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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena kami berhasil menyelesaikan Diktat 

Mata Kuliah METALURGI (MKK 2013) yang diajarkan pada Program Studi 

Teknik Mesin (PSTM) Fakultas Teknik Universitas Udayana. 

Diktat Mata Kuliah METALURGI dengan jumlah SKS sebesar 2 SKS 

ini merupakan salah  satu mata kuliah yang diwajibkan untuk diikuti oleh 

mahasiswa Jurusan Teknik Mesin setelah mahasiswa menempuh mata 

kulliah Pengetahuan Material Teknik. Ditempuh mahasiswa pada 

semester II. Penulisan diktat ini dimaksudkan sebagai pelengkap bahan  

kuliah sehingga dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami 

materi perkuliahan yang diberikan  pada saat tatap muka.  

Diktat ini terdiri dari beberapa bab yang membahas Logam dan 

Struktur Mikro, Cacat Kristal Logam, Deformasi dan Rekristalisasi, 

Transformasi Fase, Diagram Besi-Karbida, Diagram TTT-CCT, 

Hardenability, Heat Treatment, Surface Treatment dan Klasifikasi Baja. 

Yang sebagian besar materi dalam diktat ini berhubungan langasung 

dengan bidang Teknik Mesin.  

Mengingat bahwa fungsi  diktat ini hanya sekedar membantu dalam 

mengikuti perkuliahan, hendaknya mahasiswa tidak meningggalkan 

textbook/ buku acuan yang dianjurkan. 

Disadari bahwa  diktat ini masih jauh dari sempurna, maka penulis 

selalu mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan diktat ini. 

Semoga Diktat ini bermanfaat bagi semua pihak. Kepada pihak-pihak 

yang telah membantu kelancaran penyusunan diktat ini, kami ucapkan 

banyak terima kasih 

Bukit Jimbaran, Januari 2017 

Penyusun 

  



DAFTAR ISI 

 

Cover   ...............................................................................................  i 

Kata Pengantar  .................................................................................  ii 

Daftar Isi  ........................................................................................... iii 

 

Bab I   Logam dan Struktur Mikro 

1.1. Logam  ........................................................................................  1 

1.2. Besi dan Baja .............................................................................  5 

1.3. Logam Bukan Besi  .....................................................................  26 

1.4. Material Bukan Logam  ...............................................................  37 

 

Bab II  Cacat Kristal Logam 

2.1. Cacat Logam  ..............................................................................  42 

2.2. Jenis-Jenis Cacat Kristal  ............................................................  44  

2.3. Manfaat Cacat Kristal  .................................................................  53 

 

Bab III Deformasi dan Rekristalisasi 

3.1. Deformasi  ..................................................................................  56 

3.2. Kristalisasi  .................................................................................  60 

 

Bab IV  Diagram Besi-Besi Karbida  

4.1.  Diagram Besi-Besi Karbida  ........................................................ 53 

4.2.  Struktur mikro dan hubungannya dengan sifat mekanik  ........... 55 

 

Bab V Hardenability  ..........................................................................  60 

 

Bab VII  Hardenability 

 

Bab VIII  Heat Treatment 



 

Bab IX  Surface Treatment 

 

Bab X  Klasifikasi Baja 

 

Daftar Pustaka  ..................................................................................  iv 

 

 

 

  



BAB  I 

LOGAM DAN STRUKTUR MIKRO 

 

1.1. Logam  

Logam adalah material teknik yang telah lama dan sangat banyak di 

gunakan dalam berbagai bidang. Dalam bidang enjinering, logam 

merupakan material yang paling mendominasi dari bahan-bahan teknik 

lainnya, sebagai bahan yang paling utama dalam pembuatan mesin. 

Dalam bidang ilmu material kita harus mengerti unsur-unsur yang 

terkandung di dalam logam tersebut sehingga akan mempengaruhi sifat 

dan prilaku logam tersebut. 

Pengetahuan tentang logam (metalurgi) baik yang mengandung besi (ferro) 

dan bukan besi (non ferro). meliputi Sifat-sifatnya, proses pembentukan 

dan proses pengujiannya.  

 

1.1.1. Pengertian Logam (Ferro) 

Logam ferro adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran 

unsur karbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan 

yang mempunyai 2 sifat yang berbeda dengan besi dan karbon maka 

dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam adalah elemen kerak 

bumi (mineral) yang terbentuk secara alami. Jumlah logam diperkirakan 

4% dari kerak bumi. Logam dalam bidang keteknisian adalah besi. 

Biasanya dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan, pipa-pipa, alat-

alat pabrik dan sebagainya. 

Contoh dari logam yang sudah memiliki sifat-sifat penggunaan teknis 

tertentu dan dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup adalah besi, 

tembaga, seng, timah, timbel nikel, aluminium, magnesium. Selanjutnya 

mulai berkembang logam-logam lain bagi penggunaan khusus dan 

paduan, seperti emas, perak, platina, iridium, wolfram, tantal, 



molybdenum, titanium, vokalt, anti monium (metaloid), khrom, 

vanadium, beryllium, dan lain-lain. 

Secara umum sifat-sifat logam diklasifikasikan antara lain : 

 

a. Sifat Kimia  

Secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan  

 

Keelektronegatifan, yaitu kecenderungan melepas elektron 

membentuk ion positif. Jadi, sifat logam tergantung pada energi 

ionisasi. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur- unsur logam 

cenderung melepaskan elektron (memiliki energi ionisasi yang kecil), 

sedangkan unsur-unsur bukan logam cenderung menangkap elektron 

(memiliki keelektronegatifan yang besar). Sesuai dengan 

kecenderungan energi ionisasi dan keelektronegatifan, maka sifat 

logam-nonlogam dalam periodik unsur adalah:  

1. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logam berkurang, 

sedangkan sifat nonlogam bertambah. 

2. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam bertambah, 

sedangkan sifat nonlogam berkurang. 

Jadi, unsur-unsur logam terletak pada bagian kiri-bawah sistem 

periodik unsur, sedangkan unsur-unsur nonlogam terletak pada 

bagian kanan-atas. Batas logam dan nonlogam pada sistem periodik 

sering digambarkan dengan tangga diagonal bergaris tebal, 

sehingga unsurunsur di sekitar daerah perbatasan antara logam 

dan nonlogam itu mempunyai sifat logam sekaligus sifat nonlogam. 

Unsur-unsur itu disebut unsur metaloid. Contohnya adalah boron 

dan silikon. Selain itu, sifat logam juga berhubungan dengan 

kereaktifan suatu unsur. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-

unsur logam pada sistem periodik unsur makin ke bawah semakin 

reaktif (makin mudah bereaksi) karena semakin mudah melepaskan 



elektron. Sebaliknya, unsur-unsur bukan logam pada sistem 

periodik makin ke bawah makin kurang reaktif (makin sukar 

bereaksi) karena semakin sukar menangkap elektron. Jadi, unsur 

logam yang paling reaktif adalah golongan IA (logam alkali) dan 

unsur nonlogam yang paling reaktif adalah golongan VIIA (halogen) 

(Martin S. Silberberg, 2000). 

 

Titik Leleh dan Titik Didih, Berdasarkan titik leleh dan titik didih 

dapat disimpulkan sebagai berikut : Dalam satu periode, titik cair dan 

titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan IVA, kemudian 

turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur 

golongan VIIIA. Dalam satu golongan, ternyata ada dua jenis 

kecenderungan: unsur-unsur golongan IA – IVA, titik cair dan titik 

didih makin rendah dari atas ke bawah; unsur-unsur golongan VA – 

VIIIA, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. 

 

b. Sifat Fisik 

Titik Leleh Dan Titik Didih 

Sifat fisik logam yang pertama yaitu logam-logam cenderung memiliki 

titik leleh dan titik didih yang tinggi karena atom-atom logam terikat 

oleh ikatan logam yang kuat. Untuk mengatasi ikatan tersebut, 

diperlukan energi dalam jumlah yang besar. 

Kekuatan ikatan berbeda antara logam yang satu dengan logam yang 

lain tergantung pada jumlah elektron yang terdelokalisasi pada lautan 

elektron, dan pada susunan atom-atomnya. Logam-logam golongan 1 

seperti natrium dan kalium memiliki titik leleh dan titik didih yang 

relatif rendah karena tiap atomnya hanya memiliki satu elektron 

untuk dikontribusikan pada ikatan, tetapi ada hal lain yang 

menyebabkan hal ini terjadi yaitu unsur-unsur golongan 1 tersusun 

dengan tidak efektif (terkoordinasi 8), karena itu tidak terbentuk 



ikatan yang banyak seperti kebanyakan logam. Unsur-unsur golongan 

1 memiliki ukuran atom yang relatif besar (berarti bahwa inti jauh dari 

elektron yang terdelokalisasi) yang juga menyebabkan lemahnya 

ikatan. 

 

Daya Hantar Listrik 

Sifat fisik logam yang kedua yaitu memiliki daya hantar listrik yang 

baik, yang disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak 

bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, 

elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke 

seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah 

sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. 

 

Daya Hantar Panas 

Sifat fisik logam yang ketiga yaitu memiliki daya hantar panas yang 

baik. Daya hantar panas disebabkan adanya elektron valensi yang 

dapat bergerak bebas. Bila bagian tertentu dari logam dipanaskan, 

maka elektron-elektron pada bagian logam tersebut menerima 

sejumlah energi sehingga energi kinetisnya bertambah dan 

gerakannya makin cepat. Elektron-elektron yang bergerak dengan 

cepat tersebut menyerahkan sebagian energi kinetisnya kepada 

elektron lain sehingga seluruh bagian logam menjadi panas dan naik 

suhunya. 

 

Dapat Ditempa, Dibengkokkan Dan Ditarik. 

Oleh karena elektron valensi logam mudah bergerak dalam Kristal 

logam, maka elektron-elektron tersebut mengelilingi ion logam yang 

bermuatan positif secara simetris, karena gaya tarik antar ion logam 

dan elektron-elektron valensi sama ke segala arah. Ikatan dalam kisi 

kristal logam tidak kaku seperti kristal senyawa kovalen, sebab dalam 



kisi kristal logam tidak terdapat ikatan terlokalisasi. Karena daya tarik 

setiap ion logam bermuatan positif terhadap elektron valensi sama 

besarnya, maka suatu lapisan ion logam bermuatan positif dalam kisi 

kristal mudah bergeser. Jika ikatan logam putus, maka akan segera 

terbentuk ikatan logam yang baru. Oleh karena itu, sifat fisik 

logam dapat ditempa menjadi lempeng yang sangat tipis, dapat ditarik 

menjadi kawat yang halus atau dibengkokkan. 

 

Sifat Mengkilap 

Bila cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron 

valensi yang mudah bergerak tersebut tereksitasi (elektron berpindah 

dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih 

tinggi). Ketika elektron tereksitasi tersebut kembali pada keadaan 

dasarnya, maka energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu (di 

daerah cahaya tampak) akan dipancarkan kembali. Peristiwa ini dapat 

menimbulkan sifat fisik logam yang khas yaitu mengkilap. 

 

 

c. Sifat Mekanik  

Sifat mekanik logam adalah suatu sifat terpenting karena sifat 

mekanik logam menyatakan kemampuan suatu logam untuk 

menerima beban atau gaya dari luar tanpa mengalami kerusakan 

pada logam tersebut.Beberapa sifat-sifat mekanik antara lain: 

 

Kekuatan (Strength) [N/mm3, kg/mm2, lb/in2] 

Merupakan kemampuan suatu bahan untuk menerima tegangan 

tanpa menyebabkan bahan tersebut patah. Kekuatan ada beberapa 

macam tergantung pada jenis beban yang bekerja. Contohnya:  

kekuatan tarik,tekan, geser, torsi, dan kekuatan lengkung. 

 



Kekerasan (Hardness) [BHN, VHN, HRc] 

Kekerasan adalah kemampuan suatu material untuk menerima 

penetrasi benda runcing, goresan, kikisan tanpa mengalami 

deformasi. 

 

Kekenyalan (Elasticity) [%] 

Kekenyalan merupakan kemampuan suatu bahan untuk menerima 

tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan 

bentuk (deformasi). 

 

Plastisitas (Plasticity) [%] 

Merupakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi 

platis (permanen) tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. 

Mekanisme yang mempunyai plastisitas yang tinggi dikatakan sebagai 

material yang ulet (ductile), sedangkan material yang mempunyai 

plastisitas rendah dikatakan sebagai material yang getas (brittle). 

 

Ketangguhan (Toughness) [kg/mm] 

Merupakan kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa 

mengakibatkan terjadinya kerusakan. 

 

Kekakuan (stiffness) 

Kemampuan suatu bahan untuk menerima tegangan atau beban 

tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk (deformasi) atau 

defleksi. 

 

Kelelahan (Fatigue) [siklus] 

Merupakan kecenderungan bahan untuk patah apabila menerima 

tegangan berulang-ulang yang besarnya jauh dibawah batas 

kekakuan elastisitas.  



Mulur (Creep) [siklus] 

Menyatakan kecenderungan logam mengalami deformasi platis yang 

besarnya merupakan fungsi waktu saat menerima beban yang 

besarnya tetap. 

 

 

Factor yang mempengaruhi sifat mekanik: 

1. Kadar karbon 

Semakin tinggi kadar karbon maka kekerasan akan semakin tinggi 

namun akan menjadi rapuh. Kandungan karbon ini juga 

mempengaruhi  keuletan, ketangguhan, maupun sifat mampu mesin. 

 

2. Unsur kimia 

Penambahan unsur kimia pada baja dapat mempengaruhi sifat 

mekaniknya. Pembebanan karbon pada logam akan  membuat logam 

semakin keras tapi rapuh. Unsur kimia yang dapat bersenyawa antara 

lain: 

a. Nikel untuk meningkatkan. 

- Meningkatkan kekuatan dan kekerasan. 

-  Meningkatkanketahanan terhadap korosi. 

-  Meningkatkankeuletan dan tahan gesek. 

b.  Chromium, untuk 

-  Menambah kekerasan baja. 

-  Membentuk karbida. 

-  Menambah keuletan, sehingga baik untuk pegas. 

 

3. Ukuran butir 

Ukuran butir pada baja sangat berpengaruh. Ukuran butir yang besar 

dan homogen membuat baja mempunyai sifat yang ulet. Sedangkan 



untuk ukuran butir yang kecil dan tidak homogen maka baja tersebut 

akan bersifat kaku dan keras. 

 

4. Fasa dan struktur 

Fasa dapat mempengaruhi sifat mekanik logam, karena pada tiap-tiap 

fasa pada logam memiliki struktur mikro sendiri dengan sifat 

mekanik, fisik dan kimia yang  berbeda-beda,  misalnya fasa 

martensite memiliki sifat-sifat keras, rapuh, magnetic dengan nilai 

kekerasan 650-700 BHN. Jadi dapat dikatakan fasa martensite 

memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada ferrite. Logam yang 

memiliki struktur yang teratur mempunyai sifat mekanik yang lebih 

baik dibandingkan dengan logam yang strukturnya tidak teratur 

sebab tegangan dalam yang timbul lebih besar. Tegangan didalam 

berbanding terbalik dengan sifat mekanik. 

 

5. Cacat 

Cacat terjadi kemungkinan besar selama proses pertumbuhan kristal 

atau pada proses heat treatment (perlakuan panas). Cacat ini 

dibedakan menajdi cacat titik, cacat garis, cacat bidang, dan cacat 

ruang. Cacat yang terjadi pada logam menyebabkan kerusakan pada 

struktur logam misalnya terjadinya kekosongan (vacancy), sisipan dan 

slip. Kerusakan ini menyebabkan menurunnya sifat mekanik logam. 

 

6. Endapan 

Reaksi pengendapan merupakan kebalikan dari reaksi pelarutan yang 

terjadi akibat proses pendinginan. Pengendapan terjadi bila logam 

didinginkan sampai daerah suhu dan fasa setelah larut yang 

dipengaruhi laju waktu pendinginan. Pada laju waktu pendinginan 

cepat terjadi endapan serta fasa dan pada laju pendinginan lambat 



dapat terjadi endapan dua fasa sehingga pengendapan yang terjadi 

berpengaruh pada sifat mekanik logam. 

 

Mengenai sifat mekanik ini, dikenal 2 macam pembebanan, yaitu: 

1.  Pembebanan statik 

Yaitu pembebanan yang sifatnya statik atau besarnya tetap atau 

berubah-ubah dengan sangat lambat. 

2.  Pembebanan dinamik 

Yaitu pembebanan yang besarnya beban berubah-ubah atau dinamis. 

 

 

 

1.2. Besi dan Baja 

Besi 

Besi adalah logam putih seperti perak, dapat di poles, keras, dapat 

ditempa, dapat dilengkungkan, dan bersifat magnetik. Besi adalah unsur 

yang sangat stabil dan merupakan unsur terbanyak kedelapan di bumi 

ini setelah Silikon, juga merupakan unsur logam terbanyak ketiga pada 

lapisan kulit bumi setelah Aluminium dan Silokon. Bijih besi yang banyak 

dikenal diantaranya Magnetite (Fe3O4), Hermanite (Fe2O3), Siderite 

(FeCO3), Pirite (FeS2). 

Proses pengolahan bijih besi yang terkenal adalah proses Tanur sembur 

(blast furnace), dinamakan demikian sebab konstruksinya berupa silinder 

tinggi yang mencapai 30 meter dan dilengkapi dengan alat penyembur 

panas. Bijih besi ditambah kokas dan kapur dimasukan ke dalam tanur, 

lalu penyembur panas mulai dinyalakan yang menyebabkan panas tinggi 

terjadi dalam tanur (bisa mencapai 17000C) sehingga kokas akan terbakar 

dan bijih besi akan tereduksi serta terbentuk gas Karbon Monoksida yang 

keluar melalui cerobong asap tanur. 

                Fe2O3 + 3C         <--------->     2 Fe + 3 CO 



Penambahan kapur dimaksudkan sebagai pembersih dengan menyerap 

kotoran-kotoran yang ada membentuk slag. Besi cair yang telah bebas 

kotoran biasanya dicetak menjadi bongkahan-bongkahan Besi (cast Iron). 

 

Baja 

Yang membedakan Baja (Steel) dari Besi (Iron) adalah kandungan 

Karbonnya. Baja diproduksi dari paduan Besi dan Karbon dengan 

penghilangan kadar karbonnya sampai dibawah 1,7 %. Dari kandungan 

Karbon ini dikenal istilah Baja Karbon rendah dengan kandungan Karbon 

0,05-0,30%, biasa di sebut mild steel, mempunyai kekuatan sedang 

dengan sifat mudah di tempa, penggunaannya untuk pembuatan bodi 

mobil, rangka/tubuh kapal, pipa, konstruksi bangunan dan jembatan. 

Baja Karbon sedang (medium carbon steel), dengan kandungan Karbon 

0,25-0,6 % sifatnya sulit untuk di bengkokkan, di las atau di potong 

dengan kekuatan lebih tinggi dari mild steel, cocok digunakan dalam 

kebutuhan pemakaian konstan yang tinggi dan ketahanan akibat 

hempasan yang kuat seperti yang dibutuhkan pada komponen mesin. 

Baja karbon tinggi (high carbon steel) dengan kandungan Karbon 0,6-

1,6%, sifatnya sangat keras dan kuat, biasa disebut tool steel. Selain Baja 

Karbon dikenal juga istilah alloy steel/baja paduan yang mempunyai 

tujuan untuk menaikkan sifat mekanik baja (kekerasan, keliatan, dan 

kekuatan tariknya), menaikkan sifat baja agar tahan terhadap panas 

(biasanya disebut baja tahan panas bila tahan tanpa leleh pada syhu 

6500C, di mana sifat ini di dapat dari kandungan Chrom, Nikel dan 

Karbon yang cukup tinggi) dan untuk meningkatkan daya tahan baja 

terhadap reaksi kimia (oksidasi dan reduksi) yang terkenal dengan nama 

baja tahan karat/stainless steel. 

 

Proses pembuatan baja yang terkenal diantaranya dengan proses Open 

Hearth Furnace, Basic Oxygen Furnace, dan Electric Arc furnace. Dalam 



pembuatan Baja yang harus diperhatikan adalah penambahan unsur-

unsur logam, dan penghilangan gas dan unsur-unsur non logam yang 

tidak diinginkan. Perbaikan sifat keliatan (ductility) dapat dilakukan 

dengan penambahan unsur Niobium, Vanadium, atau Aluminium dengan 

kadar maksimal 0,05 %. Perbaikan sifat tahan panas dan tahan korosi 

dicapai dengan penambahan Chrom (Cr), Nikel (Ni) dan Molybdenum (Mo). 

Penghilangan gas dimaksudkan agar baja terhindar dari sifat getas. Gas-

gas yang terjadi dalam pembuatan baja yaitu Oksigen, Nitrogen dan 

Sulphur yang dapat dihilangkan dengan penambahan Deoxidant yaitu 

Silocon atau Mangan. Hal ini disebabkan Silicon dapat menghambat dan 

mengikat perkembangan gas dalam leburan baja. Sedangkan unsur-

unsur non logam yang harus dibatasi dalam produk baja adalah Sulphur 

dan Posphor, tingginya kedua unsur tersebut bisa menurunkan keliatan 

(ductility) baja dan kemungkinan retak pada sambungan las, untuk 

mencegahnya dibatasi kadarnya tidak boleh melebihi 0,05 %. 

 

Stainless Steel 

Baja tahan karat adalah paduan besi dengan minimal 12% Chromium. 

Jadi tanpa tambahan apapun perpaduan Besi dengan 12% Chromium 

bisa disebut Stainless Steel. Komposisi ini membentuk thin protective 

layer Cr2O3. Proses pembuatan baja tahan karat melalui 2 tahap, pertama 

menggunakan sistem electric arc furnace untuk melelehkan scrap dan 

ferro alloy berkarbon tinggi sebagai bahan murah sumber krom, lalu 

lelehannya disempurnakan dengan proses yang menggunakan alat Argon 

Oxygen Decarburizer (AOD), dengan proses kedua ini akan 

menghilangkan kandungan Karbon dan pegotor lainnya. 

 

Baja tahan karat dapat dibedakan sesuai sesuai struktur mikronya yaitu: 

baja tahan karat martensitic, ferritic, dan austenitic. 



Baja tahan karat martensitic mengandung 13% Chrom, mempunyai sifat 

mudah leleh dan sesuai untuk lingkungan korosif ringan seperti untuk 

pembuatan pipa, saluran air atau pelindung turbin. 

Baja tahan karat ferritic, tipenya yang terkenal yaitu 316 dibuat dari 18% 

Chrom dan 2 % Molybdenum. Cocok untuk lingkungan korosif terutama 

terhadap bahan kimia asam nitrat, biasa dipakai dalam komponen-

komponen dalam industry kimia. 

Baja tahan karat austenitic, tipenya yang terkenal 302 (18 % Cr, 8% Ni), 

tipe 410 (12% Cr), tipe 430 (17 % Cr). Sesuai untuk lingkungan yang 

mengandung garam tinggi, biasa untuk pembuatan baling-baling kapal. 

 

Analisis Kimia Stainless Steel 

Berdasarkan table British Standard 1449:1983, ASTM A 176, ASTM A 

240, dan ASTM A 580, analisa kimia yang dibutuhkan untuk klasifikasi 

Stainless Steel adalah analisa Carbon, Silicon, Mangan, Posphor, 

Sulphur, Chrom, dan Nikel yang rinciannya sebagai berikut: 

 

Analisa kadar Chromium dengan metode Titrimetri Oksidasi Persulfat 

Residu Chrom dioksidasi ketingkat valensi VI (dikhromat) dengan 

Ammonium Persulfat) dengan AgNO3 sebagai katalis dan Kalium 

Permanganat sebagai indicator. Kelebihan KMnO4 dihilangkan dengan 

mendidihkan dengan NaCl. Setelah dingin, dikhromat yang terbentuk 

dititrasi dengan larutan Ferro Ammonium Sulfat berlebih dan 

kelebihannya dititrasi kembali dengan KMnO4, reaksi, 

Reaksi oksidasi: 

3 (NH4)2S2O8+3 H2O -------> 3 (NH4)2SO4+3 H2SO4+3(O) 

6 AgNO3+3(O)+3 H2O --------> 3 Ag2O2+6HNO3 

2 Cr(NO3)3+3 Ag2O2+6HNO3+H2O ------->H2Cr2O7+ 6 HNO3+6 AgNO3 

2 Cr(NO3)3+3(NH4)2S2O8 ------->3(NH4)2SO4+6HNO3 + 3H2SO4 + H2Cr2O7 

 



Reaksi Titrasi: 

6 Fe2++Cr2O72-+14H+------>2Cr3++6 Fe3++7H2O 

5 Fe2++MnO4-+8 H+ ------> Mn2++5 Fe2++4H2O 

 

Tekhnik Analisanya sampel Stainless steel dilarutkan dengan aqua regia 

dan HClO4sampai menjadi residu, lalu residu dilarutkan dengan HNO3 

dan mulai dilakukan proses oksidasi dengan menggunakan AgNO3, 

(NH4)2S2O8, dan KMnO4. Setelah reaksi oksidasi selesai larutan dititrasi 

dengan FAS 0,2 N sampai berlebih, kelebihan FAS lalu di Titrasi kembali 

dengan KMnO4. 

 

Analisa kadar Nikel dengan metode pengendapan Ni-Dimetilglioksima 

Ion nikel diendapkan dengan Dimetilglioksima dalam suasana basa lemah 

Ammonia membentuk endapan Nikel-Dimetilglioksima yang berwarna 

merah. Untuk menghilangkan gangguan ion lain ditambahkan asam 

tartrat. Endapan yang terbentuk disaring dengan cawan kaca masir G4. 

Dari bobot sebelum dan sesudah pemanasan cawan kaca masir G4 dapat 

dihitung kadar Nikelnya, reaksi: 

        Ni2+ + 2 C4H8N2O2 -------> Ni(C4H7N2O2)2 + 2H+ 

 

Analisa kadar Silokon dengan metode penguapan HF 

Silikat tidak dapat dilarutkan dengan asam kuat manapun termasuk 

dengan aqua regia. Silikat hanya dapat dilarutkan dengan HF. Dari bobot 

sebelum dan sesudah sampel diuapkan dengan HF dapat dihitung kadar 

Silokonnya, reaksi: 

        SiO2 + 4 HF -------> SiF4  + 2 H2O 

 

 

 



Analisa kadar Phosphor dengan metode Pembentukan Kompleks 

Molybdenum Biru 

Ammonium Molybdat yang ditambahkan bereaksi dengan Phospor 

membentuk heterpoly phospomolibdat. Lalu senyawa ini direduksi 

dengan Hydrazin Sulfat membentuk kompleks Molybdenum biru yang 

dapat di baca pada Spektrofotometer UV/Vis pada panjang gelombang 

650 nm, reaksi: 

HPO42-+3NH4++12MoO42-+23 H+ ------>(NH4)3[P(Mo3O10)4] + 12 H2O 

(NH4)3[P(Mo3O10)4]+Hydrazin ------->[Mo2O3,MoO4,MoO2] 

 

Analisa kadar Cu, Mn, Mo dengan metode AAS 

Sampel didekstruksi dulu dengan aqua regia, residu dilarutkan dengan 

air bidest lalu diukur dengan alal AAS dengan lampu katoda yang sesuai 

 

Analisa kadar Carbon dan Sulphur 

Dapat menggunakan alat khusus seperti C&S Determinator Leco CS-444 

dengan prinsip sampel stainless steel dibakar pada suhu tinggi sehingga 

membentuk CO2 dan SO2 yang dapat terukur pada detector infra red alat 

tersebut. 

 

  

 

1.3. Logam Bukan Besi 

Logam non ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak 

mengandung unsur besi (Fe). Logam non ferro murni kebanyakan tidak 

digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena 

biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. 

Kecuali logam non ferro murni, platina, emas dan perak tidak dipadukan 

karena sudah memiliki sifat yang baik, misalnya ketahanan kimia dan 

daya hantar listrik yang baik serta cukup kuat, sehingga dapat digunakan 



dalam keadaan murni. Tetapi karena harganya mahal, ketiga jenis logam 

ini hanya digunakan untuk keperluan khusus. Misalnya dalam teknik 

proses dan laboratorium di samping keperluan tertentu seperti perhiasan 

dan sejenisnya. 

Logam non fero juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan 

tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Dari jenis logam non ferro berat yang 

sering digunakan uintuk paduan baja antara lain, nekel, kromium, 

molebdenum, wllfram dan sebagainya. Sedangkan dari logam non ferro 

ringan antara lain: magnesium, titanium, kalsium dan sebagainya. 

Logam-logam nonferro dan paduannya tidak diproduksi secara besar-

besaran seperti logam besi, tetapi cukup vital untuk kebutuhan industri 

karena memiliki sifat-sifat yang tidak ditemukan pada logam besi dan 

baja. 

 Sifat-sifat Logam Bukan Besi 

Kebanyakan logam bukan besi tahan terhadap korosi (air atau 

kelembaban), misalnya: zat magnesium, tahan terhadap korosi dalam 

lingkungan udara biasa, akan tetapi di dalam air laut, ketahan terhadap 

korosinya dibawah ketahanan baja biasa. 

Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin berat suatu logam bukan 

besi, maka makin baik daya tahan nya terhadap korosi dan salah satu 

sifat atau ciri khas logam bukan besi adalah: berat jenis nya, oleh karena 

itu, dibawah ini dapat dilihat tabel yang menunjukkan berat jenis & titik 

cair logam. 

Pemilihan paduan tertentu tergantung pada banyak hal, antara lain 

kekuatan, kemudahan dalam pemberian bentuk, berat jenis, harga bahan 

baku, upah pembuatan dan penampilannya. Dari table 2.1. diperlihatkan 

perbandingan berat jenis berbagai logam bukan besi. Kebanyakan logam 

bukan besi tahan terhadap korosi (air atau kelembaban). Secara umum 

semakin berat suatu logam bukan besi semakin baik daya tahan 

korosinya. Pengecualian pada aluminium, pada permukaan nya 



terbentuk suatu lapisan oksida yang dapat melindungi logam aluminium 

tersebut dari korosi selanjutnya. 

Warna asli dari logam bukan besi, yaitu kuning, abu-abu, perak, dan lain 

sebagainya, termasuk teknik pewarnaan, seperti: anodisasi pada 

aluminium, dapat menambah nilai estetika logam-logam tersebut. 

Pada umum nya, logam non-besi mempunyai daya hantar listrik lebih 

baik dibandingkan dengan besi, sebagai contoh: tembaga, mempunyai 

daya hantar listrik 5,3 kali lebih baik dibandingkan besi, sedang kan 

aluminium, 3,2 kali lebih baik. Demikian juga hal nya dengan titik cair, 

titik cair logam bukan besi berkisar antara 327 0C s/d 1800 0C, namun 

untuk penuangan, biasanya suhu nya dinaik kan antara 200 0C s/d 

315 0C diatas suhu titik cair nya. Umum nya logam bukan besi, agak sulit 

untuk dilas, sedangkan kemampuan terhadap pengecoran, permesinan 

dan pembentukan, berbeda-beda, misalnya: ada logam yang dapat 

mengalami pembentukan dengan pengerjaan dingin, namun ada pula 

yang tidak mungkin untuk dibentuk dalam keadaan dingin. 

 Proses Peleburan 

Logam bukan besi tidak ditemukan sebagai logam murni dialam 

bebas, biasanya masih ter- ikat sebagai oksida dengan berbagai 

macam kotoran-kotoran yang membentuk bijih-bijih. Ada beberapa 

tahapan untuk mengolah bijih logam bukan besi, yakni: 

– tahap penghalusan mineral 

– tahap pencucian 

– tahap pemisahan antara logam dengan kotoran 

– tahap peleburan 

Kadang-kadang, tahap proses peleburan menjadi lebih sulit, misal nya 

karena bijih tembaga, timah hitam dan seng, hanya di dapat di suatu 

daerah tertentu saja, atau bahkan disuatu daerah dijumpai campuran 

dari 21 jenis bijih logam bukan besi. 

 Dapur Peleburan 



Pada mula nya, Tanur Tinggi dengan kapasitas kecil, digunakan untuk 

melebur tembaga, timah dan beberapa unsur lain nya. Didalam tanur 

bahan baku dicampur dengan kokas, kemudian di tiupkan udara 

untuk mempercepat proses pembakaran. Karena tiupan udara nya 

cukup cepat (kencang), maka ukuran kokas, maupun bijih tidak boleh 

lebih kecil dari 1 cm. Saat proses peleburan berlangsung, 

ditambahkanfluks untuk memperoleh logam yang lebih murni, 

sekaligus untuk mengurangi kekentalan (viskositas) terak cair. 

Dapur-dapur yang umum digunakan untuk melebur logam bukan 

besi, biasanya dari jenis reverberasi. Penambahan fluks (pembentuk 

terak), bertujuan untuk mengurangi oksidasi, dimana biasanya dapur 

di lengkapi oleh alat tadah uap maupun tadah debu. Biasanya, 

disamping menggunakan dapur peleburan, digunakan juga dapur 

pemanggang untuk meng-oksidasi bijih dari mineral sulfida, gas 

oksidasi dihembuskan melalui kisi dan mengenai bijih, sedangkan 

dapur pemanggang digunakan untuk memurnikan tembaga dan seng. 

 Pembuatan Aluminium (Al) 

Bijih bauksit merupakan salah satu sumber pembentukan aluminium 

yang cukup ekonomis, yang bila di Indonesia, banyak terdapat di 

daerah Bintan dan Kalimantan. Untuk menambang bauksit, 

dilakukan dengan penambangan terbuka, setelah bauksit di 

haluskan, kemudian di cuci dan dilakukan pengeringan, baru 

kemudian bauksit mengalami pemurnian menjadi oksida 

aluminium atau alumina. 

Untuk memperoleh aluminium murni, biasanya digunakan Proses 

Bayern (Karl Josef Bayer), yaitu: bauksit halus dan kering, 

dimasukkan ke dalam pencampur (mixer), diolah dengan NaOH yang 

bila bereaksi dengan bauksitdibawah pengaruh tekanan dan suhu 

diatas titik didih nya, akan menghasilkanAluminat Natrium yang dapat 

larut. Biasanya setelah proses selesai, tekanan di dalam dapur 



dikurangi dan ampas yang terdiri dari oksida besi tak larut, silikon, 

titanium dan kotoran-kotoran lain nya, ditekan melalui saringan dan 

dikumpulkan agak disamping. Kemudian, cairan yang mengandung 

alumina dalam bentuk aluminat natrium, dipompakan ke luar dan 

dimasukkan kedalam sebuah tangki pengendapan. Didalam tangki 

tersebut, diberi tambahan kristal hidroksida aluminium yang halus, 

yang kemudian berubah menjadi inti kristalisasi, sementara itu kristal 

hidroksida aluminium akan terpisah dari larutan, kemudian 

dilakukan penyaringan dan dipanaskan sampai suhu nya mencapai 

980 C. 

 Proses Bayern  

Melalui proses elektrolisa, alumina akan berubah menjadi oksigen dan 

logam aluminium. Jalan nya proses elektrolisa adalah: alumina murni 

dilarutkan pada cairan criolit (natrium aluminium fluorida) di dalam 

dapur elektrolit yang besar atau disebut sel reduksi. Arus listrik 

kemudian dialirkan pada campuran melalui elektroda karbon, logam 

aluminium di endapkan pada katoda karbon yang berada di dasar sel. 

Panas akibat aliran listrik digunakan untuk memanaskan isi sel, 

sehingga akan selalu cair, dengan demikian alumina dapat 

ditambahkan secara terus menerus (disebut: proses kontinu). Pada 

saat-saat tertentu, aluminium cair di keluarkan dari sel dan dipindah 

kan ke dalam dapur penampung untuk kemudian di murnikan atau 

bisa juga digunakan untuk keperluan paduan, setelah itu baru di 

tuangkan ke dalam cetakan ingot, untuk kemudian diolah lebih lanjut. 

Biasanya, untuk menghasilkan 1 kg aluminium, dibutuhkan 2 kg 

alumina, sedangkan untuk mendapat kan 2 kg alumina, diperlukan 4 

kg bauksit, 0,6 kg karbon, criolit dan bahan-bahan lain nya serta 

sekitar 8 kWh energi listrik (berlaku secara linier). 



Paduan Al diklasifikasikan dlam berbagai standar oleh berbagai 

negara di dunia. Saat inin klasifikasi yang sangat terkenal dan 

sempurna adalah standar Aluminium Associatoion di Amerika (AA) 

yang didasarkan atas standar terdahulu dari Alcoa (Aluminium 

Company Of America). 

Aplikasi aluminium sebagai bahan bangunan gedung, antara lain: 

 berbentuk batangan dengan berbagai macam profil penampang. 

Setiap batangnya tersedia dengan panjang 6 meter, bentuk dan 

ukuran profil sangat bervariasi secuai dengan kegunaannya dalam 

konstruksi antara lain ; profil-profil batang untuk kusen, profil-

profil batang untuk rangka daun pintu, untuk konstruksi kusen 

dan daun jendela, untuk tiang / rangka dinding partisi (penyekat 

ruang), untuk Rolling door, untuk Folding gate, dan sebagainya. 

 Berbentuk pita/pelat tipis dengan lebar tertentu tersedia dalam 

bentuk gulungan (rol), biasanya untuk bahan awning dan krei. 

 Juga bentuk-bentuk profil khusus seperti Handle daun pintu dan 

profil khusus lainnya. 

 

 

 Pembuatan Magnesium (Mg) 

Air laut yang biasanya mengandung 1300 ppm magnesium, 

direaksikan dengan kapur (kulit kerang yang dibakar pada suhu 

1320 0C). Hasil reaksi kimia antara kapur dengan air laut, akan 

menghasilkan endapan Mg(OH)2 .Endapan kental yang mengandung 

sekitar 12 % Mg(OH)2  ini kemudian di saring, sehingga akan 

bertambah pekat, baru kemudian di reaksikan dengan CHCl dan 

menghasilkan MgCl2. Setelah melalui tahapan filtrasi dan 

pengeringan, konsentrasi MgCl2 akan meningkat menjadi sekitar 68 

%, yang berbentuk butiran-butiran  kemudian dipindahkan ke dalam 

sel elektrolisa yang berukuran 100 m3 dan beroperasi pada suhu 



sekitar 700 0C. Elektroda grafit akan berfungsi sebagai anoda dan pot 

nya sendiri berfungsi sebagai katoda. Akibat di aplikasikan nya arus 

listrik sebesar 60.000 Amp, maka MgCl2 akan terurai, dan logam 

magnesium terapung diatas larutan. Setiap pot akan dapat 

menghasilkan sekitar 550 kg logam Mg dalam satu hari yang 

kemudian dituang kedalam cetakan ingot, dimana setiap ingot 

mempunyai berat 8 kg. 

Hasil sampingan dari proses ini adalah: gas klorida yang kemudian 

dapat digunakan untuk mengubah Mg(OH)2  menjadi MgCl2. 

Aplikasi pada bahan konstruksi sebagai papan dinding magnesium 

oksida bahan oksida, ramah lingkungan dan kontruksi bangunan 

tahan api. 

 Pembuatan Tembaga 

Chalcopiri”t adalah bijih tembaga, merupakan campuran 

antara Cu2S dan  CuFeS2     yang di peroleh dari hasil tambang di 

bawah permukaan tanah. Gambar berikut adalah proses mebuat nya: 

Alur proses yang ditunjukkan pada gambar diatas adalah dimulai dari 

bijih chalcopirit, digiling dan dicampur dengan batu kapur serta 

bahan fluks silika. Setelah tepung bijih dipekatkan, lalu dipanggang, 

sehingga terbentuk campuran FeS, FeO, SiO2, dan CuS. Campuran 

inilah yang disebut: “Kalsin”. Kalsin kemudian di lebur dengan batu 

kapur sebagai fluks nya di dalam Dapur Reverberatory, tujuan nya 

untuk melarutkan besi (Fe) di dalam terak, sisanya adalah Tembaga-

Besi yang disebut “matte” di tuangkan kedalam konverter. 

Dengan menghembuskan udara kedalam konverter untuk selama 4 

s/d 5 jam, maka kotoran-kotoran teroksida dan besi akan membetuk 

terak yang pada saat-saat tertentu, dikeluarkan dari konverter. 

Karena panas oksidasi cukup tinggi, maka muatan akan tetap cair 

yang akhir nya dapat merubah sulfida-tembaga menjadi oksida-

tembaga atau yang dikenal dengan nama: sulfat. Bila kemudian aliran 



udara dihentikan, maka oksida kupro akan bereaksi dengan sulfida 

kupro yang akan membentuk tembaga blisterdan dioksida belerang. 

Tembaga blister dengan tingkat kemurnian     antara 98 % s/d 99 % 

ini kemudian dicor menjadi slab untuk kemudian di olah secara 

elektolitik menjadi tembaga murni. 

Aplikasi tembaga dalam dalam kontruksi semakin banyak digunakan. 

Selain arsitektur tradisional elem dekoratif, seperti atap, trim kusen, 

tembaga mulai digunakan di dindig depan bangunan dan peletakkan 

komunikasi intra house. Tembaga sangat berharga sebagai bahan 

untuk pipa panas, gas, dan air. Pipa tembaga tidak menimbulkan 

korosi. 

 Pembuatan Timah Hitam 

Gambar diatas menunjukkan kompleksitas dari pembuatan timah 

hitam, dimana konsentrat timah hitam yang hanya mengandung (65 

s/d 80) % Pb, harus di panggang terlabih dahulu untuk 

menghilangkan sulfida-sulfida. Sebelum dilakukan proses sintering, 

maka batu kapur, bijih besi, pasir dan terak dicampur dengan 

konsentrat timah, akibat sinter, oksida sulfur akan menguap dan di 

tampung untuk diolah menjadi asam sulfat , kemudian dimasukkan 

kedalam tanur tinggi dengan bahan bakar kokas. Gas dan debu tanur 

tinggi ini masih mengandung klorida kadmium yang kelak dapat 

diolah tersendir untuk menjadi kadmium murni. Muatan yang ada di 

dalam tanur tinggi di sebut: bullion yang kemudian di dros, 

menghasilkan dross tembaga yang akan terapung dan mengikat 

belerang, sehingga memudahkan pemisahan tembaga dan dross. 

Setelah diperoleh timah cair, maka kemudian di alirkan ke 

dalam dapur pelunakan (ketel desilverisasi) agar timah cair 

teroksidasi. Didalam dapur pelunakan, akan terjadi terak yang 

mengandungantimon dan arsen. Kedalam   ketel  yang berisi timah 

cair tersebut, di tambahkan seng dan emas, tujuan nya, agar bila 



perak masih ada, maka akan bisa larut bersama-sama dengan seng, 

dimana kemudian uap nya ditampung untuk menghasilkan seng 

padat. Cairan yang tersisa, diolah secara elektrolisa untuk 

menghasilkan emas dan perak. Timah cair yang ada didalam ketel 

dimurnikan terlebih dahulu, baru kemudian dicampur dengan soda 

api, sehingga seng akan terpisah.  Hal ini dilakukan dengan cara 

menginjeksikan pancaran timah panas kedalam ruang vakum, akibat 

nya seng akan menguap. Pada akhirnya, kotoran-kotoran yang masih 

ada bercampur dengan timah, dipisahkan secara kimia, sehingga 

diperoleh timah cair murni, yang kemudian dicor menjadi timah ingot 

dengan berat standard 25 kg atau 90 kg. 

 Pengecoran Logam Bukan Besi 

Terdapat sedikit perbedaan antara pengecoran logam bukan besi dan 

pengecoran besi, walau pun cetakan nya secara umum, alat-alat 

perkakas yang digunakan praktis sama. Pasir yang digunakan 

biasanya lebih halus, sebab benda kerja yang akan di cetak, umum 

nya lebih kecil dan selalu diingin kan suatu permukaan yang rata. 

Untuk pengecoran besi, maka syarat pasir cetak nya harus yang tahan 

panas, tetapi pada logam bukan besi, tidak perlu terlalu tahan panas, 

sebab suhu pengecoran nya lebih rendah. Dapu kowi dengan sumber 

panas minyak atau kokas ataupun gas, sering digunakan untuk 

melebur logam bukan besi. 

Bila diperlukan pengendalian suhu yang lebih akurat, maka dapat 

menggunakan beberapa jenis dapur, antara lain: dapur tahanan 

listrik, busur tak langsung atau dapur induksi. 

Dengan menggunakan dapur listrik, biasanya sangat sesuai untuk 

tujuan penelitian ataupun untuk suatu instalasi yang berkapasitas 

relatif tidak besar. 

Paduan tembaga yang banyak digunakan atau pemakaian nya adalah: 

kuningan dan perunggu. Kuningan adalah merupakan paduan 



antara tembaga danseng dengan kadar seng nya bervariasi anatara 10 

% sampai dengan 40 %. Sifat-sifat mekanik paduan, seperti: 

kekuatan, kekerasan dan ke uletan, akan meningkat se iring dengan 

meningkatnya persentase seng, namun bila kadar seng nya melebihi 

40 %, maka umum nya akan terjadi penurunan kekuatan, dan pada 

saat peleburan, seng akan sangat mudah menguap. 

Dengan menambah unsur timah sebanyak 0,5 % sampai dengan 5 %, 

maka akan menjadikan paduan lebih mampu untuk di mesin 

(machinability yang baik). 

Kuningan sebagai bahan hasil paduan tembaga dan seng, banyak 

sekali dugunakan di industri, sebab selain kuat, penampilan nya 

bagus, daya tahan terhadap korosi sangat tinggi serta bila diperlukan, 

relatif mudah untuk di rol, di tuang dan bahkan di ekstrusi.  Biasanya 

digunakan sebagai engsel pintu. 

Perunggu adalah paduan antara tembaga dengan unsur-unsur lain 

nya, seperti: timah putih, mangan dan beberapa elemen-elemen lain 

nya sebagai unsur-unsur tambahan. Unsur-unsur tambahan ini, 

dapat meningkatkan kekerasan, kekuatan dan daya tahan terhadap 

korosi dari perunggu. 

Tembaga, sering digunakan sebagai salah satu unsur dasar paduan, 

sebab bila tembaga diatas 8%, dapat menambah kekuatan dan 

kekerasan bahan. 

Paduan aluminium yang mengandung unsur silikon, akan memiliki 

sifat cor yang baik sekali, sekaligus menambah daya tahan terhadap 

korosi yang lebih baik. 

Magnesium sebagai unsur paduan dasar, akan meningkatkan sifat 

mampu mesin yang lebih baik, hasil pengecoran yang lebih halus dan 

juga dapat meningkatkan daya tahan terhadap korosi. Keistimewaan 

yang lain dari magnesium ini adalah: massa jenis nya yang rendah 



(kurang lebih dua per tiga massa jenis aluminium atau seper empat 

dari massa jenis logam ferrous). 

Mangan, bila digunakan dalam jumlah yang kecil, akan meningkatkan 

ketahanan logam ferrous terhadap air garam. 

Bahan yang menggunakan magnesium sebagai paduan nya, banyak 

diguakan untuk membuat peralatan-peralatan portabel, di industri-

industri pesawat terbang dan konstruksi-konstruksi lain yang 

mengutamakan material ringan (teknologi ruang angkasa). 

 Paduan Aluminium 

Paduan aluminium banyak dipakai dalam industri yang dapat dibagi 

dalam dua golongan utama: 

a) Wrought alloy: dibuat dengan jalan rooling, (paduan tempa)forming, 

drawing, forging dan press working. 

b) Casting alloy: dibuat berdasarkan pengecoran (paduan tuang) 

Paduan aluminium tempa mempunyai kekuatan mekanik yang 

tinggi mendekati baja. 

Paduan ini dibedakan lagi berdasarkan: 

 Dapat di heat treatment 

 Tak dapat di heat treatment 

Paduan aluminum yang tak dapat di heat treatment yaitu Al – Mn 

(1,3% Mn) dan Al – Mg Mn (2,5% Mg dan 0,3% Mn), memiliki kekuatan 

mekanik yang tinggi, ductil, tahan korosi dan dapat dilas.Paduan 

aluminium tuang merupakan paduan yang komplek dari aluminium 

dengan tembaga, nikel, besi, silikon dan unsur lain. 

Duraluminium (dural) adalah paduan Al – Cu – Mg, dimana Mg dapat 

ditambahkan (meningkatkan kekuatan, dan ketahanan korosi) dan 

begitu juga dengan penambahan Si & Fe.Komposisi ducal : 2,2-5,2% 

Cu, diatas 1,75 % Mg, di atas 1% Si,diatas 1% Fe, dan diatas 1% Mn. 

Paduan aluminium yang terdiri dari 8-14% Si disebut silumin. Paduan 

aluminium dengan (10 – 13% Si & 0,8% Cu) dan (8 -10% Si, 0,3% Mg 



& 0,5% Mn)mempunyai sifat-sifat dapat dituang dengan baik dan 

tahan korosi serta ductile. 

 Paduan Magnesium 

Sifat-sifat mekanik magnesium terutama memiliki kekuatan tarik 

yang sangat rendah. Oleh karena itu magnesium murni tidak dibuat 

dalam teknik.Paduan magnesium memiliki sifat-sifat mekanik yang 

lebih baik serta banyak digunakan Unsur-unsur paduan dasar 

magnesium adalah aluminium, seng dan mangan.Penambahan AI 

diatas 11%, meningkatkan kekerasan, kuat tarik dan fluidity 

(keenceran) Panambahan seng meningkatkan ductility (perpanjangan 

relatif dan castability (mampu tuang) . 

Penambahan 0,1 – 0,5 % meningkatkan ketahanan 

korosi.Penambahan sedikit cerium, zirconium dan baryllium dapat 

membuat struktur butir yang halus dan meningkatkan ductility dan 

tahan oksidasi pada peningkatan suhu.Ada dua kelomnok besar 

magnesium paduan a) Wrought alloy : (0,3% Al, 1,3% – 2,5% Mn ) dan 

(3 – 4% Al, 0,6% Zn & 0,5% Mn).b) casting allay : (5 – 7% Al, 2 – 3% Zn 

& 0,5% Mn) dan (8 % Al, 0,6 % Zn & 0,5 % Mn). 

 Paduan Tembaga 

Ada dua kelompok besar yaitu : brass dan bronze Brass (kuningan) 

Paduan tembaga dan seng dinamakan brass. Penambahan sedikit 

timah, nikel, mangan, aluminium, dan unsur-unsur lain dalam 

paduan tembaga seng dapat mempartinggi kekerasan dan kekuatan 

serta tahan korosi (special – brass).Bronze (perunggu) . 

Paduan tembaga dan timah dengan penambahan sedikit aluminium, 

silikon, mangan, besi dan beryllium disebut bronze.Dalam prakteknya 

yang paling banyak digunakan adalah perunggu dengan 25 – 30% Sn. 

Wrought bronze, terdiri dari paling tinggi 6% Sn dan casting bronze 

lebih dari 6% Sn.Special bronze, yaitu paduan dengan dasar tembaga 

dicampur Ni,Al, Mn, Si, Fe, Be dll. Aluminium bronze, terdiri dari 4 – 



11% Al, mempunyai sifat-sifat mekanik yang tinggi dan tahan korosi 

serta mudah dituang. 

Bronze dengan penambahan besi dan nikel memiliki kekuatan 

mekanik yang tinggi, tahan panas, digunakan untuk fitting dapur dan 

bagian-bagian mesin yang permukaannya bersinggungan dengan 

metal, yaitu perunggu dengan penambahan seng.Phosphor bronze 

terdiri dari – 95% Cu, 5% Sn dan 0,2% P, di gunakan untuk saringan 

kawat, koil dan pegas pelat.Silikon bronze, memiliki sifat-sifat 

mekanik yang tinggi, tahan aus dan anti korosi dan mudah dituang 

maupun dilas. Beryllium bronze, memiliki sifat mekanik yang tinggi 

tahan koros, tahan aus dan ductil, daya hantar panas/listrik 

yang tinggi.Monel, komposisinya 31% Cu, 66% Ni, 1,35% Fe, 0,9% dan 

0,12% C sifat tertarik bagus dan ductil, tahan korosi dalam air lautan 

Iarutan kimia. 

 Paduan Cetak-Tekan (Die casting) 

Untuk proses cetak tekan dapat digunakan berbagai jenis paduan 

bukan besi. Urutannya adalah seng, aluminium, magnesium, 

tembaga, timah dan tin. Selanjutnya logam-logam tersebut dapat 

dibagi lagi menjadi paduan suhu rendah dan paduan suhu tinggi. 

Logam dengan suhu tuang dibawah 5500C, seperti seng, tin dan timah 

digolongkan sebagai logam suhu rendah. Paduan suhu rendah 

mempunyai beberapa keuntungan antara lain biaya produksi dan 

biaya pemeliharaan die yang rendah. 

Dengan meningkatkan suhu, daya tahan erosi dan daya ketahanan 

terhadap “heat Checking” (retak halus) dari die yang terbuat dari baja 

paduan, harus ditingkatkan. Kerusakan yang mungkin dialami die 

menjadi hambatan utama untuk pemakaian paduan suhu tinggi. 

Faktor lain yang menentukan pilihan logam ialah erosi dan aksi dari 

logam cair pada unsur-unsur mesin dan die. Aksi logam meningkat 

dengan naiknya suhu, selain itu setiap logam mempunyai 



karakteristik tersendiri. Aluminium bersifat merusak logam ferrous, 

oleh karena itu logam ini tidak dilebur dalam mesin cetak tekan. 

Paduan tembaga tidak pernah dilebur di dalam mesin, selain itu 

pemilihan bahan dilakukan berdasarkan sifat mekanik, massa, 

kemampuan permesinan, ketahanan korosi, penyelesaian permukaan 

dan biaya. 

 Paduan Seng 

Lebih dari 75% produk cetak tekan terdiri dari paduan seng. Logam 

ini mudah dicetak, permukaan bersih dan rata, daya tahan korosi baik 

dan biaya murah. Dikenal seng komersial dengan 99,99% seng, sering 

disebut “special high grade”. Untuk cetak-tekan diperlukan logam 

murni karena unsur-unsur seperti timah, cadmium dan tin dapat 

menyebabkan kerusakan pada cetakan dan cacat sepuh (aging 

defects). Unsure paduan lainnya aluminium, tembaga, dan 

magnesium, hanya dapat ditambahkan dalam jumlah kecil saja. 

Susunan dua paduan seng standar untuk cetak-tekan dapat dilihat 

pada. Kedua paduan hamper sama (kecuali kadar Cu-nya) dan dapat 

saling dipertukarkan. Aluminium dengan kadar 4%, meningkatkan 

sifat mekanik paduan, selain itu, mencegah larutnya Fe. Tembaga 

meningkatkan kekuatan tarik, keuletan dan kekerasan. Magnesium, 

kadar umumnya <0,04% dapat menstabilkan benda coran. 

Paduan seng banyak digunakan dalam industry otomotif dan untuk 

mesin cuci, pembakar minyak, lemari es, radio, gramafon, televise, 

mesin kantor, meteran parker, alat-alat, dan sebagainya. 

 Paduan Timah 

Timah murni cair pada suhu 327,40C dan bila dicampur dengan 16% 

antimonium titik cairnya menurun menjadi 2400C. Sb (antimonium) 

merupakan paduan utama dan ditambahkan sebanyak 9,25-16%. 

Sifatnya mengeraskan dan mengurangi penyusutan. Timah murah 

dan mudah dicetak akan tetapi sifat mekaniknya kurang baik. Timah 



dan paduannya untuk bantalan ringan, pemberat/beban, bagian dari 

aki, pelindung radiasi sinar X dan sebagai bahan tahan korosi 

 

 

1.4. Bukan logam 

a) Keramik 

Keramik sebagai bahan teknik tidak hanya meliputi bahan-bahan 

yang terbuat dari tanah liat atau sebangsanya. Keramik sebagai 

bahan teknik terdiri dari berbagai fase yang masing-masing 

merupakan senyawa dari logam dan non logam. Kebanyakan 

keramik adalah kristalin sebagaimana halnya logam. Hanya saja 

ikatan antar atom pada keramik biasanya adalah ikatan kovalen 

atau ikatan ionik dan karenanya keramik biasanya sangat stabil. 

Jadi sebenarnya kermaik adalah semua bahan yang bukan logam, 

bukan plastik (polimer), bukan bahan biologik termasuk misalnya 

batu, pasir, tanah liat, dll. biasanya keramik terdiri dari berbagai 

oksida, karbida silikat, dll. 

Beberapa keramik yang mempunyai arti penting sebagai bahan 

teknik antara lain: 

Refractory Batu Tahan Api) 

Batu tahan api merupakan bahan yang sangat diperlukan bagi 

industri-industri yang bekerja menggunakan temperatur tinggi. 

Batu tahan api mempunyai sifat tahan terhadap temperatur tinggi, 

tetap stabil/ tidak berubah walaupun pada temperatur tinggi, 

mempunyai konduktivitas panas yang rendah (menghambat 

perambatan panas), kuat, keras tetapi getas. Dari sifat kimianya 

batu tahan api dapat dibagi menjadi: 

a.       Batu tahan api asam (acid refractories), biasanya terbuat 

dari quartz, quartzite mengandung bayak silika (SiO2). 

Titik lebur batu tahan api jenis ini antara 16900C – 



17300C, dan mulai melunak pada 15500C. Digunakan 

misalnya pada konverter Bassemer dan dapur lain yang 

menggunakan acid lining. 

b.      Batu tahan api basa (basic refractories), banyak 

mengandung magnesia (MgO). Dibuat dari dolomite 

dan/atau magnesium. Batu tahan api dolomit dapat 

tahan sampai 1800 – 19500C, batu tahan api magnesit 

dapat tahan sampai 20000C. 

c.       Batu tahan api netral (neutral refractories) banyak 

mengandung alumina (Al2O3) dan silika (SiO2) terbuat dari 

kaolinit, dapat tahan sampai suhu 1600 – 16700C. 

Selain itu batu tahan api juga sering dinamakan menurut 

kandungan senyawa yang paling dominan, misalnya ada batu tahan 

api silika, alumina, magnesit, chromit, dll. 

 

b) Gelas (Kaca) 

Kaca banyak dipakai karena sifat-sifatnya yang transparan, non 

toxic, inert (tidak bereaksi dengan berbagai bahan kimia), tidak 

mengakibatkan kontaminasi dan cukup kuat/keras. Kaca dibuat 

dari campuran berbagai oksida. Pada umumnya kaca adalah non 

kristalin/amorph, atom/molekulnya tidak tersusun menurut suatu 

pola tertentu seperti halnya logam, tetapi berupa suatu network tiga 

dimensi yang acak. Sebagian dari oksida itu berfungsi sebagai glass 

former yaitu yang membentuk network dari kaca. Sebagian 

berfungsi sebagai modifier biasanya akan memperlemah ikatan 

pada network sehingga menurunkan titik leburnya. Ada juga yang 

berfungsi sebagai intermediates. 

Sebagai glass former biasanya adalah SiO2, disamping itu ada juga 

beberapa oksida lain yang dapat dipakai, misalnya P2O5, B2O3, 



As2O3, Sb2 dan GeO2. Sedangkan sebagai intermediates misalnya 

oksida aluminium (alumina), beryllia, titania, zirconia. 

 

Glass Formers Intermediates Modifiers 

SiO2 Al2O3 MgO 

B2O3 Sb2O3 Li2O 

GeO2 ZrO2 BaO 

P2O5 TiO2 CaO 

V2O5 PbO SrO 

As2O3 BeO Na2O 

 ZnO K2O 

 

 

Soda Lime Glass 

Kaca yang paling banyak diproduksi, karena harganya murah, 

tahan terhadap devitrifikasi (terjadinya bagian/partikel kristalin 

pada kaca yang dapat menyebabkan kaca menjadi gelas) dan relatif 

tahan air. Mudah di-hotwork, banyak digunakan untuk kaca 

jendela, botol, boal lampu dan tableware yang tidak perlu tahan 

terhadap temperatur tinggi dan tahan terhadap bahan-bahan 

kimia. 

Lead Glass (Flint Glass) 

Biasanya digunakan untuk high quality tableware, keperluan optik, 

tabung lampu iklan dan juga untuk pembuatan benda seni. Kaca 

dengan kandungan timbal yang tinggi (sampai 80%) digunakan 

untuk kaca optik sangat gelap dan untuk jendela /pelindung 

terhadap sinar X-Ray. Lead glass mempunyai titik lebur rendah, 

mudah di-hotwork, tahanan listrik tinggi, dan mempunyai indeks 

bias tinggi. 



Borosilicate Glass (Pyrex) 

Sangat stabil terhadap bahan kimia, sangat tahan terhadap thermal 

shock, mempunyai tahanan listrik tinggi. Borosilicate glass banyak 

digunakan di industri untuk pipa, glass ukuran, alat laboratorium, 

isolator listrik dana beberapa keperluan rumah tangga. 

High Silica Glass 

Sangat tahan terhadap thermal shock, dan temperatur tinggi 

(sampai 9000C). Harganya sangat mahal karena itu hanya 

digunakan untuk beberapa keperluan khusus. 

Sebagian dari intermediate dan modifier tersebut dikatakan juga 

berfungsi sebagai flux yaitu yang menurunkan temperatur 

pelunakan kaca sehingga kaca cair masih dapat dikerjakan sampai 

temperatur yang cukup rendah. Adanya flux mungkin menurunkan 

daya tahan kaca terhadap bahan kimia, dapat menyebabkan kaca 

dapat larut. Untuk mengurangi akibat buruk itu ditambahkan 

oksida yang berfungsi sebagai stabiliser. 

Semua campuran oksida itu dipanaskan sampai lebur lalu kaca 

yang masih kental dibentuk dengan penuangan pada cetakan 

(moulding) atau dengan peniupan (blowing). 

Kaca dapat dibuat menjadi bentuk serat (fibre) dengan berbagai 

cara, misalnya dengan menarik filamen kaca yang masih kental 

(continuous filament process) akan didapat suatu bahan yang 

dikenal dengan nama fibreglass, atau dengan memasukkan kaca 

yang masih cair ke dalam piringan berpori yang berputar cepat 

(crown process) akan diperoleh serat gelas yang pendek-pendek, 

dikenal dengan glass wool. 

Fibreglass mempunyai kekuatan yang tinggi sekali, sampai 

700Mpa, banyak digunakan sebagai bahan komposit yang dipakai 

untuk berbagai keperluan. Glass wool sering digunakan sebagai 

bahan isoltor panas. 



 

c) Abrasives 

Abrasive adalah bahan yang digunakan untuk menghaluskan 

permukaan bahan lain dengan cara menggosokkan bahan abrasive 

ke permukaan yang akan dihaluskan sehingga terjadi pengikisan. 

Bahan abrasives digunakan untuk membuat gerinda, kertas gosok 

atau serbuk/ pasta polishing. 

Bahan abrasives terbuat dari berbagai oksida dan karbida yang 

sangat keras, seperti alumina, silica, silicon carbide, tungsten 

carbide, dll. Bahan-bahan ini dibuat menjadi bentuk “pasir” atau 

serbuk dengan berbagai ukuran, kemudian dengan menggunakan 

sedikit bahan perekat dibentuk menjadi batu gerinda atau 

dilapiskan pada kertas menjadi kertas gosok, dicampurkan pada 

pasta atau dibiarkan berupa serbuk. Bahan-bahan tersebut juga 

dapat dibentuk dengan cara sintering dibuat menjadi pahat potong, 

seperti halnya carbide tips. 

d) Cement (Semen) 

Semen adalah semacam bahan perekat, berupa serbuk, yang bila 

dicampurkan dengan air menjadi pasta dan setelah dibiarkan 

beberapa saat akan menjadi keras. Ada yang untuk menjadi keras 

ini memerlukan banyak air (hydraulic cement), seperti misalnya 

Portland cement, dan ada juga yang untuk menjadi keras tanpa 

memerlukan tambahan air, seperti misalnya kapur bubuk (Ca(OH)2) 

dan gips (CaSO4). 

Kapur bubuk dibuat dengan memanggang (calcining)  batu kapur 

(CaCO3) pada temperatur sekitar 10000C sehingga berdekomposisi 

menjadi CaO (gamping). Dengan menyiramkan air pada CaO ini 

akan diperoleh Ca(OH)2 berupa serbuk. Pada saat pemakaiannya 

bubuk kapur ini dicampur dengan pasir dan air menjadi pasta dan 



pasta ini akan mengeras karena terjadinya reaksi dengan CO2 dari 

udara, terbentuk CaCO3 dan air. 

Cement yang banyak dipakai adalah Portland Cement yang banyak 

digunakan untuk membuat beton dan perekat bahan bangunan. 

Portland cement dibuat dari batu kapur dan tanah liat yang 

kemudian dihaluskan lalu dibakar. Pembakaran di dalam kilang 

putar (rotary kiln) ini menyebabkan bahan-bahan tadi berdifusi dan 

menjadi clinker yang keluar dari kilang berbentuk bola-bola. 

Clinker ini dicampur dengan sejumlah gips lalu dihancurkan lagi 

menjadi serbuk yang halus. 

Portland cement terdiri dari berbagai oksida, silikat, aluminat, dll. 

Semen ini mulai menjadi keras dalam 24 jam pertama, tetapi 

pengerasan yang sempurna akan terjadi setelah kira-kira 28 hari, 

tergantung pada banyaknya gips yang dicampurkan. Juga 

kandungan alumina mempengaruhi kecepatan pengerasan ini, 

dengan alumina yang makin banyak dan silika yang makin sedikit 

akan mempercepat pengerasan. 

 

e) PLASTIK (POLIMER) 

Pada dasarnya plastik meliputi sekelompok bahan yang mempunyai 

molekul besar yang terdiri dari gabungan molekul-molekul yang 

lebih kecil. Sebagian besar adalah senyawa organik, terdiri dari 

karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Plastik mempunyai 

beberapa sifat yang khas: 

1. Ringan, berat jenis 1,2 – 1,6 (logam paling ringan Mg = 1,75) 

2. Penyekat panas dan listrik yang baik 

3. Surface finish yang baik dapat diperoleh langsung dari 

cetakan 

4. Dapat diperoleh dalam berbagai warna atau transparan 



5. Kekuatan lebih rendah daripada logam, juga impact 

strengthnya 

6. Tidak cocok digunakan pada temperatur yang tinggi 

7. Stabilitas kurang baik, terutama pada kondisi basah 

Mengingat sifat-sifat tersebut maka plastik sangat cocok untuk 

digunakan pada barang-barang yang menerima beban 

rendah/menengah, dengan konduktivitas panas/listrik yang 

rendah, dengan pilihan warna yang cukup luas serta dapat 

dibentuk hanya dengan satu proses saja. Karena itu sebagian besar 

plastik digunakan sebagai kotak/wadah yang harus ringan, 

berwarna menarik dan mudah diproduksi, seperti misalnya 

radio/television cabinet dan berbagai peralatan rumah tangga. Juga 

berbagai bagian dari interior mobil, dll. 

Plastik juga banyak digunakan pada alat-alat listrik, serta beberapa 

bagian dari alat pemanas. Plastik juga banyak digunakan dalam 

bentuk “foam”. Foam yang lunak dilapis untuk bagian dalam dan 

dilapis dengan bagian yang agak keras berfungsi sebagai peredam 

getaran/suara, seperti dipakai pada pesawat terbang, dll. Plastik 

juga banyak menggantikan logam untuk pembuatan dies untuk 

beberapa operasi press working dari sheet metals. 

Molekul plastik merupakan suatu rangkaian/rantai dari sejumlah 

besar “mer”, karena itu plastik disebut juga polymer, dan nama dari 

suatu jenis plastik biasanya disebut dengan menambahkan kata 

“poly” di depan nama monomernya, misalnya poluethylene, 

polyninylchloride, polytetrafluoroethylene, dll. 

Molekul plastik dapat dianggap mempunyai tulang punggung dari 

rangkaian atom C dimana pada rangkaian/tulang punggung itu 

terdapat rusuk-rusuk atau kalung yang berupa atom-atom lain 

seperti hydrogen, chlor, fluor, dll. Antara molekul tulang punggung 

dan rusuk terikat dengan ikatan yang kuat, ikatan primer. 



Pada beberapa jenis plastik antara beberapa rantai yang saling 

berdekatan juga terikat dengan ikatan primer yang kuat. Ikatan ini 

menyebabkan molekul polimer itu tidak mudah terurai karena 

bahan-bahan kimia maupun karena panas. Hal ini terjadi 

pada thermosetting plastics, yaitu plastik yang segera mengeras 

setelah mencapai temperatur pembentukannya, selanjutnya tidak 

akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Pada jenis 

lain, thermoplastic plastics, ikatan antara rantai-rantai molekl 

plastik tidak begitu kuat, yaitu dengan secondary forces (Van der 

Waals forces) yang akan menjadi lemah dengan kenaikan 

temperatur dan menjadi lebih kuat bila temperatur turun kembali, 

karena itu jenis plastik ini akan menjadi lunak bila menerima 

pemanasan, mudah dibentuk dan akan menjadi keras lagi bila 

temperatur turun kembali. Karena itu thermoplastik plastik dapat 

dibentuk berulang kali dengan melakukan pemanasan setiap kali 

akan membentuknya. Perbedaan ini menyebabkan juga perbedaan 

pada proses pembentukannya. Thermosetting plastik biasanya 

lebih keras, lebih kuat dan tidak mudah larut dalam suatu cairan 

pelarut (solvent). 

1. Phenolic, cukup kuat, keras, tidak transparan, mudah diberi 

warna. Harganya cukup murah, dapat dibentuk dengan mudah 

dengan moulding. Termasuk thermosetting plastic. 

2. Melamine, juga termasuk thermosetting plastic, tahan panas, 

tahan air, tidak bereaksi dengan bahan-bahan kimia, 

merupakan isolator listrik yang baik. Banyak digunakan untuk 

tableware, alat listrik, dll. 

3. Epoxy, ulet/tangguh, elastis, tidak mudah bereaksi dengan 

berbagai bahan kimia, kestabilan dimensi cukup baik, 

pembuatannya tidak memerlukan temperatur dan tekanan yang 

tinggi. Banyak digunakan untuk bahan coating dan untuk alat 



listrik. Karena mudah dicure pada tekanan dan temperatur 

kamar, plastik ini banyak digunakan untuk jigs, template, 

forming dies (untuk sheet metal) dan lem/perekat. 

4. Acrylic, thermoplastic plastic, transparan, cukup kuat, tahan 

impact dan lentur, isolator listrik yang baik, mudah diberi 

warna, tahan terhadap berbagai bahan kimia. Acrylic secara 

optik paling transparan dari semua jenis plastik, dikenal dengan 

nama Lucite dan Plexyglass. Kekurangannya adalah mudah 

tergores. 

5. Nylon, thermoplastic plastic, tahan abrasi, ulet, kestabilan 

dimensi baik tetapi harganya relatif cukup mahal. Dapat 

diperoleh dengan pembentukan oulded ataupun dalam bentuk 

filamen seperti dipergunakan untuk tekstil, tali, senar, dll. 

Moulded nylon banyak digunakan untuk bahan bantalan, 

karena koefisien gesekannya yang sangat rendah. 

6. Polystyrene, thermoplastic plastic, stabilitas dimensi baik, 

menyerap air hanya sedikit, isolator listrik terbaik, mudah 

terbakar dan bereaksi dengan asam. 

7. Vynil, dapat dibuat dalam bentuk tipis yang elastis, seperti karet 

sampai bentuk yang kekar/kaku. Yang ulet/fleksible cukup 

kuat dan tidak mudah lapuk. Jenis yang kaku/kekar 

mempunyai stabilitas dimensi baik dan tahan air. 

8. Polyethylene, ulet/tangguh dan tahanan listriknya besar. 

Banyak digunakan untuk alat dapur yang unbreakable dan 

isolasi kabel listrik. 

9. Polycarbonate, dikenal karena kekuatan dan ketangguhannya 

yang sangat tinggi 

10. Silicone, merupakan plastik yang unik karena rusuk dari rantai 

molekulnya terdiri dari atom silikon dan oksigen berselang-

seling, jadi termasuk semi-organik. Dikenal sangat tahan panas, 



mempunyai sifat dielektrik yang tinggi dan penyerapan 

kelembaban yang sangat rendah. 

11. Urea formaldehyde, thermosetting plastic yang dapat dibuat 

dengan warna terang, yang tidak terdapat pada phenolic. 

Sifatnya sama phenolic. 

12. Fluorocarbon, dikenal inert terhadap berbagai macam bahan 

kimia, tahan temperatur tinggi dan koefisien gesek yang sangat 

rendah. Banyak digunakan untuk non-lubricated bearing dan 

lapisan nonstick (anti lengket) pada alat masak dan pada 

setrika, dll. 

Bahan plastik jarang sekali digunakan tanpa penambahan 

beberapa bahan lain. Penambahan bahan lain ini dimaksudkan 

untuk memperbaiki beberapa sifatnya, menurunkan harganya, 

memperbaiki sifat moldability dan memberi warna. Bahan 

tambahan ini dapat dikelompokkan menurut fungsinya yaitu 

sebagai filler, plasticizer, coloring agent atau lubricant. 

Filler biasanya ditambahkan untuk memperbaiki kekuatan dan 

membuat harga produk menjadi lebih murah. Filler biasanya 

merupakan bagian yang sangat besar dari suatu barang plastik, 

karena itu filler diambil dari bahan yang lebih murah daripada resin 

plastiknya dan filler akan sangat berpengaruh terhadap sifat dari 

barang plastik itu. Filler yang banyak digunakan antara lain: 

a) Wood flour   :  general purpose filler, low cost with fair strength, 

good moldability. 

b) Cloth fibers   :  improved impact strength, fair moldability 

c) Macerated cloth 

d)  Glass fibers  :  high strength, dimensional stability, translucent 

e) Asbestos fiber     :  heat resistance, dimensional stability 

f) Mica    :  excellent electrical properties, low moisture absorption 



Ada juga beberapa filler lain yang mulai banyak digunakan, 

terutama untuk memberikan kekuatan yang sangat tinggi bahkan 

juga pada temperatur tinggi, seperti “whisker” dari beberapa logam 

dan non logam, misalnya boron, stainless steel, columbium, 

titanium, tantalium, zirkonium, silicon carbide, dll. Whisker ini 

diameternya antara 1 – 5 mikron dan panjangnya 30 – 1000 mikron, 

mempunyai modulus elastisitas sangat tinggi dan kekuatan sampai 

3.000.000psi. juga ada yang berbentuk filamen, seperti fibreglass, 

graphite atau boron yang diameternya beberapa per seribu inch dan 

panjangnya dapat dipilih sesuai dengan keperluan. Ini akan dapat 

memberi kekuatan sampai 350.000psi dengan modulus elastisitas 

60juta psi. 

Plasticizer ditambahkan dalam jumlah yang sangat kecil, 

dimaksudkan untuk memperbaiki/ mengendalikan flow (aliran) 

plastik selama proses pencetakan (molding). Banyaknya plasticizer 

yang diperlukan tergantung pada kerumitan bentuk cetakan dan 

jumlahnya harus sesedikit mungkin karena akan berpengaruh 

terhadap stabilitas dari produk. 

 

f) COMPOSITE 

Composite materials dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi 

dari dua bahan  atau lebih yang sifatnya sangat berbeda dengan 

sifat masing-masing bahan asalnya. Dengan mengkombinasikan 

bahan-bahan tertentu maka akan dapat diperoleh suatu bahan lain 

dengan sifat yang lebih baik dari masing-masing bahan asalnya, 

karena dari masing-masing bahan diambil sifat baiknya. Kombinasi 

tersebut harus sedemikian rupa sehingga akan saling 

menghilangkan sifat buruk dari bahan asalnya yang baik. 

Ada beberapa composite materials yang dapat terjadi secara 

alamiah, misalnya saja kayu yang terdiri dari serat selulose yang 



berada dalam matriks lignin. Juga pada berbagai paduan logam, 

seperti lamel-lamel ferrite dan cementit (pearlite), paduan 

aluminium-tembaga dapat terjadi CuAl2 yang tersebar dalam 

matriks alpha. Composite materials dapat merupakan kombinasi 

dari berbagai bahan, logam dengan logam, logam dengan plastik, 

logam dengan keramik, keramik dengan plastik. Tujuan 

pembentukan komposit adalah untuk menghilangkan sifat-sifat 

buruk dari masing-masing komponen bahan yang berkombinasi 

sehingga diperoleh bahan lain dengan sifat-sifat yang lebih baik. 

Composite material dapat digolongkan menjadi: 

Agglomerated Materials 

Pada agglomerated materials yang dikombinasikan adalah bahan 

yang berbentuk butiran dari berbagai ukuran, dengan suatu bahan 

perekat. Sebagai contoh adalah beton yang terdiri dari besi baja, 

kerikil, pasir, dan semen. Besi baja mempunyai sifat lunak dan ulet, 

sehingga mempunyai kemampuan menahan beban tarik dengan 

baik. Kerikil mempunyai sifat keras, kemampuan menerima beban 

tekan akan lebih baik bila rongga di antara butiran kerikil diisi 

pasir. Ini semua diikat menjadi satu oleh perekat/semen, sehingga 

diperoleh suatu bahan yang keras, padat, tahan kompresi dan 

tahan terhadap beban tekuk. 

Contoh lain adalah lapisan aspal untuk permukaan jalan, batu 

gerinda, dll. 

2.  Laminates 

Bahan laminates dimana bahan – bahan saling melapisi. Sebagai 

contoh adalah kayu lapis. Setiap lapisan pada kayu lapis 

mempunyai arah serat yang saling tegak lurus dengan lapisan 

berikutnya, sehingga akan saling memperkuat. 

Laminates juga dapat dilakukan pada logam dengan logam, seperti 

pada alclad, yaitu paduan aluminium (kuat tapi kurang tahan 



korosi) yang pada permukaanya dilapisi dengan lembaran 

aluminium murni (lebih tahan korosi) atau baja karbon yang 

dilapisi baja tahan karat. Juga misalnya corrugated sheet yang 

dilapisi flat sheet (seperti pada karton pembungkus) 

3.  Surface Coated Materials 

Pada surface coated material, coating biasanya akan menjadi 

pelindung bahan yang dilapisi, sedang kekuatan diperoleh dari 

bahan yang dilapisi. Misalnya seperti pada baja lapis seng, tin 

plated sheet, chrome plated sheet, dll. 

4.  Reinforced Materials 

Reinforced material ini merupakan kelompok yang paling penting 

dan paling banyak digunakan. Pada komposit jenis ini ada sebagian 

komponen yang tersusun ke arah tertentu dalam matriks dari 

komponen lain. Dengan demikian akan memperbaiki kekuatan ke 

arah tertentu tersebut. Sebagai contoh dari kelompok ini adalah 

beton bertulang (reinforced concrete). Beton tahan terhadap beban 

tekan tetapi tidak tahan terhadap beban tarik. Untuk 

menghilangkan keburukan tersebut, pada beton diberi baja 

tulangan yang akan menahan beban tarik. 

Bahkan untuk lebih memperkuat lagi, besi penguatnya diberi 

tegangan tarik lebih dulu, sebelum adanya beban luar. Ini 

dinamakan prestressed concrete (beton pratekan). Contoh lain: 

glase fibre reinforced plastic, asbestos reinforced plastic, dll. Akhir 

– akhir ini juga banyak dikembangkan berbagai komposit dengan 

menggunakan berbagai serat (fiber) dan whisker sebagai reinforcing, 

seperti fiberglass, graphite, boron, kevlar, dll., dengan matriks dari 

logam, plastik, keramik, dll. 

 

 

  



BAB  II 

CACAT KRISTAL 

 

2.1. Cacat Kristal  

Diperlukan berjuta-juta atom untuk membentuk satu kristal. Oleh karena 

itu, tidak mengherankan bila terdapat cacat atau ketidakteraturan dalam 

tubuh kristal. Cacat-cacat inilah yang ikut menentukan sifat bahan 

secara keseluruhan.  

Ketidakmurnian dalam Bahan Padat  

Benda yang asli selalu lebih digemari misalnya: madu asli, gula murni dan 

emas 24 karat. Meskipun benda sempurna, murni atau asli itu lebih baik, 

ada kalanya karena faktor harga, pengadaan atau sifat-sifat tertentu, 

diperlukan adanya ketidakmurnian. Sebagai contoh, perak sterling, yang 

mengandung tembaga 7.5% dan perak 92.5%. Bahan ini memang unggul, 

dapat saja dimurnikan menjadi perak dengan kadar 99% lebih. Harganya 

akan lebih mahal, sedang kualitas lebih rendah. Tanpa merubah rupa, 

campuran tembaga 7.5% akan membuat perak itu lebih kuat, keras dan 

awet dengan harga yang lebih murah. Dengan sendirinya sifat-sifat itu 

harus sesuai dengan rancangan kita sendiri. Seng yang dicampurkan 

pada tembaga menghasilkan kuningan yang lebih murah daripada 

tembaga murni. Kuningan lebih keras, kuat dan ulet dibandingkan 

tembaga. Sebaliknya, kuningan mempunyai konduktivitas listrik yang 

lebih rendah dari pada tembaga, sehingga kita tetap menggunakan 

tembaga murni untuk penghantar listrik dan penggunaan sejenis lainnya 

dimana kondukt ivitas listrik diutamakan. Paduan adalah kombinasi dari 

dua atau lebih jenis logam. Kombinasi ini dapat merupakan campuran 

dari dua struktur kristalin (besi dan Fe3C), 

 

 



Terdapat beberapa jenis cacat Kristal pada susunan atom dalam Kristal. 

Kita perlu ketahui bahwa kehadiran cacat Kristal yang sedikit memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam menentukan sifat suatu bahan dan 

pengaturan cacat sangat penting dalam pemrosesan bahan. 

Contoh relevansi cacat Kristal dalam kehidupan pada umumnya dan 

dalam bahan pada khususnya yaitu, ketika kita membeli cincin berlian, 

sebenarnya kita membayar untuk tipe cacat pada Kristal pada cincin 

berlian tersebut. Pembuatan device semikonduktor tidak hanya 

membutuhkan Silikon murni tetapi juga meliputi cacat Kristal tertentu 

pada sample. Menempa suatu logam akan menghasilkan cacat pada 

logam tersebut dan meningkatkan kekuatan dan kelenturan logam. 

Catatan, sifat-sifat tersebut dicapai tanpa mengubah komposisi penyusun 

bahan tetapi hanya manipulasi cacat Kristal. 

Berikut ini merupakan jenis-jenis cacat Kristal 

Cacat titik yaitu adanya atom yang hilang atau terdapat sisipan atom 

asing dalam kisi (kekosongan, interstitial dan subtitutional , cacat 

Schottky dan cacat Frenkel) 

Cacat Linear yaitu sekelompok atom berada pada posisi yang menyimpang 

( dislokasi tepi dan dislokasi screw) 

Cacat interfacial  yaitu interface antara daerah sejenis pada bahan 

(permukaan eksternal, grain boundaries, dan twin boundaries) 



Gambar 2.1 merupakan representasi dua dimensi kristal sempurna 

dengan susunan atom yang benar. Namun kenyataannya tidak ada yan 

sempurna 

 

Gambar 2.2. merupakan skematik polikristal dengan berbagai macam 

cacat. Kita dapat lihat bahwa ada beberapa grain Kristal yang dipisahkan 

oleh batas-batas dan juga terdapat atom-atom yang hilang dan ada juga 

atom tambahan. Gambar diatas dari Helmut Föll, University of Kiel, 

Germany 

  

  

  

2.2. Jenis-Jenis Cacat Kristal 

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing cacat pada bahan padat. 

Cacat Titik 

Cacat titik terdiri dari kekosongan, interstisial dan subtitutional, cacat 

Schottky dan cacat Frenkel 

a. Kekosongan 

Di alam ini tidak terdapat Kristal yang sempurna dengan susunan atom 

yang teratur. Selalu terdapat cacat dalam suatu Kristal, dan yang paling 

sering dijumpai adalah cacat titik. Hal ini terutama ketika temperature 

Kristal cukup tinggi dimana atom-atom bergetar dengan frekuensi 

tertentu dan secara acak dapat meninggalkan kisi, lokasi kisi yang 

ditinggalkan disebut vacancy atau kekosongan. Dalam kebanyakan kasus 



difusi atau transportasi massa oleh gerak atom juga dapat disebabkan 

oleh kekosongan. 

Semakin tinggi suhu, semakin banyak atom yang dapat meninggalkan 

posisi kesetimbangannya dan semakin banyak kekosongan yang dapat 

dijumpai pada Kristal. Banyaknya kekosongan yang terjadi Nv meningkat 

dengan meningkatnya suhu Kristal dan banyaknya kekosongan ini dapat 

diperoleh dengan persamaan berikut (distribusi Boltzman) 

 Rj=Ro exp(-Em/kT) 

         Dalam persamaan ini, N adalah banyaknya atom dalam Kristal, 

Qv adalah energy yang dibutuhkan untuk membentuk vacancy atau 

kekosongan, T adalah suhu kristal dalam Kelvin, dan k adalah konstanta 

Boltzman yang bernilai 1.38 x 10-23J/atom-K, atau 8.62 x 10-5 eV/atom-

K bergantung pada satuan Qv. Dengan menggunakan persamaan tersebut 

kita dapat mengestimasi bahwa pada suhu kamar terdapat satu 

kekosongan dalam 1015 kisi Kristal dan pada suhu tinggi atau suhu 

mendekati titik leleh zat padat terdapat satu kekosongan dalam 10000 

atom.  

Pada Kristal,atom membutuhkan energy untuk bergerak ke posisi 

kekosongan (misalnya energi termal) untuk lepas dari tetangga-

tetangganya. Energi tersebut disebut energy aktivasi kekosongan, Em. 

Energi termal rata-rata atom biasanya lebih kecil dari energy aktivasi 

Em  dan fluktuasi energy yang besar  dibutuhkan untuk loncat. Peluang 

untuk fluktuasi atau frekuensi loncatan atom Rj, tergantung secara 

eksponensial terhadap suhu dan dapat digambarkan oleh persamaan 

yang ditemukan kimiawan Swedia Arrhenius: 

Dimana R0 adalah frekuensi percobaan yang sebanding dengan 

frekuensi getaran atom 



 

 

(kiri) Skema representasi kekosongan pada Kristal dalam 2 dimensi. 

(kanan)   Skema representasi difusi atom dari posisi asalnya ke posisi 

kosong. Energy aktivasi Em  telah diberikan pada atom sehingga atom 

dapat memutuskan ikatan antar atom dan pindah ke posisi yang baru 

b. Interstitial dan Subtitutional 

Interstitial yaitu Penekanan atau penumpukan antara tempat kisi teratur. 

Jika atom interstitial adalah atom yang sejenis dengan atom-atom pada 

kisi maka disebut self interstitial. Terciptanya self-interstitial 

menyebabkan distorsi besar disekeliling kisi dan membutuhkan energy 

lebih dibandingkan dengan energy yang dibutuhkan untuk membuat 

vacancy atau kekosongan (Ei>Ev), dan dibawah kondisi kesetimbangan, 

self-interstitial hadir dengan konsentrasi lebih rendah dari kekosongan. 

Jika atom-atom interstitial adalah atom asing, biasanya lebih kecil 

ukurannya (karbon, nitrogen, hydrogen, oksigen) disebut interstitial 

impurities. Mereka memperkenalkan distorsi kecil pada kisi dan banyak 

terdapat pada material nyata. Subtitutional yaitu Penggantian atom pada 

matriks Kristal. Jika atom asing mengganti atau mensubtitusi matriks 

atom, maka disebut subtitusional impurity 



 

Gambar 2.5 menunjukan skema representasi macam-macam cacat titik 

dalam Kristal (1) kekosongan, (2) self-interstitial, (3) Interstitial impurity, 

(4) (5) subtitutional impurities. Tanda panah menunjukan tekanan local 

yang dihasilkan oleh cacat titik. 

c.  Cacat Schottky dan Cacat Frenkel 

Dalam Kristal ionic (misalnya garam dapur- Na+Cl–), ikatannya 

disebabkan oleh gaya Coulomb antara ion positif dan ion negatif. Cacat 

titik dalam Kristal ion adalah muatan itu sendiri. Gaya Coulomb sangat 

besar dan setiap muatan yang tidak seimbang memiliki kecenderungan 

yang kuat untuk menyeimbangkan diri. Untuk membuat muatan netral, 

beberapa cacat titik akan terbentuk. Cacat Frenkel adalah kekosongan 

pasangan ion dan cation interstitial. Atau kekosongan pasangan ion dan 

anion interstitial. Namun ukuran anion jauh lebih besar dari pada kation 

maka sangat sulit untuk membentuk anion interstitial. Cacat Schottky 

adalah kekosongan pasangan kation dan anion. Keduanya cacat Frenkel 

dan Schottky, pasangan cacat titik tetap berdekatan satu sama lain 

karena tarikan coulomb yang kuat antara muatan yang berlawanan. 

 



Gambar 2.6 merupakan skema representasi dari (1) cacat Frenkel 

(kekosongan dan pasangan interstitial) dan cacat schottky (kekosongan 

pasangan kation dan anion) dalam Kristal ionic 

2. Cacat Linear 

Mengapa logam dapat terdeformasi plastis dan mengapa sifat deformasi 

plastis dapat diubah sangat besar dengan ditempa tanpa mengubah 

komposisi kimia adalah sebuah misteri pada ribuan tahun yang lalu. Hal 

ini menjadi misteri yang sangat besar ketika awal tahun 1900an para 

ilmuan memperkirakan bahwa logam mengalami deformasi plastis jika 

diberi gaya yang lebih kecil dari gaya yang mengikat atom-atom logam 

bersama, . 

Kejelasan muncul pada tahun 1934 ketika Taylor, Orowan dan Polyani 

menemukan dislokasi. Dislokasi garis dapat dikenal dan dipikiran sebagai 

bidang kisi tambahan dimasukan kedalam Kristal, tetapi tidak 

diperpanjang ke seluruh Kristal tapi berakhir di dislokasi garis. 

 

Gambar tiga dimensi penyisipan setengah bidang tambahan melalui pusat 

gambar. 

Dislokasi adalah cacat garis. Ikatan interatomik secara signifkan 

terdistorsi hanya dalam daerah sekitar dislokasi garis yang cepat. 

Dislokasi juga membentuk deformasi elastic kecil kisi pada jarak yang 

jauh. Untuk menggambarkan ukuran dan arah distorsi kisi utama 

disebabkan oleh dislokasi, kita seharusnya memperkenalkan vector 

Burger b. Untuk menentukan vector burger , kita dapat membuat lintasan 

dari atom ke atom dan menghitung  masing-masing jarak antar atom 



dalam segala arah. Jika lintasan melingkupi dislokasi, lintasan tidak akan 

ditutup. Vektor yang menutup loop merupakan vector  Burger b. 

Dislokasi dengan arah vector Burger tegak lurus dengan dislokasi disebut 

dislokasi tepi atau dislokasi edge. Ada tipe dislokasi kedua  yang disebut 

screw dislocation. Screw dislocation sejajar dengan arah Kristal yang 

dipindahkan atau yang digeser (vector Burger sejajar dengan dislokasi 

garis). Hampir seluruh dislokasi yang ditemukan pada Kristal bahan tidak 

terdiri daru edge dislocation saja atau screw dislocation saja tetapi terdiri 

dari campuran keduanya atau disebut mix dislocation. 

 

edge dislocation                        screw dislocation 

       Gerak dislokasi mengikuti slip-deformasi plastis ketika ikatan 

interatomik patah dan terbentuk kembali. Sebenarnya, slip selalu terjadi 

melalui gerak dislokasi 

 

Lihatlah pada diagram diatas, kita akan mengerti mengapa dislokasi 

mengijinkan slip pada tekanan yang kecil yang diberikan pada Kristal 

yang sempurna. Jika setengah bagian atas Kristal di geser dan pada saat 

itu hanya fraksi kecil dari ikatan yang patah dan hal ini membutuhkan 

gaya yang cukup kecil. Pada proses pergeseran ini dislokasi terbentuk dan 

menyebar melalui Kristal. Penyebaran satu dislokasi melalui bidang 

menyebabkan setengah bidang atas tersebut bergerak terhadap bagian 

bawahnya tetapi kita tidak memecah semua ikatan pada tengah bidang 



secara simultan (dimana akan membutuhkan gaya yang sangat besar). 

Gerak dislokasi dapat dianalogikan dengan perpindahan ulat bulu. Ulat 

bulu harus mengadakan gaya yang besar untuk memindahkan seluruh 

tubuhnya pada waktu yang sama. Untuk itu bagian belakang tubuh akan 

bergerak ke depan sedikit dan membentuk punggung bukit. Punggung 

bukit lalu menyebar terus dan memindahkan ulat bulu. Cara yang sama 

digunakan untuk memindahkan karpet yang besar. Daripada 

memindahkan seluruhnya pada waktu yang bersamaan, kita dapat 

membuat punggung bukit pada karpet dan mendorongnya menyebarangi 

lantai. 

3. Cacat interfacial 

Kristal tunggal terkadang dapat ditemukan dalam material nyata yang 

tidak sedikit kondisi pertumbuhannya secara khusus di desain dan di 

atur sebagai contoh ketika memproduksi Kristal tunggal silicon untuk 

device mikroelektronik atau bilah untuk turbin yang terbuat dari super 

alloy. Zat padat pada umumnya terdiri dari beberapa Kristal-kristal kecil 

atau grain. Grain dapat berukuran dari ordo nanometer hingga millimeter 

dan orientasi bidang atom diputar terhadap grain tetangganya. Material 

ini disebut polikristal. Grain-grain tunggal dipisahkan oleh batas grain 

atau grain Boundaries, yaitu daerah yang berdensitas kecil dan twin 

boundaries. 

a. Permukaan eksternal 

Salah satu batas yang selalu ada adalah permukaan luar atau permukaan 

eksternal, dimana permukaan ada disetiap ujung Kristal. Di permukaan, 

atom tidak memiliki jumlah tetangga maksimum sehingga jumlah 

ikatanya lebih kecil dan memiliki keadaan energy yang lebih besar dari 

atom atom yang berada dibagian dalam. Ikatan atom pada permukaan 

Kristal yang tidak terikat memberikan energy permukaan yang 

diekspresikan dalam satuan energy persatuan luas permukaan 

(J/m2 atau org/cm2). Untuk mengurangi energy tersebut, suatu bahan 



cenderung untuk memperkecil permukaannya. Namun untuk zat padat 

hal ini sulit karena memiliki sifat yang kaku. 

b. Grain Boundaries 

Jenis lain dari cacat interfacial adalah grain boundaries yaitu batas yang 

memisahkan dua grain kecil atau Kristal yang memiliki struktur Kristal 

yang berbeda dalam bahan polikristalin. Didalam daerah batas, dimana 

terdapat jarak cukup lebar diantara atom, terdapat beberapa atom yang 

hilang dalam transisi dari orientasi Kristal dalam satu grain ke grain yang 

berdekatan. 

Bermacam-macam ketidak sejajaran kristalografi diantara grain yang 

berdekatan merupakan hal yang mungkin. Ketika orientasi yang tidak 

cocok ini diabaikan atau derajatnya kecil maka bentuk sudut kecil grain 

boundaries digunakan.Batas ini dapat digambarkan dalam bentuk 

susunan dislokasi. Salah satu contoh sederhana dari sudut kecil grain 

boundaries dibentuk ketika dislokasi tepi disejajarkan  seperti 

pada  gambar 1. Jenis ini disebut tilt boundaries atau batas kemiringan. 

Jika sudut kecil dibentuk dari susunan dislokasi screw maka disebut 

twist boundaries. 

Atom-atom disekitar batas diikat dengan jumlah kurang dari yang 

diperlukan dan konsekuensinya terdapat energy grain boundary yang 

serupa dengan energy permukaan eksternal. Besarnya energy ini 

merupakan fungsi dari derajat misorientasi dan menjadi besar jika sudut 

batasnya besar. Grain boundaries sifat kimianya lebih reaktif dari grain-

grain itu sendiri sebagai akibat dari kehadiran energy tersebut. Lebih jauh 

lagi atom-atom yang tidak murni terpisahkan secara khusus karena 

tingkat energinya yang lebih besar. Energi interfacial total material 

bergrain kasar lebih kecil daripada material bergrain halus karena pada 

grain kasar memiliki area batas grain total yang kecil. Jumlah grain 

meningkat dengan meningkatnya suhu untuk mengurangi energy total 

batas. Kita dapat membedakan antara sudut batas grain kecil dan sudut 



batas grain besar. Hal ini mungkin untuk menjelaskan sudut batas kecil 

grain sebagai kesatuan dislokasi. Gambar disamping merupakan 

transmisi mikroskop electron dari kemiringan sudut batas grain kecil 

silicon. Garis merah menandakan dislokasi tepi atau edge dislocation dab 

garis biru mengindikasikan kemiringan sudut. Jenis lain dari cacat 

permukaan dalam kisi adalah stacking fault dimana rentetan bidang atom 

memiliki kesalahan. 

Walaupun susunan atom tidak teratur dan ikatan yang seharusnya 

sangat kurang, material polikristalin sangat kuat. Gaya kohesif didalam 

dan sepanjang batas terbentuk. Lebih jauh, densitas  polikristalin 

sebenarnya serupa dengan Kristal tunggal pada bahan yang sama 

 

 

c. Twin Boundaries 

Twin boundaries atau batas kembar merupakan jenis khusus dari grain 

boundaries dimana terdapat cermin kisi yang simetri. Atom dalam satu 

sisi batas ditempatkan sebagai cermin atom pada sisi yang lainnya. 

Daerah diantara dua sisi tersebut terbentuk bidang twin. Batas kembar 

dihasilkan dari perpindahan atom yang diproduksi oleh gaya mekanik 

yang dikerjakan pada bahan (mechanic twin) dan juga terbentuk selama 

proses annealing panas yang mengikuti deformasi (annealing twins). 

Perkembaran terjadi pada bidang Kristal tertentu dan arah tertentu juga 

dan keduannya tergantung pada struktur Kristal. Annealing twin adalah 

tipe  yang ditemukan dalam metal yang berstruktur FCC dan mechanic 

twin dapat di observasi pada logam berstruktur BCC dan HCP. 



 

 

2.3. Manfaat Cacat Kristal 

Cacat pada Kristal dapat mengubah sifat listrik dan mekanik bahan. 

Kekosongan pada Kristal dapat mengubah sifat listrik bahan. Sebagai 

contoh, kita memanfaatkan kekosongan pada Kristal silicon untuk 

pendopingan oleh phospor sehingga terbentuk semikonduktor tipe n. 

Selain itu cacat Kristal seperti kekosongan, dislokasi, dan boundaries 

dapat meingubah sifat mekanik bahan. Grain Boundaries dapat 

menghambat difusi atom dan gerak dislokasi sehingga deformasi bahan 

sulit terjadi. Semakin kecil grain, semakin kuat bahan tersebut. 

Ukuran grain dapat diatur dengan laju pendinginan. Laju pendinginan 

yang cepat menghasilkan grain-grain yang kecil sedangkan proses-proses 

pendinginan yang lambat menghasilkan grain-gran yang besar 

 

 

  



BAB III 

DEFORMASI  DAN  REKRISTALISASI 

 

 

3.1. Deformasi 

3.1.1   Pengertian Deformasi Elastis dan Deformasi Plastis 

Deformasi atau perubahan bentuk dapat dipisahkan menjadi dua, 

yaitu deformasi elastis dan deformasi plastis. Deformasi elastis 

adalah perubahan bentuk yang bersifat sementara. Perubahan 

akan hilang bila gaya dihilangkan. Dengan kata lain bila beban 

ditiadakan, maka benda akan kembali kebentuk dan ukuran 

semula. Dilain pihak, deformasi plastis adalah perubahan bentuk 

yang bersifat permanen, meskipun beban dilhilangkan 

 

Gambar 3.1: Kurva tegangan-regangan suatu material 

Bila suatu material dibebani sampai daerah plastis, maka 

perubahan bentuk yang saat itu terjadi adalah gabungan antara 

deformasi elastis dan deformasi plastis (penjumlahan ini sering 

disebut deformasi total). Bila beban ditiadakan, maka deformasi 

elastis akan hilang pula, sehingga perubahan bentuk yang ada 

hanyalah deformasi plastis saja. 

 



Deformasi Elastik 

Deformasi elastik terjadi bila sepotong logam atau bahan padat 

dibebani gaya. Bila beban berupa gaya tarik, benda akan 

bertambah panjang; setelah gaya ditiadakan, benda akan kembali 

ke bentuk semula. Sebaliknya, beban berupa gaya tekan akan 

mengakibatkan benda menjadi pendek sedikit. Regangan elastik 

adalah hasil dari perpanjangan sel satuan dalam arah tegangan 

tarik, atau kontraksi dari sel satuan dalam arah tekanan. 

Bila hanya ada deformasi elastis, regangan akan sebanding dengan 

tegangan. Perbandingan antara tegangan dan regangan disebut 

modulus elastisitas (modulus Young), dan merupakan karakteris-

tik suatu logam tertentu. Makin besar gaya tarik menarik antar 

atom logam, makin tinggi pula modulus elastisitasnya. 

Setiap perpanjangan atau perpendekan struktur kristal dalam satu 

arah tertentu, karena gaya searah, akan menghasilkan perubahan 

dimensi dalam arah tegak lurus dengan gaya tadi.  

 

Gambar 3.2: Kurva tegangan-regangan suatu material 

 

Deformasi Plastik 

Pada deformasi plastik terjadi bila sepotong logam atau bahan 

padat dibebani gaya. Logam akan mengalami perubahan bentuk, 

dan setelah gaya ditiadakan, terjadi perubahan bentuk permanen. 



Hal ini terjadi akibat sliding antar bidang atom, dan atau ikatan 

atom-atomnya pecah 

 

3.2. Rekristalisasi 

Energi yang terhimpun dalam struktur pengerjaan dingin 

menjadikan logam tidak stabil. Bila dipanaskan hingga suhu yang 

menyebabkan difusi berlangsung dengan cepat, rangkaian dislokasi 

terlepas dan terbentuk batas butir baru. Logam menjadi lunak dan 

dikatakan bahwa logam telah dianil. Inti untuk butir baru terdapat 

di lokasi di dalam butir kristal yang rusak. Daerah tersebut 

kemudian tumbuh, sehingga terjadi kristal baru bebas regangan. 

Proses disebut rekristalisasi. Makin besar jumlah energi yang 

tersimpan dengan perkataan lain, pengerjaan dingin logam lebih 

besar semakin besar jumlah lokasi inti makin halus butir akhir. 

 

 

Gambar 3.1: Perubahan butir setelah dianil 



Seperti telah diperlihatkan pada Gambar 3.2., sifat bahan yang 

dianil berubah menjadi sifat keadaan bebas regangan, meskipun 

kekuatan dan keuletan meningkat (dibandingkan dengan benda 

coran). Sesungguhnya, proses rekristalisasi tidak semudah itu. 

Terdapat tahap antara yang tidak dapat diamati dengan mikroskop 

optik. Pada tahap ini rangkaian dislokasi membentuk batas butir 

bersudut kecil, dan disebut tahap pemulihan. Meskipun sifat 

mekanik hampir tak berubah, tetapi terjadi pengaturan kembali 

struktur pada skala atom, mendahului perubahan struktur mikro 

di atas. 

 

 

 

Gambar 3.2: Perubahan struktur mikro dan sifat mekanik logam 

         Terdeformasi selama proses rekristalisasi 



 

 

Temperatur rekristalisasi biasanya sekitar 0.4 – 0.6 Tm . Proses 

rekristalisasi bergantung pada waktu dan temperatur, biasanya 

dipilih suhu sekitar 0.6 Tm agar proses berlangsung lebih cepat. 

Pengerjaan mekanik mempunyai efek yang sangat berbeda bila 

dilakukan di atas atau  di bawah daerah rekristalisasi. Bila di 

bawah suhu rekristalisasi, struktur yang dihasilkan terdistorsi, 

mengandung energi, dan disebut struktur pengerjaan dingin. 

Bila deformasi dilakukan di atas suhu rekristalisasi, struktur yang 

dihasilkan lebih lunak, mempunyai sifat mekanik yang sama 

dengan logam awal, dan disebut struktur pengerjaan panas. Perlu 

dicatat bahwa istilah "panas" atau "dingin" berkaitan suhu kerja 

yang dihubungkan dengan 0.6 Tm atau suhu rekristalisasi. 

Sebagai contoh untuk timbal (Pb) pengerjaan pada suhu ruang 

termasuk pengerjaan panas, sedang untuk tungsten (W) 1000 0 C 

masih merupakan pengerjaan dingin. 

Rekristalisasi logam pengerjaan dingin belum tentu menghasilkan 

produk akhir yang stabil. Bila logam dipanaskan terus setelah 

proses rekristalisasi berakhir, butir yang besar akan "memakan" 

butir yang kecil sehingga batas butir keseluruhan sistem 

berkurang. Dengan pengerjaan dingin sebesar 2 – 5 % diperoleh 

beberapa daerah berenergi regangan tinggi, yang kemudian menjadi 

inti. Setelah proses anil pada 0.8 Tm tumbuh butir berdiameter 

beberapa cm. Meskipun percobaan ini bermanfaat untuk 

memperlihatkan jalannya proses rekristalisasi, secara teknis 

kurang bermanfaat. Tujuan anil adalah untuk menuntaskan proses 

rekristalisasi. Pertumbuhan butir ditekan untuk mencapai 

kekuatan optimal, keuletan juga meningkat bila butir tetap halus. 



 

 


