. 

• Baja karbon yang mengandung belerang dan fosfor dikenal sebagai baja 
karbon tersulfurisasi (seri 11xx) dan baja karbon yang diformat ulang dan 
diolah kembali (seri 12xx). Misalnya, baja 1112 adalah baja yang 
diregulfurisasi dengan kandungan karbon 0,12%. Baja ini telah 
meningkatkan kemampuan mesin. 
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E.  Baja Paduan 
Baja yang mengandung banyak unsur paduan disebut baja paduan; mereka 

biasanya dibuat dengan lebih hati-hati daripada baja karbon. Baja paduan struktural 
kelas digunakan terutama dalam industri konstruksi dan transportasi karena 
kekuatannya yang tinggi. Baja paduan lain digunakan dalam aplikasi Saat kekuatan, 
kekerasan, ketahanan mulur dan kelelahan, serta ketangguhan diperlukan. Baja ini 
dapat dipanaskan untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. 
 
3.6.  Baja Tahan Karat (Stainless Steel) 

Baja tahan karat dicirikan terutama oleh ketahanan terhadap korosi, 
kekuatan dan keuletan yang tinggi, dan kandungan kromium yang tinggi. Mereka 
disebut tahan karat karena, di hadapan oksigen (udara), mereka mengembangkan 
film tipis kromium oksida yang melindungi logam dari korosi. Film pelindung ini 
terbentuk kembali jika permukaannya tergores. Agar pasivasi terjadi, kandungan 
kromium minimum harus 10 hingga 12% berat. Selain kromium, elemen paduan 
lain dalam baja tahan karat biasanya adalah nikel, molibdenum, tembaga, titanium, 
silikon, mangan, columbium, aluminium, nitrogen, dan belerang. 

Huruf L digunakan untuk mengidentifikasi baja tahan karat rendah karbon. 
Semakin tinggi kandungan karbon, semakin rendah ketahanan korosi baja tahan 
karat. Alasannya adalah bahwa karbon bergabung dengan kromium dalam baja dan 
membentuk kromium karbida; berkurangnya ketersediaan chromium menurunkan 
kepasifan baja. Selain itu, kromium karbida memperkenalkan fase kedua dan 
dengan demikian meningkatkan korosi galvanik. 

Dikembangkan pada awal 1900-an, baja tahan karat diproduksi di tungku 
listrik atau proses dasar-oksigen dan dengan teknik yang mirip dengan yang 
digunakan dalam pembuatan baja jenis lain. Tingkat kemurnian dikendalikan oleh 
berbagai teknik pemurnian. Baja tahan karat tersedia dalam berbagai bentuk, dan 
aplikasi tipikal termasuk peralatan makan, peralatan dapur, perawatan kesehatan 
dan peralatan bedah, dan aplikasi dalam industri kimia, pemrosesan makanan, dan 
minyak bumi. Perkembangan yang lebih baru adalah penggunaan baja tahan karat 
yang tipis dan berkekuatan tinggi untuk bodi dan sasis bus. Meskipun tidak sukses 
secara komersial, mobil DeLaurean memiliki bodi stainless steel. 

Baja tahan karat umumnya dibagi menjadi lima jenis (tabel 3.3): 
 
Austenitik (seri 200 dan 300). Baja ini umumnya terdiri dari kromium, nikel, dan 
mangan dalam besi. Mereka nonmagnetik dan memiliki ketahanan korosi yang 
sangat baik, tetapi mereka rentan terhadap retak korosi-korosi. Baja tahan karat 
austenitik dikeraskan dengan kerja dingin. Mereka adalah yang paling ulet dari 
semua baja tahan karat dan dapat dibentuk dengan mudah. Baja ini digunakan 
dalam berbagai aplikasi, seperti peralatan dapur, perlengkapan, konstruksi yang 
dilas, peralatan transportasi ringan, tungku dan bagian penukar panas, dan 
komponen untuk lingkungan kimia yang parah. 
 
Feritik (seri 400). Baja ini memiliki kandungan kromium tinggi-hingga 27%. 
Mereka bersifat magnetis dan memiliki ketahanan korosi yang baik, tetapi mereka 
memiliki keuletan yang lebih rendah daripada baja tahan karat austenitik. Baja 
tahan karat feritik dikeraskan dengan kerja dingin dan tidak dapat disembuhkan 
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dengan panas. Mereka umumnya digunakan untuk aplikasi nonstruktural, seperti 
peralatan dapur dan trim otomotif. 
 

Tabel 3. 3. Sifat Mekanis dan Aplikasi Khas Baja Stainless Anil Pilihan pada 
Suhu Kamar 

 
 
 
Martensit (seri 400 dan 500). Sebagian besar baja tahan karat martensit tidak 
mengandung nikel dan dapat diperkeras dengan perlakuan panas. Konten kromium 
mereka mungkin sebanyak 18%. Baja ini bersifat magnetis, dan memiliki kekuatan 
tinggi, kekerasan, dan ketahanan lelah, daktilitas yang baik, dan ketahanan korosi 
sedang. Baja tahan karat martensit biasanya digunakan untuk peralatan makan, alat 
bedah, instrumen, katup, dan pegas. 
 
Precipitation-hardening (PH). Baja ini mengandung kromium dan nikel, bersama 
dengan tembaga, aluminium, titanium, atau molibdenum. Mereka memiliki 
ketahanan korosi dan daktilitas yang baik, dan mereka memiliki kekuatan tinggi 
pada suhu tinggi. Aplikasi utama mereka adalah dalam komponen struktural 
pesawat terbang dan aerospace. 
 
Duplex Structure. Baja ini memiliki campuran austenit dan ferit. Mereka memiliki 
kekuatan yang baik dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap korosi (di 
sebagian besar lingkungan) dan retak akibat korosi dibandingkan 300 seri baja 
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austenitic. Aplikasi yang umum adalah di pabrik pengolahan air dan komponen 
penukar panas. 
 
3.7. Baja Perkakas (Tool) dan Cetakan (Die) 

Baja perkakas dan cetakan adalah baja paduan khusus (Tabel 3.4 dan 3.5) 
yang dirancang untuk kekuatan tinggi, ketangguhan impak, dan ketahanan aus pada 
ruangan dan suhu yang tinggi. Mereka umumnya digunakan dalam pembentukan 
dan pengerjaan logam. 

Tabel 3. 4. Jenis Dasar baja perkakas dan Die 

 
Tabel 3. 5. Karakteristik Pemrosesan dan Layanan dari Baja Perkakas dan Die 

Umum 

 
 
A.  Baja Berkecepatan Tinggi 

Baja berkecepatan tinggi (HSS) adalah alat dan baja die yang paling sangat 
paduan. Pertama kali dikembangkan pada awal 1900-an, mereka mempertahankan 
kekerasan dan kekuatan mereka pada suhu operasi yang tinggi. Ada dua tipe dasar 
baja berkecepatan tinggi: tipe molibdenum (seri-M) dan tipe tungsten (seri-T). 
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Baja seri M mengandung hingga sekitar 10% molibdenum dengan kromium, 
vanadium, tungsten, dan kobalt sebagai elemen paduan lainnya. Baja seri-T 
mengandung 12 hingga 18% tungsten dengan kromium, vanadium, dan kobalt 
sebagai elemen paduan lainnya. Baja seri-M umumnya memiliki ketahanan abrasi 
yang lebih tinggi daripada baja seri-T, mengalami lebih sedikit distorsi dalam 
perlakuan panas, dan lebih murah. Seri-M merupakan sekitar 95% dari semua baja 
berkecepatan tinggi yang diproduksi di Amerika Serikat. Alat baja berkecepatan 
tinggi dapat dilapisi dengan titanium nitrida dan titanium karbida untuk 
meningkatkan ketahanan aus. 
 
B. Baja Cetakan (Die) 

Baja hot-work (seri-H) dirancang untuk digunakan pada suhu tinggi. 
Mereka memiliki ketangguhan tinggi, serta ketahanan yang tinggi untuk dipakai 
dan retak. Unsur-unsur paduan umumnya tungsten, molibdenum, kromium, dan 
vanadium. Baja Cold-Work (A-, D-, dan O-series) digunakan untuk operasi kerja 
dingin. Mereka umumnya memiliki daya tahan tinggi terhadap keausan dan retak. 
Baja ini tersedia sebagai jenis pengerasan minyak atau pengerasan udara. Baja 
tahan goncangan (S-series) dirancang untuk ketangguhan impak dan digunakan 
dalam aplikasi seperti header header, punch, dan pahat. Sifat lain dari baja ini 
tergantung pada komposisi tertentu. Berbagai alat dan bahan die untuk berbagai 
aplikasi manufaktur disajikan pada Tabel 3.6. 
 

Tabel 3. 6. Alat Khas dan Material Die untuk Proses Pengerjaan Logam 
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BAB IV 
BAB IV. LOGAM BUKAN BESI 

 
4.1. Pendahuluan 

Logam dan paduan nonferrous mencakup berbagai jenis, mulai dari logam 
yang lebih umum (seperti aluminium, tembaga, dan magnesium) hingga paduan 
suhu tinggi dan berkekuatan tinggi (seperti tungsten, tantalum, dan molibdenum). 
Meskipun umumnya lebih mahal daripada logam besi (Tabel 4.1), logam dan 
paduan nonferrous memiliki banyak aplikasi penting karena sifat-sifatnya seperti 
ketahanan korosi yang baik, konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, kepadatan 
rendah, dan kemudahan pembuatan (Tabel 4.2). Contoh khas aplikasi logam dan 
paduan nonferrous adalah aluminium untuk peralatan memasak dan badan pesawat 
terbang, kawat tembaga untuk kabel listrik, seng untuk logam lembaran galvanis 
untuk bodi mobil, titanium untuk bilah turbin mesin jet dan untuk implan ortopedi, 
dan tantalum untuk mesin roket. 

Sebagai contoh, mesin jet turbofan untuk pesawat Boeing 757 biasanya 
mengandung logam dan paduan nonferrous berikut: 38% Ti, 37% Ni, 12% Cr, 6% 
Co, 5% Al, 1% Nb, dan 0,02% Ta . Tanpa bahan-bahan ini, mesin jet (Gbr. 6.1) 
tidak dapat dirancang, diproduksi, dan dioperasikan pada tingkat daya dan efisiensi 
yang diperlukan. 

Bab ini memperkenalkan sifat-sifat umum, metode produksi, dan aplikasi 
teknik penting untuk logam dan paduan nonferrous. Sifat-sifat pembuatan bahan-
bahan ini (seperti kemampuan bentuk, kemampuan mesin, dan kemampuan las) 
dijelaskan dalam berbagai bab di seluruh teks ini. 

 
Tabel 4. 1. Perkiraan Biaya per unit-volume untuk Logam Tempa dan Plastik 

Sehubungan dengan Biaya Baja Karbon 
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Tabel 4. 2. Karakteristik Umum Logam dan Paduan Nonferrous 

 
 
4.2. Aluminum dan Aluminum Paduan 

Keuntungan penting dari aluminium (Al) dan paduannya adalah rasio 
kekuatan-toweight yang tinggi, ketahanan terhadap korosi oleh banyak bahan 
kimia, konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, tidak beracun, reflektifitas, 
penampilan, dan kemudahan sifat mampu dibentuk dan kemampuan mesin; mereka 
juga bukan magnetik. Penggunaan utama aluminium dan paduannya, dalam urutan 
konsumsi yang menurun, adalah dalam wadah dan kemasan (kaleng aluminium dan 
foil), aplikasi arsitektur dan struktural, transportasi (aplikasi pesawat dan ruang 
angkasa, bus, mobil, mobil kereta api, dan kerajinan laut) , aplikasi listrik (sebagai 
konduktor listrik ekonomis dan non-magnetik), barang tahan lama konsumen 
(peralatan, peralatan memasak, dan furnitur), dan alat portabel (Tabel 4.3 dan 4.4). 
Hampir semua transmisi bertegangan tinggi Wiring terbuat dari aluminium. Dalam 
komponen strukturalnya (bantalan beban), 82% dari pesawat Boeing 747 dan 70% 
dari pesawat Boeing 777 adalah aluminium. Bingkai dan panel bodi Rolls Royce 
Phantom coupe baru terbuat dari aluminium, meningkatkan rasio kekuatan-
terhadap-Berat mobil dan rasio kekakuan-terhadap-Berat torsional. 

Paduan aluminium tersedia sebagai produk pabrik — yaitu, produk Tempa 
dibuat menjadi berbagai bentuk dengan menggulung, mengekstrusi, menggambar, 
dan menempa. Aluminium ingot tersedia untuk pengecoran, seperti aluminium 
dalam bentuk bubuk untuk aplikasi serbuk-metalurgi. Sebagian besar paduan 
aluminium dapat dikerjakan, dibentuk, dan dilas dengan relatif mudah. 
 
Sistem Penomoran Terpadu. Seperti halnya dengan baja, aluminium dan logam 
dan paduan nonferrous lainnya sekarang diidentifikasi secara internasional oleh 
Unified Numbering System (UNS), yang terdiri dari surat yang menunjukkan kelas 
umum paduan, diikuti oleh lima digit yang menunjukkan komposisi kimianya. 
Misalnya, A untuk aluminium, C untuk tembaga, N untuk paduan nikel, P untuk 
logam mulia, dan Z untuk seng. Dalam penunjukan UNS, 2024 paduan aluminium 
tempa adalah A92024. 
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Tabel 4. 3. Properti Paduan Aluminium Dipilih pada Suhu Kamar 

 
 
Tabel 4. 4. Karakteristik Pabrikan dan Aplikasi Khas Paduan Aluminium Tempa 

Terpilih 

 
 
 
Produksi. Aluminium pertama kali diproduksi pada tahun 1 825. Ini adalah unsur 
logam yang paling melimpah, membentuk sekitar 8% dari kerak bumi, dan 
diproduksi dalam jumlah yang kedua setelah besi. Bijih utama untuk aluminium 
adalah bauksit, yang merupakan aluminium oksida hidro (mengandung air) dan 
mencakup berbagai oksida lainnya. Setelah tanah liat dan kotoran dibersihkan, bijih 
dihancurkan menjadi bubuk dan diolah dengan soda api panas (natrium hidroksida) 
untuk menghilangkan kotoran. Selanjutnya, Alumina (aluminium oksida) 
diekstraksi dari larutan ini dan kemudian dilarutkan dalam bak natrium-fluorida dan 
aluminium-fluorida cair pada suhu 940 ° hingga 980 ° C. Campuran ini kemudian 
mengalami elektrolisis arus searah. Logam aluminium terbentuk di katoda (kutub 
negatif), sedangkan oksigen dilepaskan di anoda (kutub positif). Aluminium murni 
komersial hingga 99,99% Al, juga disebut dalam industri sebagai aluminium 
"empat sembilan". Proses produksi mengkonsumsi banyak listrik, yang 
memberikan kontribusi signifikan terhadap biaya. 
 
Aluminium berpori. Blok aluminium telah diproduksi yang 37% lebih ringan dari 
aluminium padat dan memiliki permeabilitas yang seragam (mikroporositas). 
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Karakteristik ini memungkinkan penggunaannya dalam aplikasi di mana vakum 
atau tekanan diferensial harus dipertahankan. Contohnya adalah memegang 
perlengkapan vakum untuk perakitan dan otomasi, dan pembentukan vakum atau 
thermoforming plastik. Blok-blok ini adalah 70 hingga 90% bubuk aluminium; 
sisanya adalah resin epoksi. Mereka dapat dikerjakan dengan relatif mudah dan 
dapat disatukan menggunakan perekat. 
 
4.3. Magnesium dan Magnesium Paduan 

Magnesium (Mg) adalah logam rekayasa paling ringan yang tersedia, dan 
memiliki karakteristik redaman getaran yang baik. Paduannya digunakan dalam 
aplikasi struktural dan nonstruktural di mana berat merupakan kepentingan utama. 
Magnesium juga merupakan unsur paduan dalam berbagai logam nonferrous. 

Penggunaan magnesium alloy secara umum adalah pada komponen pesawat 
terbang dan rudal, peralatan penanganan material, peralatan listrik portabel, tangga, 
bagasi, sepeda, barang olahraga, dan komponen ringan umum. Seperti aluminium, 
magnesium semakin banyak digunakan di sektor otomotif, terutama untuk 
mencapai penghematan berat. Paduan magnesium tersedia baik sebagai coran 
(seperti frame kamera die-cast) atau sebagai produk tempa (seperti batang dan 
bentuk yang diekstrusi, tempa, dan pelat dan lembaran yang digulung). Paduan 
magnesium juga digunakan dalam mesin cetak dan tekstil untuk meminimalkan 
kekuatan inersia dalam komponen berkecepatan tinggi. 

Karena tidak cukup kuat dalam bentuk murni, magnesium dicampur dengan 
berbagai elemen (Tabel 4.5) untuk mendapatkan sifat spesifik tertentu, khususnya 
rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi. Berbagai paduan magnesium memiliki 
karakteristik casting, forming, dan machining yang baik. Karena mereka teroksidasi 
dengan cepat (yaitu, mereka adalah piroforik), bahaya kebakaran ada, dan tindakan 
pencegahan harus diambil ketika pemesinan, penggilingan, atau paduan magnesium 
penuangan pasir. Produk yang terbuat dari magnesium dan paduannya, 
bagaimanapun, bukan bahaya kebakaran selama penggunaan normal. 
 

Tabel 4. 5. Properti dan Bentuk Khas Paduan Magnesium Tempa Terpilih 

 
 

Penunjukan Paduan Magnesium. Paduan magnesium ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Satu atau dua huruf awalan, yang menunjukkan elemen paduan utama. 
b. Dua atau tiga angka, menunjukkan persentase elemen paduan utama dan 

dibulatkan ke desimal terdekat. 
c. Huruf alfabet (kecuali huruf I dan O) yang menunjukkan paduan 

terstandarisasi dengan variasi komposisi yang kecil. 
d. Simbol untuk temper material, mengikuti sistem yang digunakan untuk 

paduan aluminium. 
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Produksi. Magnesium adalah unsur logam ketiga yang paling melimpah (2%) di 
kerak bumi, setelah besi dan aluminium. Sebagian besar magnesium berasal dari air 
laut, yang mengandung 0,13% magnesium dalam bentuk magnesium klorida. 
Pertama kali diproduksi pada tahun 1808, logam magnesium dapat diperoleh secara 
elektrolitik atau dengan reduksi termal. Dalam elektrolit inet / ood, air laut dicampur 
dengan kapur (kalsium hidroksida) dalam tangki pengendapan. Magnesium 
hidroksida mengendap ke dasar, disaring dan dicampur dengan asam klorida. Solusi 
yang dihasilkan mengalami elektrolisis (seperti yang dilakukan dengan aluminium), 
menghasilkan logam magnesium, yang kemudian dimasukkan ke dalam ingot untuk 
diproses lebih lanjut menjadi berbagai bentuk. Dalam metoda reduksi-termal, bijih 
magnesium (dolomit, magnesit, dan batuan lainnya) dipecah dengan zat pereduksi 
(seperti ferrosilicon bubuk, campuran besi dan silikon) dengan memanaskan 
campuran dalam ruang vakum. Sebagai hasil dari reaksi ini, uap-uap magnesium 
terbentuk, dan mereka mengembun menjadi kristal-kristal magnesium, yang 
kemudian dilebur, dimurnikan, dan dituangkan ke dalam ingot untuk diproses lebih 
lanjut menjadi berbagai bentuk. 
 
4.4. Tembaga dan Tembaga Paduan 

Pertama kali diproduksi pada sekitar 4000 SM, tembaga (Cu, dari cuprum 
Latin) dan paduannya memiliki sifat yang agak mirip dengan aluminium dan 
paduannya. Selain itu, mereka termasuk di antara konduktor listrik dan panas 
terbaik, dan mereka memiliki ketahanan korosi yang baik. Tembaga dan paduannya 
dapat diproses dengan mudah dengan berbagai teknik pembentukan, pemesinan, 
pengecoran, dan sambungan. 

Paduan tembaga sering kali menarik untuk aplikasi di mana diperlukan 
kombinasi kualitas listrik, mekanik, non-magnetik, tahan korosi, konduktif termal, 
dan tahan aus. Aplikasi termasuk komponen listrik dan elektronik, mata air, koin, 
komponen pipa, penukar panas, perangkat keras laut, dan barang-barang konsumen 
(seperti peralatan memasak, perhiasan, dan benda-benda dekoratif lainnya). 
Meskipun aluminium adalah bahan yang paling umum untuk cetakan cetakan 
injeksi polimer (Bagian 19.3), tembaga sering digunakan karena sifat termal yang 
lebih baik. Tembaga murni juga dapat digunakan sebagai pelumas padat dalam 
operasi pembentukan logam panas. 

Paduan tembaga dapat memperoleh berbagai sifat dengan penambahan 
elemen paduan dan perlakuan panas, untuk meningkatkan karakteristik 
pembuatannya. Paduan tembaga yang paling umum adalah kuningan dan perunggu. 
Kuningan (paduan tembaga dan seng) adalah salah satu paduan paling awal yang 
dikembangkan dan memiliki banyak aplikasi, termasuk benda-benda dekoratif 
(Tabel 4.6). Perunggu adalah paduan tembaga dan timah (Tabel 4.7). Ada juga 
perunggu lainnya, seperti aluminium perunggu (paduan tembaga dan aluminium) 
dan perunggu timah. Tembaga berilium (atau perunggu berilium) dan perunggu 
fosfor memiliki kekuatan dan kekerasan yang baik untuk aplikasi seperti pegas dan 
bantalan. Paduan tembaga utama lainnya adalah nikel tembaga dan perak nikel. 
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Tabel 4. 6. Properti dan Aplikasi Khas Tembaga Tempa dan Kuningan Terpilih 

 
Tabel 4. 7. Properti dan Aplikasi Khas Perunggu Tempa Terpilih 

 
Penunjukan Paduan Tembaga. Dalam Sistem Penomoran Bersatu, tembaga 
diidentifikasi dengan huruf C, seperti C26200 untuk kuningan kartrid. Selain 
diidentifikasi oleh komposisi mereka, tembaga dan paduan tembaga dikenal dengan 
berbagai nama (Tabel 4.6 dan 4.7). Penunjukan temper (seperti 1/2 hard, extra hard, 
extra spring, dan sebagainya) didasarkan pada tingkat kerja dingin (seperti dengan 
menggulung atau menggambar). 
 
Produksi. Tembaga ditemukan dalam beberapa jenis bijih, yang paling umum 
adalah bijih sulfida. Bijih umumnya memiliki kadar rendah (meskipun beberapa 
mengandung hingga 15% Cu) dan biasanya diperoleh dari tambang terbuka. Bubur 
tersebut ditumbuk menjadi partikel halus dalam ball mill (silinder berputar dengan 
bola logam di dalamnya untuk menghancurkan bijih, partikel yang dihasilkan 
kemudian ditangguhkan dalam air untuk membentuk bubur. Bahan kimia dan 
minyak kemudian ditambahkan, dan campuran diaduk. Partikel mineral 
membentuk buih, yang dikikis dan dikeringkan.Konsentrat tembaga kering 
(sebanyak sepertiga di antaranya adalah tembaga) secara tradisional dilebur (dilebur 
dan disatukan) dan dimurnikan, proses ini dikenal sebagai pyrometalurgi, karena 
panas digunakan untuk memurnikan logam Untuk aplikasi seperti konduktor listrik, 
tembaga dimurnikan lebih lanjut secara elektrolitik menjadi kemurnian setidaknya 
99,95% (tembaga elektrolit bebas oksigen). Teknik yang lebih baru untuk 



MODUL KULIAH TEKNOLOGI MEKANIK 
ZULFIKAR, ST. MT. (B 2019/2020) 

58 
 

memproses tembaga adalah hidrometalurgi, proses yang melibatkan reaksi kimia 
dan elektrolitik. 
 
4.5. Nikel dan Nikel Paduan 

Nikel (Ni) adalah logam putih-perak yang ditemukan pada tahun 1751 dan 
elemen paduan utama yang memberikan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan 
korosi. Ini digunakan secara luas dalam baja tahan karat dan paduan berbasis nikel 
(juga disebut superalloy). Paduan nikel digunakan dalam aplikasi suhu tinggi 
(seperti komponen mesin jet, roket, dan pembangkit listrik tenaga nuklir), dalam 
peralatan penanganan makanan dan pengolahan bahan kimia, dalam koin, dan 
dalam aplikasi laut. Karena nikel bersifat magnetis, paduan nikel juga digunakan 
dalam aplikasi elektromagnetik, seperti solenoida. Penggunaan utama nikel sebagai 
logam adalah dalam pelapisan bagian-bagian untuk penampilan mereka dan untuk 
peningkatan korosi dan ketahanan aus. Paduan nikel memiliki kekuatan tinggi dan 
ketahanan korosi pada suhu tinggi. Unsur-unsur paduan dalam nikel adalah 
kromium, kobalt, dan molibdenum. Perilaku paduan nikel dalam pemesinan, 
pembentukan, pengecoran, dan Pengelasan dapat dimodifikasi oleh berbagai 
elemen paduan lainnya. 

Berbagai paduan nikel, dengan berbagai kekuatan pada temperatur yang 
berbeda telah dikembangkan (Tabel 4.8). Meskipun nama dagang masih digunakan 
secara luas, paduan nikel sekarang diidentifikasi dalam sistem UNS dengan huruf 
N. Dengan demikian, Hastelloy G adalah novv N06007. Nama dagang umum 
lainnya adalah: 

• Monel adalah paduan nikel-tembaga. 
• Inconel adalah paduan nikel-kromium dengan kekuatan tarik hingga 1400 

MPa. Hastelloy (juga paduan nikel-kromium) memiliki ketahanan korosi 
yang baik dan kekuatan tinggi pada suhu tinggi. 

• Nichrome (paduan nikel, kromium, dan besi) memiliki ketahanan listrik 
yang tinggi dan ketahanan yang tinggi terhadap oksidasi dan digunakan 
untuk elemen pemanas listrik. 

• Invar dan Kovar (paduan besi dan nikel) memiliki sensitivitas yang relatif 
rendah terhadap suhu. 

 
 
Produksi. Sumber utama nikel adalah bijih sulfida dan oksida, yang semuanya 
memiliki konsentrasi nikel rendah. Logam nikel diproduksi oleh proses sedimen 
dan termal awal, diikuti oleh elektrolisis; urutan ini menghasilkan 99,95% nikel 
murni. Meskipun nikel juga ada di dasar laut dalam jumlah yang signifikan, 
penambangan bawah laut belum ekonomis. 
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Tabel 4. 8. Properti dan Aplikasi Khas dari Nikel Ailoy yang Dipilih (Semua 
Nama Dagang) 

 
 
4.6. Superalloy (Paduan Berkinerja Tinggi) 

Superalloy, atau paduan berkinerja tinggi, adalah paduan dengan 
kemampuan untuk beroperasi pada fraksi tinggi dari titik leburnya. Superalloy 
penting dalam aplikasi suhu tinggi; karenanya, mereka juga dikenal sebagai paduan 
tahan panas atau suhu tinggi. Superalloy umumnya memiliki ketahanan yang baik 
terhadap korosi, kelelahan mekanis dan termal, kejutan mekanis dan termal, creep, 
dan erosi, pada suhu tinggi. Aplikasi utama superalloy adalah di mesin jet dan turbin 
gas. Aplikasi lain dalam mesin bolak-balik, mesin roket, alat dan mati untuk kerja 
panas logam, dan industri nuklir, kimia, dan petrokimia. Secara umum, superalloy 
diidentifikasi dengan nama dagang atau dengan sistem penomoran khusus, dan 
mereka tersedia dalam berbagai bentuk. Kebanyakan superalloy memiliki suhu 
layanan maksimum sekitar 1000 ° C dalam aplikasi struktural. Temperatur bisa 
setinggi 1200 ° C untuk komponen yang tidak mengandung beban. 

Superalloy didasarkan kepada berbasis besi, berbasis kobalt, atau berbasis 
nikel. 
 

• Superalloy berbahan dasar besi umumnya mengandung dari 32 hingga 
67% Fe, dari 15 hingga 22% Cr, dan dari 9 hingga 38% Ni. Paduan umum 
dalam grup ini adalah seri Incoloy. 

• Superalloy berbasis kobalt umumnya mengandung 35 hingga 65% Co, 
dari 19 hingga 30% Cr, dan hingga 35% Ni. Superalloy ini tidak sekuat 
superalloy berbasis nikel, tetapi mereka mempertahankan kekuatan mereka 
pada suhu yang lebih tinggi. 

• Superalloy berbasis nikel adalah yang paling umum dari superalloy dan 
tersedia dalam berbagai komposisi (Tabel 4.9). Proporsi nikel adalah 38-
76%. Superalloy ini juga mengandung hingga 27% Cr dan 20% Co. Paduan 
umum dalam grup ini adalah Hastelloy Inconel, Nimonic, René, Udimet, 
Astroloy dan seri Waspaloy. 
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Tabel 4. 9. Properti dan Aplikasi Khas Superalloy Berbasis Nikel Terpilih pada 
8T0 ° C (Semua Nama Dagang) 

 
 
4.7.  Titanium dan Titanium Paduan 

Titanium (Ti, dinamai dewa Yunani Titan) adalah logam putih keperakan 
yang ditemukan pada tahun 1791, tetapi tidak diproduksi secara komersial hingga 
1950-an. Meskipun titanium mahal, rasio kekuatan-terhadap-beratnya yang tinggi 
dan ketahanan korosi di ruangan dan suhu yang tinggi membuatnya menarik untuk 
banyak aplikasi, termasuk pesawat terbang; mesin jet; mobil balap; klub Golf; 
komponen kimia, petrokimia, dan kelautan; lambung kapal selam; pelat baja; dan 
aplikasi medis, seperti implan ortopedi (Tabel 4.10). Paduan titanium telah 
dikembangkan untuk layanan pada 550 ° C untuk periode waktu yang lama dan 
hingga 75 0 ° C untuk periode yang lebih pendek. 

Titanium murni, yang dikenal sebagai titanium murni komersial, memiliki 
ketahanan korosi yang sangat baik untuk aplikasi di mana pertimbangan kekuatan 
adalah yang kedua. Aluminium, vanadium, molibdenum, mangan, dan elemen 
paduan lainnya memberikan sifat seperti peningkatan kemampuan kerja, kekuatan, 
dan kemampuan mengeras. 

Sifat dan karakteristik pembuatan paduan titanium sangat peka terhadap 
variasi kecil unsur-unsur paduan dan residu. Oleh karena itu, kontrol komposisi dan 
pemrosesan menjadi penting, terutama pencegahan kontaminasi permukaan oleh 
hidrogen, oksigen, atau nitrogen selama pemrosesan; elemen-elemen ini 
menyebabkan embrittlement titanium dan, akibatnya, mengurangi ketangguhan dan 
keuletan. 

Tabel 4. 10. Properti dan Aplikasi Khas Paduan Titanium Tempa Terpilih pada 
Berbagai Suhu 

 
 

Struktur kubik berpusat-tubuh dari titanium (beta-titanium) di atas 880 ° C 
dan ulet, sedangkan struktur heksagonal yang tertutup rapat (alfa-titanium) agak 
rapuh dan sangat sensitif terhadap korosi tegangan. Berbagai struktur lain (alfa, 
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dekat-alfa, alfa-beta, dan beta) dapat diperoleh dengan paduan dan perlakuan panas, 
sehingga sifat-sifatnya dapat dioptimalkan untuk aplikasi spesifik. Titanium 
aluminide intermetallics (TiAl dan Ti3Al) memiliki kekakuan yang lebih tinggi dan 
kepadatan yang lebih rendah daripada paduan titanium konvensional dan dapat 
menahan suhu yang lebih tinggi. 

Produksi. Bijih yang mengandung titanium pertama direduksi menjadi 
titanium tetraklorida dalam tungku busur, kemudian dikonversi menjadi titanium 
klorida dalam atmosfer klor. Senyawa ini direduksi lebih lanjut menjadi logam 
titanium dengan distilasi dan pelindian (pelarutan). Urutan ini membentuk spons 
titanium, yang kemudian ditekan menjadi billet, dilebur, dan dituangkan ke dalam 
ingot untuk diproses kemudian menjadi berbagai bentuk. Kompleksitas operasi 
termokimia multistep ini (proses Kroll dikembangkan pada 1940-1950-an) 
menambah biaya titanium. Perkembangan baru dalam proses ekstraksi elektrokimia 
sedang berlangsung untuk mengurangi jumlah langkah yang terlibat dan konsumsi 
energi, sehingga mengurangi biaya produksi titanium. 
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BAB V 
BAB V. BAHAN BUKAN LOGAM 

 
5.1. Polimer (Plastik) 

Kata plastik pertama kali digunakan sebagai kata benda sekitar tahun 1909 
dan umumnya digunakan sebagai sinonim untuk polimer, istilah yang pertama kali 
digunakan pada tahun 1866. Plastik unik karena memiliki molekul yang sangat 
besar (makromolekul atau molekul raksasa). Produk konsumen dan industri yang 
terbuat dari plastik termasuk wadah makanan dan minuman, kemasan, tanda, 
peralatan rumah tangga, rumah untuk komputer dan monitor, tekstil (pakaian), 
peralatan medis, busa, cat, perisai keselamatan, mainan, peralatan, lensa, roda gigi, 
elektronik dan produk listrik, dan badan dan komponen mobil. 

Karena sifat mereka yang unik dan beragam, polimer semakin 
menggantikan komponen logam dalam aplikasi seperti mobil, pesawat sipil dan 
militer, barang olahraga, mainan, peralatan, dan peralatan kantor. Substitusi ini 
mencerminkan kelebihan polimer dalam hal karakteristik berikut: 

• Relatif mencintai biaya dan kemudahan pembuatan 
• Ketahanan korosi dan ketahanan terhadap bahan kimia 
• Konduktivitas listrik dan termal yang rendah 
• Kepadatan rendah 
• Rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi (terutama jika diperkuat) 
• Pengurangan kebisingan 
• Berbagai pilihan warna dan transparansi 
• Kemudahan pembuatan dan kompleksitas kemungkinan desain 
• Karakteristik lain yang mungkin diinginkan atau tidak diinginkan 

(tergantung pada aplikasinya), seperti kekuatan dan kekakuan yang rendah 
(Tabel 5.1), koefisien ekspansi termal yang tinggi, kisaran suhu-berguna 
rendah hingga sekitar 350 ° C-dan stabilitas dimensi yang lebih rendah 
dalam layanan selama periode waktu. 

 
Plastik kata berasal dari kata Yunani plastikos, yang berarti "mampu 

dibentuk dan dibentuk." Plastik dapat dibentuk, dikerjakan, dituang, dan disatukan 
menjadi berbagai bentuk Dengan relatif mudah. Minimal operasi finishing 
permukaan, jika ada, diperlukan; karakteristik ini memberikan keuntungan penting 
dibandingkan logam. Plastik tersedia secara komersial sebagai film, lembaran, 
pelat, batang, dan tabung dari berbagai penampang. 

Polimer awal terbuat dari bahan organik alami dari produk hewani dan 
nabati; selulosa adalah contoh paling umum. Dengan berbagai reaksi kimia, 
selulosa dimodifikasi menjadi selulosa asetat, digunakan dalam pembuatan 
lembaran untuk pengemasan dan serat tekstil seperti rayon; selulosa nitrat, untuk 
plastik dan bahan peledak; dan pernis. Polimer sintetik (buatan manusia) paling 
awal adalah fenol formaldehida, termoset yang dikembangkan pada tahun 1906 dan 
disebut Bakelite (nama dagang, setelah L.H. Baekeland, 1863-1944). 
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Tabel 5. 1. Berbagai Sifat Mekanik untuk Berbagai Rekayasa Plastik pada Suhu 
Kamar 

 
 

Perkembangan teknologi plastik modern dimulai pada 1920-an ketika bahan 
baku yang diperlukan untuk membuat polimer diekstraksi dari produk batubara dan 
minyak bumi. Ethylene adalah contoh pertama dari bahan mentah semacam itu; itu 
menjadi blok bangunan untuk polietilen. Etilena adalah produk dari reaksi antara 
asetilena dan hidrogen, dan asetilena adalah produk dari reaksi antara kokas dan 
metana. Polimer komersial, seperti polipropilena, polivinil klorida, 
polimetilmetakrilat, polikarbonat, dan lainnya, semuanya dibuat dengan cara yang 
sama; bahan-bahan ini dikenal sebagai polimer organik sintetis. 

Garis besar proses dasar untuk membuat berbagai polimer sintetik diberikan 
pada Gambar 5.1. Dalam polietilen, hanya atom karbon dan hidrogen yang terlibat, 
tetapi senyawa polimer lainnya dapat diperoleh dengan memasukkan klor, fluor, 
sulfur, silikon, nitrogen, dan oksigen. Akibatnya, berbagai polimer yang sangat luas 
- di antaranya memiliki sifat yang sama luasnya - telah dikembangkan. 
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Gambar 5. 1. Garis besar topik plastik 

Struktur Polimer 
Sifat-sifat polimer sangat tergantung pada struktur molekul polimer 

individu, bentuk dan ukuran molekul, dan pengaturan molekul untuk membentuk 
struktur polimer. Molekul polimer dicirikan oleh ukurannya yang sangat besar, 
suatu ciri yang membedakan mereka dari kebanyakan komposisi kimia organik 
lainnya. Polimer adalah molekul rantai panjang yang dibentuk oleh 
polynierization_ (yaitu, dengan menghubungkan dan cross-linking dari monomer 
yang berbeda). Monomer adalah blok pembangun dasar suatu polimer. Kata mer 
(dari kata Yunani meros, bagian yang berarti) menunjukkan unit berulang terkecil; 
penggunaan istilah ini mirip dengan sel satuan dalam struktur kristal logam. 

Istilah polimer berarti "banyak mer (atau unit)," umum diulang ratusan atau 
ribuan; kali iln struktur seperti rantai. Kebanyakan monomer adalah bahan organik 
di mana atom karbon bergabung dalam ikatan kovalen (berbagi elektron) dengan 
atom lain (seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fluor, klor, silikon, dan belerang). 
Molekul etilen (Gambar 5.2) adalah contoh monomer sederhana yang terdiri dari 
atom karbon dan hidrogen. 
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Gambar 5. 2. Struktur molekul berbagai polimer. Ini adalah contoh blok bangunan 

dasar untuk plastik. 

 
Polimerisasi 

Monomer dapat dihubungkan ke polimer dalam unit berulang untuk 
membuat molekul yang lebih panjang dan lebih besar dengan proses kimia yang 
disebut reaksi polimerisasi. Proses polimerisasi sangat kompleks; mereka hanya 
akan dijelaskan secara singkat di sini. Meskipun ada beberapa variasi, dua proses 
polimerisasi penting: kondensasi dan penambahan polimerisasi. 

Dalam polimerisasi kondensasi (Gambar 5.3a), polimer dihasilkan oleh 
pembentukan ikatan antara dua jenis kereaksi. Karakteristik dari reaksi ini adalah 
bahwa produk sampingan reaksi (seperti air) terkondensasi keluar (karena itu 
namanya). Proses ini juga dikenal sebagai polimerisasi langkah-pertumbuhan atau 
langkah-reaksi, karena molekul polimer tumbuh selangkah demi selangkah sampai 
semua reaktan dikonsumsi. 
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Gambar 5. 3. Contoh-contoh polimerisasi. (a) Polimerisasi kondensasi nilon 6,6 

dan (b) polimerisasi tambahan molekul polietilen dari etilen 

 
Selain polimerisasi (juga disebut polimerisasi rantai-pertumbuhan atau 

reaksi berantai), ikatan berlangsung tanpa produk samping reaksi, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 5.3b. Ini disebut "reaksi berantai" karena tingkat tinggi 
di mana molekul panjang terbentuk secara bersamaan, biasanya dalam beberapa 
detik. Laju ini jauh lebih tinggi dari pada polimerisasi kondensasi. Selain 
polimerisasi, inisiator ditambahkan untuk membuka ikatan rangkap antara dua atom 
karbon, yang memulai proses penghubung dengan menambahkan lebih banyak 
monomer ke rantai yang sedang tumbuh. Misalnya, etilena monomer (Gambar 5.3b) 
tautan untuk menghasilkan polimer polietilen; contoh-contoh lain dari polimer yang 
dibentuk tambahan ditunjukkan pada Gambar 5.2. 
 
Polimer yang saling bertautan (Cross-linked Polymers) 

Secara umum dalam struktur tiga dimensi, polimer ikatan silang memiliki 
rantai yang berdekatan yang dihubungkan oleh ikatan kovalen (Gambar 5.4c). 
Polimer dengan struktur ikatan silang disebut termoset atau plastik termoseting; 
contohnya adalah epoksi, fenolik, dan silikon. Cross-linking memiliki pengaruh 
besar pada sifat-sifat polimer (umumnya memberikan kekerasan, kekuatan, 
kekakuan, kerapuhan, dan stabilitas dimensi yang lebih baik), serta dalam 
vulkanisasi karet. 
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Gambar 5. 4. Ilustrasi skematik rantai polimer. (a) Struktur linear-termoplastik 

seperti akrilik, nilon, polietilen, dan polivinil klorida memiliki struktur linier. (B) 
Struktur bercabang, seperti dalam polietilen. (c) Struktur ikatan silang - banyak 
karet, atau elastomer, memiliki struktur ini, dan vulkanisasi karet menghasilkan 

struktur ini (d) Struktur jaringan, yang pada dasarnya sangat terkait silang - 
contohnya adalah plastik thermosetting, seperti epoxies dan phenolic. 

 
5.2. Keramik 

Keramik adalah senyawa unsur logam dan nonlogam. Istilah keramik (dari 
kata Yunani keramo, yang berarti "tanah liat tembikar," dan keramikos, yang berarti 
"produk tanah liat") mengacu pada bahan dan produk keramik itu sendiri. Karena 
banyaknya kemungkinan kombinasi elemen, berbagai macam keramik sekarang 
tersedia untuk berbagai aplikasi konsumen dan industri. Penggunaan keramik 
paling awal adalah pada tembikar dan batu bata, berasal dari sebelum 4000 SM. 
Keramik telah digunakan selama bertahun-tahun di busi otomotif, baik sebagai 
isolator listrik dan untuk kekuatan suhu tinggi. Mereka menjadi semakin penting 
dalam material perkakas dan die, mesin panas, dan komponen otomotif (seperti 
liner port buang, piston berlapis, dan liner silinder). 

Keramik dapat dibagi menjadi dua kategori umum: 
 

1. Keramik tradisional, seperti whiteware, ubin, bata, pipa saluran 
pembuangan, tembikar, dan roda abrasif. 

2. Keramik industri (juga disebut teknik, teknologi tinggi, atau keramik 
halus), seperti turbin, komponen otomotif, dan aerospace (Gambar 5.5); 
penukar panas; semikonduktor; segel; prosthetics; dan alat pemotong. 
 
Struktur kristal keramik (mengandung berbagai atom dengan ukuran 

berbeda) adalah salah satu yang paling kompleks dari semua struktur material. 
Ikatan antara atom-atom ini umumnya kovalen atau ionik dan karena itu jauh lebih 
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kuat daripada ikatan logam. Akibatnya, sifat-sifat seperti kekerasan dan ketahanan 
termal dan listrik secara signifikan lebih tinggi pada keramik daripada logam. 
Keramik tersedia dalam bentuk kristal tunggal atau polikristalin. Ukuran butir 
memiliki pengaruh besar pada kekuatan dan sifat keramik; semakin halus ukuran 
butiran (karena itu disebut keramik halus), semakin tinggi kekuatan dan 
ketangguhannya. 

 
 

Gambar 5. 5. Berbagai komponen keramik. (A) Alumina kekuatan tinggi untuk 
aplikasi suhu tinggi. (B) rotor Cas-turbin terbuat dari silikon nitrida. Sumber: Atas 

perkenan Wesgo Div., GTE. 

Bahan Baku 
Di antara bahan baku tertua yang digunakan untuk membuat keramik adalah 

tanah liat, yang memiliki struktur seperti lembaran halus. Contoh yang paling 
umum adalah lzaolinit (dari Kaoling, sebuah bukit di Cina), tanah liat putih yang 
terdiri dari silikat aluminium dengan lapisan ion silikon dan aluminium yang berikat 
lemah. Ketika ditambahkan ke kaolinit, air menempel pada lapisan (adsorpsi). Ini 
membuat lapisan licin dan memberikan tanah liat basah kelembutan yang terkenal 
dan sifat plastik (hidroplastisitas) yang membuatnya bisa dibentuk. 

Bahan baku utama lainnya untuk keramik yang ditemukan di alam adalah 
batu api (batu yang tersusun dari silika berbutir sangat halus, SiO2) dan feldspar 
(sekelompok mineral kristal yang terdiri dari aluminium silikat dan kalium, 
kalsium, atau natrium). Porselen adalah keramik putih yang terdiri dari kaolin, 
kuarsa, dan feldspar; penggunaan terbesarnya adalah peralatan dan dapur dan 
perlengkapan mandi. Dalam keadaan alami mereka, bahan baku ini umumnya 
mengandung kotoran dari berbagai jenis, yang harus dihilangkan sebelum diproses 
lebih lanjut dari bahan menjadi produk yang bermanfaat dengan kinerja yang andal. 

 
Oksida Keramik 

Ada dua jenis utama keramik oksida: alumina dan zirkonia (Tabel 5.2). 
 
Alumina. Juga disebut korundum atau ampelas, alumina (aluminium oksida, 
Al 2O3) adalah keramik oksida yang paling banyak digunakan, baik dalam bentuk 
murni atau sebagai bahan baku untuk dicampur dengan oksida lain. Ini memiliki 
kekerasan tinggi dan kekuatan sedang. Meskipun alumina ada di alam, ia 
mengandung berbagai tingkat pengotor dan memiliki sifat tidak seragam; 
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Akibatnya, kinerjanya juga bervariasi. Aluminium oksida, silikon karbida, dan 
banyak keramik lainnya sekarang diproduksi hampir seluruhnya secara sintetis, 
sehingga kualitasnya dapat dikontrol. Pertama kali dibuat pada tahun 1893, 
aluminium oksida sintetik diperoleh dari perpaduan bauksit cair (bijih aluminium-
oksida yang merupakan sumber utama aluminium), pengarsipan besi, dan kokas di 
tungku listrik. Produk yang didinginkan dihancurkan dan dinilai berdasarkan 
ukuran dengan melewatkan partikel yang dihasilkan melalui layar standar. 
Aluminium oksida dapat dicampur dengan sejumlah kecil keramik lain, seperti 
titanium oksida dan titanium karbida. 
 
Zirkonia. Zirkonia (zirkonium oksida, ZrO2, berwarna putih) memiliki 
ketangguhan yang baik; ketahanan yang baik terhadap goncangan termal, keausan, 
dan korosi; konduktivitas termal yang rendah; dan koefisien gesekan yang rendah. 
Zirkonia stabil sebagian (PSZ) memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih 
tinggi dan keandalan yang lebih baik dalam kinerja daripada zirkonia. Ini diperoleh 
dengan doping zirkonia dengan oksida kalsium, itrium, atau magnesium. Proses ini 
membentuk bahan dengan partikel halus zirkonia tetragonal dalam kisi kubik. 
Aplikasi yang umum termasuk cetakan untuk ekstrusi panas logam, dan manik-
manik zirkonia yang digunakan sebagai media penggilingan dan dispersi untuk 
pelapis kedirgantaraan, untuk cat dasar otomotif dan lapisan atas, dan untuk cetakan 
mengkilap halus pada kemasan makanan fleksibel. 
 

Tabel 5. 2. Jenis dan Karakteristik Umum Keramik 
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Pemakaian Bahan Keramik 
Keramik memiliki banyak aplikasi konsumen dan industri. Berbagai jenis 

keramik digunakan dalam industri listrik dan elektronik, karena mereka memiliki 
resistivitas listrik yang tinggi, kekuatan dielektrik yang tinggi (tegangan yang 
diperlukan untuk gangguan listrik per ketebalan unit), dan sifat magnetik yang 
cocok untuk aplikasi seperti magnet untuk speaker. 

Kemampuan keramik untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada 
suhu tinggi membuat mereka sangat menarik untuk aplikasi suhu tinggi. 
Temperatur operasi yang lebih tinggi dimungkinkan oleh penggunaan komponen 
keramik yang berarti pembakaran bahan bakar yang lebih efisien dan pengurangan 
emisi pada mobil. Saat ini, mesin pembakaran internal hanya sekitar 30% efisien, 
tetapi dengan penggunaan komponen keramik, kinerja operasi dapat ditingkatkan 
setidaknya 30%. 

Keramik yang digunakan dengan sukses, terutama dalam komponen mesin 
turbin gas otomotif (seperti rotor), adalah silikon nitrida, silikon karbida, dan 
zirkonia yang distabilkan sebagian. Sifat keramik lainnya yang menarik adalah 
kerapatan rendah dan modulus elastisitas tinggi. Mereka memungkinkan berat 
produk dikurangi dan memungkinkan gaya inersia yang dihasilkan oleh komponen 
yang bergerak menjadi lebih rendah. Turbocharger keramik, misalnya, sekitar 40% 
lebih ringan dari yang konvensional. Komponen berkecepatan tinggi untuk 
peralatan mesin juga merupakan kandidat untuk keramik. Selain itu, modulus 
elastisitas keramik yang tinggi membuatnya menarik untuk meningkatkan 
kekakuan mesin, sekaligus mengurangi bobot. Ketahanan aus yang tinggi membuat 
mereka cocok untuk aplikasi seperti liner silinder, ring, seal, bearing, dan liner 
untuk barrel gun. Pelapisan logam dengan keramik adalah aplikasi lain, sering 
dilakukan untuk mengurangi keausan, mencegah korosi, atau menyediakan 
penghalang panas. 
 
5.3.  Bahan Komposit 

Bahan komposit adalah kombinasi dari dua atau lebih fase yang berbeda 
secara kimia dan tidak dapat larut dengan antarmuka yang dapat dikenali, 
sedemikian rupa sehingga sifat dan kinerja strukturalnya lebih unggul daripada 
konstituen yang bekerja secara independen. Kombinasi ini dikenal sebagai 
komposit matriks-logam dan keramik-matriks. Penguatan serat secara signifikan 
meningkatkan kekuatan, kekakuan, dan ketahanan mulur plastik - khususnya rasio 
kekuatan-terhadap-berat dan kekakuan-terhadap-Berat. Material komposit semakin 
banyak menemukan aplikasi yang lebih luas di pesawat terbang (Gambar 5.6), 
kendaraan luar angkasa, satelit, struktur lepas pantai, perpipaan, elektronik, mobil, 
kapal, dan barang olahraga. 

Contoh komposit tertua, berasal dari 4000 SM, adalah penambahan jerami 
ke tanah liat untuk membuat batu bata untuk bangunan. Dalam kombinasi ini, 
sedotan adalah serat penguat dan lempung adalah matriks. Contoh lain dari bahan 
komposit adalah beton bertulang, yang dikembangkan pada 1800-an. Dengan 
sendirinya, beton rapuh dan memiliki kekuatan tarik yang berguna sedikit atau tidak 
ada; batang baja penguat (rebar) memberikan kekuatan tarik yang diperlukan untuk 
komposit. 
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Gambar 5. 6. Penerapan bahan komposit canggih di pesawat komersial Boeing 
757-200. Sumber: Atas perkenan Perusahaan Pesawat Komersial Boeing. 

 
Struktur Plastik Bertulang 

Plastik bertulang, juga dikenal sebagai komposit polimer-matriks (PMC) 
dan plastik yang diperkuat serat (FRP), terdiri dari serat (fase terputus-putus, atau 
terdispersi) dalam matriks polimer (fase kontinu), seperti ditunjukkan pada Gambar 
5.7. Serat-serat ini kuat dan kaku (Tabel 5.3), dan serat-serat ini memiliki kekuatan 
spesifik yang tinggi (rasio kekuatan-terhadap-berat) dan kekakuan spesifik (rasio 
kekakuan terhadap berat), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.8. Selain itu, 
struktur plastik bertulang telah meningkatkan ketahanan terhadap kelelahan, 
ketangguhan yang lebih besar, dan ketahanan mulur yang lebih tinggi daripada yang 
terbuat dari plastik yang tidak diperkuat. Struktur plastik bertulang relatif mudah 
dirancang, difabrikasi, dan diperbaiki. 

Sendiri, serat dalam plastik yang diperkuat memiliki sedikit nilai struktural; 
mereka memiliki kekakuan dalam arah memanjang, tetapi tidak ada kekakuan atau 
kekuatan transversal. Matriks plastik kurang kuat dan kurang kaku, tetapi lebih 
keras dan sering lebih lembam secara kimia, daripada serat. Plastik bertulang 
menggabungkan keunggulan masing-masing dari dua konstituen. Persentase serat 
(berdasarkan volume) dalam plastik yang diperkuat biasanya berkisar antara 10 dan 
60%. Secara praktis, persentase serat dalam matriks dibatasi oleh jarak rata-rata 
antara serat atau partikel yang berdekatan. Kandungan serat praktis tertinggi adalah 
65%; persentase yang lebih tinggi umumnya menghasilkan sifat struktural yang 
lebih buruk. 
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Gambar 5. 7. Ilustrasi skema metode penguat plastik (matriks) dengan (a) partikel, 

(b) serat pendek atau panjang atau serpihan, dan (c) serat kontinyu. Struktur 
laminasi yang ditunjukkan pada (d) dapat diproduksi dari lapisan serat kontinu 

atau struktur sandwich menggunakan inti busa atau sarang lebah 

 
 

 
Gambar 5. 8. Kekuatan tarik spesifik (rasio kekuatan-terhadap-kepadatan) dan 
modulus tarik spesifik (rasio modulus-elastisitas-terhadap-kepadatan) untuk 

berbagai serat yang digunakan dalam plastik yang diperkuat. Perhatikan berbagai 
kekuatan dan kekakuan spesifik yang tersedia. 
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Tabel 5. 3. Jenis dan Karakteristik Umum Bahan Komposit 

 
 
Serat Penguat 

Kaca, karbon, keramik, aramid, dan boron adalah serat penguat yang paling 
umum untuk komposit matriks polimer (tabel 5.4). 
 
Serat Kaca. Serat gelas adalah yang paling banyak digunakan dan paling murah 
dari semua serat. Material komposit disebut glass-fiber reinforced plastic (GFRP) 
dan dapat mengandung antara 30 dan 60% serat kaca berdasarkan volume. Serat 
dibuat dengan menggambar gelas cair melalui lubang kecil di cetakan platinum. 
Kaca cair kemudian diperpanjang secara mekanis, didinginkan, dan digulung. 
Pelapisan pelindung atau ukuran dapat diterapkan untuk memfasilitasi bagian 
mereka melalui mesin. Serat gelas diperlakukan dengan silane (silikon hidrida) 
untuk meningkatkan pembasahan dan ikatan antara serat dan matriks. 
Berikut ini adalah jenis utama serat kaca: 

• E-type: gelas kalsium aluminoborosilicate, jenis yang paling umum 
digunakan. 

• S-type: kaca magnesium aluminosilikat, menawarkan kekuatan dan 
kekakuan yang lebih tinggi, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. 

• E-CR-type: serat kaca berkinerja tinggi, menawarkan ketahanan yang lebih 
tinggi terhadap suhu tinggi dan korosi asam dibandingkan dengan kaca E. 
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Tabel 5. 4. Properti Khas Serat Penguat 

 
 
Serat Karbon. Serat karbon (Gambar 5.9a), meskipun lebih mahal dari serat kaca, 
memiliki kombinasi kepadatan rendah, kekuatan tinggi, dan kekakuan tinggi; 
produk ini disebut carbon-fiber reinforced plastic (CFRP). Meskipun kata-kata 
sering digunakan secara bergantian, perbedaan antara karbon dan grafit tergantung 
pada kemurnian bahan dan suhu di mana itu diproses. Serat karbon setidaknya 
merupakan 90% karbon; serat grafit biasanya lebih dari 99% karbon. Serat karbon 
tipikal mengandung karbon amorf (nonkristalin) dan grafit (karbon kristalin). Serat-
serat ini diklasifikasikan berdasarkan modulus elastisitasnya, yang berkisar antara 
35 hingga 800 GPa, sebagai modulus tinggi rendah, sedang, tinggi, dan tinggi. 
Beberapa nama dagang untuk serat karbon adalah Celion dan Thornel; lihat Gambar 
5.8. 
 

 
Gambar 5. 9. (a) Potongan melintang raket tenis, menunjukkan serat penguat 

grafit dan aramid (Kevlar). Sumber: Atas perkenan J. Dvorak, Mercury Marine 
Corporation; dan F. Garrett, Wilson Sporting Goods Co. (b) Potongan melintang 

bahan komposit yang diperkuat serat boron. 
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Serat Polimer. Serat polimer dapat dibuat dari nilon, rayon, akrilik, atau aramid; 
yang paling umum adalah serat aramid. Aramid, seperti Kevlar, adalah serat yang 
paling kuat dan memiliki kekuatan spesifik yang sangat tinggi (Gbr 5.8). Aramid 
dapat mengalami beberapa deformasi plastis sebelum fraktur dan, karenanya, 
memiliki ketangguhan yang lebih tinggi daripada serat rapuh. Namun, aramid 
menyerap uap air (higroskopis), sehingga menurunkan sifatnya dan mempersulit 
penerapannya. Serat polietilen berkinerja tinggi lainnya adalah Spectra (nama 
dagang); ini memiliki berat molekul sangat tinggi dan orientasi rantai molekul 
tinggi. Spectra, polietilen putih terang, memiliki ketahanan abrasi yang lebih baik 
dan ketahanan lentur-keletihan dibandingkan serat aramid dengan biaya yang sama. 
Selain itu, karena kepadatannya yang lebih rendah (970 kg / m3), ia memiliki 
kekuatan spesifik yang lebih tinggi dan kekakuan spesifik daripada serat aramid 
(lihat Tabel 9.2). Namun, titik leleh yang rendah dan karakteristik adhesi yang 
buruk dibandingkan dengan polimer lain adalah keterbatasan utama untuk aplikasi. 
 
Komposit Matriks Logam (MMC) 
 

Keuntungan dari matriks logam dibandingkan matriks polimer adalah 
modulus elastisitas yang lebih tinggi, ketangguhan, daktilitas, dan ketahanan yang 
lebih tinggi terhadap suhu tinggi. Batasannya adalah kepadatan yang lebih tinggi 
dan kesulitan yang lebih besar dalam memproses bagian. Bahan matriks dalam 
komposit matriks logam (MMC) biasanya aluminium, paduan aluminium-lithium 
(lebih ringan dari aluminium), magnesium, tembaga, titanium, dan superalloy (Gbr 
5.10). Bahan serat adalah grafit, aluminium oksida, silikon karbida, boron, 
molibdenum, dan tungsten. Modulus elastisitas serat non logam berkisar antara 200 
dan 400 GPa, dengan kekuatan tarik berkisar antara 2000 hingga 3000 MPa. 
Komposisi dan aplikasi khas untuk komposit matriks logam diberikan pada Tabel 
5.5. 

 
 

Gambar 5. 10. Contoh bagian komposit logam-matriks. Sumber: Sumber dari 
Metal Matrix Cast Composites, LLC. 
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Tabel 5. 5. Material dan Aplikasi Komposit Metal-matrix 

 
 
Komposit Matrik Keramik (CMC) 
 

Komposit Matriks Keramik (CMC) penting karena ketahanannya terhadap 
suhu tinggi dan lingkungan korosif. Keramik kuat dan kaku, tahan suhu tinggi, 
tetapi umumnya tidak kuat. Bahan matriks yang mempertahankan kekuatannya 
hingga 1700 ° C adalah silikon karbida, silikon nitrida, aluminium oksida, dan 
mullite (senyawa aluminium, silikon, dan oksigen). Komposit karbon / karbon-
matriks mempertahankan sebagian besar kekuatannya (hingga 2500 ° C), meskipun 
tidak memiliki ketahanan oksidasi pada suhu tinggi. Bahan serat biasanya karbon 
dan aluminium oksida. Aplikasi CMC termasuk komponen mesin jet dan otomotif, 
peralatan penambangan laut dalam, bejana tekan, komponen struktural, alat 
pemotong, dan cetakan untuk ekstrusi dan menggambar logam. 
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