
BAB III

METODOLOGl PENELITIAN

3.1 Metode Pengujian
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Gambar 3.1. Diagram alir proses pengujian
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3.2 Bahan dan Peralatan Penelitian

3.2.1 Bahan Penelitian

• Alumunium yang berupa batangan dilebur menjadi cair menggunakan
kompor, dengan bahan bakar minyak dan udara.

• Dalam proses penyalaan burner dilakukan secara bertahap. Perlama,
pemanasan awal dilakukan dengan cara membakar bagian spiral dari
burner, hal ini bertujuan untuk mendapatkan panas awal sebelum bahan
bakar dialirkan ke burner sehingga mempercepat proses pembakaran

bahan bakar. Kedua, sebelum burner dinyalakan kran pada tangki
dibuka untuk mengalirkan bahan bakar, karena adanya tekanan udara
yang besar pada tangki dan pemanasan awal bahan bakar yang keluar
dari burner akan berbentuk butiran-butiran, dengan kondisi tersebut

burner bisa dinyalakan. Untuk mendapatkan energi panas yang

maksimal dalam proses peleburan posisi burner sedapat mungkin tepat
di bawah ladel. Selama proses peleburan tekanan udara dalam tangki
hams diperiksa agar nyala api tetap stabil. Proses peleburan dan aliran
bahan bakar seperti pada gambar dibawah ini:

Tanki

Udara dan Korosin

Burner

Gambar 3.2 Proses peleburan Aluminium
menggunakan burner dengan bahan bakar kerosin
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3.2.2 Peralatan Penelitian

• Peralatan Atomisasi Las Oksi-Asitilen

• Peralatan Uji Ayak

• Peralatan Mikroskop Optik

3.3 Proses Atomisasi Plasma Oksi-Asitilen

Prinsip kerja dari proses semburan oksi-asitilen ini adalah sebagai berikut:
1. material yang berbentuk logam cair dituangkan ke dalam nyala oksi-

asitilen, yang mempunyai temperature kurang lebih 3480° C, dari
keadaan logam cair yang masih mencair, yang mempunyai temperature
kurang lebih 660° (Surdia, dan Saito. 1994), dituangkan kesaluran
penuangan,

2. kemudian pada saat yang sama semburan oksi-asitilen bertekanan tinggi
disemburkan ke logam cair yang mengalir dari saluran penuangan yang

sedang mencair tersebut untuk mengatomisasi logam cair dan
memperbesar kecepatan semburan (spray jet). Little (1972) menyatakan
bahwa partikel logam cair yang disemprotkan dari nosel mempunyai
ukuran diameter 0,0001 - 0,00015 inchi pada jarak penyemprotan

optimum yaitu antara 4-10 inchi.
3. logam cair yang tcis»embur mcngakibatkan terjadinya percikan kemhang

api yang kemudian tertampung didalam bak penampung.

Gambar 3.3 Atomisasi Plasma Oksi-Asitilen
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3.4 Pengujian ukuran serbuk
Serbuk yang dihasilkan dari proses atomisasi las oksi-asitilen ini diuji

dengan pengujian ayakan atau sieve analysis mesh. Pengujian ayakan ini bertujuan
untuk memisahkan serbuk berdasarkan tingkatan ukuran mesh. Tingkatan ukuran
mesh yang digunakan ada enam tingkatan yaitu ukuran mesh 0.04 mm, 0.06 mm,
0.025 mm, 0.030 mm, 0.060 mm, <0.060 mm. Adapun gambar akat ayakan
seperti gambar dibawah ini :

Gambar 3.4 SieveAnalysisMesh

3.5 Pengujian Distribusi Berat Serbuk
Setelah serbuk-serbuk tersebut dipisahkan menurut ukuran mesh,

kemudian dilakukan penimbangan. Penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui
distribusi berat ukuran serbuk yang dihasilkan dari proses atomisasi las oksi-
asitilen ini. Ukuran serbuk secara kumulatif dapat ditentukan dari persen
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kumu,a,if berat serbuk. Serbuk yang sudah jadi. d.timbang dengan timbangan
^Adapun gambar dari t.mbangan digital yaitu pada gambar d.bawahm,.

Gambar 3.5 Timbangan Digital

torn sasi Pengujian ini menggunakart Mikroskop Optik denganproses atomtsas, e g ^ ^ ^ ^ dan

irr^Zp—-———«*•Mapun
gambar mikroskop optik seperti Gambar dibawah mi:.

Gambar 3.6 Mikroskop Optik


