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ABSTRAK
Karburasi padat merupakan suatu proses perlakuan thermokimia melalui cara melarutkan karbon pada
permukaan baja yang berkisar 0,3% - 0,9% pada suhu sekitar 825oC – 925oC kemudian dipertahankan
beberapa waktu pada suhu yang sama dilanjutkan proses quenching menggunakan air, oli, udara
maupun larutan garam.
Penelitian ini menguji kualitas kekerasan logam baja karbon rendah (ST-42) sebelum dan sesudah proses
karborasi padat menggunakan 40% barium karbonat (BaCO3) dan 60% karbon, dalam waktu penahanan
15, 30, dan 50 menit. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan nilai kekerasan tertinggi dicapai
melalui kombinasi terbaik dari proses karburasi dan waktu penahanaan 50 menit. Pengujian lanjutan
dengan pemanasan baja selama 2 jam menunjukkan adanya peningkatan nilai kekerasan sampai 365%
dari kondisi semula, sehingga membuktikan kualitas dari kombinasi kedua perlakuan terbaik tersebut.
Kata kunci: karburasi padat,baja karbon rendah,waktu penahanan

ABSTRACT
Pack carburizing is a method of thermo chemical treatment, when carbon dissolved in steel surfaces,
revolve 0.3% - 0.9% with temperature between 825oC – 925oC, and keep it at several time and then
continued with quenching process using water, oil, air or salt.
This research had arranged to test the hardness of low carbon steel (ST-42) with 40% of BaCO3, and
60% of Carbon, before and after carburizing process in 3 type of holding time: 15, 30, and 50 minutes.
Based on results, the best combination to reach a higher value of hardness provides by combination of
after carburizing process and 50 minutes of holding time. Later, an extensive experiment by 2 hours of
burning had shown an increase level of hardness up to 365% from the initial condition which proves the
quality of this best treatment combination.
Keywords: pack carburizing, low carbon steel, holding time

PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini menunjukkan suatu perubahan yang signifikan
dalam menunjang peradaban umat manusia. Produk industri yang dihasilkan oleh orang-orang yang
berkompeten di bidangnya mendorong setiap inovasi terbaru untuk menghasilkan daya saing yang lebih
kompetitif di dunia usaha saat ini. Sifat-sifat khas bahan industri yang dihasilkan dari logam perlu dilihat
secara baik karena bahan tersebut pada umumnya dipergunakan untuk berbagai macam keperluan dalam
berbagai keadaan, misal sifat-sifat mekanik (kekuatan, kekerasan, kekakuan, keuletan, kepekaan terhadap
takikan atau kekuatan impak), sifat-sifat fisik (ukuran, massa jenis, struktur) maupun sifat-sifat teknologi
(mampu mesin, mampu keras) dan lain sebagainya. Proses perlakuan panas pada logam sangatlah
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bermanfaat untuk mendapatkan logam yang memiliki sifat mekanis maupun fisik yang lebih baik
terutama dalam hal kekerasan, kekenyalan dan pengerjaan dari sifat asal.
Salah satu proses perlakuan panas logam adalah proses karburasi (carburizing) yang bertujuan
meningkatkan kadar karbon pada baja. Proses pengkarbonan dilakukan untuk klasifikasi baja dengan
kadar karbon di atas 0,2% melalui tahapan pemanasan bahan sampai temperatur 800-925oC dalam
lingkungan yang dapat menyerahkan karbon (zat arang), kemudian dipertahankan beberapa waktu pada
suhu yang sama setelah itu didinginkan menggunakan media pendingin berupa air, oli, udara maupun
larutan garam.
Untuk mendapatkan baja dengan kekerasan tertentu agak sulit, dan kalaupun ada harganya cukup
mahal. Baja karbon rendah (ST-42) dengan kadar karbon 0,25% memiliki sifat kekerasan yang kurang
baik untuk disepuh namun dapat disementir. Oleh karena itu, diperlukan penambahan karbon pada
material tersebut melalui proses carburizing.
Dari aspek manfaat, baja merupakan logam besi yang banyak digunakan baik untuk kepentingan
industri, kebutuhan rumah tangga, bidang otomotif, konstruksi bangunan atau bidang-bidang kerja lain.
Dalam bidang perbengkelan sebagian besar peralatannya terbuat dari baja misal mata pahat bubut, bor
dan lainnya yang dalam penggunaan sehari-hari juga dapat mengalami penumpulan (keausan) atau
kerusakan akibat bersentuhan dengan benda keras. Pengrajin-pengrajin tradisional (forging) di daerah
seringkali membuat produk-produk mereka dengan menggunakan material baja yang telah mengalami
proses kekerasan seperti pegas ayun mobil. Dampak dari jumlah pengrajin besi yang banyak, maka
kebutuhan akan material atau bahan baku untuk diproduksi semakin meningkat, sehingga untuk
mendapatkan material tersebut sangatlah terbatas dan sukar. Untuk itu diharapkan proses peningkatan
kekerasan baja karbon rendah dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku
bagi pengrajin besi tradisional dengan harga yang lebih murah sehingga lebih menunjang pengoperasian
dan hasil produksi dengan kualitas produk yang lebih baik.
Proses penyerapan karbon dari lingkungan sekitar memerlukan waktu kurang lebih 9 jam dengan
temperatur yang tinggi yaitu 900oC. Untuk mempercepat proses penyerapan karbon maka perlu dilakukan
pengubahan komposisi dari baja tersebut dengan menggunakan medium karburasi yang padat atau disebut
pack carburizing dengan ditambahkan energizer/katalisator yaitu barium karbonat (BaCO3).
Energizer/katalisator ini berfungsi mempercepat laju reaksi pengarbonan, sehingga penyerapan kadar
karbon akan terjadi semakin cepat. Melalui suatu tahapan penelitian maka akan dilakukan pengujian
perlakuan panas untuk jenis material baja karbon rendah (ST-42), menggunakan komposisi 40% barium
karbonat (BaCO3) dan 60% bubuk karbon dengan waktu penahanan 15 menit, 30 menit dan 50 menit
sehingga dapat diperoleh nilai kekerasannya menggunakan metode Rockwell.
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dampak proses karburasi dalam durasi waktu penahanan
yang berbeda terhadap tingkat kekerasan baja karbon rendah (ST-42) sebagai salah satu indikator kualitas
produk tersebut.
LANDASAN TEORI
Proses perlakuan yang diterapkan untuk mengubah sifat/karakteristik logam pada permukaannya
(bagian permukaan logam disebut “proses perlakuan permukaan (laku permukaan/surface treatment)”.
Proses perlakuan permukaan dilakukan bertujuan meningkatkan ketahanan aus dengan cara memperkeras
(memberikan lapisan yang keras) pada permukaan logam, meningkatkan ketahanan korosi tanpa merubah
karakteristik sifat-sifat logam dan meningkatkan performance logam dari suatu komponen untuk tujuan
fabrikasi.
Salah satu cara untuk memperkeras permukaan logam adalah proses pengerasan permukaan.
Pengerasan permukaan pada baja meliputi:
a. Induction Hardening: memanaskan permukaan baja hingga temperatur austenite
sesuai
kualifikasi baja tersebut, kemudian dilakukan pendinginan sehingga permukaan menjadi keras.
b. Thermo Chemical Treatment: menambahkan unsur karbon ke dalam baja untuk mengeraskan
bagian permukaan baja tersebut.
Untuk baja dengan kadar karbon di bawah 0,3% dapat dilakukan pengerasan permukaan dengan
cara thermo chemical treatment, tanpa menimbulkan fasa martensit yang keras dan getas.
Karbon yang diperlukan dalam proses ini diperoleh dari medium yang berbentuk padat (karburasi padat),
sehingga pada waktu pemanasan oksigen dari udara bereaksi dengan karbon dari medium membentuk
CO2. CO2 ini akan bereaksi dengan karbon menghasilkan persamaan:
2 CO
CO2 + C
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Karbon (C)
Pada prooses pemanasaan, temperaturr akan bertam
mbah tinggi seehingga kesetiimbangan reakksi
berggeser ke sebelaah kanan mengghasilkan kadarr gas CO yang banyak. Pada permukaan baj
aja, CO mengurrai
sebaagai berikut:
CO
2 CO
O2 + C
Atom karrbon yang dihaasilkan dari reaaksi di atas akaan larut ke dalaam fasa austeniite dan berdifuusi.
makin tinggi suhhu karburasi maka
m
semakin ttebal lapisan kaarburasi karenaa kecepatan diffusi makin besaar.
Sem

Diaagram Fasa Fe3C
Tebal lappisan karburassi (depth of caarburization) sangat
s
berganttung pada fakktor suhu, wakktu
um dan kadar kkarbon yang diimiliki baja.
prosses, konsentrassi karbon mediu
Unssur CO2 yang dihasilkan akaan bereaksi keembali dengan karbon yang terdapat pada medium diikuuti
peng
guraian CO pada
p
permukaaan logam. Unntuk memperccepat reaksi kiimia tersebut maka ke dalaam
meddium ditambah
hkan katalisatorr atau activatorr yaitu Barium Karbonat (BaC
CO3).
Reaaksi yang terben
ntuk:
BaO
BaCO3
O + CO2

Barium
m Karbonat (BaaCO3)
Dalam suatu
s
proses perlakuan panas,
p
setelahh pemanasan mencapai teemperatur yanng
ding time) ssecukupnya maka
m
dilakukkan
ditenntukan dan diberi waktuu penahanan panas (Hold
pend
dinginan (quennching) dengaan laju tertenntu. Pendingiinan yang dilakkukan adalah langsung (direect
quen
nching) dengaan cara pendin
ngan dari meddium karburasii. Struktur m
mikro yang terjadi setellah
pend
dinginan akann tergantung pada
p
laju penndinginan. Karrena sifat mekkanik dari baj
aja setelah akhhir
suattu proses perlakuan panas akan
a
ditentukaan oleh laju pendinginan.
p
Proses quuench ke dalam
m air sangat um
mum digunakaan terutama unntuk mengeraskan baja denggan
mpu keras yangg rendah seperrti baja-baja kaarbon, baja pad
duan rendah, loogam-logam noon ferro dan baaja
mam
tahaan karat. Meddium oli sebag
gai pendingin m
memiliki karakkteristik quencching yang hoomogen sehinggga
mennghasilkan lajuu pendinginan
n pada tahap pembentukan lapisan uap yang terkontrol dengan baiik.
Fakttor-faktor yang mengatur peenyerapan pannas dari bendaa kerja adalah panas spesifiik, konduktivittas
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termal, pannas laten, penguapan dan viskkositas oli yang digunakan. Makin rendah viskositas, maakin cepat
laju pendin
nginannnya.
M
Metode
uji kekeerasan menggu
unakan cara Roockwell. Pada sebagian besaar mesin, penunnjuk pada
dial menunnjukan kekerasan Rockwell seecara langsungg. Pengujian keekerasan Rockw
well HRC telahh terbukti
sebagai carra yang paling tepat pada penngujian bahan keras berdasarrkan kesederhaanaannya dan kecepatan
k
prosesnya. Cara ini serin
ng diterapkan pada
p
pengujiann kekerasan dallam jumlah beesar pada kond
disi pabrik
karena ting
gkat kekerasannnya dapat dibaca langsung paada mesin uji taanpa menggunnakan tabel.

Pengujian R
Rockwell
r
dan bebass dari benda asing,
a
pelumass, dan lainnyaa. Proses
Peermukaan bendda uji harus rata
persiapan benda uji harrus dilakukan sesuai dengann ketentuan sebab hal terseebut akan berrpengaruh
terhadap koondisi benda ujji dan kekerasaannya.
Teemperatur benda uji berpeng
garuh terhadapp sifat bahan dalam
d
hal ini aadalah ketahan
nan bahan
tersebut unntuk menahann penetrasi dan
d hambatan aliran bahan yang merupaakan dasar peengukuran
kekerasan. Untuk menghasilkan validitaas pengujian yyang saling dap
pat diperbandinngkan, maka teemperatur
pengujian ditentukan
d
antaara 10oC sampai dengan 35oC.
C Temperatur yang disarankkan untuk menjadi acuan
adalah 23±
±5oC. Kecepataan pemberian beban
b
berpenggaruh terhadap sifat elastisitass bahan yang akan
a
diuji.
Waktu yanng diperlukan untuk
u
mencapaai gaya pembebbanan terhitungg dari kondisi aawal tanpa pem
mbebanan
adalah 5-8 detik.
Δ Nilai Kekeerasan =

Nillai kekerasan sessudah karburasii - Nilai kekerasaan sebelum karbburasi

(1)
(2)

METODO
OLOGI PENELITIAN
Penyiapan
n Bahan
Baahan untuk karrburasi padat dipergunakan
d
k
komposisi
40% BaCO3 dan 600% Karbon unntuk setiap
variasi wakktu penahanan 15 menit, 30 menit dan 50 m
menit. Bahan baja
b ST-42 dippotong sebagai benda uji
dengan dim
mensi panjang : 50 mm, lebaar 25 mm dann tebal 5 mm berjumlah
b
5 buuah untuk setiaap variasi
waktu penaahanan. Selanjutnya, permukkaan benda uji di amplas secaara bertahap m
mulai dari ampllas nomor
120, 220, 400,
4 600, 800, 1000 dan 12000, sehingga dipperoleh permukkaan yang bersiih dan halus.
Prosedur Pengujian
P
Proses Uji Kekerasan
1. Peersiapkan anvill (landasan uji)) pada dudukannnya.
2. Paasangkan penettrator berbentuuk piramida intan.
3. Piilih beban padaa angka 150 Paa.
4. Leetakan benda uji
u pada anvil (llandasan uji).
5. Attur jarum penuunjuk dan kenccangkan hinggaa posisi jarum utama dan jarrum bantu men
nunjukkan
anngka 0.
6. Teekan tombol start dan biarkann mesin berprooses selama beb
berapa detik hinngga lampu menyala.
7. Baaca harga kekeerasan bahan yang
y
diuji padaa dial dan angk
ka yang ditunjuukkan oleh jaru
um utama
yaang tertulis den
ngan tinta hitam
m, satuan penguukuran kekerassan adalah HR
RC.
8. Puutar kembali handwheel
h
perrlahan-lahan kee posisi semula dan atur beenda pada tem
mpat yang
beelum mengalam
mi pengujian.
9. Ullangi langkah 6 – 9 sebanyakk 10 kali.
10. Caatat data hasil pengukuran
p
sebbagai data nilaai kekerasan.
Proses Karrburasi
1. Peersiapkan bubu
uk karbon denggan persentase 40% barium karbonat dan 600% bubuk karb
bon.
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2. Masukkann barium karbbonat dan buubuk karbon ke
k dalam kotaak sementasi, kemudian aduuk
berulang--ulang sehingga kedua bahann katalisator terrsebut tercampuur secara meratta.
3. Benda ujii yang telah diiambil nilai keekerasan awal kemudian
k
dilettakkan dalam kotak
k
sementaasi,
ditimbun dengan barium
m dan bubuk karbon aktif seluruhnya
s
sam
mpai seluruh bagian
b
benda uji
u
tidak terliihat setelah ituu kotak ditutup..
4. Masukan kotak sementaasi kedalam ovven pemanas daan oven ditutupp kemudian hiddupkan.
5. Atur tempperatur yang in
ngin dicapai (±
± 900 ºC)
6. Setelah tercapai
t
tempeeratur yang ddiinginkan dip
pertahankan daalam beberapaa variasi wakktu
penahanaan.
7. Keluarkann kotak semeentasi dari daalam oven daan oven dimaatikan, kemudiian tutup kottak
sementasi dibuka dan beenda uji diangkkat satu per sattu.
n ke dalam meddia quenching (pendingin) yaang telah disediiakan.
8. Celupkan
9. Angkat benda
b
uji dari media pendinngin, bersihkann permukaannyya dengan kaiin lap kemudiian
diamplas kembali samp
pai halus dan beersih.
10. Ukur nilaai kekerasannyaa.
11. Lakukan untuk variasi waktu penahannan 15 menit, 30 menit dan 50 menit berd
dasarkan butir 110.
ANO
OVA
Anaalisis terhadap pengaruh perrlakukan proses karburasi terrhadap kualitaas baja karbonn rendah (ST-442)
dilakkukan dengan cara menguji keragaman
k
nilaai kekerasan un
ntuk setiap waaktu penahanann (15, 30, atau 50
mennit) pada kond
disi sebelum dan
d sesudah prroses karborasi. Uji ini mennggunakan pen
ndekatan analissis
variian (ANOVA) dengan model Rancangan Accak Kelompok
k (RAK).
Dalaam pengujian ini, proses kaarburasi dan w
waktu penahanaan merupakan perlakuan (fakktor), sedangkkan
titikk uji sebagai repplikasinya. Pennelitian ini mennggunakan moodel percobaann faktorial denggan 2 faktor paada
ranccangan acak keelompok (RAK
K), dimana anallisisnya mengggunakan bantuaan SAS versi 9.
9
PEM
MBAHASAN
Hasil anaalisa nilai kekeerasan sebelum
m dan sesudahh mengalami prroses karburassi dengan variaasi
wakktu penahanan, disajikan padaa tabel 1 – tebeel 5 dibawah inni.
Berdasarkkan hasil penggujian tabel-1, untuk komposisi 40% bariium karbonat dan
d 60% karbon
deng
gan waktu pen
nahanan 15 mennit, sebagai berrikut:
Data Inpu
ut nilai kekerassan :
Sebelum Karburassi = 12.61 HRC
C
Sesudah Karburasi
K
= 24
4.59 HRC
Δ Nilai kekerasan: 24.59 - 12.61 =11.98 HRC
Laju penggkarbonan tiapp menit :

Nilai Penngujian Kekeraasan untuk bennda uji dengann waktu penahhanan 15 menitt
Nilai kekerasan
Nilai kekerrasan Sesudah
h
No
o
Titik Ujji
Sebelum
m Karburasi
Karrburasi
1
I
10.7
223.65
2
II
11.1
223.15
3
III
13.75
224.1
4
IV
9.74
224.6
5
V
13.25
29
6
VI
14.05
222.2
7
VII
16.33
228.9
8
VIII
14.5
221.1
9
IX
11.5
227.4
100
X
11.15
221.75
Rata-Rata
12.61
224.59
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Nilai kekerrasan untuk waaktu penahanan
n 15 menit
Beerdasarkan hassil pengujian tabel-2,
t
untuk komposisi 40
0% barium karrbonat dan 60%
% karbon
dengan wakktu penahanan
n 30 menit, sebaagai berikut:
Data Input nilai kekerasann :
K
=12.9
98 HRC
Sebelum Karburasi
Sesudah Kaarburasi = 29.72 HRC
Δ Nilai kekkerasan = 29.772 - 12.98 = 16.74
1
HRC
Laju pengkkarbonan tiap menit
m
:

Nilai Pengujjian Kekerasann untuk benda uji dengan waktu
w
penahanaan 30 menit
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tiitik Uji
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Rata-R
Rata

Nilai Kekerassan
Sebelum Karbu
urasi
18.75
17.65
13.92
17
5.9
11.45
10.85
13.1
7.74
13.4
12.98

Nilaai Kekerasan Sesudah
S
Karburasi
42.2
46.2
36.15
31.4
23.35
29.3
25.8
23.6
19.15
20
29.72

Nilai kekerrasan untuk waaktu penahanan
n 30 menit
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Nilai Pengujian Kek
kerasan untuk benda uji denngan waktu peenahanan 50 menit
Nilai Kekerasan Seesudah
N
Nilai Kekerasa
an
Titik Uji
Seb
belum Karburrasi
Karburasi
I
11.4
58.15
II
14.9
59.1
III
13.2
36.1
IV
7.3
42.3
V
13.2
38.1
VI
9.5
31.8
VII
18
64.45
VIII
17.2
60.5
IX
12.5
48
X
11
29.4
Rata-Rata
12.82
46.79

Berdasarkkan hasil penngujian tabel-3, untuk kompoosisi 40% bariium karbonat dan
d 60% karbon
deng
gan waktu pen
nahanan 50 mennit, sebagai berrikut:
Dataa Input nilai keekerasan :
Sebelum Karburassi =12.82 HR
RC
Sesuudah Karburasi = 46.79 HR
RC
Δ Nilai
N
kekerasan = 46.79 - 122.82 =33.97 HR
RC
u pengkarbonaan tiap menit :
Laju

Nilaai kekerasan unntuk waktu pen
nahanan 50 mennit
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Peemeriksan terhhadap distribussi nilai kekeraasan menunjuk
kkan adanya kkeragaman nilaai setelah
dikenakan perlakuan. Berdasarkan
B
o
output
SAS diatas, prosess karborasi ((K) signifikann mampu
s
prosess tersebut. Hal ini juga
meningkatkkan level kekeerasan besi kaarbon ST-42 ddibandingkan sebelum
selaras denngan dampak dari
d perlakuan
n waktu penahaanaan (W). Baahkan kombinaasi kedua perllakuan ini
(W*K) juga menyajikan pola
p peningkattan yang sama..

ntuk mendapattkan peningkattan yang lebih nnyata, maka diiperlukan jarakk yang cukup leebar antar
Un
waktu penaahanan. Perbedaan nilai kekkerasan yang ddihasilkan padda waktu penahhanan 15 dan 30 menit
tidak berbeeda nyata diban
ndingkan peninngkatannya padda waktu 50 menit.

n adanya peninngkatan nilai kekerasan
k
Haasil perpaduann antar kedua perlakuan itu menunjukkan
yang sangaat nyata yang diperoleh
d
ketikka secara bersaamaan besi baj
aja ST-42 menggalami proses karborasi
(K2) dan diberi
d
waktu peenahanan selam
ma 50 menit ((W3) dengan hasil
h
33.97 HR
RC dibandingkaan variasi
waktu 15 menit
m
dan 30 menit
m
yaitu 11.998 HRC dan 166.74 HRC.

Grafik Lajuu Peningkatan Nilai Kekerassan Sesudah Prroses Karburasi Dengan Variaasi Waktu Penahanan
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Pemanasan material selama 2 jam untuk proses difusi karbon dengan waktu penahanan 50 menit
mampu meningkatkan nilai kekerasan baja karbon ST-42 sampai 365%. Hal ini mendukung hasil analisis
sebelumnya diatas dan menyatakan K2 dan W3 sebagai kombinasi perlakuan terbaik
KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kombinasi karburasi padat (pack carburizing, komposisi
40% BaCO3 dan 60 %) dan waktu penahanan yang lebih lama cendurung lebih efektif untuk
meningkatkan tingkat kekerasan baja karbon rendah (ST-42) dibandingkan dengan tanpa proses karborasi
dan/atau waktu penahanan yang lebih singkat
DAFTAR PUSTAKA
Beumer, B. J. M.,1994., “Ilmu Bahan Logam”., Bhratara., Jakarta
Boyer, H. E., 2002., “Practical Heat Treating, American Society for Metal”., ASM International
Mattjik, A. A. dan Sumertajaya, I M., 2002, Perancangan percobaan dengan aplikasi SAS dan Minitab,
Jilid I, Edisi Ke-dua, Jurusan Statistika FMIPA IPB, Bogor
Purwadi, W. dan Hanaldi, K., 1999, “Modul Pengujian Bahan”, Politeknik Manufaktur Bandung,
Bandung
Schonmetz., A., dan Gruber, K, 1990, “Pengetahuan Bahan dalam Pengerjaan Logam”., Angkasa.,
Bandung
Suratman, R., 2004., “Panduan proses Perlakuan Panas”., Lembaga penelitian Institut Teknologi
Bandung., Bandung
Surdia, T. dan Saito, S., 2005., “Pengetahuan Bahan Teknik”., Pradnya Paramitha., Jakarta

108 ARIKA, Agustus 2011

N. Patiasina, N. Naulaitta, S. Pattiselano

