BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Tempat Penelitian
Penelitian komposit Al6061-pasir pantai dilakukan di Laboratorium

Material Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini dilaksanakan dengan pengujian koefisien gesek, keausan spesifik, dan
struktur mikro.
3.2

Alat dan Bahan
Penelitian ini menggunakan dua jenis alat yaitu alat untuk fabrikasi

komposit dan alat untuk mengetahui karakteristik dari spesimen uji.
3.2.1 Alat
a. Tungku dan motor pengaduk
Logam yang padat dileburkan menggunakan tungku yang memiliki dua buah
elemen pemanas (heater). Dari dua pemanas ini makan akan dihasilkan panas yang
digunakan untuk melebur logam. Kecepatan motor pengadukan adalah 1400 r/min
dengan spesifikasi daya ¼ HP dengan Total daya yang dapat dihasilkan senilai 3500
watt yang diatur menggunakan Controller seperti terlihat pada Gambar 3.1.

b. Furnace
Furnace seperti Gambar 3.2 digunakan untuk proses perlakuan electroless
coating, pemanas pada cetakan permanen, Proses Solution treatment dan Artificial
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Aging. Sumber panas oven menggunakan elemen pemanas (heater) dengan
kemampuan hingga temperatur 1200°C.

Gambar 3.2 Furnace
c. Magnetic stirrer hotplate
Pada

proses

electroless

coating,

alat

yang

digunakan

untuk

menghomogenkan antara Pasir laut, HNO3, Al fine powder, dan Mg powder adalah
magnetic stirrer. Pada Gambar 3.3 Magnetic stirrer dengan merk HEALTH seri HMS-78, dapat diatur kecepatannya dan juga dapat menghasilkan panas sehingga
mampu mempercepat proses homogenisasi. Spesifikasinya tegangan 220 V, kuat
arus 2 A dengan kecepatan putar 2000 rpm.

Gambar 3.3 Magnetic stirrer
d. Cetakan permanen
Penelitian ini menggunakan cetakan permanen berbahan baja seperti pada
Gambar 3.4 Cetakan tersebut dipanaskan terlebih dahulu hingga 400ºC di dalam
furnace. Hal tersebut bertujuan agar logam cair saat dituangkan pada cetakan, suhu
dari logam cair tidak turun drastis. Cetakan ini berukuran 132x132x40 mm dengan
tebal 9 mm.
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Gambar 3.4 Cetakan
e. Timbangan Digital
Timbangan digital seperti pada Gambar 3.5 digunakan untuk menimbang
Al 6061, Pasir pantai, Al fine powder, Mg powder pada proses electroless coating.

Gambar 3.5 Timbangan digital
2. Alat untuk karakterisasi komposit
a. Alat pengamatan struktur mikro
Pengujian struktur mikro digunakan mikroskop dengan merk Euromex
untuk mengetahui struktur dan komposisi dari komposit Al 6061-Pasir pantai
seperti pada Gambar 3.6
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Gambar 3.6 Mikroskop pengamatan metalografi
b. Alat pengujian karakteristik gesek
Pengujian karakteristik gesek digunakan untuk mengetahui koefisien gesek
dan keausan spesifik dengan menggunakan mesin tribometer tipe pin on disc seperti
pada Gambar 3.7

Gambar 3.7 Mesin tribometer pin on disk
3.2.2 Bahan
1. Aluminium Al 6061
Aluminium yang digunakan dalam pembuatan komposit matriks aluminium
pada penelitian adalah aluminium seri 6 yaitu aluminium Al 6061. Ukuran batang
aluminium yang digunakan adalah 6mm x 20 mm seperti pada Gambar 3.8
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Gambar 3.8 Alumunium 6061
Aluminium dengan seri 6xxx merupakan aluminium paduan Al-Mg-Si.
Aluminium dengan seri 6061 memiliki komposisi unsur kimia seperti pada Tabel
3.1
Tabel 3.1 Komposisi kimia Aluminium 6061 [30]
Mn

Mg

0,139 0,802

Si

Fe

Cu

0,43

0,7

0,24

Ti

Pb

Sn

Cr

0,15 0,24 0,001 0,25

Zn

Al

0,25

Balance

2. Pasir Pantai
Penguat menggunakan pasir pantai dari Pantai Baru dan Pantai Samas,
Bantul Yogyakarta. Proses pembuatan pasir pantai menjadi 150 mesh
menggunakan mortar dengan pengayakan menggunakan mesh ukuran 150 dan
diberi perlakuan electroless coating yang ditunjukkan pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Pasir pantai 150 mesh
Untuk komposisi keramik yang ada pada pasir pantai dapat dilihat pada tabel
3.2.
Tabel 3.2 Komposisi Pasir pantai [9]
Unsur

Diopside

SiO2

Fe2MgO4

Fe3O4

%wt

38,9

42,2

14,1

4,7
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3. Bahan perlakuan electroless coating
Proses electroless coating menggunakan bahan antara lain : HNO3 (68%), Al
fine powder, Mg fine powder dengan Merck MERCK KGaA seperti Gambar 3.16.

Gambar 3.10 (a) HNO3(68%), (b) Al fine powder, (c) Mg fine powder
3.3 Proses Fabrikasi Komposit
Keterikatan antar matriks dan penguat sangat mempengaruhi sifat suatu
komposit, terutama pada keterbasahan atau wettability dari serbuk penguat. Serbuk
penguat (pasir pantai) diberi perlakuan electroless coating untuk meningkatkan
interface bounding serta wettability dalam proses stir casting [33]. Adapun langkah
dalam pembuatan komposit Al6061-Pasir pantai terdapat dua langkah yaitu proses
electroless coating dan stir casting.
a. Electroless coating
Tahap awal dari proses Electroless coating adalah dengan menumbuk pasir
pantai menggunakan mortir secara manual sampai halus. Kemudian meshing
dengan ayakan mesh 150. Lalu masukkan 40 ml HNO3 68% ke dalam gelas ukur
kemudian ditambahkan serbuk pasir laut dengan mesh 150 sebanyak 60 gram, 0,3
gram Mg powder, dan 1,5 gram Al fine powder, lalu diaduk dengan menggunakan
magnetic stirrer dan di panaskan sehingga temperatur 70C selama 45 menit.
Setelah melalui proses magnetic stirrer, kemudian dipindahkan ke furnace untuk
dipanaskan hingga temperatur 200C selama 60 menit, kemudian dinaikkan hingga
temperatur 400C selama 120 menit. Kemudian diangkat dan didinginkan lalu di
simpan dengan wadah.
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b. Stir casting
Proses Stir casting dilakukan dengan menyiapkan bahan Al 6061
sebanyak 95%wt, serbuk pasir laut EC sebanyak 4%wt, dan serbuk Mg sebanyak 1
% wt. Tahap selanjutnya adalah mencairkan Al 6061 di dalam tungku dengan
temperatur pencairan 720-740C. Setelah logam Al 6061 sudah mencair semua
maka memasukkan pasir laut yang telah di electroless coating sebanyak 4%wt dan
serbuk Mg sebanyak 1 %wt yang disertai dengan proses pengadukan menggunakan
pengaduk kecepatan putar 600 rpm selama 10 menit. Seiring dengan proses stir
casting, preheat cetakan permanen di furnace dengan temperatur 400C. Setelah
proses stir casting selesai tuang logam cair ke cetakan permanen. Tunggu hingga
logam cair yang berada di cetakan permanen sudah beku lalu lepaskan dari cetakan.
b. Heat Treatment
Proses Heat Treatment dilakukan dengan memasukkan spesimen ke
tungku furnace dengan suhu 540C selama 6 jam. Logam yang telah dipanaskan
kemudian didinginkan dengan menggunakan media quenching yakni air, larutan
garam 10%, dan oli. Jika sudah diquenching maka memanaskan kembali spesimen
di tungku furnace dengan suhu 200C selama 4 jam. Kemudian didinginkan dengan
suhu normal. Berikut merupakan tabel variasi spesimen pada penelitian ini yaitu
Tabel 3.3
Tabel 3.3 Spesimen penelitian
Kode
Spesimen

Perlakuan
Penguat

Pengujian

Media

Artificial Jumlah
Aging
Spesimen

NHT

Electroless
coating

Koefisien
gesek dan
keausan

-

-

5

HTB

Electroless
coating

Koefisien
gesek dan
keausan

larutan garam
(10%)

4 Jam

5

HTO

Electroless
coating

Koefisien
gesek dan
keausan

Oli

4 Jam

5

HTW

Electroless
coating

Koefisien
gesek dan
keausan

Air

4 Jam

5
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3.4 Proses Karakteristik Komposit
3.4.1 Pengujian koefisien gesek
Pengujian ini dilakukan dengan tribometer tipe pin on disc dengan kecepatan
dan tekanan yang konstan sesuai dengan standar ASTM G-99. Langkah pertama
adalah dengan memasukkan spesimen kedalam pin on disc dengan tekanan konstan
yaitu 0,25 MPa dan kecepatan 2 m/s. Lalu melakukan pengujian sebanyak 3 kali
dengan 3 spesimen yang berbeda. Kemudian data yang didapat dirata-rata untuk
tiap pengujian lalu dilakukan perhitungan.
3.4.2 Pengujian keausan spesifik
Pengujian keausan spesifik dilakukan menggunakan mesin tribometer tipe
pin on disk dengan standar ASTM G-99. Proses pengujian dimulai dengan
memasukkan spesimen ke dalam pin on disc dengan kecepatan 2 m/s dengan
pembebanan 0.25 MPa, kecepatan 279 rpm, dan panjang lintasan 2000 m. Lalu
melakukan pengujian sebanyak 3 kali dengan 3 spesimen yang berbeda. Data yang
didapat dari 3 kali pengujian setiap variasi bahan dirata-rata untuk hasil nilai
keausan spesifik.
3.4.3 Pengujian densitas dan porositas
Dalam pengujian densitas dan porositas ini digunakan prinsip perhitungan
metode Archimedes. Penghitungan dengan menimbang berat spesimen di udara lalu
di bandingkan dengan berat spesimen saat ditimbang pada fluida air.
3.4.4 Pengamatan struktur mikro
Pengamatan struktur mikro dalam penelitian mengacu pada standar ASTM
E407 dengan mengguanakan larutan etsa reagen keller, 2ml HF + 3 ml HCl + 5 ml
+ HNO3 + 190 ml aquades. Tahapan awal untuk melakukan pengamatan adalah
dengan mempersiapkan spesimen lalu diratakan menggunakan kikir dan melakukan
pengamplasan hingga grade 2000. Kemudian dilakukan pemolesan menggunakan
autosol. Kemudian mempersiapkan cairan etsa sesuai standar ASTM E407. Ketika
sudah siap maka spesimen dicelupkan ke dalam larutan etsa selama 10-20 detik dan
dilanjutkan dengan membersihkan spesimen pada air mengalir. Kemudian
melakukan pengamatan spesimen menggunakan microscope optic.
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3.5 Diagram Alir Penelitian
Alur penelitian digambarkan dalam diagram alir penelitian seperti
Gambar 3.11
Mulai

Studi Literatur

Persiapkan alat dan bahan (Aluminium 6061, serbuk pasir
pantai, tungku, pengaduk, oven)

Perlakuan partikel pasir pantai
(Electroless coating)

Pengecoran dengan penguat pasir
pantai electroless coating 4%wt

Ya

Cacat Permukaan

Tidak

Melakukan proses perlakuan panas T6 dengan suhu 540℃ selama 6 jam

Air (Aquades)

Oli (Mesran W20)

A

Larutan garam 10%
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Gambar 3.11 Diagram alir penelitian
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