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RINGKASAN

ANDI SETIAWAN, Jurusan Teknik Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Juli 2012,
Pengaruh Variasi Temperatur Media Hardening Terhadap Kekerasan Hasil Nickel
Electroplating Pada Baja AISI 1025, Dosen Pembimbing : Femiana Gapsari M.F. dan
Putu Hadi Setyarini.

Baja karbon banyak digunakan dalam berbagai bidang sehingga peningkatan kualitas
baja sangat diperlukan misalnya peningkatan kekerasan. Peningkatan kekerasan dapat
dilakukan dengan  proses hardening guna mencapai kekerasan yang diinginkan. Pada
pengaplikasiannya seperti poros as roda banyak terjadi gaya gesek sehingga dalam
pemakaian yang lama dapat terjadi kerusakan. Untuk meningkatkan terhadap gaya gesekan
suatu baja AISI 1025 dapat diproses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus
listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material
yang hendak dilapis seperti proses pada nickel electroplating.

Pada penelitian menggunakkan ini menggunakan metode eksperimental dengan baja
AISI 1025 dengan variabel bebas adalah variasi temperatur  media hardening
menggunakan temperatur 24oC,  50oC,  dan 74oC . Variabel terikat pada penelitian ini
adalah kekerasan setelah perlakuan panas hardening dan Kekerasan setelah proses nickel
electroplating.

Dari hasil penelitian didapat peningkatkan hasil nilai kekerasan sebesar kekerasan
269 VHN, 254,667 VHN dan 231,667 VHN. Kekerasan baja karbon yang tidak diproses
hardening sebesar 184,67 VHN, dan dilanjutkan proses nickel electroplating sehingga
mengkatkan hasil kekerasan sebesar 275,667 VHN, 284 VHN dan 339 VHN dan untuk baja
AISI 1025 yang tidak diproses hardening kekerasannya 248,667VHN. Semua proses
menunjukkan peningkatan kekerasan baik pada proses harrdening maupun pada nickel
electroplating.

Kata Kunci : hardening, nickel electroplating, kekerasan,  dan variasi temperatur.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalangan dunia industri banyak yang menggunakan logam sebagai bahan utama

operasional atau sebagai bahan baku produksinya, terutama baja. Baja khususnya baja

karbon, banyak digunakan untuk membuat alat-alat perkakas, alat-alat pertanian,

komponen-komponen otomotif dan kebutuhan rumah tangga. Pada tataran aplikasi

pemakaiannya, sebagian atau keseluruhan bagian logam akan terkena pengaruh gaya

luar berupa gaya tekan atau gesek sehingga menimbulkan deformasi atau perubahan

bentuk, sehingga akan menurunkan umur pakainya. Salah satu usaha untuk menjaga

agar logam lebih tahan gesekan atau tekanan adalah dengan memberikan perlakuan

panas pada logam tersebut karena hal ini memegang peranan penting dalam upaya

meningkatkan sifat mekanik baja sesuai kebutuhan (Wibowo, 2006).

Pada produk poros roda (as roda sepeda motor) adalah contoh sebuah produk

manukfaktur yang sangat bergantung dari material yang digunakan. Poros juga salah

satu bagian komponen sepeda motor yang termasuk dalam sistem pemindah daya. Poros

ini digunakan untuk menopang bearing pada roda sehingga pada penggunaannya akan

dikenai beban yang berupa gaya tekan yang berasal dari berat motor dan juga berat

pengendara. Melihat dalam penggunaan poros roda menerima gaya tekan maka

dibutuhkan suatu material yang tidak mudah terdeformasi dan juga material yang

mempunyai kekerasan yang tinggi sehingga tidak mudah berubah bentuk pada saat

dikenai beban. Pembuatan poros sendiri dilakukan dengan proses permesinan dengan

cara pembubutan dan untuk proses finishing bisa dilakukan dengan perlakuan panas

untuk mendapatkan produk dengan sifat mekanik yang diinginkan.

Proses perlakuan panas meliputi pemanasan baja pada suhu tertentu kemudian

mempertahankan suhu tersebut pada waktu tertentu dan didinginkan pada media

tertentu. Perlakuan panas mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuletan,

menghilangkan tegangan dalam, menghaluskan butir kristal, meningkatkan kekerasan,

meningkatkan tegangan tarik logam. Tujuan ini akan tercapai seperti apa yang

diinginkan jika memperhatikan faktor yang mempengaruhinya, seperti suhu pemanasan

dan media pendingin yang digunakan. Salah satu proses perlakuan panas pada baja

adalah pengerasan (hardening), yaitu proses pemanasan baja sampai suhu di daerah atau
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diatas daerah kritis disusul dengan pendinginan yang cepat dinamakan quenching,

(Djaprie, 1995).

Untuk mendapatkan produk poros yang tahan terhadap gesekan bisa melakukan

pelapisan permukaan pada poros. Pelapisan logam dapat dilakukan dengan berbagai

cara, salah satu cara yang paling sering digunakan adalah electroplating. Proses ini juga

bisa menghasilkan tampilan yang lebih dekoratif. Electroplating merupakan salah satu

proses pelapisan pada permukaan logam yang memiliki keunggulan memperbaiki

material tanpa mengubah sifat fisik dan mekanik asli dari bahan yang dilapisi serta

dapat dikontrol tingkat ketebalannya dengan beberapa variasi. Selain itu electroplating

juga memperbaiki kualitas permukaan, perlindungan terhadap korosi, sifat-sifat

permukaan serta sifat mekanik tertentu (Hartomo, 1992).

Salah satu jenis logam yang banyak digunakan sebagai logam pelapis adalah

nickel karena lapisan nickel mempunyai sifat yang keras, dapat dipergunakan secara

luas dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap gesekan dan temperatur

yang tinggi serta dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Nickel pada proses

electroplating digunakan sebagai anoda. Aplikasi penggunaan nickel sangat luas, baik

untuk tujuan dekoratif, teknik ataupun electroforming (Di Bari, 1994). Proses nickel

electroplating ini digunakan pada benda kerja yang telah mengalami hardening. Hal ini

disebabkan nickel electroplating lebih ulet dibandingkan dengan chrome electroplating.

Nickel electroplating tidak membutuhkan rapat arus yang tinggi dalam proses

pengerjaannya.

Pada penelitian yang telah dilakukan Wiryawan (2011) untuk electroplating

tembaga-krom didapatkan pengaruh antara antara waktu pelapisan terhadap kekerasan.

Semakin lama waktu pelapisan maka diikuti semakin tingginya kekerasan karena

semakin tebalnya lapisan yang terbentuk. Sedangkan untuk proses pelapisan dengan

bahan pelapis nickel telah dilakukan oleh Andriansyah (2004) dalam penelitiannya

didapatkan bahwa semakin tinggi temperatur maka hasil pelapisan akan semakin kasar

dan untuk proses pickling konsentrasi larutan asam semakin tinggi maka kekasaran

permukaan lapisan semakin tinggi. Sedangkan untuk penelitian rapat arus untuk pelapis

nickel diteliti oleh Pamungkas (2010), didapatkan hasil semakin besar rapat arus maka

didapatkan kekasaran yang lebih rendah dan ketebalan yang tinggi.

Berdasarkan keuntungan dan kekurangan yang ada  diatas dalam proses

pelapisan dan perlakuan panas hardening pada material logam, maka perlu dilakukan

penelitian menggabungkan dua perlakuan yang berkelanjutan sehingga bisa
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mendapatkan poros roda yang baik. Pada saat proses hardening akan mendapatkan

material sangat keras dilanjutkan lagi proses pelapisan dengan pelapisan nickel

electroplating sehingga didapatkan material yang mempunyai kekerasan bagian dalam

dan juga bagian permukaan yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang dapat dirumuskan adalah

pengaruh variasi temperatur media hardening terhadap nilai kekerasan hasil nickel

electroplating pada baja AISI 1025.

1.3 Batasan masalah

Adapun batasan permasalahan pada penelitian ini meliputi:

1. Spesimen uji adalah baja AISI 1025

2. Hardening temperatur 8000C holding 30 menit

3. Media quenching perlakuan panas hardening adalah air dengan temperatur 24oC,

50oC dan 74oC.

4. Temperatur pelapisan yang digunakan 500C (Andriansyah, 2004)

5. Rapat arus yang digunakan 10,3 A/dm2 (Dimas, 2010)

6. Larutan elektrolit yang digunkan pada proses pickling adalah 5% H2SO4 selama 5

menit (Andriansyah, 2004)

7. Lama pencelupan selama 30 menit (Andriansyah, 2004)

8. Bath komposisi:

a) Nickel sulphate, Ni2SO4 300 g/l

b) Nickel chloride, NiCl2 55 g/l

c) Boric acid, H3BO3 40 g/l

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi temperatur media

hardening terhadap nilai kekerasan hasil nickel electroplating pada baja AISI 1025.

1.5  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1 Memberikan masukan pada industri produk lapisan nickel electroplating untuk

meningkatkan kualitas produknya.
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2 Bagi pembaca dapat menjadikan pengetahuan tentang proses hubungan perlakuan panas

hardening dengan nickel electroplating dan juga dapat dijadikan referensi penelitian

selanjutnya.

3 Menambah wacana baru didalam mengembangkan pengetahuan dibidang teknologi

pengolahan bahan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baja

Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan karbon

sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara

0.2% hingga 1.7 % berat. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras

dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal atom besi (Anonymous 1, 2012).

Berdasarkan unsur kandungan karbon dan komposisinya baja karbon dapat

dibagi menjadi 3 macam (Indarto, 2009), yaitu:

1. Baja Karbon Rendah ( low carbon steel )

Baja dengan kandungan karbon < 0,3 %, memiliki kekuatan sedang dengan

keuletan yang baik dan sesuai tujuan fabrikasi digunakan dalam kondisi anil atau

nomalisasi untuk tujuan konstruksi atau struktural seperti; jembatan, bangunan

gedung, kendaraan bermotor dan kapal laut. Biasanya dibuat dengan pengerjaan

akhir rol dingin dan kondisi dianil. Dalam perdagangan contoh produknya dibuat

dalam bentuk plat, profil, batangan untuk keperluan tempa, pekerjaan mesin.

a. Sifat-sifat baja karbon rendah

1) Mampu tempa.

2) Mampu mesin tinggi.

3) Mampu bentuk tinggi.

4) Kekuatan tarik dan batas regang rendah serta tidak dapat dikeraskan.

b. Penggunaan baja karbon rendah

1) Sebagai plat pada kendaraan.

2) Profil, batangan untuk keperluan tempa.

3) Pekerjaan mesin dan kontruksi bangunan.

2. Baja Karbon Sedang ( medium carbon steel )

Pada dasarnya sama dengan baja karbon rendah tetapi kandungan karbonnya

berkisar 0,3 % - 0,7 %. Baja jenis ini banyak digunakan untuk shaft coupling,

crankshaft, gears, dan pegas. Baja dengan kandungan karbon 0,4 % - 0,6 %

digunakan juga untuk rel.
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3. Baja Karbon Tinggi ( high carbon steel )

Baja ini mengandung 0,7 % - 1,7 % karbon dan juga mangan antara 0,3 - 0,90

%. Baja jenis ini banyak digunakan sebagai bahan pegas yang memerlukan kekuatan

besar.

2.2 Perlakuan panas

Perlakuan Panas proses pemanasan dan pendinginan yang terkontrol sehingga

baja dapat diubah sifat mekaniknya. Proses perlakuannya ada tiga tahapan yaitu:

1. Heating

Proses perlakuan panas pada suhu tertentu dan dalam waktu tertentu untuk mencapai

struktur tertentu.

2. Holding

Proses perlakuan panas dengan suhu yang telah ditetapkan dan dalam waktu tertentu

untuk memperoleh struktur atom seragam.

3. Cooling

Proses pendinginan yang dilakukan agar struktur atom yang diinginkan tetap. Pada

pendinginan (cooling) ada tiga macam yaitu : udara, dapur, dan quenching.

2.2.1 Hardening

Hardening adalah proses pemanasan baja sampai suhu di daerah atau di atas

daerah kritis disusul dengan pendinginan yang cepat. Pada proses ini dilakukan dengan

input panas dan transfer panas dalam waktu pendek. Tujuan hardening untuk merubah

struktur baja sedemikian rupa sehingga diperoleh struktur martensit yang keras.

Prosesnya adalah baja dipanaskan sampai suhu tertentu antara 770-830º C (tergantung

dari kadar karbon) kemudian ditahan pada suhu tersebut, kemudian didinginkan secara

mendadak dengan mencelupkan dalam fluida cair. Pada proses pendinginan yang

mendadak, tidak ada waktu yang cukup bagi austenit untuk berubah menjadi perlit dan

ferit atau perlit dan sementit. Pendinginan yang cepat menyebabkan austenit berubah

menjadi martensit (Anonymous 2, 2012).

2.2.2 Media Pendingin

Proses perlakuan panas hardening adalah proses perlakuan panas yang

menggunakan pendinginan cepat (quenching) sehingga media pendingin sangat

berpengaruh terhadap hasil kekerasan yang akan diperoleh. Tabel 2.1 dibawah ini

beberapa jenis media pendingin yang biasa digunakan untuk proses quenching.
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Tabel 2.1 Laju Pendinginan dari Berbagai Macam Media Quenching
Cooling Media Cooling rate per second at

650-550OC 300-200OC
Water at 18oC 600 270
Water at 26oC 500 270
Water at 50oC 100 270
Water at 74oC 30 200
Solution on 10 % of
sodium hydrate in water
at 18oC

1200 300

Solution of 10% of
common salt in water at
18oC

1100 300

Solution of 10% of soda
in water at 18oC

800 270

Solution of 10% of
sulphuric acid in water
18oC

750 300

Soap of water 30 200
Mineral oil 100-150 20-50
Kerosene 160-180 40-60
Copper plates 60 30
Iron Plates 35 15

Sumber : Kamenichny, 1969 : 82

2.3 Diagram Time Temperature Transformation

Pendinginan non-equlibrium dari baja yang telah dipanaskan hingga mencapai

struktur austenit dapat digambarkan dalam suatu diagram hubungan antara waktu,

temperatur, dan hasil akhir transformasi austenit atau dikenal dengan diagram TTT.

Diagram ini secara umum dapat memberikan informasi mengenai permulaan dan akhir

dari proses tranformasi akibat pendinginan, waktu kecepatan pendinginan atau

jangkauan waktu tertentu. Diagram TTT juga menunjukkan besar prosentase

transformasi yang dicapai dari austenit pada temperatur tertentu. Sebagaimana

ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut :
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Gambar 2.1 : Kurva Pendinginan Diagram TTT
Sumber : Avner, 1974 : 271

2.4 Pelapisan Logam

Pelapisan logam adalah suatu cara yang  dilakukan untuk memberikan sifat

tertentu pada suatu permukaan  benda kerja, dimana diharapkan benda  tersebut akan

mengalami perbaikan baik dalam hal struktur mikro maupun ketahanannya, dan tidak

menutup kemungkinan pula terjadi perbaikan terhadap sifat fisiknya (Anonymous 3,

2012). Pelapisan logam merupakan bagian akhir  dari proses produksi dari suatu produk.

Proses tersebut dilakukan setelah benda kerja mencapai bentuk akhir  atau setelah

proses pengerjaan mesin serta penghalusan  terhadap permukaan benda kerja yang

dilakukan, sehingga proses pelapisan termasuk dalam  kategori pekerjaan finishing

atau sering juga disebut tahap penyelesaian dari suatu produksi benda kerja.

2.5 Pelapisan dengan Listrik (Electroplating)

Electroplating ialah elektrodeposisi pelapis (coating) logam melekat ke

elektroda untuk menjaga substrat dengan memberikan permukaan dengan sifat dan

dimensi berbeda daripada logam basisnya tersebut (Hartomo, 1992). Proses yang

berlangsung pada proses ini adalah proses elektrolisis, yaitu proses lisis (terurainya)

molekul-molekul penyusun senyawa karena pengaruh arus listrik. Larutan yang dapat

menghantar listrik disebut larutan elektrolit, sedang proses penguraian ion-ion disebut

ionisasi. Prinsip dasar dari pelapisan logam secara listrik adalah penempatan ion logam
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yang ditambah elektron pada logam yang dilapisi, yang mana ion-ion tersebut didapat

dari anoda serta  katoda dan reaksi dengan larutan elektrolit yang digunakan.

Gambar 2.2 Proses Nickel Electroplating
Sumber: Whittington, C. & Rose, I, 2002 : 6

Sel elektrolisis merupakan tempat terjadinya peristiwa penguraian ion-ion logam

pada larutan elektrolit oleh arus listrik searah (DC). Cara kerja sel elektrolisis adalah

sebagai berikut :

1. Sumber arus listrik searah memompa elektron dari anoda ke katoda. elektron ini

ditangkap oleh kation (ion positif) pada larutan elektrolit sehingga pada permukaan

katoda terjadi reaksi reduksi terhadap kation.

2. Pada saat yang sama anion (ion negatif) pada larutan elektrolit melepaskan elektron

dan melalui anoda elektron kembali ke sumber arus. Dengan demikian pada

permukaan anoda terjadi reaksi oksidasi terhadp anion.

Macam-macam keunggulan electroplating (Bhushan, 1976) yaitu:

1. Perlindungan terhadap korosi

2. Meningkatkan ketahanan kelistrikan

3. Meningkatkan toleransi terhadappanas

4. Mengurangi keausan

5. Kebutuhan dekoratif

2.6 Dasar-Dasar Electroplating

2.6.1 Larutan Elektrolit

Elektrolit adalah komposisi kimia yang akan terpisahkan menjadi ion-ion apabila

hasil pemisahan ini menjadikan larutan tersebut bersifat sebagai penghantar. Fungsi

elektrolit disini adalah sebagai penghantar arus dan penambah ion logam pelapis. Oleh
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karena itu larutan elektrolit harus mengandung logam pelapis, misalnya ntuk pelapisan

nickel maka elektolit yang digunakan harus mengandung nickel.

Larutan yang digunakan dalam pelapisan nickel ditemukan oleh Professor Oliver

P Watts In (1916) dan seringkali disebut dengan larutan watts atau watts bath. Larutan

ini digunakan dalam pelapisan untu tujuan dekoratif, engineering, maupun

electroforming. komponen-komponen yang terdapat didalam larutan watts, diantaranya :

nickel sulfate, nickel chloride, dan boric acid. Larutan watts memiliki beberapa

keunggulan (Di Bari, 1994) yaitu :

1. Sederhana dan mudah digunakan

2. Relatif murah harganya

3. Keagresifan terhadap peralatan lebih rendah

4. Kerapuhan dan tegangan dalam dari deposit yang dilapisi lebih rendah.

Komponen-komponen yang ada dalam larutan watts ini terdiri dari :

1. Nickel sulfate (Ni2SO4) yaitu sumber utama ion nickel dalam larutan untuk pelapisan.

Anion bersifat stabil yang tidak tereduksi di katoda.

2. Nickel chloride (NiCl2) yaitu diperlukan untuk memasok chloride agar anoda tidak

pasif juga meningkatkan konduktivitas dari plating bath dan keseragaman distribusi

serta meningkatkan ketebalan lapisan.

3. Boric acid (H3BO3) yaitu digunakan untuk menjaga konsentrasi hidrogen pada

lapisan katoda. Indikasi dari rendahnya konsentrasi boric acid adalah adanya

kekasaran ketika digunakan arus yang tinggi.

2.6.2 Sumber Arus Dalam Electroplating

Arus yang digunakan pada proses pelapisan adalah arus searah (Direct

Current/DC). Arus ini didapat dari sumber arus yang bermacam-macam, yaitu baterai

kering, Acumulator dan DC Power Supply.

Penggunaan sumber arus tergantung dari besar arus yaang akan digunakan

selama proses, dan kestabilan besar arus juga harus diperhatikan, karena hal itu

berhubungan dengan hasil pelapisan yang terjadi (Bhushan, 1976).

2.6.3 Temperatur

Temperatur yang digunakan selama proses pelapisan merupakan sarana untuk

memudahkan terjadinya reaksi dalam larutan elektrolit yang akan meningkatkan laju

reaksi. Akan tetapi selama proses pelapisan berlangsung, temperatur juga dipengaruhi

oleh adanya reaksi-reaksi dalam larutan elektrolit sehingga temperatur harus dijaga

kestabilannya.
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Temperatur larutan akan mempercepat laju reaksi sehingga mempengaruhi laju

difusi ion-ion menuju ke katoda. Apabila temperatur meningkat maka akan

meningkatkan laju difusi ion ke katoda sehingga inti logam yang terbentuk tidak sempat

berkembang menjadi butiran yang lebih besar atau dengan kata lain bawa laju

pengintian lebih besar daripada laju pertumbuhan inti, maka akan didapat butiran yang

halus dan deposit logam yang terbentuk akan semakin tebal.

2.7 Elektroda

Pada proses electroplating terdapat dua buah elektroda, dimana elektroda yang

dihubungkan dengan kutub positif disebut anoda elektroda yang dihubungkan dengan

kutub negatif disebut katoda yang dalam hal ini adalah logam yang akan dilapisi

(Bhushan, 1976).

Ciri-ciri elektroda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anoda

a. Merupakan kutub positif

b. Terjadi reaksi oksidasi

c. Melepaskan elektron

2. Katoda

a. Merupakan kutub negatif

b. Terjadi reaksi reduksi

c. Menerima elektron

Pada penelitian ini digunakan nickel sebagai anoda pada masing-masing

pelapisan, sedangkan katoda menggunakan baja AISI 1025 yang merupakan benda kerja

yang akan dilapisi.

2.8 Reaksi Redoks

Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan reaksi oksidasi (peningkatan

bilangan oksidasi) dan reduksi (penurunan bilangan oksidasi) yang terjadi secara

serentak dalam dalam suatu sel elektrokimia (Parthasaradhy, 1998). Reaksi oksidasi

adalah suatu perubahan kimia dimana suatu zat melepaskan elektron. Pada sel

elektrokimia oksidasi terjadi di anoda. Reaksi reduksi adalah suatu perubahan kimia

dimana suatu zat menangkap elektron. Pada sel elektrokimia reduksi terjadi di katoda.

Pada reaksi redoks, zat yang mengoksidasi disebut oksidator, sedangkan zat

yang mereduksi zat lain disebut reduktor. Suatu reaksi reduksi dapat menimbulkan
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potensial listrik tertentu yang disebut potensial elektroda (E0) dan semakin mudah suatu

unsur mengalami reduksi maka makin besar potensial elektrodanya. Harga potensial

elektroda yang sebenarnya dalam suatu reaksi reduksi tidak dapat dihitung, sebab tidak

ada reaksi reduksi yang berlangsung tanpa diikuti reaksi oksidasi. oleh karena itu harga

potensial elektroda yang dipakai adalah harga potensial elektroda relatif yang

dibandingkan terhadap suatu elektroda standar. Itulah sebabnya harga potensial

elektroda lebih tepat disebut potensial reduksi standar atau potensial elektroda standar

(Eo). Elektroda yang dipakai sebagai standar dalam menentukan harga potensial

elektroda adalah elektroda hidrogen. Cara memperolehnya dengan mengalirkan gas

hidrogen murni pada elektroda platina (Pt) yang bersentuhan dengan asam (ion H+),

sehingga terjadi kesetimbangan:

H2 2H+ + 2e

Harga potensial elektroda dari reaksi ini ditetapkan 0 volt. Kemudian harga

potensial elektroda standar dari semua rekasi reduksi adalah harga yang dibandingkan

terhadap potensial elektroda standar hidrogen.

Berdasarkan harga E0 maka dapat disusun suatu deret unsur mulai dari unsur

dengan harga E0 terkecil sampai terbesar yang disebut deret volta yaitu:

Tabel 2.2 Deret Volta

Reaksi Reduksi Logam Eo(Volt)
K+ + e- K -2,92
Ba2+ + 2e- Ba -2,90
Ca2+ + 2e- Ca -2,87

Na+ + e- Na -2,71
Mg2+ + 2e- Mg -2,37
Al3+ + 3e- Al -1,66
Mn2+ + 2e- Mn -1,18
2H2O + 2e- H2+2OH- -0,83
Zn2+ + 2e- Zn -0,76
Cr3+ + 3e- Cr -0,71
Fe2+ + 2e- Fe -0,44
Cd2+ + 2e- Cd -0,40
Co2+ + 2e- Co -0,28
Ni2+ + 2e- Ni -0,25
Sn2+ + 2e- Sn -0,14
Pb2+ + 2e- Pb -0,13
2H+ + 2e- H2 0,00
Sn4+ + 2e- Sn2+ +0,13
Bi3+ + 3e- Bi +0,30
Cu2+ + 2e- Cu +0,34
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Reaksi Reduksi Logam Eo(Volt)
Ag+ + e- Ag +0,80
Pt2+ + 2e- Pt +1,20
Au3+ + 3e- Au +1,50
Sumber : Anonymous 4, 2012

Sifat –sifat dari deret volta adalah:

1. Logam yang terletak di sebelah bawah H memiliki harga E0 positif sedangkan

disebelah atas H mempunyai harga E0 negatif.

2. Makin ke bawah letak suatu logam pada deret volta, maka harga E0 logam makin

besar. Hal ini berarti bahwa logam-logam di sebelah bawah H mengalami reduksi

atau sulit teroksidasi. logam ini disebut logam yang pasif atau logam mulia.

3. Makin ke atas, harga E0 dari logam semakin kecil yang berarti logam tersebut sulit

tereduksi dan mudah teroksidasi. logam ini disebut logam yang aktif.

2.9 Pickling

Proses pickling adalah proses pembersihan/penghilangan lapisan oksida dari

permukaan logam secara kimiawi dengan mencelupkan ke dalam larutan asam. Proses

ini dilakukan sebelum suatu logam mengalami proses pelapisan (Di Bari, 1994).

Lapisan oksida pada permukaan logam harus dihilangkan karena akan

mempengaruhi kelekatan logam pelapis dengan logam yang akan dilapisi. Fungsi lain

dari pickling adalah untuk membuka pori-pori pada permukaan logam agar lebih mudah

menangkap logam pelapis. Lapisan oksida yang ada pada permukaan logam akan

terkikis sehingga akan mudah mereduksi logam yang akan dilapiskan pada saat proses

pelapisan.

2.10 Nickel

Nickel memiliki kekerasan dan kekuatan sedang, namun keuletan, daya hantar

listrik dan termal sangat baik. Senyawa nickel digunakan terutama sebagai katalis dalam

electroplating. Pada proses electroplating, meskipun nickel dari anodanya tetap perlu

ditambahkan garamnya ke bak plating. Garam-garam untuk plating tersebut misalkan

nickel carbonate, nickel chloride, dan nickel sulphate. Nickel sangat banyak digunakan

pada pelapisan electroplating, terutama pada pelapisan electroplating tembaga-nickel-

khrom. Tabel 2.3 berikut ini adalah karakteristik dari logam nickel murni :
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Tabel 2.3 Keterangan Unsur Nickel

Keterangan Unsur

Lambang Ni

Nomor Atom 28

Berat atom 58,71 g/mol

Kondisi standar (pada 298 K) Padat

Massa jenis (pada 298 K) 8,908 g/cm3

Titik lebur 1728 K (1455 0C)

Titik Didih 3186 K (2913 0C)

Konduktivitas termal (pada 300 K) 90,9 W.m-1.K-1

Bentuk kristal kubus pusat sisi (f.c.c)

Sumber : Anonymous 5, 2012

2.11 Hukum Faraday

Electroplating dibuat dengan jalan mengalirkan arus listrik melalui larutan

antara logam atau material lain yang konduktif. Dua buah plat logam merupakan anoda

dan katoda dihubungkan pada kutub positif dan negatif terminal sumber arus searah

(DC) (Anonymous 6, 2012) Logam yang terhubung dengan kutub positif disebut anoda

dan yang terhubung dengan kutub negatif disebut katoda. Ketika sumber tegangan

digunakan pada elektrolit, maka kutub positif mengeluarkan ion bergerak dalam larutan

menuju katoda dan disebut sebagai kation. Kutub negatif juga mengeluarkan ion,

bergerak menuju anoda dan disebut sebagai anion. Larutannya disebut elektrolit.

Hubungan antara tegangan listrik dalam elektrolit dan kekuatan arus listrik yang

mengalir ditunjukkan oleh hukum Ohm yaitu :

I = E/R (2.1)

Dimana :

I = Arus listrik (Ampere)

E = Beda potensial (Volt)

R = Resistansi (Ohm)

Besarnya listrik yang mengalir yang dinyatakan dengan Coulomb adalah sama

dengan arus listrik dikalikan dengan waktu. Dalam pemakaian secara umum atau dalam

pemakaian electroplating satuannya adalah ampere-jam (Ampere-hour) yang besarnya
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3600 coulomb, yaitu sama dengan listrik yang mengalir ketika arus listrik sebesar 1

ampere mengalir selama 1 jam.

Michael Faraday pada tahun 1833 menetapkan hubungan antara kelistrikan dan

ilmu kimia pada semua reaksi elektrokimia. Dua hukum Faraday ini adalah :

1. Hukum Faraday I

Massa zat yang terbentuk pada masing-masing elektroda sebanding dengan kuat

arus/arus listrik yang mengalir pada elektrolisis tersebut.

Rumus: m = e . i . t / 96.500 (2.2)

q = i . t (2.3)

Dimana :

m = massa zat yang dalam gram

e = berat ekivalen = Ar/ Valens i= Mr/Valensi

i = kuat arus listrik (amper)

t = waktu (detik)

q = muatan listrik (coulomb)

2. Hukum Faraday II

Massa dari macam-macam zat yang diendapkan pada masing-masing elektroda

(terbentuk pada masing-masing elektroda) oleh sejumlah arus listrik yang sama

banyaknya akan sebanding dengan berat ekiuvalen masing-masing zat tersebut.

Rumus: m1 : m2 = e1 : e2 (2.4)

Dimana :

m = massa zat (garam)

e = beret ekivalen = Ar/Valensi = Mr/Valensi

Hukum I membuktikan terdapat hubungan antara reaksi kimia dan jumlah total

listrik yang melalui elektrolit. Menurut Faraday, arus 1 Ampere mengalir selama 96.496

detik ( 26,8 jam) membebaskan 1,008 gram hidrogen dan 35,437 gram khlor dari larutan

asam khlorida encer. Seperti hasil yang ditunjukkan bahwa 96.496 coulomb arus listrik

membebaskan satu satuan berat ekivalen ion positif dan negatif. Oleh sebab itu 96.496

coulomb atau kira-kira 96.500 coulomb yang disebut 1 Faraday sebanding dengan berat

1 elektrokimia. Untuk menentukan logam yang terdeposisi dengan arus dan waktudapat

ditentukan :

Faraday = ampere detik/ 96.500 = (ampere jam x 3600) / 96.500 (2.5)

Untuk menentukan tebal pelapisan yang terjadi perlu diketahui berat jenis dari

logam yang terlapis pada katoda. Efisiensi plating pada umumnya dinyatakan sebagai
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efisiensi arus anoda maupun katoda. Efisiensi katoda yaitu arus yang digunakan untuk

pengendapan logam pada katoda dibandingkan dengan total arus masuk. Arus yang

tidak dipakai untuk pengendapan digunakan untuk penguraian air membentuk gas

hidrogen, hilang menjadi panas atau pengendapan logam-logam lain sebagai impuritas

yang tak diinginkan. Efisiensi anoda yaitu perbandingan antara jumlah logam yang

terlarut dalam elektrolit dibanding dengan jumlah teoritis yang dapat larut menurut

Hukum Faraday.

2.12 Definisi Kekerasan

Kekerasan adalah kemampuan bahan atau material untuk menerima penetrasi,

indentasi, pengikisan, penggoresan, dengan kata lain kemampuan suatu bahan untuk

menahan deformasi plastis.

2.13 Pengujian Kekerasan

Pengujian microvickers ini dilakukan dengan menggunakan indentor intan yang

berbentuk piramid beralas bujur sangkar dngan sudut puncak antara dua sisi berhadapan

136 o, tapak tekan berbentuk bujur sangkar. Beban yang diberikan antara lain 5, 10, 20,

30, 50, 100 atau 120 kg (Anonymous 7, 2012). Angka kekerasan dinyatakan dengan :

Rumus : VHN =
, .

(2.6)

Dimana :

P = beban yang ditetapkan (kg)

d = panjang diagonak jarak berlian (mm)

Gambar 2.3 Vickers Test
Sumber : Anonymous 8, 2012
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Metode ini merupakan cara pengujian kekerasan yang paling sensitif. Cara ini

memilliki satu skala kontinyu untuk semua material dan angka kekerasan vickers

tergantung dari beban yang diberikan. Sangat memungkinkan sekali penggunaan beban

yang ringan pada pengujian cara vickers oleh karena itu cara ini bisa digunakan untuk

pengujian kekerasan pada material yang tipis sampai 0,005 inch.

Kelebihan cara vickers :

1) Tingkat ketelitian tinggi

2) Spesimen yang digunakan tidak mengalami kerusakan yang berarti dibanding dengan

metode lain

3) Memberikan hasil berupa skala yang kontinyu untuk suatu bahan tertentu.

Kekurangan cara vickers

1) Waktu operasi relatif lama.

2) Proses pengerjaannya sedikit rumit

3) Tidak dapat digunakan untuk pengujian fisik, karena pengujian permukaan lambat

memerlukan persiapan permukaan benda uji yang sangat hati-hati dan terdapat

pengaruh kesalahan manusia terhadap penentuan panjang diagonalnya.

4) Alat yang digunakan harganya mahal

2.14 Hipotesis

Variasi temperatur media pendingin berpengaruh pada hasil kekerasan proses

hardening, dimana semakin tinggi temperatur dari media maka akan semakin rendah

nilai kekerasan hasil proses hardening dan semakin tinggi nilai kekerasan pada proses

perlakuan panas hardening maka kekerasan pada hasil pelapisan nickel electroplating

juga semakin tinggi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian

sehingga pelaksanaan dan hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, yaitu suatu cara untuk mencari

hubungan sebab akibat antara dua faktor yang berpengaruh. Eksperimen dilaksanakan

didalam laboratorium dengan kondisi dan peralatan yang disesuaikan guna memperoleh

data tentang pengaruh variasi temperatur media pendingin perlakuan panas hardening

terhadap nilai kekerasan hasil nickel electroplating.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 8 Juni 2012

selesai di Laboratorium Pengujian Bahan  Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik,

Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium Perlakuan Bahan Jurusan Teknik

Mesin, POLINEMA.

3.3 Variabel Penelitian

Adapun dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai

berikut:

1. Variabel bebas

Variabel yang besarnya ditentukan sebelumnya. Besar variabel bebas diubah-

ubah atau konstan untuk mendapat hubungan antara variabel bebas dan variabel

terikat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Pada penelitian ini variabel bebas

yang digunakan adalah variasi temperatur media pendingin pada proses perlakuan

panas hardening, dimana temperatur media pendingan tersebut adalah air dengan

temperatur 24oC, 50oC dan 74oC.

2. Variabel terkontrol

Variabel ini dijaga konstan dan terkontrol pada saat penelitian dilakukan, tetapi

juga mempengaruhi variabel terikat yang terjadi. Variabel terkontrol dalam

penelitian ini adalah :

a. Spesimen uji adalah baja AISI 1025 dengan kadar karbon 0.255%

b. Temperatur yang digunakan 500C (Andriansyah, 2004)

c. Rapat arus yang digunakan 10.3 A/dm2
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d. Larutan elektrolit yang digunkan pada proses pickling adalah 5% H2SO4 selama

5 menit (Andriansyah, 2004)

e. Lama pencelupan selama 30 menit (Andriansyah, 2004)

3. Variabel terikat

Variabel yang nilainya tergantung pada nilai dari variabel bebasnya. Dengan

adanya variabel bebas dan variabel terikat akan menghasilkan perubahan nilai dari

variabel terikat tersebut. Dalam penelitian ini variabel terikat yang bisa diamati

adalah:

a) Kekerasan spesimen uji setelah perlakuan panas hardening

b) Kekerasan spesimen uji setelah proses nickel electroplating

3.4 Bahan Penelitian

1. Spesimen

Bahan spesimen yang digunakan adalah baja karbon rendah baja komposisi

kimianya sebagaimana tertera pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Prosentase kandungan unsur baja

No. Unsur Prosentase (%)

1 Besi (Fe) 98,56

2 Karbon (C) 0,255

3 Mangan (Mn) 0,40

4 Pospor (P) 0,017

5 Sulfur (S) 0,02

6 Copper (Cu) 0.144

Bentuk spesimen uji yang akan digunakan dalam penelitian digambarkan pada

gambar 3.1 berikut :

Satuan : mm
Gambar 3.1 Bentuk spesimen uji

5
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2. Lempengan nickel sebagai anoda pada proses nickel electroplating digambarkan pada

gambar 3.2 berikut :

Satuan : mm

Gambar 3.2 Anoda nickel

3. Larutan  5% (H2SO4) untuk proses pickling

4. Larutan watts untuk poses nickel electroplating yang terdiri dari :

a) Nickel sulphate, Ni2SO4 300 g/l

b) Nickel chloride, NiCl2 55 g/l

c) Boric acid, H3BO 3 40 g/l

3.5 Alat Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Centrifugal Sand Paper Machine

Alat ini digunakan untuk membersihkan permukaan material logam dari karat dan

kotoran lain yang tidak diperlukan serta dapat digunakan untuk menghaluskan

permukaan

Spesifikasi :
Merk : Saphir
Buatan : Jerman
Diameter : 15 cm
Putaran : 120 rpm

Gambar 3.3 Centrifugal Sand Paper Machine

100
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2. Dapur listrik

Alat ini digunakan untuk proses pemanasan (heating), penahanan (holding), atau

pendinginan (cooling) dalam dapur pada benda kerja.

Spesifikasi :

Merk : Openbau Hofman

Tipe : E/90

Voltage : 220 volt

Daya : 3.3 kW

Suhu Maksimal: 1100oC

Buatan : Austria

Gambar 3.4 Dapur listrik

3. Micro vicker hardness tester

Digunakan untuk mengukur kekerasan benda uji dan pengambilan foto mikro.

Spesifikasi :

Merk : Digital Micro Vickers Hardness Tester TH712

Pembesaran : 100 × dan 400 ×

Testing Field : 1HV—2967HV

Max. ketinggian spesimen : 70 mm

Max. lebar spesimen : 95mm

Gambar 3.5 Micro vicker hardness tester
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4. Mikroskop Logam

Alat ini digunakan untuk membesarkan penampakan struktur mikro spesimen pada

titik tertentu.

Spesifikasi mikroskop logam:

Merk : Olympus

Buatan : Jerman

Pembesaran : 10x, 50x, 100x, 200x

Gambar 3.6 Mikroskop Logam
5. Termokontrol

Digunakan untuk mengontrol suhu larutan selama proses pelapisan.

Spesifikasi :

Merk : TEW(IL-80EN)

Rentang ukur : 0 – 4000C

Thermocouple : PT100

Gambar 3.7 Termokontrol

6. Bak Electrolisis

Digunakan untuk proses pencampuran larutan watts dan tempat berlangsungnya

elektroplating.
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Gambar 3.8 Bak elektrolisis

7. Power Hacksaw

Digunakan pemotongan benda kerja

Spesifikasi:
Merek : Dong Jin Hack Sawing Machine
Motor : 400V x 0.4 KW x 4P

Type : SM-180

Cool Pump : Flow 2L/min

Berat Total : 160 kg

Dimesi : 1000x450x750mm

Gambar 3.9 Power Hacksaw

8. Gelas kimia

Gelas ukur ini nantinya akan digunakan pengukuran larutan

Gambar 3.10 gelas ukur
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9. Jangka sorong

Digunakan untukmengukur dimensi benda kerja

Gambar 3.11 jangka sorong

10. Stopwatch

Untuk menghitung lama waktu proses pelapisan

11. Mesin Bor

Digunakan untuk membuat lubang

12. Ampere Meter

Digunakan untuk mengukur arus yang masuk

13. Heater

Digunakan untuk memenaskan larutan watts

14. Voltmeter

Digunakan untuk mengukur tegangan yangdigunakan

15. Kertas gosok

Digunakan untuk membersikan material

16. Alat-alat keselamatan kerja

Sarung tangan, masker, dan kaca mata

3.6 Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah:

1. Persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian

2. Dilakukan proses pembersihan benda kerja menggunakan centrifugal sand paper

machine

3. Melakukan perlakuan panas hardening dan pendinginannya disesuaikan dengan

variabel bebasnya

4. Dilakukan proses pembersihan benda kerja menggunakan centrifugal sand paper

machine

5. Mengukur kekerasan benda uji setelah perlakuan panas
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6. Disiapkan larutan elektrolit dan peralatan untuk proses nickel electroplating

7. Siapkan instalasi nickel electroplating

8. Dilakukan proses pickling selama 5 menit menggunakan H2SO4 5 %

9. Setelah dilakukan pickling benda kerja dibersihkan dengan air dengan temperatur

ruang dan dikeringkan

10. Dilakukan proses pelapisan nickel electroplating

11. Benda kerja  dikeluarkan dan dilakukan pembilasan dan pengeringan

12. Dilakukan pengujian kekerasan setelah pelapisan nickel electroplating

13. Dilakukan pembahasan hubungan dan penarikan kesimpulan

3.7 Skema Instalasi Elektroplating

Pada gambar 3.12 merupakan skema instalasi percobaan nickel electroplating

yang  digunakan dalam penelitian.

Satuan : mm

Gambar 3.12 Skema instalasi electroplating

Keterangan :

A. Termokopel

B. Power supply

C. Volt meter

D. Ampere meter

E. Bak elektrolit

F. Anoda (nickel)

G. Katoda (baja AISI 1025)

H. Larutan elektrolit :

Nickel sulphate, Ni2SO4 300 g/l

Nickel chloride, NiCl2 55 g/l

Boric acid, H3BO3 40 g/l

C
B

A

D

H

GF

E
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3.8 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir dalam penelitian bertujuan memudahkan kita untuk melaksanakan

penelitian dan memperjelas tahap-tahap penelitian.

STUDI
LITERATUR

PERSIAPAN
ALAT DAN BAHAN

PROSES
HARDENING

240C 500C 740C

UJI KEKERASAN

DATA
MEMENUHI

TIDAK

PENGOLAHAN DATA
DAN PEMBAHASAN

PELAPISAN
NICKEL ELECTROPLATING

UJI KEKERASAN

DATA
MEMENUHI

TIDAK

A

YA

YA
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Gambar 3.13 Diagram Alir Penelitian

A

DATA HASIL
PENELITIAN

PENGOLAHAN DATA
DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN
DAN SARAN

SELESAI
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Hasil Penelitian

Data hasil pengujian kekerasan dengan menggunakan metode microvickers

didapatkan hasil yang ditabelkan pada tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1 nilai kekerasan setelah perlakuan panas hardening

Temperatur Media
Pendingin (OC)

Nilai Kekerasan (VHN)

I II III Rata-
rata

24 278 260 275 261 265 270 268 274 270 269

50 249 262 236 262 255 259 253 256 260 254,67

74 223 237 340 232 220 225 240 239 229 231,67

Tanpa perlakuan 187 179 186 191 182 197 177 189 174 184,67

Tabel 4.2 nilai kekerasan setelah perlakuan panas hardening dan pelapisan nickel
electroplating

Temperatur Media
Pendingin (OC)

Nilai Kekerasan (VHN) Rata-
rata

I II III

24 283 279 289 266 274 285 278 257 270 275,67

50 285 291 270 292 280 288 275 294 281 284

74 364 329 317 305 364 295 348 373 356 339

Tanpa perlakuan 259 237 246 250 242 255 253 239 257 248,67
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4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisa  Grafik Pengaruh Variasi Temperatur Media Hardening Terhadap

Kekerasan Benda Kerja Setelah Proses Hardening

Pengaruh variasi temperatur media hardening terhadap kekerasan spesimen

hasil proses hardening digambarkan pada gambar 4.1 di bawah ini

Gambar 4.1 Pengaruh variasi temperatur media hardening terhadap kekerasan hasil
proses hardening

Hardening adalah perlakuan panas yang bertujuan untuk memperoleh kekerasan

maksimum pada logam. Gambar 4.1 di atas menunjukkan adanya perubahan kekerasan

akibat perlakuan panas hardening.

Media hardening dengan temperatur berbeda mempunyai kecepatan

pendinginan yang berbeda pula, pada gambar di atas didapatkan hasil untuk masing-

masing variabel bebas temperatur media pendingin adalah sebagai berikut:

1. Temperatur media pendingin 24oC adalah 269 VHN

2. Temperatur media pendingin 50oC adalah 254,667 VHN

3. Temperatur media pendingin 74oC adalah 231,667 VHN

Proses hardening pada baja karbon rendah AISI 1025 dengan media

hardeningnya air untuk peningkatan kekerasannya yang tertinggi terjadi pada variasi

temperatur 24oC yaitu mempunyai kekerasan sebesar 269 VHN. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa semakin rendah temperatur media hardening maka semakin tinggi

nilai kekekasan spesimen yang terbentuk hal ini ditunjukkan pada  grafik 4.1 di atas.
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4.2.2 Analisa Grafik Kekerasan Pada Benda Kerja Setelah Mengalami proses

Hardening Dan Pelapisan Nickel Elektroplating

Spesimen yang telah mengalami proses hardening dan dilanjutkan dengan nickel

electroplating akan mengalami perubahan nilai kekerasannya. Pada grafik 4.2

menggambarkan nilai kekerasan spesimen yang telah mengalami proses hardening dan

diproses pelapisan nickel electroplating

Gambar 4.2 kekerasan pada spesimen setelah mengalami perlakuan panas hardening
dan pelapisan nickel elektroplating

Electroplating adalah suatu proses pelapisan dengan pengendapan logam yang

dikehendaki di permukaan logam lain secara elektrolisasi, prinsip dasar dari pelapisan

logam secara elektrolisasi ini adalah pengendapan ion-ion dan elektron pelapis yang

berasal dari anoda dan larutan elektrolit  pada bahan yang dilapisi, dengan adanya

pengendapan ion-ion dan elektron inilah yang dapat meningkatkan nilai kekerasan

logam yang dilapisi (lowenheim, 1974).

Pada gambar 4.2 dapat diketahui nilai kekerasan spesimen setelah proses nickel

electroplating semua mempunyai perbedaan kekerasan. Pada spesimen dengan proses

hardening masing masing menpunyai nilai kekerasan berturut-turut untuk media

pendingin temperatur 24oC, 50oC,  dan 74oC mempunyai nilai kekerasan sebesar

275,67 VHN, 284 VHN dan 339 VHN, sehingga dapat diketahui bahwa nilai kekerasan

yang diperoleh pada proses nickel electroplating juga akan dapat meningkatkan nilai

kekerasan hasil proses hardening tetapi untuk peningkatan yang terbesar terjadi pada

variasi temperatur hardening 74oC yang kekerasannya sebesar 339 VHN
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4.2.3 Analisa Grafik Perbandingan Kekerasan Pada Proses Hardening Dengan

Proses Hardening Yang Dilanjutkan Proses Nickel Elektroplating

Gambar 4.3 Perbandingan kekerasan pada proses hardening dengan proses hardening
yang dilanjutkan proses nickel elektroplating

Gambar 4.3 menunjukkan perbandingan nilai kekerasan antara spesimen yang

mengalami proses hardening yang dilanjutkan proses nickel electroplating dengan

spesimen yang hanya diproses hardening saja. Pada gambar diatas dengan temperatur

media pendingin yang meningkat untuk proses hardening nilai kekerasannya semakin

menurun tetapi berlawanan dengan hasil spesimen yang mengalami proses nickel

electroplating yang telah diproses hardening sebelumnya yaitu semakin meningkat

temperaturnya maka akan semakin meningkat nilai kekerasanya setelah diproses nickel

electroplating.

Pada gambar 4.3 menunjukkan perbandingan nilai kekerasan pada proses

hardening dengan proses nickel electroplating. pada temperatur 24oC pada proses

hardening kekerasannya 269 VHN dan untuk nickel electroplating 275,667 VHN berarti

ada peningkatan sebesar 2,47%, temperatur 50oC proses hardening kekerasannya

sebesar 254,667oC VHN dan proses nickel electroplating kekerasannya 284 VHN

berarti ada peningkatan sebesar 11,52% dan pada temperatur 74oC untuk proses

hardening kekerasannya sebesar 231,667 VHN dan proses nickel electroplating nilai

kekerasannya sebesar 339 VHN berarti ada peningkatan sebesar 46,33%.
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Terlihat pada temperatur media pendingin 74oC  mempunyai nilai kekerasan

terendah untuk proses hardening tetapi berlawanan dengan hasil nickel electroplating

temperatur media pendingin 74oC  yang mempunyai nilai kekerasan tertinggi. Pada

proses nickel electroplating spesimen ini dimungkinkan sangat mudah terjadi deposit

oleh anoda nickel dan larutan elektrolit yang mengalami oksidasi dan melepaskan

elektron-elektronnya, sehingga sangat mudah terjadi pengendapan dan pemadatan, lain

halnya pada spesimen dengan temperatur media pendingin 24oC pada hardening

mempunyai kekerasan tertinggi tetapi pada proses nickel electroplating kekerasanya

terendah dimungkinkan untuk material yang kekerasannya tinggi sangat sulit untuk

terjadi pengendapan.

4.2.4 Hasil Foto Mikro Hasil Proses Hardening dan Foto Mikro Nickel

Electroplating

Bentuk butiran pada baja AISI 1025 hasil hardening pada temperatur media

pendingin 24oC dan 74oC terlihat pada gambar 4.4 di bawah ini

A B
Gambar 4.4 A. Foto Mikro Hasil Hardening media 24oC pembesaran 100X

B. Foto Mikro Hasil Hardening Media 74oC pembesaran 100X

Pada gambar 4.4 terlihat perbedaan bentuk butiran pada proses hardening

menggunakan temperatur media pendingin yang berbeda dimana terlihat bahwa ukuran-

ukuran butiran pada temperatur 24oC lebih kecil dibandingkan dengan temperatur 74oC

sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil deposisi dari logam pelapis dimana semakin

kecil ukuran butiran logamnya maka penyisipan pada rongga butiran semakin sedikit

sehingga menyebabkan deposisi dan pemadatan semakin sulit hal tersebut berbeda

dengan hasil pada temperatur 74oC dimana terlihat celah-celah butiran yang besar maka

mudah terjadi deposisi dan menghasilkan kekerasan yang lebih tinggi.

100 μm100 μm

32

Terlihat pada temperatur media pendingin 74oC  mempunyai nilai kekerasan

terendah untuk proses hardening tetapi berlawanan dengan hasil nickel electroplating

temperatur media pendingin 74oC  yang mempunyai nilai kekerasan tertinggi. Pada

proses nickel electroplating spesimen ini dimungkinkan sangat mudah terjadi deposit

oleh anoda nickel dan larutan elektrolit yang mengalami oksidasi dan melepaskan

elektron-elektronnya, sehingga sangat mudah terjadi pengendapan dan pemadatan, lain

halnya pada spesimen dengan temperatur media pendingin 24oC pada hardening

mempunyai kekerasan tertinggi tetapi pada proses nickel electroplating kekerasanya

terendah dimungkinkan untuk material yang kekerasannya tinggi sangat sulit untuk

terjadi pengendapan.

4.2.4 Hasil Foto Mikro Hasil Proses Hardening dan Foto Mikro Nickel

Electroplating

Bentuk butiran pada baja AISI 1025 hasil hardening pada temperatur media

pendingin 24oC dan 74oC terlihat pada gambar 4.4 di bawah ini

A B
Gambar 4.4 A. Foto Mikro Hasil Hardening media 24oC pembesaran 100X

B. Foto Mikro Hasil Hardening Media 74oC pembesaran 100X

Pada gambar 4.4 terlihat perbedaan bentuk butiran pada proses hardening

menggunakan temperatur media pendingin yang berbeda dimana terlihat bahwa ukuran-

ukuran butiran pada temperatur 24oC lebih kecil dibandingkan dengan temperatur 74oC

sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil deposisi dari logam pelapis dimana semakin

kecil ukuran butiran logamnya maka penyisipan pada rongga butiran semakin sedikit

sehingga menyebabkan deposisi dan pemadatan semakin sulit hal tersebut berbeda

dengan hasil pada temperatur 74oC dimana terlihat celah-celah butiran yang besar maka

mudah terjadi deposisi dan menghasilkan kekerasan yang lebih tinggi.

100 μm100 μm
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Terlihat pada temperatur media pendingin 74oC  mempunyai nilai kekerasan

terendah untuk proses hardening tetapi berlawanan dengan hasil nickel electroplating

temperatur media pendingin 74oC  yang mempunyai nilai kekerasan tertinggi. Pada

proses nickel electroplating spesimen ini dimungkinkan sangat mudah terjadi deposit

oleh anoda nickel dan larutan elektrolit yang mengalami oksidasi dan melepaskan

elektron-elektronnya, sehingga sangat mudah terjadi pengendapan dan pemadatan, lain

halnya pada spesimen dengan temperatur media pendingin 24oC pada hardening

mempunyai kekerasan tertinggi tetapi pada proses nickel electroplating kekerasanya

terendah dimungkinkan untuk material yang kekerasannya tinggi sangat sulit untuk

terjadi pengendapan.

4.2.4 Hasil Foto Mikro Hasil Proses Hardening dan Foto Mikro Nickel

Electroplating

Bentuk butiran pada baja AISI 1025 hasil hardening pada temperatur media

pendingin 24oC dan 74oC terlihat pada gambar 4.4 di bawah ini

A B
Gambar 4.4 A. Foto Mikro Hasil Hardening media 24oC pembesaran 100X

B. Foto Mikro Hasil Hardening Media 74oC pembesaran 100X

Pada gambar 4.4 terlihat perbedaan bentuk butiran pada proses hardening

menggunakan temperatur media pendingin yang berbeda dimana terlihat bahwa ukuran-

ukuran butiran pada temperatur 24oC lebih kecil dibandingkan dengan temperatur 74oC

sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil deposisi dari logam pelapis dimana semakin

kecil ukuran butiran logamnya maka penyisipan pada rongga butiran semakin sedikit

sehingga menyebabkan deposisi dan pemadatan semakin sulit hal tersebut berbeda

dengan hasil pada temperatur 74oC dimana terlihat celah-celah butiran yang besar maka

mudah terjadi deposisi dan menghasilkan kekerasan yang lebih tinggi.

100 μm100 μm
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Pada gambar 4.5 di bawah ini adalah hasil foto mikro lapisan yang terbentuk

dari proses nickel electroplating, untuk gambar 4.5 A pengukuran menggunakan

bantuan software Optilab Imageraster 1.3.2 dan untuk gambar 4.5 B untuk skalanya

10Strip = 50 μm.

A

B

Gambar 4.5 A. Foto mikro uji ketebalan dengan software Optilab Imageraster 1.3.2
hasil nickel electroplating selama 30 menit Pembesaran 100 X,

B. Foto mikro pembanding ketebalan lapisan nikel electroplating selama 25
menit pembesaran 100 X (Suarsana, 2008)

Pada baja AISI 1025 yang telah mengalami proses nickel electroplating terlihat

permukaan lapisan nickel berwarna putih seperti gambar 4.5 dengan terlapisinya

permukaan baja AISI 1025 maka kekerasan permukaan juga akan mengalami

peningkatan. Seperti pada gambar 4.5 A di atas terlihat untuk ketebalan lapisannya

X
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Pada baja AISI 1025 yang telah mengalami proses nickel electroplating terlihat

permukaan lapisan nickel berwarna putih seperti gambar 4.5 dengan terlapisinya
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Pada gambar 4.5 di bawah ini adalah hasil foto mikro lapisan yang terbentuk

dari proses nickel electroplating, untuk gambar 4.5 A pengukuran menggunakan

bantuan software Optilab Imageraster 1.3.2 dan untuk gambar 4.5 B untuk skalanya

10Strip = 50 μm.

A

B

Gambar 4.5 A. Foto mikro uji ketebalan dengan software Optilab Imageraster 1.3.2
hasil nickel electroplating selama 30 menit Pembesaran 100 X,

B. Foto mikro pembanding ketebalan lapisan nikel electroplating selama 25
menit pembesaran 100 X (Suarsana, 2008)

Pada baja AISI 1025 yang telah mengalami proses nickel electroplating terlihat

permukaan lapisan nickel berwarna putih seperti gambar 4.5 dengan terlapisinya

permukaan baja AISI 1025 maka kekerasan permukaan juga akan mengalami

peningkatan. Seperti pada gambar 4.5 A di atas terlihat untuk ketebalan lapisannya

X
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yaitu sebesar 63,07 μm dengan lama waktu pelapisan 30 menit, sedangkan untuk foto

mikro pembandingnya yaitu penelitian pelapisan nickel yang dilakukan oleh Suarsana

(2008) pada pelapisan dengan lama waktu tertingginya yaitu 25 menit mendapatkan

hasil ketebalan lapisan 55,77 μm.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada proses hardening semakin tinggi temperatur media pedingin maka

kekerasan yang dihasilkan akan semakin rendah, pada  temperatur media pendingin

24oC,  50oC,  dan 74oC mempunyai nilai kekerasan 269 VHN, 254,667 VHN dan

231,667 VHN. Kekerasan baja karbon yang tidak diproses hardening sebesar 184,67

VHN ini berarti peningkatan tertinggi terjadi pada temperatur media pendingin 24oC

sebesar 46%, sedangkan pada proses nickel electroplating semakin tinggi temperatur

media pendingin hardening maka akan semakin tinggi nilai kekerasan yang dihasilkan

proses nickel electroplating. Pada temperatur media pendingin 24oC,  50oC,  dan 74oC

mempunyai nilai kekerasan sebesar 275,667 VHN, 284 VHN dan 339 VHN dan untuk

baja karbon yang tidak diproses hardening kekerasannya 248,667VHN, sehingga dapat

diketahui bahwa nilai kekerasan yang diperoleh pada proses nickel electroplating juga

dipengaruhi oleh proses hardening untuk peningkatan yang terbesar terjadi pada

temperatur 74oC dengan peningkatan kekerasan sebesar 36,32% dari material yang tidak

mengalami proses hardening.

5.2 Saran

1. Diharapkan ada penelitian lanjut mengenai variasi-varisi media hardening sehingga

dapat menghasilkan kualitas produk electroplating yang baik.

2. Diharapkan penelitian lanjut tentang electroplating mengenai proses-proses

pretreatment sebelum pelaksanaan electroplating
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