
BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam metoda atomisasi gas, semakin besar energi yang diberikan kepada

logam cair maka akan dihasilkan serbuk yang lebih halus ( German, 1984). Semakin

tinggi tempcratur logam cair maka serbuk yang dihasilkan semakin halus (

Kharitonov dan Sheikhaliev, 1985 ). Penggunaan atmosfer gas inert pada proses

atomisasi dapat meningkatkan efektivitas proses disintegrasi logam cair dengan cara

melindungi doplet dari oksidasi ( Putimtsev, 1972 ).

Beberapa teknologi yang digunakan dalam proses semburan panas, yaitu:

nyala oksi-asitilen, busur listrik, dan busur plasma. Aplikasi proses semburan panas

adalah untuk perlindungan terhadap korosi (Kadyrop dan Getman, 2001 ). Bentuk

serbuk yang bagus digunakan sebagai bahan baku proses semburan panas adalah

bentuk bola, karena memiliki sifat mampu alir yang tinggi dan kondisi yang optimal

pada saat partikel dicairkan dan di semprotkan (Mikli dkk, 2001 ).

Proses semburan oksi-asitilen adalah proses pembuatan serbuk logam

dengan semburan panas menggunakan sumber energi nyala oksi-asitilen dan bahan

baku logam awal adalah aluminium cair. Salah satu keuntungan dari proses semburan

panas ini adalah banyaknya jenis material yang dapat digunakan dalam proses ini

(Pawlowski, 1995 ).

2.1 Bentuk Partikel

Bentuk partikel serbuk tergantung pada bagaimana proses pembuatan serbuk

dilakukan. Bentuk partikel ini mempengaruhi mempengaruhi sifat ketermampu-

mampatan (compressibility), karakteristik alir (flow characteristic), dan ketermampu-

isian (packing) dari serbuk. Berbagai bentuk partikel serbuk dapat dilihat pada

gambar di bawah ini :
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Gambar2.1 Bentuk-bentuk partikel serbuk. (German, 1984)

2.2 Ukuran Partikel

Ukuran partikel merupakan salah satu karakteristik penting dalam
metaiurgi serbuk. Ada dua cara penentuan ukuran partikel, yaitu : Possible Size
Measure dan Equivalent Sphere Diameter.

2.2.1 Possible Size Measure

a) sphere

i ^ w

b) flake c) rounded
irregular

d) irregular

Gambar 2.2 Posible Size Measure.(german, 1984)



2.2.2 Equivalent Sphere Diameter

Diameter Bola Ekuivalen {Equivalent Sphere Diameter) dapat ditentukan
dari luas permukaan, volume, dan luas proyeksi dari partikel, seperti pada gambar
berikut ini :
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Gambar 2.3 Diameter Bola Ekuivalen. (German, 1984)

Diameter Bola Ekuivalen Berdasarkan Luas Proyeksi Partikel (DA)

dirumuskan sebagai berikut:

7T.D,
A =

(1)

kemudian,

Da =
(2)

dimana, A = luas proyeksi partikel (mm )

Diameter Bola Ekuivalen Berdasarkan Volume Partikel (Dv) dirumuskan

7T.D,
V=-

(3)



kemudian,

°-J¥ (4)

dimana, V = volume bola partikel (mm )

Diameter Bola Ekuivalen Berdasarkan Luas Permukaan Partikel (Ds)

dirumuskan :

S = ;r.Ds2 (5)

kemudian,

D-£ (6)

dimana, S = luas permukaan partikel (mm )

2.3 Distribusi Ukuran Partikel

Metoda yang umum dan dapat digunakan dengan cepat untuk

menentukan ukuran partikel secara kolektif adalah menggunakan metoda ayakan

(screening), seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 2.4 Metoda ayakan (screening).(German, 1984)



Tabel 2.3.1 Standar ukuran ayakan (standardsieve size)

ukuran ayakan ukuran lubang, u^n ukuran ayakan ukuran lubang, urn

18 1000 100 150

20 850 120 125

25 710 140 106

30 600 170 90

35 500 200 75

40 425 230 63

45 355 270 53

50 300 325 45

60 250 400 38

70 212 450 32

80 180 500

600

25

20

Ukuran partikel secara kolektif dinyatakan dalam analisis distribusi
ukuran partikel yang berbentuk grafik histogram. Grafik ini menunjukkan jumlah
serbuk yang berada dalam setiap inkremen ukuran partikel, seperti pada gambar

berikut ini :
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Gambar 2.5 Distribusi ukuran partikel.fGerman, 1984)



2.4 PROSES PEMBUATAN SERBUK

2.4.1 Metode Atomisasi

Prinsip kerja dari metoda atomisasi adalah memecah atau mengatomisasi
logam cair menjadi partikel serbuk dengan cara menembakkan gas atau fluida
bertekanan tinggi dari nosel. Beberapa metoda yang termasuk dalam metoda
atomisasi adalah metoda atomisasi gas, metoda atomisasi air, dan metoda

atomisasi sentrifugal.

2.4.1.1 Metoda Atomisasi Gas

Prinsip kerja dari metoda atomisasi gas adalah sejumlah logam dicairkan
dengan tungku induksi yang berada di atas. Logam yang telah mencair dialirkan
ke dalam nosel. Gas bertekanan tinggi keluar dengan cepat dari beberapa lubang

yang dipasang di sekeliling nosel tersebut. Gas yang terekspansi dengan cepat ini
memecah dan mengatomisasi aliran logam cair yang keluar dari nosel menjadi
butiran-butiran kecil. Semakin besar kecepatan gas yang keluar dari nosel maka

semakin halus partikel yang dihasilkan. Prinsip kerja metoda atomisasi gas dapat

dilihat pada gambar 11.

fine
powder

collectionJ ^^ i collector

Gambar 2.6 Metodaatomisasi gas vertikal.(German, 1984)



Gas yang biasa digunakan dalam metoda atomisasi ini adalah udara,
nitrogen, argon, dan helium. Gas dalam metoda ini selain berfungsi untuk
mengatomisasi logam cair. juga untuk melindungi butiran logam dari oksidasi.
Pemilihan gas yang digunakan tergantung pada logam yang akan dibuat serbuk.
Serbuk yang dihasilkan dari atomisasi gas mempunyai bentuk bulat (spherical),
ukuran relatifkecil, dan homogen, gambar 12.

Gambar2.7Serbuk hasil atomisasi gas(German, 1984)

2.4A.2 Metoda Atomisasi Air

Metoda ini adalah metoda yang paling sering digunakan untuk membuat
serbuk logam yang mempunyai titik cair sampai dengan 1600°C. Prinsip kerja
pembuatan serbuk dengan metoda atomisasi air, seperti yang ditunjukkan oleh
gambar 13, adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.8 Metoda atomisasi air. (German, 1984)

LoKam dicairkan dalam tungku, kemudian dialirkan ke bawah melalui
lubang yang berada pada dasar tungku. Air bertekanan tingg, disempro.kan ke
arah aliran logam cair yang sedang jatuh, sehingga terjadi pemecahan ahran
logam cair yang disertai dengan proses pendinginan cepat. Logam ca,r terpeeah
menjadi bu.iran-butiran kecil dan mengalami pembekuan dengan cepat, terbawa
oleh aliran air jatuh ke bawah dalam bentuk serbuk.

Karakteristik serbuk yang dihasilkan dipengaruhi oleh kecepatan dan
tekanan air yang memecah aliran logam cair, sudu. pancar air terhadap nosel,
perbandingan antara debit air dengan debit logam can, jumlah nosel a,r yang
digunakan, karakteristik dari logam yang dibua, serbuk, dan faktor-faktor lainnya.

Bentuk serbuk yang dihasilkan dari metoda atomisasi in, adalah tidak
beraturan dan kasar yang disertai dengan oks.dasi. Ha. tersebut disebabkan karena
proses pendinginan yang cepat, seperti yang terliha. pada gambar di bawah ,m :
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Gambar 2.9 Serbuk yang dibuat dengan metoda atomisasi air(German. 1984)

2.4.1.3 Metoda Atomisasi Sentrifugal

Metoda ini memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memecah logam cair

menjadi bentuk percikan-percikan logam cair, kemudian berubah menjadi bentuk
serbuk yang padat karena adanya pendinginan yang cepat. Semakin besar gaya
sentrifugal akibat putaran semakin cepat, maka butiran serbuk yang dihasilkan

juga semakin halus.

Salah satu contoh yang termasuk dalam metoda atomisasi sentrifugal ini

adalah metoda elektroda berputar (rotating electrode), seperti yang terlihat pada

gambar berikut ini :
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Gambar 2.10. Metoda atomisasi elektroda berputar (German, 1984)
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Gambar 2
11 Hasil serbuk dengan metoda atomisasi elktroda berputar (German 1984)

Prinsip kerja dari metoda ini adalah sebagai berikut : batang logam yang
akan dibuat serbuk berperan sebagai anoda, dipasangkan ke spindel yang berputar.
Batang ini dipanaskan oleh stationary tungsten electrode berperan sebagai katoda
yaitu dengan pancaran busur listrik yang timbul di antara keduanya. Logam yang
telah mencair terlempar menjadi butiran-butiran akibat gaya sentrifugal dari
batang yang berputar.

Keuntungan dari metoda sentrifugal ini adalah serbuk yang dihasilkan lebih
bersih, mempunyai bentuk bulat, ukuran partikel relatif kecil dan seragam, dan
sedikit kontaminasi, seperti terlihat pada contoh gambar di atas.

2.5 Proses semburan logam panas

Proses semburan logam panas (metal flame spray process) adalah salah
satu teknik pembuatan serbuk logam (metal powder) yaitu dengan cara
menyemburkan logam cair maupun padat kenyala api las oksi-asitilen. Beberapa
teknologi yang digunakan dalam proses semburan panas, yaitu : nyala oksi-
asitilen. busur listrik, dan busur plasma. Bentuk material awal dari pembuatan
serbuk logam dapat berupa kawat (wire) atau cair (melt). Jika bentuk material
awal berupa cair, maka proses ini sering disebut dengan melt spray atau melt
metallizing. Proses semburan oksi-asitilen (oksi-asitylene spray) adalah proses
pembuatan serbuk logam dengan semburan panas dengan sumber energi nyala
oksi-asitilen dan bentuk material awal logam berupa logam cair



Gambar. 2.12 Metal Flame Spray Process(Ridlwan, M.,2005)

2.6 Proses Semburan Kawat Busur Listrik

Prinsip kerja dari proses ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini
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Gambar. 2.13 Wire arc spray. (Ridlwan.M., 2005)
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Wire arc spray menggunakan dua buah kawat yang dialiri arus listrik
dengan tegangan yang berlawanan, sehingga timbul busur listrik di antara kedua
kawat tersebut. Busur listrik yang timbul menyebabkan panas yang tinggi pada
ujung kedua kawat hingga mencair. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk
mengatomisasi logam cair yang terbentuk dan mempercepat semburan ke
permukaan benda kerja. Terbentuk lapisan logam pada permukaan benda kerja.

2.7 Proses Semburan Plasma

Proses semburan plasma digunakan untuk pelapisan logam dengan cara

memanfaatkan semburan plasma untuk menyemburkan logam cair kepermukaan
benda kerja. Prinsip kerja dari proses semburan plasma dapat dilihat pada gambar
berikut ini :
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Gambar 2.14 Plasma spray(German, 1984)

Gas plasma yang dapat digunakan dalam proses ini adalah argon, nitrogen,
hidrogen dan helium. Prinsip kerja dari proses ini, yaitu : bentuk material awal
yang berupa serbuk di cairkan dengan cara di injeksikan ke dalam nyala plasma
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yang mempunyai temperatur sangat tinggi, kemudian di semburkan dengan cepat
hingga menabrak permukaan benda kerja. Setelah serbuk cair tersebut membeku,
maka akan terbentuk lapisan logam pada permukaan benda kerja.

2.8 Las Oksi-Asitilen

Pengelasan dengan gas dilakukan dengan membakar bahan bakar gas
dengan 02 sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu yang dapat mencairkan
logam induk dan logam pengisi. Sebagai bahan bakar dapat digunakan gas-gas
asitilen, propan atau hidrogen. Dari ketiga bahan bakar ini gas asitilen paling
banyak digunakan.

Nyala hasil pembakaran dalam las oksi-asitilen dapat berubah tergantung
dari perbandingan antara gas oksigen dan gas asitilen, seperti pada gambar di
bawah ini :
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Gambar 2.15 Nyala oksi-asitilen.

Dalam gambar (a) ditunjukkan nyala dengan asitilen yang berlebihan, atau
nyala karburasi, pada gambar (b) nyala yang netral, dan dalam gambar (c) nyala
dengan oksigen yang berlebihan atau nyala oksidasi.
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2.8.1 Nyala Netral

Nyala ini terjadi bila perbandingan antara oksigen dengan asitilen sekitar
satu. Nyala terdiri atas kerucut dalam yang berwarna putih bersinar dan kerucut
luar yang berwarna birubening.

2.8.2 Nyala Karburasi

Bila asitilen yang digunakan melebihi dari jumlah untuk mendapatkan
nyala netral maka diantara kerucut dalam dan kerucut luar akan timbul kerucut
nyala baru yang berwarna biru. Di dalam nyala bagian ini terdapat kelebihan gas
asitilen yang menyebabkan terjadinya karburasi pada logam cair.

2.8.3 Nyala Oksidasi

Bila gas oksigen melebihi dari jumlah yang diperlukan untuk
menghasilkan nyala netral maka nyala menjadi pendek dan warna kerucut dalam
berubah dari putih bersinar menjadi ungu. Bila nyala ini digunakan maka akan
terjadi proses oksidasi atau dekarburasi pada logam cair.

Dalam nyala oksi-asitilen netral terjadi dua reaksi bertingkat yaitu :

Kerucut dalam:

C2H2 + 02 • 2CO + H2

Kerucut luar:

2CO +02 • 2C02

2H2 +02 • 2H20
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Distribusi temperatur nyala oksi-asitilen netral dapat dilihat pada gambar

berikut:

•Outer envelope, 2300*F( 1260CC)

- Acetylene feather, 3800flF (2090 C)

Inner cone. 6300*F(3480flC)

Gambar 2.16 Distribusi temperatur nyala oksi-asitilen netral(Groover. 1996)


