
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Bahan untuk Material Komposit 

2.1.1. Aluminium Paduan  

Aluminium merupakan logam yang mempunyai warna perak dan mempunyai 

berat jenis rendah (2.6989 g/cc) yang biasa dipakai dalam aplikasi komersial. 

Aluminium murni mempunyai sifat ulet dan kekuatan yang sedang. Aluminium sering 

diperkuat dengan menambahkan elemen paduan yang sesuai (Cu, Mg, Mn, Si, dll.) 

dan dengan perlakuan panas berikutnya. Aluminium secara umum dipakai dalam 

bentuk tempa atau dalam bentuk cor. Dengan kepadatan aluminium yang rendah maka 

aluminium sering dipakai dalam industri aerospace, dan dalam bidang transportasi 

lainnya. Aluminium pada material komposit berperan sebagai matriks. 

Tabel 2.1. Tabel Sifat Aluminium 

Sifat Fisik 

 Satuan Metrik Satuan British 

Densitas 2.6989 g/cc 0.097504 lb/in3 

Sifat Mekanik 

 Satuan Metrik Satuan British 

Kekerasan, Vickers 15 Mpa 15 Mpa 

Sifat Thermal 

 Satuan Metrik Satuan British 

Konduktifitas thermal 210 W/m-K 

 

1460 BTU-in/hr-ft²-°F 

 

Titik leleh 660.37 °C 

 

1220.7 °F 

 

Titik didih 2519 °C 

 

4566 °F 

 

Macam Macam Aluminium dan Paduannya 

1. Alumunium copper alloy (seri 2xxx) 

Paduan ini dapat di heat treatment terutama yang mengandung (2,5 - 5%) Cu. 

Dari seri ini yang terkenal seri 2017 dikenal dengan nama “duralimin” mengandung 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=136&fromValue=210
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=10&fromValue=1460
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=660.37
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=3&fromValue=1220.7
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=2519
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=3&fromValue=4566
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4%Cu, 0,5%Mg, 0,5%Mn pada komposisi standard. Paduan ini Mg ditingkatkan pada 

komposisi standard dari Al, 4,5%Cu, 1,5%Mg, 0,5%Mn dinamakan paduan 2024 

yang bernama Duralumin Super. 

1. Alumunium magnese alloy (seri 3xxx) 

Mn adalah unsur yang memperkuat Al tanpa mengurangi ketahanan korosi dan 

dipakai untuk membuat paduan yang tahan korosi. Paduan dalam seri ini tidak dapat 

dikeraskan dengan heat treatment. 

2. Alumunium silikon alloy (seri 4xxx) 

Paduan Al-Si sangat baik kecairannya, yang mempunyai permukaan yang sangat 

bagus, tanpa kegetasan panas, dan sangat baik untuk paduan coran. Sebagai tambahan, 

paduan ini memiliki ketahanan korosi yang baik, sangat ringan, koefisien pemuaian 

yang sangat kecil, dan sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Paduan seri 

ini non heat treatable. 

 

Tabel 2.2 Tabel macam macam aluminium dan kode penamaan 

Al paduan untuk 

dimesin  

Paduan jenis yang tidak 

dapat di perlakuan panas 

(non-heat treatable) 

1. Al murni ( seri 1000)  

2. Paduan Al-Mn (seri 3000)  

3. Paduan Al-Si (seri 4000)  

4. Paduan Al-Mg (seri 5000) 

Paduan jenis yang dapat 

di perlakuan panas (heat 

treatable) 

1. Paduan Al-Cu (seri 2000) 

2. Paduan Al-Mg-Si (seri 6000) 

3. Paduan Al-Zn (seri 7000) 

Al paduan untuk 

coran   

non-heat treatable alloy 1. Paduan Al-Si (Silumin)  

2. Paduan Al-Mg 

(Hydronarium) 

heat treatable alloy 1. Paduan Al-Cu (Lautal)  

2. Paduan Al-Si-Mg (Silumin, 

Lo-ex) 

 

2.1.2. Magnesium. 

Unsur magnesium adalah logam ringan putih abu-abu, dengan densitas dua 

pertiga dari densitas aluminium. 

Tabel 2.3. Tabel Sifat magnesium 

Titik lebur 650 oC 

Titik didih 1091 oC 
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Densitas 1.738 g/cm3 (suhu ruang), 1.584 g/cm3 

(titik lebur / saat cair) 

Pemuaian panas 24,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) 

Konduktivitas thermal 156 W/(m·K) 

Kekerasan 260  Mpa 

 

2.1.3. Abu Dasar Batubara yang telah di Electroless Plating  

Abu dasar batu bara yang telah di Electroless Plating berfungsi sebagai 

penguat dalam material komposit. Abu dasar batubara merupakan salah satu material 

keramik oksida yang tersusun lebih dari 70% Al2O3 , SiO2 dan Fe2O3 yang mempunyai 

angka kekerasan yang cukup tinggi dan mempunyai titik cair hingga diatas 2000 oC. 

Permasalahan utama pada pembuatan material komposit yang diperkuat dengan bahan 

keramik adalah sifat kebasahan (wettability). Maka dari itu untuk meningkatkan 

kebasahan pada permukaan partikel abu dasar batubara perlu ditambahkan Mg untuk 

bahan pembasahnya, dengan melalui proses pelapisan serbuk abu dasar batubara 

menggunakan metode electroless plating dengan bahan pengaktif Mg yang terlarut 

dalam larutan HNO3. Di dapat bahwa penguat Al2O3 pada proses electroless plating 

partikel Al2O3 dengan larutan elektrolit (HNO3+Al+Mg) dapat meningkatkan 

wettability dari Al2O3 dengan membentuk fasa spinel (MgAl2O4). 

2.1.3.1. Electroless Plating 

Electroless merupakan proses plating yang tidak menggunakan listrik dalam 

proses pelapisannya. Pelapisan yang terjadi karena adanya reaksi oksidasi dan reduksi 

pada permukaan barang, sehingga terbentuk lapisan logam yang berasal dari garam 

logam tersebut. Karena tidak menggunakan bantuan arus listrik dalam pertukaran 

elektron, proses pelapisan yang terjadi berjalan lebih lambat, sehingga untuk 

mempercepat pelapisan, temperatur proses harus tinggi, bisa mencapai 900 0C (Edi 

Santoso, et al, 2016). Berikut adalah gambar dari proses elektroless. 

 
Gambar 2.1. Proses electroless 
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Bahan untuk electroless plating adalah sebagai berikut :  

1. Abu Dasar Batubara (Bottom Ash) 

Abu dasar batu bara merupakan sisa dari hasil pembakaran batu 

bara pada pembangkit listrik. Abu dasar batu bara mempunyai titik lebur sekitar 

1300 °C dan mempunyai kerapatan massa (densitas), antara 2.0 – 2.5 g/cm3.  

 

2. Aluminium Oksida (Al2O3)  

 Aluminium oksida adalah sebuah senyawa kimia dari aluminium dan oksigen, 

dengan rumus kimia Al2O3. Nama mineralnya adalah alumina, dan dalam 

bidang pertambangan, keramik dan teknik material senyawa ini lebih banyak disebut 

dengan nama alumina. Aluminium oksida berperan penting dalam ketahanan logam 

aluminium terhadap perkaratan dengan udara. Logam aluminium sebenarnya amat 

mudah bereaksi dengan oksigen di udara. Aluminium bereaksi dengan oksigen 

membentuk aluminium oksida, yang terbentuk sebagai lapisan tipis yang dengan cepat 

menutupi permukaan aluminium. Lapisan ini melindungi logam aluminium dari 

oksidasi lebih lanjut. Beberapa alloy (paduan logam), seperti perunggu aluminium, 

memanfaatkan sifat ini dengan menambahkan aluminium pada alloy untuk 

meningkatkan ketahanan terhadap korosi.  

Tabel 2.4. Tabel sifat Aluminium oksida (Al2O3)  

Berat jenis (densitas) 3.987g/cm3 

Titik lebur 2,072 °C (3,762 °F; 2,345 K) 

Titik leleh 2,977 °C (5,391 °F; 3,250 K) 

Konduksivitas thermal 30 W·m−1·K−1 

 

3. Magnesium 

Unsur magnesium adalah logam ringan putih abu-abu, dengan densitas dua 

pertiga dari densitas aluminium. Untuk meningkatkan wettability matrik dan penguat 

pada material komposit maka pada proses electroless plating harus di tambahkan Mg 

dengan kadar 0.1 gram Karena dengan menambahkan mg maka akan menghasilkan 

fasa spinel MgAl2O4 atau oksida logam terutama MgAl2O4 (Edi Santoso, et al, 2016). 

Tabel 2.5. Tabel Sifat magnesium 

Titik lebur 650 oC 

Titik didih 1091 oC 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembakaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerapatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keramik
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_material
https://id.wikipedia.org/wiki/Korosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Alloy
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perunggu_aluminium&action=edit&redlink=1
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Densitas 1.738 g/cm3 (suhu ruang), 1.584 g/cm3 

(titik lebur / saat cair) 

Pemuaian panas 24,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) 

Konduktivitas thermal 156 W/(m·0K) 

Kekerasan 261  Mpa 

 

4. HNO3 

Senyawa kimia asam nitrat (HNO3) adalah sejenis cairan korosif yang tak 

berwarna. Asam nitrat murni (100%) merupakan cairan tak berwarna dengan berat 

jenis 1.522 kg/m³. Ia membeku pada suhu -42 °C, membentuk kristal-kristal putih, 

dan mendidih pada 83 °C. 

Tabel 2.6. Tabel Sifat HNO3 

Titik lebur -42 oC 

Titik didih 83 oC 

Densitas 1.51 g/cm3  

 

5. Serbuk Aluminium Murni 

Serbuk aluminium adalah aluminium yang mempunyai bentuk serbuk. 

Aluminium serbuk Ini awalnya diproduksi dengan cara mekanis menggunakan pabrik 

cap untuk membuat serpihan. Titik lebur serbuk aluminium adalah 660 ° C. Berikut 

ini adalah sifat sifat dari serbuk aluminium 

Tabel 2.7. Tabel sifat aluminium serbuk 

Titik didih  2467 0C 

Titik lebur  660 0C 

Densitas  2.70 g/cm3 (20 °C) 

 

2.2. Stir Casting  

Stir casting mekanis adalah metode pengecoran untuk pembuatan bahan 

komposit, di mana fase terdispersi dicampur dengan logam matriks cair dengan cara 

pengadukan mekanis. Stir Casting adalah metode fabrikasi keadaan cair paling 

sederhana dan paling hemat biaya (Shailesh Singh dkk, 2013). 

 

2.3. Homogenizing 

Homogenezing merupakan suatu proses pemanasan pada temperatur tinggi 

yang bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia dan memperbaiki sifat 

mampu pengerjaan panas yang umum dilakukan pada ingot hasil pengecoran. 

Penambahan temperatur pada proses homogenizing dapat meningkatkan kekerasan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
https://id.wikipedia.org/wiki/Korosi
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pada material aluminium komposit (M.Ginanjar Widodo Mukti dkk, 2018). 

Struktur butir akan meningkat setelah melalui proses homogenizing (Bo wang, et al, 

2015). 

 

2.4. Metode Pressing 

Metode pressing adalah suatu proses pembentukan dimana benda kerja di 

reduksi ketebalannya dengan penambahan berat dan temperature tertentu. 

 

2.5. Sifat Mekanik  (Kekerasan & Ketangguhan) 

1. Kekerasan 

Kekerasan pada material adalah ketahanan material terhadap gaya 

penekanan dari material lain yang lebih keras. Penekanan tersebut dapat berupa 

mekanisme penggoresan, identasi atau pantulan dari material terhadap suatu 

specimen uji. Salah satu pengujian kekerasan pada suatu benda uji adalah dengan 

menggunakan Rockwell. Skala yang umum dipakai pada pengujian  Rockwell adalah 

: 

Tabel 2.8. Skala kekerasan Rockwell 
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Untuk menentukan daya tahan material terhadap benda uji / specimen yang 

berupa bola baja ataupun intan yang ditekan pada permukaan material uji maka 

metode yang dipakai adalah metode Rockwell (Ika Wahyuni, et al, 2013) 

2. Ketangguhan (Metode Charpy) 

Uji impact adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar kekuatan material tersebut. Cara kerja alat uji impact adalah dengan memukul 

benda yang akan diuji kekuatannya dengan pendulum yang berayun. Pendulum 

tersebut ditarik hingga ketinggian tertentu lalu dilepas, sehingga pendulum tersebut 

memukul benda uji hingga patah. 

 

Gambar 2.2. Metode Charpy 

Rumus – rumus untuk menghitung harga Impact : 

Energi Impact (EI) : M.g. ℓ (cos β' – cos α ) 

Ket : 

EI : Energi Impact ( Joule)  

M : berat pendulum (kg) 

g : gaya gravitasi (m/s2) 

ℓ : panjang pendulum (m) 

β' : sudut pantul specimen dengan benda uji 

α : sudut awal posisi pendulum 

 

Harga Impact (HI) : 
𝐸𝐼

𝐴
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   HI : Harga impact (Joule/mm2) 

   EI : Energi Impact ( Joule) 

   A : Luas benda uji (mm2) 

 

Menurut (Bo WANG, et al, 2015) kekerasan aluminium paduan AA5052 

setelah perlakuan homogenisasi, menurun dari 61 HV ke 57 HV. Sementara itu 

meningkat dengan cepat dengan meningkatkan reduksi penampang benda kerja. Ini 

berarti bahwa ada pengerasan yang jelas selama proses pembentukan. Namun, 

kekerasan meningkat sedikit dari HV 97 menjadi HV 99, ketika reduksi penampang 

benda kerja meningkat dari 75% menjadi 87%, masing-masing. Karena reduksi 87%, 

kekerasannya mendekati HV 100 hampir dua kali lipat dari paduan aluminium AA 

5052 yang dihomogenisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat 

ditingkatkan dengan mereduksi penampang atau ketebalan benda kerja. Alasannya 

adalah bahwa dengan meningkatnya reduksi penampang maka kepadatan dislokasi 

meningkat sehingga kekerasan meningkat. Menurut (Nur Kamilah Yusuf, 2017) 

mengepres material aluminium AA6061 dengan variasi temperatur 430oC, 480oC, 

530oC, kekerasan material akan naik seiring dengan meningkatnya temperatur pres 

dengan hasil 7.88 – 10.28 HV akan tetapi ketangguhannya berkurang. Menurut (A. I. 

Rudskoy, et al, 2014) meneliti sifat mekanik material komposit aluminium-carbon 

nanofiber yang dipres dengan temperatur 480 0C – 980 0C, kekerasan material 

komposit aluminium-carbon nanofiber yang dipres dengan pengepresan panas 

hasilnya 80% lebih tinggi dari aluminium murni dengan besar kekerasannya 58 HB, 

ini dikarenakan ukuran butir mengecil seiring dengan meningkatnya temperatur pres. 

Menurut (Agung Setyo Darmawan, et al, 2018) meneliti tentang reduksi tebal 

material kuningan paduan antara tembaga (Cu) dan seng (Zn), kekerasan benda kerja 

akan semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya reduksi tebal benda kerja, 

kejadian ini dikarenakan semakin tinggi reduksi tebal benda kerja maka bentuk butir 

akan menjadi lebih rata karena deformasi. Menurut (G. N. Lokesh, et al, 2014) 

material komposit yang dibuat dengan proses pembentukan pada empat reduksi 

berbeda yaitu 20%, 40%, 60% dan 80%. Hasilnya menunjukkan semakin besar 

reduksinya maka porositas akan menurun dan kekerasan, kekuatan tarik dan 

ketahanan aus akan naik, Karena mikrograf optik menunjukkan distribusi seragam 

partikel flyash dan struktur butiran lebih halus seiring dengan meningkatnya reduksi 

benda kerja. Menurut (Bayu Ardyanto dan Harjo seputro, 2019) meneliti tentang 

pengaruh variasi reduksi ketebalan benda kerja (5%, 10%, 15%) dan temperatur benda 

kerja (100 0C, 110 0C, 120 0C), kekerasan akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya reduksi ketebalan benda kerja fenomena ini dikarenakan pada material 

terjadi pengerasan regang. 
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2.6 . DTA (DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS) 

Thermal analysis merupakan teknik untuk mengkarakterisasi sifat material 

yang dipelajari berdasarkan respon material tersebut terhadap temperatur. Untuk 

menentukan sifat termo-fisiknya metode yang biasa digunakan salah satunya 

adalah differential thermal analysis (DTA). Dalam bidang metalurgi dan ilmu 

material kegunaan dari DTA ini adalah untuk mempelajari transisi fasa yang terjadi 

dibawah pengaruh atmosfer, temperatur, laju pemanasan atau pendinginan 

Differential thermal analysis adalah analisis termal yang menggunakan 

referensi sebagai acuan perbandingan hasilnya, material referensi ini biasanya 

material inert. Sampel dan material referensi dipanaskan secara bersamaan dalam satu 

dapur. Perbedaan temperatur sampel dengan temperatur material referensi direkam 

selama siklus pemanasan dan pendinginan. 

DTA melibatkan pemanasan atau pendinginan dari sampel pengujian dan 

sampel referensi dibawah kondisi yang identik saat dilakukan perekaman dalam 

berbagai perbedaan temperatur antara sampel dan referensi. Perbedaan temperatur ini 

lalu di plot berdasarkan waktu atau temperatur.      

 

Gambar 2.3. Gambar skematis DTA 

Berikut ini adalah contoh dari Perilaku termal (DTA) serbuk alumina transisi 

γ Al2O3, untuk tingkat pemanasan yang berbeda menurut (Samir Lamaori, et al, 

2016) 
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Gambar 2.4. Kurva DTA serbuk Al2O3 hingga 16000C untuk tingkat 

pemanasan yang berbeda 

 
Gambar 2.5. Urutan transformasi gibbsite (Al (OH) 3) ke α -A12O3 

 

Selama siklus pemanasan antara ambien dan 16000C, itu kurva 

mengungkapkan bahwa: 

 Untuk laju pemanasan 50C / menit, titik A, B dan C, tiga puncak eksotermis 

dari fase transformasi alumina transisi diamati. Puncak pertama di sekitar 

8000C terkait dengan transformasi γ Al2O3 ke - δ Al2O3, yang kedua di 

sekitar 10800C adalah karena δ Al2O3 → - θAl2O3 transformasi dan 

akhirnya puncak ketiga di 11500C ke transformasi θ Al2O3 → α Al2O3 

phase. 

 Untuk laju pemanasan 100C dan 200C / mnt, hanya transformasi fase  θ 

Al2O3 → α -Al2O3 yang muncul. Mereka masing-masing mulai dari 12170C 
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(Titik E) dan 12400C (titik F). Hasil kami sesuai dengan diagram Weffer dan 

Misra. Pergeseran dalam puncak transformasi θ Al2O3 → α Al2O3 untuk 

ketiga laju pemanasan juga diamati. Laju pemanasan terendah mengurangi 

suhu α Al2O3. Transformasi tampaknya lebih progresif, dengan puncak yang 

lebih besar dan kurang intens daripada untuk tingkat pemanasan yang lebih 

tinggi. 

 

Menurut (Jakir Hossain, et al, 2018) meneliti tentang komposit karbon hitam 

dan fenol formaldehida dibuat dengan proses pressing pada suhu yang berbeda (180 

°C, 200 °C, 220 °C); tekanan (100 kN, 150 kN, 200 kN, 250 kN), stabilitas thermal 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan beban penekanan dikarenakan 

peningkatan penggabungan karbon dan penurunan massa yang tersisa selama suhu 

pemanasan dari 50.20% menjadi 60.04%. 

 

2.7. Rekristalisasi Dinamis 

Dynamic recrystallization adalah jenis proses rekristalisasi. Rekristalisasi 

dinamik berlangsung pada rentang regangan selama deformasi yang berkenaan 

dengan kondisi steady state aliran tegangan. Pada baja karbon yang mengalami proses 

canai, peran rekristalisasi dinamik ini dapat dikatakan kecil. Hal ini berdasarkan 

bahwa regangan kritis yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi steady state aliran 

tegangan sangat besar. Nukleus dari rekristalisasi ini akan terbentuk bila regangan 

kritis (εc) tercapai, tetapi aliran tegangan tidak menurun pada titik ini dimana tegangan 

masih naik sampai nilai regangan puncak (εp), setelah beberapa fraksi rekristalisasi 

terjadi dan penurunan efek strain hardening menurun akibat adanya recovery dan 

rekristalisasi dinamik. Perubahan struktural dari material akan menyebabkan 

meningkatnya densitas dislokasi dan energi yang tersimpan hingga meningkatkan 

recovery dan rekristalisasi dinami. Pada saat recovery dinamik, dislokasi tersusun 

kembali ke batas bagian butir. Dynamic recrystallization memainkan peran penting 

dalam ukuran butir setelah pembentukan termal logam. Butir menjadi halus dan juga 

mengontrol sifat mekanik (Weiwei Ren, et al, 2018) 
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Gambar 2.6. bentuk butir material dengan perilaku rekristalisasi dinamis 

 

Adanya perilaku rekristalisasi dinamis dipengaruhi oleh stacking fault energy 

(SFE) atau biasa di sebut kesalahan susunan butir pada material. Semakin rendah 

kesalahan susunan butir pada suatu material, maka semakin besar pemisahan antara 

dislokasi parsial dan luas dari kesalahan susun. 

 

Gambar 2.7. (a) struktur Kristal FCC; (b) kesalahan susunan FCC. 

Dari gambar 2.7 dapat dijelaskan bahwa untuk struktur FCC, urutan bidang 

atom adalah ABC ABC ABC. Namun karena adanya SFE, Slip telah terjadi antara 

lapisan A dan B, menggerakkan setiap lapisan atom di atas bidang slip satu jarak 

identitas ke kanan. Urutan penumpukan kemudian menjadi ABC A C AB.  

Setiap material memiliki SFE yang berbeda beda dan perilaku yang berbeda 

beda. Di bawah ini adalah tabel tentang proses restorasi dinamis yang beroprasi 

selama deformasi panas 
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Tabel 2.9. proses restorasi dinamis yang beroprasi selama deformasi panas 

Mekanisme perilaku 

material 

Material  Stacking fault energy 

(SFE) 

Rekristalisasi dinamis 

(DRX) 

Au, Cu, Ni, Pb, austenitic 

Fe, and their alloys 

Rendah ke mediun 

Pemulihan dinamis 

(DRV) 

Al, Mg, ferritic iron, and 

their alloys 

Tinggi 

 

Tabel 2.10. Rentang pengoperasian DRX dan DRV selama deformasi plastis 

Processing conditions Stacking fault energy (SFE) of material 

Low to Medium High 

Hot Working (T > 0.4/0.5 

Tm ) 

discontinuous dynamic 

recrystallization (dDRX) 

continuous dynamic 

recrystallization (cDRX) 

Warm/cold deformation 

(T < 0.4/0.5 Tm ) 

cDRX cDRX 

 

discontinuous dynamic recrystallization (dDRX) adalah perilaku dimana 

butir tidak terbentuk selama deformasi suhu tinggi. Sedangkan continuous dynamic 

recrystallization (cDRX) adalah perilaku yang memunculkan butir butir yang baru 

dan kemudian mengganti mikrostruktur awal (Taku Sakai dkk, 2014). 

Menurut (Taku Sakai, et al, 2014) ketika material yang memiliki perilaku 

dinamis diberikan suhu yang tinggi maka jumlah butirnya meningkat dan 

kekerasannya akan berkurang. (Zhiqiang Hu, et al, 2020) bahwa ukuran butir 

material yang mempunyai perilaku rekristalisasi dinamis meningkat seiring dengan 

meningkatnya suhu deformasi. Menurut (X. H. Fan, et al, 2014) rekristalisasi dinamis 

adalah salah satu mekanisme deformasi untuk paduan Al-Mg-Si yang dikerjakan 

melalui proses pengerjaan panas. Dimana butir akan membesar dan memanjang ketika 

di berikan suhu dan di deformasi. Menurut (Taku Sakai, et al, 2014) ketika material 

yang memiliki perilaku dinamis diberikan suhu yang tinggi maka jumlah butirnya 

meningkat dan kekerasannya akan berkurang. Menurut (William D. Callister & 

David G Rethwisch, 2014) setelah proses rekristalisasi dinamis material menjadi 
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lebih lembut dan lebih ulet. Menurut (Muhammad Imran dkk, 2017) Proses 

rekristalisasi dinamis digunakan dalam proses pembentukan panas industri untuk 

mengontrol struktur mikro dan sifat dari suatu material. Menurut (Andrey Belyakov 

dkk, 2012) proses rekristalisasi dinamis menghasilkan mikrostruktur baru yang dapat 

meningkatkan ketangguhan impak namun mengorbankan pengerasan butir. Menurut 

(Zhiqiang Hu, et al, 2020) Perilaku Rekristalisasi Dinamis bertujuan untuk 

mendapatkan struktur mikro yang optimal dalam hal sifat, seperti kekuatan, daktilitas, 

ketangguhan impak, dan stabilitas termal. Menurut (Weiwei Ren, et al, 2018)  dengan 

meningkatnya suhu deformasi, pergerakan batas butir rekristalisasi meningkat. Suhu 

tinggi mengurangi kepadatan dislokasi dan menghambat nukleasi rekristalisasi 

dinamis. 

 

2.8. Proses Pengerjaan Panas (Hot Working Proses) 

 Hot working adalah salah satu proses pembentukan dengan menggunakan 

metode memanaskan benda kerja sampai di atas suhu rekristalisasi, kemudian 

diberikan gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang diinginkan. Deformasi 

dilakukan pada suhu yang cukup tinggi agar rekristalisasi dapat terjadi. Rekristalisasi 

adalah suatu proses dimana butir yang terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang 

tidak terdeformasi yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk dalamnya, atau 

perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada suhu krisis sehingga terbentuknya 

struktur butiran baru melalui tumbuhnya inti dengan pemanasan. Temperatur material 

harus lebih besar dari 0,4/0.5Tm di mana Tm adalah titik lebur dalam derajat Kelvin. 

Pekerjaan panas tidak hanya menghasilkan penurunan energi yang diperlukan 

untuk mendeformasi logam dan meningkatkan kemampuan logam terdeformasi tanpa 

adanya retak pada material tersebut, Suhu kerja panas membantu dalam mengurangi 

ketidak homogenan kimiawi dari struktur coran. Perubahan-perubahan dalam struktur 

dari kerja panas ini menghasilkan peningkatan daktilitas dan ketangguhan pada 

kondisi cetakan. Material dapat mengalami perilaku rekristalisasi dinamis akibat 

proses pengerjaan panas dimana butir butir baru akan tumbuh dan peningkatan 

kepadatan dislokasi pada butir yang tumbuh karena deformasi lebih lanjut. Pada 

material yang mempunyai perilaku rekristalisasi dinamis maka mikrostruktur yang 

sering terjadi selama pengerjaan panas pada suhu dan laju regangan yang berbeda 

ditunjukkan pada Gambar 2.6. Hasilnya ukuran butir meningkat diringi dengan 

penurunan laju regangan. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan suhu deformasi 

dapat menurunkan laju regangan. 
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Gambar 2.8. struktur mikro material baja dengan Mn yang tinggi pada pengerjaan 

panas.(a) pada suhu 10730K. (b) Pada suhu 12230K. (c) Pada suhu 13230K. 

Menurut (Siahaan E dkk, 2019) semakin menurunnya kekerasan ketika 

reduksi ketebalan benda kerja semakin tinggi dikarenakan adanya porositas pada 

material tersebut. Menurut (Zhiqiang Hu, et al, 2020) bahwa ukuran butir material 

yang mempunyai perilaku rekristalisasi dinamis meningkat seiring dengan 

meningkatnya suhu pada proses pengerjaan panas. Menurut (A. Suslova dkk, 2014) 

semakin meningkatnya temperatur pada pengerjaan panas maka ukuran butir akan 

meningkat, dengan meningkatnya butir pada material maka thermal shock fatigue 

resistance akan menurun, kekuatan mekaniknya juga akan menurun, namun 

kekasaran permukaan dan daktilitasnya meningkat. Menurut (Nur Kamilah Yusuf, 

2017) mengepres material aluminium AA6061 dengan variasi temperatur 430oC, 

480oC, 530oC, kekerasan material akan naik seiring dengan meningkatnya temperatur 

pres dengan hasil 7.88 – 10.28 HV akan tetapi ketangguhannya berkurang. Menurut 

(A. I. Rudskoy, et al, 2014) meneliti sifat mekanik material komposit aluminium-

carbon nanofiber yang dipres dengan temperatur 480 0C – 980 0C, kekerasan material 

komposit aluminium-carbon nanofiber yang dipres dengan pengepresan panas 

hasilnya 80% lebih tinggi dari aluminium murni dengan besar kekerasannya 58 HB, 

ini dikarenakan ukuran butir mengecil seiring dengan meningkatnya temperatur pres. 

Menurut (Jakir Hossain, et al, 2018) meneliti tentang komposit karbon hitam dan 

fenol formaldehida dibuat dengan proses pressing pada suhu yang berbeda (180 °C, 

200 °C, 220 °C); tekanan (100 kN, 150 kN, 200 kN, 250 kN), stabilitas thermal akan 



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

22 

 

meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan beban penekanan dikarenakan 

peningkatan penggabungan karbon dan penurunan massa yang tersisa selama suhu 

pemanasan dari 50.20% menjadi 60.04%. Menurut (Agung Setyo Darmawan, et al, 

2018) meneliti tentang reduksi tebal material kuningan paduan antara tembaga (Cu) 

dan seng (Zn), kekerasan benda kerja akan semakin meningkat seiring dengan 

semakin besarnya reduksi tebal benda kerja, kejadian ini dikarenakan semakin tinggi 

reduksi tebal benda kerja maka bentuk butir akan menjadi lebih rata karena deformasi. 

Menurut (G. N. Lokesh, et al, 2014) material komposit yang dibuat dengan proses 

pembentukan pada empat reduksi berbeda yaitu 20%, 40%, 60% dan 80%. Hasilnya 

menunjukkan semakin besar reduksinya maka porositas akan menurun dan kekerasan, 

kekuatan tarik dan ketahanan aus akan naik, Karena mikrograf optik menunjukkan 

distribusi seragam partikel flyash dan struktur butiran lebih halus seiring dengan 

meningkatnya reduksi benda kerja. Menurut (Bayu Ardyanto dan Harjo seputro, 

2019) meneliti tentang pengaruh variasi reduksi ketebalan benda kerja (5%, 10%, 

15%) dan temperatur benda kerja (100 0C, 110 0C, 120 0C), kekerasan akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya reduksi ketebalan benda kerja fenomena ini dikarenakan 

pada material terjadi pengerasan regang.  

 

 


