
BAB IV

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas proses-proses pengujian dan pembahasan dari

proses atomisasi plasma oksi-asitilen, dan parameter-parameter proses, serta hasil dari

bentuk serbuk yang didapat dari hasil proses atomisasi plasma oksi-asitilen.

4.1 Pengujian Ayakan

Berdasarkan hasil dari pengujian pengayakan, dapat dilihat perbandingan

diantara setiap mesh, seperti pada Tabel 4.1, berikut ini:

Tabel 4.1. Hasil pengujian pengayakan dari proses atomisasi plasma oksi-asitilen.

No Sieve

Size

Diameter

Lubang
(Mikron)

Berat/

Gram

Persentase Kumulatif

%

1 <60 <250 0,1 4,85436893 4,85436893

2 60 250 0,78 37,8640777 42,7184466

3 30 600 0,22 10,6796117 53,3980583

4 25 710 0,34 16,5048544 69,9029126

5 6 2360 0,34 16,5048544 86,407767

6 4 4750 0,28 13,592233 100

total 2,06

Dari hasil pengujian pengayakan diatas maka dapat diketahui perbandingan

berat serbuk yang didapat, terlihat pada grafik. Dari data yang terlihat pada grafik

mesh 60, terlihat berat serbuk yang paling tinggi, sedangkan ukuran berat yang paling

sedikit terdapat pada mesh <60. Lihat Tabel Grafik 4.1.2, berikut ini:
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Gambar 4.1 Grafik berat dari tiap-tiap mesh
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Gambar 4.2 Grafik Persentase Kumulatif Partikel
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4.2 Pengujian Bentuk Partikel

Serbuk yang dihasilkan oleh proses atomisasi plasma oksi-asitilen dilihat
menggunakan mikroskop optik digital, dengan pembesaran empat, pembesaran
sepuluh, dan pembesaran empat puluh. Pada mikroskop optik terlihat bentuk
serbuk berbentuk tetesan air mata (tear drop), memiliki permukaan halus , dan
ukuran serbuk cukup kecil, seperti yang terlihat pada gambar:

Gambar 4.1 Serbuk hasil atomisasi dilihat menggunakan mikroskop

optik dengan pembesaran lensa 4 mesh 30.
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Gambar 4.2 Serbuk hasil atomisasi dilihat menggunakan mikroskop

optik dengan pembesaran lensa 10 mesh 60.

Gambar 4.3 Serbuk hasil atomisasi dilihat menggunakan mikroskop

optik dengan pembesaran lensa 40 mesh < 60.
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4.2.1 Penentuan Skala Partikel

Untuk menentukan parameter skala yang digunakan untuk menentukan

seberapa besar nilai skala dari setiap mikron pada partikel, sebagai acuan kita
dapat menggunakan sehelai serabut kawat kuningan, yang terukur berdiameter
0.09 mm, menggunakan mikrometer yang dengan ketelitian 0.01 mm. Setelah itu
serabut kawat difoto dengan mikroskop optik dengan pembesaran lensa empat.

pembesaran sepuluh, pembesaran empat puluh, pada pembesaran empat
menggunakan pengukuran secara manual menggunakan mistar biasa terbaca
berdiameter 0.8 mm, pada pembesaran sepuluh diameter kawat terbaca

menggunakan pengukuran secara manual dengan mistar biasa terbaca berdiameter
2 mm, dan pada pembesaran lensa empat puluh diameter kawat terbaca
menggunakan pengukuran secara manual dengan mistar biasa terbaca berdiameter

7 mm. Lihat gambar.

0.8 mm

Gambar 4.4 Serabut Kawat Pada Pembesaran Lensa 4 dengan Diameter 0.8 mm

2 mm

Gambar 4.5 Serabut Kawat Pada Pembesaran Lensa 10 dengan Diameter 2 mm
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[
7 mm

Gambar 4.6Serabut Kawat Pada Pembesaran Lensa 14dengan Diameter 7 mm

Hasil pengukuran diatas adalah untuk mencari Diameter Equivalen
Partikel, diameter equivalen adalah garis diameter yang garisnya putus-putus ,

yang berpusat ditengah-tengah permukaan partikel, adapun pengukurannya
dengan cara ; hasil pengukuran pada diameter benda sebenarnya dari mikrometer
dikalikan dengan hasil pengukuran dari pengukuran manual, hasil dan
pengukuran ini dikalikan lagi dengan hasil luas penampang area partikel (A), hasil
dari perkalian inilah nilai hasil Diameter Equivalen partikel, dengan satuan

mik ron meter.

Untuk mencari nilai mikron pada partikel, dapat digunakan dengan cara ; 1

cm = 10 mm, maka 10 mm dikalikan dengan nilai hasil dari pengukuran digital

dibagi dengan pengukuran manual, dari hasil inilah nilai mikron partikel dapat

diketahui.

Hasil dari nilai inilah menentukan nilai mikron pada permukaan partikel

per sepuluh milimeter.

Adapun rumus-rumus yang digunakan untuk mencari nilai-nilai diatas

adalah sebagai berikut:

• Mencari Luas Penampang Area Partikel

-J-^- <">



dimana, A = luas proyeksi partikel (mm ).

Mencari Perbandingan Pengukuran

P benda awal ,
mm = —- ( mm )

P manual
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.(4.2)

dimana, P benda awai = Pengukuran menggunakan mikrometer

P manual = Pengukuran menggunakan mistar biasa

Mencari Diameter Equivalen Partikel

D eq = Ax (hasil perbandingan pengukuran) - .. (urn). •(4.3)

Mencari Mikron Pada Partikel

• 1cm= 1Omm = 10 mm x (hasil perbandingan Pengukuran) (4.4)

dengan, satuan mikron meter (um)

4.2.2 Perhitungan Luas Area Partikel

Dalam penelitian ini untuk menghitung Luas Area Partikel (A), dapat
digunakan dengan cara sederhana yaitu dengan menggunakan kertas milimeter
blok. Serbuk hasil dari proses atomisasi yang telah dihasilkan kemudian diayak,
ini untuk membandingkan berat serbuk dari tiap-tiap mesh. Proses pangayakan ini
menggunakan enam tingkat mesh, dengan ukuran; mesh empat (paling atas ),
mesh enam, mesh dua lima, mesh tiga puluh, mesh eman puluh, mesh lebih kecil
dari enam puluh (paling bawah / hasil). Setelah didapat hasil dari proses
pengayakan, serbuk difoto dengan mikroskop optik, dengan perbesaran lensa
empat, perbesaran sepuluh, dan perbesaran empat puluh.

Pada uji foto ini data yang digunakan hanya menggunakan tiga tingkat mesh
yaitu mesh tiga puluh, mesh enam puluh, dan mesh lebih kecil dari enam puluh.
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Hasi, dari selurub partike, yang didapa, dari tiap-.iap mesb difoto ,n, untuk
mlt bagaimana bentuk dari serbuk, kemudian serbuk difoto seka lag^
«k seluruh serbuk. melainkan banya satu. yang dipilih mendekat, bentuk b,a
X Lo. setelab serbuk didapa. kemud.au difo, dengan mengguna an

!elesar nlensa empa,, pembesaran sepu.ub. dan pembesaran empa pulu,
.th itu dieetak. Perlu diperbatikan pada saat mencetak basi, serbuk tan a

Cesar atau diperkec.l ukuran bas.l cetakan, ini sangat berpengarub terbadap
h3Si' ^aTgetabui berapa Luas Area Partikel, kita dapat menggunakan.ara
Sederhana yaitu dengan cara munggunakan kertas mnimeter blok, foto bas a
elan k.a letakkan dibawah kertas m.l.meter b.ok, kemud.an has, serbuk k„
iTskan pada kertas milimeter blok 0*-* setelab ,tu kita b.tung berapa
umlab ko,ak yang ada didalam partikel pada kertas milimeter b,ok,umlah kotak
ko^k itulah Luas Penampang Area Partike, (A). Liha, gambar .

serbuk

Millimeter blok

Gambar 4.7 Cara Mencari Luas Penampang Area Partikel



4.2.2 Pengujian Bentuk Partikel Dengan berbagai macam Pembesaran

4.2.2.1 Pembesaran Lensa 4

A = 423 mm2

/ 4 .A
d= ,H-^- = 23.21 mm

n

Mencari Perbandingan Pengukuran

1120 [im

I 1 i

» 0.09 mm = Diameter Kawat, Diukur menggunakan Mikrometer.

» 0.8 mm = Diameter Kawat Setelah Dicetak, diukur dengan Mistar Biasa.

• 0.8 mm = 0.09 mm

0.09 mm
pp = =0.112

0.8 mm

• Mencari Diameter Ekuivalen

• D eq = 23.21 mm

= 23.21 mwx0.112

= 2.599 mm = 2599 um
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• Mencari Mikron Partikel

MP= 10 ww x 0.112

= 1.12/him = 1120um

» Jadi 1 cm Foto = 1120 um

4.2.3.2 Pembesaran Lensa 10

A= 1187 ww2

4.^
D = / = 38.88 ww

• Mencari Perbandingan Pengukuran

» 0.09 mm = Diameter Kawat, Diukur menggunakan Mikrometer.

»2mm =Diameter Kawat Setelah Dicetak, diukur dengan Mistar Biasa.

• 2 ww = 0,09 WW

nn 0.09 ww
PP = — = 0.045

2 ww
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• Mencari Diameter Ekuivalen

• Deq = 38.88 WW
= 38.88 ww x 0.045

= 1.749 ww = 1749/w?

• Mencari Mikron Partikel

MP= 10 ww x 0.045

= 0.450 ww = 450 fim

» Jadi I cm Foto = 450 um

4.2.3.3 Pembesaran Lensa 40

• A= 1120 mm2

4 . A
D= J =37.77 ww

1V '• \' '.'--
• -•'' . : \

\Sv

• Mencari Perbandingan Pengukuran

» 0.09 mm = Diameter Kawat, Diukur menggunakan Mikrometer.

» 7 mm = Diameter Kawat Setelah Dicetak, diukur dengan Mistar Biasa.

• 7 ww = 0.09 ww
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0.09 ww
PP = — =0.012

7 ww

• Mencari DiameterEquivalen

• D eq = 37.77 mm
= 37.77 ww xO.012

= 0.453 ww = 453 fim

m Mencari Mikron Partikel

MP= 10wwx0.012

= 0.120 ww = 120//w

» Jadi 1 cm Foto = 120 um

4.3 Analisa Hasil Pengujian

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan pada pengujian pengayakan
distribusi serbuk yang paling banyak terdapat pada mesh enam puluh, sedangkan
mesh yang paling sedikit terdapat pada mesh lebih kecil dari enam puluh.

Dari proses atomisasi plasma oksi-asitilen yang menggunakan satu nozzle dan

material awalnya berupa aluminium cair, bentuk serbuk cenderung lebih
mengarah pada bentuk tetesa air mata (tear drop), ini dikarenakan kurang
banyakya jumlah nozzle penyembur, tekanan gas yang keluar kecil, dan tempat
penampungan serbuk (chamber) kurang memenuhi syarat, yaitu chamber harus

kedap udara, ini bertujuan agar serbuk tidak terkontaminasi dengan udara luar.

Adapun bentuk fisik dari serbuk yang dihasilkan adalah tidak berbentuk

bulat, tetapi berbentuk tetesan air mata, serbuk mengalami proses oksidasi dan

proses karburasi, ini dikarenakan material yang sudah berbentuk logam cair,
disembur lagi dengan gas yang bertekanan sehingga serbuk mengalami proses
oksidasi dan karburasi, ini mengakibatkan bentuk serbuk kurang bulat dan warna
serbuk bewarna hitam buram.

Pada proses pembuatan serbuk logam dengan metoda atomisasi plasma
oksi-asitilen yang menggunakan material awal aluminium cair, ukuran serbuk

cenderung lebih besar, ini dikarenakan oleh penuangan logam cair dilakukan
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secara manual, jarak dari tungku peleburan dengan alat pembuatan serbuk cukup
jauh sehingga terjadi penurunan suhu pada logam cair yang akan dituang, dan
nyala api yang dipakai kurang tepat, ini sangat berpengaruh terhadap hasil serbuk.


