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Abstrak
Dalam penelitian ini digunakan baja HSLA A572 Grade 50 dengan kadar Karbon 0,0085
wt% dan Niobium 0,028 rrvto/o. Sampel dipanaskan sampai temperatur 1150"C dan
ditahan selama 10 menit, lalu dideformasi panas pada temperatur 860oC, 960oC, 1060oC
dan reduksi 20 - 30% yang diikuti dengan quench air. Dari pengamatan metalografi,
larutian etsa hasil beberapa peneliti terdahulu menghasilkan penampakan batas butir f;asa

austenit yang kurang optimal dimana batas butir fasa austenit cttkup sulit untuk
ditampilkan dikarenakan kadar karbon yang tergolong rendah. Namun dengan larutan
etsa hasil modifikasi dapat menghasilkan penampakan batas butir fasa austenit yang
paling optimalapabila dilakukan pada temperatur 80-90 oC dengan kondisi smpel dahm
keadaan panas (50.60 oC1 selama 5 menit. Sementara itu terlihat bahwa bmperatur
deformasidan persentase reduksi berpengaruh terhadap kemampuan larutan etsa untuk
menampilkan batas butir hsa austenil Sedangkan temperatur larutan etsa dan sampel
berpengaruh terhadap kecepatan reaksidari proses etsa.
Kata Kunci : modifikasi metode etsa, batas butir fasa austenit Baja HSLA A572
Grade 50

Abstract
HSLA A572 Grade 50 steels with 0,0085 wt% C and 0,028% Nb was used in this
research. Specimen was heated until 1150oC and hold along 10 minute, then defiormed at
three differerf temperatures between 860oC and 1060oC to study the inffuence of the
rolling temperature on the grain refinement. The rolling reduction was varied about 20%
and 30%. After rolling, the specimens was hold in a few second with air cooling and then
quenched to view the austenite grain boundary. Metalography observation by using the
last researches etching didn't presented the finest viewing of austenite grain boundary.
Modificated etching view the finest austenite'grain boundary when using hot etching
about 80-90oC with warm specimen about 50S0oC for along five minute. lt was observed
that deformation temperature and reduction gave some effect to the etching solution
abilty for viewing the austenite grain boundary, and the etching solution and specimen
tempeture will effect the etching accelerate reaction proses
Key words : etching modification, austenite grain boundary, HSLA A572 Grada 50
steels

1. Pendahuluan
Baja HSLA merupakan salah satu
tipe baja karbon paduan rendah
yang memiliki karakteristik khusus
yaitu kekuatan dan ketahanan
terhadap korosi yang lebih baik
daripada baja karbon biasa, memiliki
tensile strength yang tinggi, tahan
terhadap abrasi, mudah dibentuk,
ulet, ringan, sifat mampu mesin yang
baik serta sifat mampu las yang
tinggitll. Kekuatan dan sifat mekanis
yang baik dari baja HSLA tersebut
dapat diperoleh melalui berbagai
variasi mekanisme penguatan,

seperti penghalusan butir dan
penguatan presipitat oleh paduanl2l.
Secara mikro kekuatan yang tinggi
dari baja HSLA dipengaruhi oleh
besar butir fasa austenit sebagai
penentu terbentuknya fasa akhir ferit
be6utir halus dengan karakteristik
kekuatan yang baikl2l. Oleh karena
itu, dibutuhkan suatu proses
terkendali yang dapat mengontrol
struktur mikro akhir baja HSLA yang
dikenal sebagai Thermomechanical
Control Proces.s (TMCp)t3t. Untuk
meneliti struhur mikro dan perilaku
butir fasa austenit dari baja HS[-A
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tersebut, maka diperlukan pengujian
metalografi. Proses etsa diperlukan
untuk menampilkan struktur mikro
batas butir dari fasa austenit guna
mengevaluasi prilaku butir fasa
austenit dari baja HSLA. Untuk
memperoleh penampakan struktur
mikro batas butir fasa austenit
diperlukan metode etsa yang tepat.
Pada beberapa jumal penelitian
sebelumnya yang juga membahas
tentang pengujian metalografi etsa,
untuk memperoleh struktur mikro
fasa austenit dari baja HSLA dapat
menggunakan larutan etsa picral
yang lewat jenuh pada temperatur
kamar dergan waktu pengetsaan
yang cukup lama. Penggunaan
larutan etsa lewat jenuh tersebut
mengakibatkan ketidakakuratan
komposisi larutan picral yang
d(Tunakan dikarenakan adanya
endapan asam picilc yang tidak ikut
diambil pada saat proses
pembuatannyat4.s'61. Untuk
memperoleh penampakan struktur
mikro yang optimal dari batas butirfasa austenit, maka perlu
penyesuaian terhadap parameter
proses etsa yaitu komposisi larutan
etsa, cara pengetsaan, temperatur
etsa, temperatur deformasi dan
persentase reduksi serta waktu
pengetsaan. Oleh karena itu akan
dilakukan modifikasi metode etsa
untuk menyesuaikan parameter
proses etsa agar dapat
menghasilkan penampakan struktur
mikro batas butir fasa austenit yang
paling optimal.

2. Tinjauan Pustaka
Prinsip proses etsa adalah proses
korosi terkontrol oleh elektrolit antara
daerah permukaan dengan potensial
yang berbeda untuk memunculkan
mikrostruktur bahan kristalin
berdasarkan reaksi kimia secara
diferensialFl- Teknik etsa secara
umum dapat dilakukan dengan
beberapa cara antara lain melalui
etsa kimia yaitu pencelupan
permukaan material uji pada larutan

etsa, penetesan larutan etsa pada
permukaan material uji atau dengan
elektro-etsa. Teknik etsa yang paling
umum dlgunakan unfuk material
logam seperti baja adalah etsa kimia
yang menggunakan cairan kimia
tertentu sebagai pereaksi,
sedangkan elektro etsa merupakan
teknik etsa khusus memanfaatkan
aliran listrik yang biasanya dipakai
untuk material baja khusus seperti
baja tahan karat[8]. Secara umum
larutan etsa/larutan elektrolit yang
digunakan dalam proses etsa terdiri
dari 3 komponen utama antara lain
conosive agent (acid seperti FlCl,
asam sulfat, fosfat atau asetat),
modifier yang dapat mereduksi ion
(alcohol,glycerin) dan oxidizer
sepefti hydrogen percxide,Fe 3+,Cu
2+)171. Untuk memperoleh struktur
mikro dari fasa tertentu maka
diperlukan larutan etsa yang tertentu
pula. Pertimbangan pemilihan zat
kimia untuk larutan etsa, harus
dipertimbangkan faktor untuk tidak
memperbesar cavity, menimbulkan
pit, menghasilkan segregasi dan
lain-lain. Etsa kimia menghasilkan
kontras metalografi yang disebabkan
oleh perbedaan orientasi kristal.
Karena adanya perbedaan orientasi
tersebut, mengakibatkan adanya
perbedaan kecepatan reaksi pada
proses etsa. Pada logam mumi dan
paduan fasa tunggal, potensial
dihasilkan antara perbedaan
orientasi butir, antara batas butir dan
butir bagian dalam, antara fasa
pengotor dengan matriks, atau pada
gradien konsentrasi dalam paduan-
paduan fasa tunggatm.
Pada paduan dengan dua fasa atau
lebih, perbedaan potensial
dihasilkan antar fasa dengan
komposisi yang berbeda dan
digunakan untuk menghasilkan
kelarutan yang terkontrol. Pada
paduan dua fasa, potensial dari
salah satu fasa akan lebih besar dari
fasa lainnya; akan ada yang bersifat
anodikian ada pula yang bersifat
katodiklor. Selama proses etsa akan
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terjadi peningkatan perbedaan
potensial antara fasa anodik dan
katodik, fasa anodik yang lebih
elektropositif diserang terlebih
dahulu sementara fasa katodik yang
lebih elektronegatif tidak terlalu
diserang. Fasa katodik yang tidak
teretsa akan tampak lebih terang
sedangkan fasa anodik akan tampak
lebih kasar pada permukaannya.
Kekasaran permukaan yang
dihasilkan tergantung pada larutan
etsa yang digunakan serta
komposisi paduan. Kekasaran
permukaan membuat fasa pada
anodik akan tampak lebih gelap
dibararah bright-field iltuminationtst.
Semakin lama waktu pengetsaan
maka perbedaan potensial antara
fasa anodik dan katodik akan
semakin meningkat. Karena
perbedaan potensial antara dua fasa
mengalami peningkatan, maka
wahu etsa harus dikontrol dengan
seksama untuk mencegah terjadinya
overetching. Overetching harus
dihindari dikarenakan jika etsa
dilakukan melebihi waktu yang
dibutuhkan, fasa yang masih bersifat
anodik dapat mengalami perubahan
potensial dengan pendeposisian
produk reaksi atau pmbentukan
lapisan protektif anodik lainnyst4atsl.
Jika hal tersebut terjadi, fasa yang
mulanya katodik dapat larut
sehingga menghasilkan
penampakan yang buruk pada
struktur. Dalam etsa kimia terdapat
komponen-komponen utama
penyusun larutan etsa seperti
conosive agent (acrd seperti HCl,
asam sulfat, fosfat atau asetat),
modifier yang dapat mereduksi ion
(alcohol,glycein) dan oxidizer
(hydrogen peroxide,Fe 3+,Cu 2+,...).
Secara umum hampir semua larutan
etsa kurang lebih tersusun dari
komponenkomponen tersebut
diatas. Fungsi masing-masing
komponen dalam reagen etsa ini
tidak selalu sama dikarenakan ketika
larutan etsa digunakan pada logam
yang berbeda, komponen dari

lanrtan etsa dapat menghasilkan
perlakuan yang berbeda terhadap
logam-logam tersebut. Selain
komponen-komponen utama
penyusun laMan etsa tersebut, ada
pula komponen lain yang sengaja
ditambahkan dalam laMan etsa
untuk memaksimalkan kinerla dari
larutan etsa yaitu wetting agen{r).
Penambahan wetting agent dapat
menurunkan energi antarmuka
(interfacial energy) antara
permukaan sampel dengan larutan.
yang kemudian akan mempengaruhi
reaksi dari proses etsa. Selain dapat
meningkatkan ketajaman
penampakan, penambahan wetting
agent selama masih dalam batas
konsentrasi normal dapat pula
mempercepat reaksi pengkorosian.
Namun pada beberapa penambahan
wetting agent dalam konsentr:asi
normal untuk larutan etsa tertentu
tidak dapat memberikan pengaruh
seperti yang sudah dijelaskan diatas
melainkan malah menghasilkan
penampakan yang buruk seperti
pada larutan etsa aqueous picric
acrd. Oleh karena itu perlu adanya
trial and effor dalam proses
pencampuran komponen dalam
larutan etsa. Pada baja HSLA,
pengamatan batas butir austenit
sangat penting untuk meneliti
perilaku besar butir dan transformasi
fasa austenit - ferit yang akan
diperoleh mengingat butir ferit yang
halus diharapkan dapat terbentuk
setelah proses pendinginan yang
dapat menghasilkan sifat mekanis
yang baik. Butir ferit yang halus ini
ditentukan oleh besar butir austenit
yang dihasilkan pada tahap
pemanasan. Oleh karena itu
pengamatan batas butir austenit
sangat pnting dilakukan untuk
mengontrol kualitas baja HS[A.
Berbagai larutan etsa telah
digunakan untuk menampakkan
batas butir austenit. Namun, tidak
ada larutan etsa tunggal yang dapat
menampakkan batas butir austenit
untuk semua jenis sampel. Dalam

',te:alurgi Manufaffiur 157



SEMINAR NASTONAL METALURGT DAN MATERTAL KE-4 (SENAMM tV) 2010
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSIIAS SULIAN AGENG TIRTAYASA

prakteknya, trial dan error dilakukan
pada berlcagai penelitian untuk
mendapatkan batas butir austenit
dengan baik sehingga memudahkan
dalam pengukuran besar butir. Batas
butir austenit pada sampel full
martensite dapat ditampakkan
dengan larutan etsa sederhana
seperti nitalm. Namun etsa tersebut
hanya dapat digunakan pada
beberapa jenis baja, seperti pada
baja perkakas yang memiliki paduan
tinggi pada kondisi as4uenched
atau kondisi temper. Salah satu zat
etsa yang paling banyak digunakan
untuk menampakkan batas butir
austenit prior adalah larutan yang
dikembangkan oleh Mlellam yang
terdiri dari 1 gram asam picric, 5 mL
HCl, dan 100 ml etanol. Dalam
menghasilkan kontras butir,
beberapa siklus poles-etsa dapat
diperlukan. Kemudian Miller dan
Daym menggunakan 5o/o larutan
aqueous untuk baja karbon rendah
dengan struktur martensitik. Untuk
menampakkan batas butir austenit
pada baja karbon rendah yang
mengalami hardening digunakan
Marshalt's Reagentm Bechet dan
Beuajardm rnenggunakan larutan
saturated aqueous picric acid yang
mengandung 0,5% teepol sebagai
wetting agent. Larutan tersebut
sangat efektif untuk menampakkan
batas butir austenit. Aqueous picric
acid tanpa wetting agent merupakan
larutan etsa yang sangat baik untuk
baja. Penambahan sodium
tridecylbenzene sulfonate sangat
baik dalam menghasilkan batas
butir, sementara wetting agent
lainnya kurang efektif digunakan
untuk menampakkan batas butir
austenit prior. Penambahan
sejumlah kecil HCI telah
dikembangkan untuk etsa batas
butir. Dengan adanya HCI dapat
meningkatkan respon terhadap
larutan etsa.

3. Metodologi Penelitian
Bahan penelitian ini adalah Baja
HSLA A572 Grade 50 berbentuk plat
dengan ukuran p x I x t = 60 mm x
30 mm x 6 mm dan komposisi kimia
seperti pada tabel 1.

Adapun peralatan yang digunakan
dalam penelitian iniadalah :

D Acquisition data : Thermocouple
wirc, Soflutare and hardware
D Mesin rolldua tingkat kapasitas 20
tonF dan dapur pemanas dengan
max temp.
1600 oC.
n Perangkat metallography : mesin
ampelas Buehler lt{ 22Ov 50h2,
mesin poles union h''

100v 50h2, perangkat etsa,
mikroskop optik Olympus.

Pertama-tama, dilakukan
pemanasan awal sampai temperatur
1150oC dengan waktu tahan selama
10 menit. Temperatur 1150'C
dipakai untuk mencapai kondisi
kelarutan endapan dan austenisasi
sehingga akan diperoleh fasa full
austenit. Untuk pengukuran suhu
sampel sewaktu berada didalam
oven, digunakan thermocouple yang
dipasang pada sampel uji selama
proses pemanasan berlangsung.
Setelah temperatur mencapai
1150oC dan waktu tahan 10 menil
kemudian dilakukan pengerolan
(deformasi panas). Proses deformasi
panas yang dilakukan menggunakan
variasi temperatur deformasi
10600c, 9600c, 8600c dan
persentase reduksi 20 o/o dan 30 %.
Setelah deformasi panas, sampel
ditahan beberapa saat (s) lalu diikuti
dengan pendinginan cepat dengan
air.
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Kemudian sampel hasil canai panas
dipotong, lalu dilakukan preparasi
yang meliputi proses pengamplasan
dengan menggunakan mesin amplas
dan kertas amplas mulai dari amplas
kasar sampai amplas halus. Ukuran
mesh yang digunakan yailu: #80,
#120, #240, #O0, #600, #1000,
#1200, dan #1500. Selanjutnya
sampel dipoles dengan
menggunakan mesin poles dan
alumina hingga didapatkan
permukaan yang bersih, halus dan
mengkilap seperti kaca tanpa
goresm. Proses pemolesan
bertujuan untuk menghilangkan
goresan{oresan serta kotoran hasil
pengampelasan. Proses etsa segera
dilakukan setelah sampel dipoles
dan dikeringkan agar sampel tidak
mengalami korosi terlebih dahulu
karena terekspos di udaram. Proses
etsa dilakukan untuk menyerang
batas butir dari fasa austenit sampel
baja HSLA sebelum pengamatan
pada mikroskop optik. Proses etsa
dilakukan untuk semua sampel
dengan menggunakan larutan etsa
dan metode etsa yang bervariasi.
Disiapkan 4 jenis larutan etsa
dengan komposisi yang berbeda,
adapun larutan etsa yang paling
utama digunakan adalah larutan
etsa hasil modifikasi dari larutan etsa
picral sederhana dan larutan etsa
Villela tanpa menggunakan alkohol
namun ditambah HCI dan teepol
dengan komposisi asam picric yang

diminimalisir (tidak lewat jenuh) serta
lebih akurat. Komposisinya yaitu 2 gr
asam picric + 50 mL aquades + 5
sampai 10 tetes teepol dan + 5
sampai 10 tetes HCl. Adapun
metode etsa yang dilakukan pada
setiap sampel adalah sebagai
berikut:

4. Hasil Penelitian
Pembahasan

dan

4-1. tetode etsa larutan picra!
lewat jenuh

Larutan etsa ini merupakan
modifikasi dari larutan etsa lewat
jenuh (supersaturated picic aciAITl
yang diperoleh dengan melarutkan
30 gr asam pioic dengan 100 mL
methyl alcohOl selama 1-2 hari lalu
ditambahkan dengan $10 tetes HCI
dan 5-10 tetes Teepol. Etsa
dilakukan dalam temperatur kamar
selarna 1 menit. Secara keseluruhan
hasilfoto mikro dengan metode etsa
larutan picral lewat jenuh modifikasi
menghasilkan penampakan batas
butir fasa austenit yang belum cukup
jelas. Dimana belum tampak aenya
bentuk .poligon yang jelas sebagi
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ffiI

batas butir dari fasa austenit dengan
orientasi berbeda. Namun
sebenamya sudah ada
kecenderungan untuk membentuk
batas butir austenit yang ditunjukkan
dengan adanya garisgaris kasar
berwama putih dengan orientasi
berlreda seperti yang ditunjukkan

EffiM
Gh I hurhroruh@ I Gh I Btrhr mmi rylI Ck l. hr hu usm*

@i.(riherffi)

Segregasi tersebut dapat teriadi
selama pemanasan yang berlebih,
seperti pada baja tempa yang
dipanaskan hingga 1370oC.
Terkadang segregasi ini sulit untuk
dideteksi menggunakan mikroskop
optik, kecuali dengan perbesaran
tinggi atau dengan SEM. Namun
tampaknya kondisi tersebut
kemungkinan besar sulit terjadi
dikarenakan penggunaan temperatur
pemanasan hanya mencaPai
11sfC. Sumber literatur lainnya
memberikan penjelasan bahwa
penampakan area benrama putih
pada batas butir austenit tersebut
menandakan penampakan
widmenstaffen ferit yang benrama
putih (terang)t1{. Hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadi
nukleasi ferit pada batas butir
austenit selain pada fasa matriks
yang muncul akibat.laju pendinginan

(a) (b)
Gambar 8. (a) Nukleasi ferit pada batas
butir austenit prior baja A|SI/SAE 1060.
Etsa 2o/o nital. 500x ; (b) \Mdmenstatten
fenite baia AISI/SAE 1025. Etsa 4%
picral 1oo; tl11.

Penampakan widmenstatten ferit ini
seringkali ditemukan pada batas
butir austenit dikarenakan proses
pendinginan yang kurang cepat
dimana terdapat rentang waktu yang
terlalu lama sejak sampel keluar dari
dapur sampai menuju media
pendinginan. Penggunaan asam
picric yang lewat jenuh temyata
belum dapat memberikan
penampakan batas butir fasa
austenil yang optimal. Hal ini

Ch{Beskiranai$d{ GhiBruhimsaisrytli Ghi.Bmhimmit

itod 0 (Fh$rel00l)

Berdasarkan literatur, penampakan
area putih yang terlihat pada batas
butir austenit ini mengindikasikan
adanya segregasi yang disebabkan
oleh sulfur ataupun fosfodal.
Penampakan segregasi fosfor pada
batas butir austenit prior dapat dilihat
pada gambar 7 berikut.

Gambar 7. Penampakan area putih di
batas butir austenit mengindikasikan
segregasi fosfor pada as cast ASIM
436 sfeel s/ab. Etsa 4o/o picral dan HCl.
1OOX+I
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kemungkinan dipengaruhi oleh faktor
lain yaitu temperatur larutan dan
waktu pengetsaan yang kurang
optimal. Berdasarkan literatur larutan
etsa lewat jenuh ini akan optimal
bekerja bila di pakai untuk
menampakkan batas butir austenit
dengan fasa matriks fully
martensitell0l. Dikarenakan baja
HSIA yang dipakai memiliki
kandungan karbon yang rendah
yaitu 0.0085 o/o dan temperatur
pemanasan yang rendah pula yaitu
1150oC, maka kemungkinan untuk
memperoleh fasa matriks fully
martensite sangat kecil terjadi.
Selain itu Fnggunaan media
pendinginan air, termasuk lambat
dalam mendukung proses
pendinginan sehingga pembentukan
nukleasi ferit sulit dihindari.

4.2. iietode etsa larutan picral
standar
Larutan etsa picral standar
merupakan larutan etsa picral yang
paling umum digunakan untuk
praktikum metalografi dan heat
treatment. Larutan ini dibuat menurut
panduan dari ASM Handbook
Volume 9, yaitu dengan melarutkan
4 gr asam picric dalam 100 mL
methyl alkohol. Proses etsa
dilakukan dalam temperatur kamar
selama 2 menit. Larutan picral
standar ini diujikan untuk
membuktikan dan membandingkan
kualitas hasil struktur mikro batas
butir austenit yang diperoleh dengan
larutan picrala b
modifikasi. Larutan picral standar ini
diujikan hanya padA sampel baja
HSLA awaltanpa durmasi (sampel
dummy). Berdasarkan 

'hasil 
foto

mikro untuk sampel dummy hasil
pengetsaan dengan larutan ini
temyata belum mampu memberikan
penampakan batas btrtir fasa
austenit dengan jelas. Penampakan
struktur mikronya tergolong buruk
dikarenakan perbedaan fasa dan
orientasi butir yang belum terlihat
sama sekali. Apabila dibandingkan

dengan larutan etsa modifikasi, akan
terlihat perbedaan kualitas
penampakan batas butir austenil
yang sangat mencolok. Dalam
larutan ini tidak HClsebagai oxidizer
dan wetting agent seperti Teepol.
Hal ini berpengaruh terhadap respon
dan kinerja dari larutan etsa
dikarenakan HCI dapat mendukung
reaksi oksidasi atau reaksi korwi di
batas butir, sedangkan Teepoldapt
meningkatkan kecepatan reaksi dan
respons larutan etsa pada sampel
baja HSI-A[10]. Pada irfhya
penggunaan larutan etsa pbral
standar pada percobaan kali i{
kurang cocok digunakan urfi.t
menghasilkan penampakan bdrc
butir austenit

ffiw
G6; i. Fitd mirro"uatas 6utir'a;*rr
sampel dummy (a). rnebde elsa
standar , (b). metode etsa Wbfa (c)
metode etsa modifikasi. 20Ox

4.3. illetode etsa larutan pacd
Villela
Larutan etsa ini dibuat &t
dikembangkan oleh Mllelam yarg
seringkali digunakan wfiJk
menampakkan batas butir atffi-
Cara membuatnya adalah I gr an
picric dicampurkan dengan lfi) mL
etanol lalu ditambahkan derBan 5
mL HCl. Proses pengebaan
dilakukan pada temperatur kanar
sedangkan untuk waktu *a
berdasarkan literatur tidak dflelaskar
seberapa lama batasan waktunya
sehingga dilakukan trial and enw
untuk memperoleh waktu etsa yang
sesuai. Berdasarkan hasil fcto milao
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yang diperoleh, penampakan batas
butir austenit sama sekali tidak
terlihat di semua sampel. Foto mikro
yang diperoleh hanya menampakkan
fasa matriks yaitu ferit yang
berwama lebih terang berbentuk
flakes seperti serpihan dibeberapa
daerahfi. Fasa ferit ini tampak
disemua foto struktur mikro dari
semua sampel. Selain itu terdaPat
area-area yang terlihat lebih gelap
dan adanya butiran atau bintik-bintik
hitam pada beberapa daerah.
Daerah yang berwarna sedikit lebih
gelap dibandingkan fasa ferit atau
benrama seperti wama abu-abu
menunjukkan fasa austenit
sedangkan daerah dengan wama
yang paling gelap menunjukkan fasa
martensit. Fasa martensit yang
berbentuk seperti jarumm terlihat
hanya berjumlah sedikit dikarenakan
komposisi karbon dari baja HSLA
A572 grade 50 yang terlalu rendah
(hanya 0.0085o/ourt) dan waktu
pendinginan yang dinilai kurang
cepat dikarenakan penggunaan
media pendingin air. Sementara
bintik-bintik hitam yang terlihat
terutama pada gambar 10 dan
gambar 12 menunjukkan teriadinya
korosi mikro pittingt'l yang
disebabkan adanya celah
dipermukaan sampel yang tidak rata
sehingga mudah terjadi korosi mikro
pitting pada saat kontak dengan
udara dan sebelum proses etsa
dilakukan. Pengamatan struktur
mikro fasa dan butir austenit hasil
metode etsa villela sebenamya
cukup sulit dilakukan dikarenakan
adanya daerah gelap selain fasa
yang menghalangi penampakannya.
Daerah ini diperkirakan
menunjukkan teriadinya korosi yang
berlebihan dikarenakan penggunaan
waktu etsa yang terlalu lama yaitu 2
menit. Namun pada intinya batas
butir austentt tidak befiasil
ditampilkan menggunakan metode
etsa Mllela ini.

Hffiffi
Cbr l0 Brs hi ssri sadd I Gh llllur hi 3srii @ I Gh ll Dus ffi asuo

vrylj.(F!6mrl0h)

ffiffiffi
Gbr ll.Barhrururatuuod I Ghll&hlhtirsff @ j Gh 15.hurhum*ot

srryl((Fdtsano20tu)

4.4. Iletode etsa larutan Picral
modifikasi

Larutan etsa modifikasi dibuat
dengan mencampurkan asam Picric
sebanyak 2 gr dengan 50 mL
aquades serta ditambahkan 5-10
tetes Teepol dan 5-10 tetes HCl.
Larutan etsa ini meruPakan
modifikasi dari larutan etsa standar
dan larutan etsa villela dengan
penambahan HCI yang berPeran
sebagai corrosion agent dan oxidizer
dalam kadar rendah (hanya 5-10
tetes) serta Teepol yang berPeran
sebagai wetting agent. Sebelum
digunakan larutan etsa ini terlebih
dahulu dipanaskan pada temperatur
mencapai 80-90 oC sampai asam
picric larut sempuma dengan HCI
dan Teepol. Setelah itu dktinginkan
dan dapat digunakan untuk berbagai
metode etsa. Teknik pengetsaan
yang dilakukan adalah dengan cara
meneteskan larutan etsa ke
permukaan sampel.

4.4.1. Temperatur larutan 80-90oC,
temperatur sampel 5O€0oC, waktu
etsa 5 menit

Berdasarkan hasil foto mikro yang
menggunakan larutan etsa
modifikasi, penampakan batas butir
austenit yang dihasilkan dengan
metode temperatur larutan 80-90oC,
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temperatur samPel 50-60oC selama
5 menit terlihat sangat jelas untuk
semua sampel. Batas butir austenit
yang berbentuk poligon mengelilingi
fasa matriks dibagian tengahnYa
dengan orientasi Yang berbeda-
beda. Secara teoritis, berdasarkan
literatur, untuk mendaPatkan
penampakan batas butir austenit
yang jelas maka akan lebih mudah
jika fasa Yang diPeroleh Pqg?
matriksnya adalah fasa martensitr'"r,

fasa martensit ini dapat diperoleh
dengan Peningkatan komPosisi
karbon dan pendinginan yang cepat'
Namun hal ini sulit diPeroleh
dikarenakan Pengaruh dari
komposisi karbon dari baja HSLA
A572 grade 50 ini Yang terlalu
rendah (hanya 0.0085o/ovtrt). Selain
itu pengaruh dari waktu tahan
sebelum mencaPai media Pendingin
dan media Pendingin beruPa air
menyebabkan semakin lamanYa
pendinginan sehingga fasa martensit
semakin sulit diperoleh. Dari gambar
dapat terlihat pula butir-butir yang

dihasilkan memiliki kemiripan dari
segi bentuknya Yang cenderung
lonjong (elips) dan ukurannya yang

tidak jauh berbeda- Hal ini
menunjukkan bahwa Proses
deformasi dapat memberikan efek
penghalusan butir dengan ukuran
seragam serta Peningkatan
kekuatan dengan adanYa fasa
martensit dan fetit Yang
menghasilkan Peningkatan energi
dan tegangan Yang besar dibatas
butimyalta.

ffiHilffi
5d[(dnsamI)

4.4.2. Temperatur larutan 80-90oC,

temperatur samPel 27oC, waktu etsa
5 menit

Modifikasi selanjr.rtnYa adalah
dengan meniadikan temPeratur
sampel sama dengan temPeralur
ruang. Foto mikro Yang diPeroleh
memberikan hasil PenamPakan
batas butir austenit Yang jelas

namun tidak sejelas PenamPakan
batas butir dengan metode 4-4-1,
batas butir Yang dihasitkan
ditunjukkan dengan garisgaris tipis
yang sudah berbentuk Poligon dan
ierhubung satu sama lain.
Penampakan batas butir Yang
terlcaik dari Pengetsaan dengan
metode ini terlihat ditunjukkan oleh
gambar 25. Pada gambar 22 dan 24
batas butir yang dihasilkan sebagian
belum berbentuk Poligon secara
utuh sehingga masih sulit
membedakan batas antara fasa
yang satu dengan fasa Yang lainnYa

namun sudah menunjukkan orientasi
yang berbeda-beda. Penggunaan
iemperatur samPel 27 oC kurang
lebih berpengaruh terhadap kualitas
penampakan batas butir austenit.

iryll{tsffi$r}
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Chll8fr5hrrffiM$ryI I Gbrll&urhimtnryll Ckl{larffi rmot

cryli.(Ftoffi,10ft)

Mffi

@ffi

berwama lebih terang juga telah
dapat terlihat. Sedangkan untuk
gambar lain walaupun telah terlihat
garisgaris batas butimya namun
belum dapat memisahkan butir yang
satu dengan yang lainnya karena
garisgaris gelap tersebut belum
membentuk poligon dan belum
terhubung satu sama liin. Selain itu
juga maEin banyak t'brfnat garis-
garis kasar bekas proses
pengampelasan yang belum dapat
dihilangkan. Penampakan garis-
garis kasar ini menandakan kurang
maksimalnya proses
pengampelasan dan pemolesan
untuk menghilangkan berkas garis
tersebuttsl. Hal ini mengakibatkan
batas butir austenit sulit diamati
dikarenakan tefialangi oleh berkas
garis hasil pengamplasan tersebut.

ft llSehristoi @{ 0fr lfSauhummsryd i. ftr]$hhi&$trit
HrFlIt$rmIk)

4.4.3. Temperatur larutan 27oC,
temperatur sampel 27oC, waktu etsa
5 menit

Penggunaan temperatur ruang ini
mengacu pada larutan etsa villela
dan larutan etsa standar yang
menjadi acuan dasar dalam
membuat larutan etsa modifikasi ini.
Berdasarkan foto mikro yang
diperoleh, hasil penampakan batas
butir fasa austenit cukup jelas
terlihat namun masih belum
maksimal. Garisgaris batas butir
yang lebih gelap dengan orientasi
yang berbeda-beda memang sudah
terlihat namun masih belum
menyeluruh dan belum terlihat
menyatu satu sama lain sehingga
belum terbentuk poligon-poligon
yang merupakan ciri khas dari batas
butir austenit yang mengelilingi fasa
matriks ditengahnya. Beberapa
gambar seperti gambar 31, 32 dan
33 (perbesaran 20Ox) telah
memperlihatkan batas butir dengan
orientasi yang berbeda dan telah
berbentuk poligon walaupun masih
terlihat tipis tapi sudah dapat
dibedakan batas antar butimya.
Fasa matriks ferit yang terlihat

ehSBorhirlsm@l.chlldshfi &*duqFll Ch lL&shtisfi{

4l.hhnfrr)

GhlI.B*rMmrur@t0hJlBmhrnnmryl5 GhJIBanhimmi

ssdIhhrnxk)

4.4.4. Temperatur larutan 8O-90oC,
temperatur sampel 5060oC, waHu
etsa 30 detik.

Pada metode etsa kali ini dilakukan
dengan menggunakan larutan yang
sama yaitu picral modffikasi dalam
kondisi temperatur sampel dan
temperatur larutan yang sama
dengan metode 1.4.1 namun lebih
singkat waktu pengetsaannya. Salah

I
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satu tujuan dari penelitian etsa ini

adalah untuk memPeroleh metode
etsa yang paling efektif dan efisien
dari segi penggunaan waHu dan
biaya. Oleh karena itu dengan
mencoba memPersingkat waktu
pengetsaan diharaPkan daPat
memperoleh batas butir austenit
yang sudah cukuP jelas dan daPat
dipakai untuk penelitian karakteristik
butir dan struktur mikro- Namun
pada kenyataannYa PenamPakan
foto mikro dengan metode ini

menghasilkan penamPakan batas
butir austenit yang belum terlihat
jelas untuk semua samPel. Akan
tetapi telah ada kecenderungan
untuk menghasilkan PenamPakan
batas butir austenit sePerti Yang
ditampilkan pada gambar 35,
gambar 36 dan gambar 38.

Kecenderungan ini dapat terlihat dari
adanya penampakan garis4aris
gelap yang sebagian kecil sudah
mulai menyatu satu sama lain dan
memiliki arah orientasi Yang
berlreda. Sedangkan untuk samPel
lain, penampakan batas butir
austenit yang dihasilkan hanYa

berupa garisgaris Yang belum
menyatu dan masih buram. Fasa
matriks yang dihasilkan juga belum
dapat terlihat dengan jelas diseluruh
bagian, hanya Pada beberaPa
bagian tertentu dapat terlihat itupun
masih samar-samar. Hasil
penampakan batas butir austenit
yang belum terlihat jelas tersebut
menandakan bahwa reaksi korosi
terkontrol yang teriadi belum bekerja
secara optimal dan. menYeluruh.
Walaupun ada Pengaruh dari
temperatur etsa namun Pada
kenyataannya diPerlukan waktu
yang lebih lama untuk memPeroleh
penampakan batas butir austenit.
Pada akhimya Penggunaan waktu
pengetsaan yang terlamPau cePat
belum daPat menghasilkan
pcnampakan batas butir austenit
dengan jelas.

HHE

4.4.5. Temperatur larutan 8G'90oC,

temperatur samPel 27oC, waktu etsa
30 detik

Metode etsa kali ini dilakukan
dengan menggunakan larutan Yang
sama yaitu Picral modifikasi dalam
kondisi temperatur larutan etsa dan
temperatur samPel Yang seruPa
seperti metode 4.4.2 namun dalam
waktu yang lebih singkat Yaitu 30
detik. Variasi lain yang dilakukan
adalah dengan memPersingkat
waktu pengetsaan menjadi 30 detik
agar efektivitas waktu kefa tetaP
terjaga. Hasil foto mikronYa
menunjukkan PenamPakan batas
butir austenit Yang kurang jelas
terlihat. Penampakan batas butimya
cenderung lebih buruk dibandingkan
dengan metode 4.4.2 terutama Pada
gambar 40, gambar 42 dan gambar
44, penampakan batas butimYa
hanya berupa baYangan garis Yang
buram dan tidak daPat dibedakan
bentuknya. Sedangkan gambar
lainnya sudah ada kecenderungan
untuk membentuk batas butir
austenit di beberaPa bagian telah
terlihat batas butir austenil walaupun
masih samar-samar taPi daPat

Lhil&shss*uqil Ghii-*:saise. s i :a srci
4liph$rrffti

ffi*E
'1nm16 
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dipastikan itu adalah batas butir
austenit dengan bentuk yang poligon
dan orientasi yarg berbeda-beda.
Dengan mempersingkat waktu
pengetsaan dan menurunkan
temperatur sampl sampai
temperatur ruang malah
memperburuk kualitas dari
penampakan batas butir austenit.

-I-'"'--"--"-'I

Ch$hffi effi rydl 0hllimMm@ I Glr ll &nhmm

@l@effi)

Gh $&mMm*m@{ ft l{Xnffi ml@, Chfi Be'ffi ffid

@tirto{uffi)

4,5. Pengaruh tempefiatur
deformasi dan besar deformasi (%
redultsi) pada proses canai panas
terhadap penampakan batas butir
austenit

TMCP merupakan suatu proses
yang dapat mengontrol struktur
mikro baja karloon selama proses
pemanasan awal (reheating),
deformasi panas (hot deformed),
serta pendinginan (transformasi

akhir). Pada proses canai panas
dapat terjadi perubahan struktur
mikro dan butir yang diperoleh
dengan pengontrolan temperatur
serta besar deformasi. Perubahan
morfologi struktur mikro dan butir
pada proses canai panas tersebut
dapat mempengaruhi beberapa sifat
dasar dari material tersebut, salah
satunya adalah perubahan terhadap
ketahanan korosillsl. Perubahan
struktur mikro ini mengakibatkan
tedadinya perubahan kerapatan
dislokasi dan perubahan distorsi
dalam atom. Pemberian deformasi
ini mengakibatkan meningkatnya
besar tegangan yang dimitiki karena
makin rapatnya dislokasi yang
merupakan cacat kristattlal.
Sebagaimana diketahui daerah pada
suatu material yang memiliki
tegangan yang lebih tinggi akan
bersifat lebih anodik (mudah
terkorosilteroksidasi), sedangkan
bagian yang tegangannya lebih
rendah akan bersifat katodikl'ol. Hal
ini menandakan terjadinya
perbedaan potensial antara daerah
yang bersifat katodik dan daerah
anodik sehingga dapat menciptakan
sel korosi galvanis. Perbedaan
potensial juga dapat terjadi akibat
adanya perubahan struktur mikro itu
sendiri tanpa melihat adanya
perbedaan tegangan antar daerah
katodik dan anodik. Hal ini
disebabkan karena adanya
perbedaan energi bebas antara
struktur mikro terutama pada daerah
butimya dengan daerah batas
butimyslto. Energi bebas pada batas
butir memiliki nilai yang lebih tinggi
dibandingkan pada daerah butir,
sehingga apabila batas butir
meningkat akibat perlakuan
deformasi, maka akan semakin
tinggi pula energi bebas dan
potensial pun akan menjadi negatif,
sehingga laju korosi material
tersebut akan meningkat. Berlaku
pula untuk sebaliknya yaitu apabila
batas butir berkurang karena
deformasi yang rendah maka energi
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bebas pun akan menurun dan
potensial menjadi positif sehingga
laju korosinya akan menurunt1fl.
Berdasarkan teori diatas proses
korosi dan laju korosi yang terjadi ini
dapat dikontrol sebagaimana teriadi
dalam proses etsa dimana sampel
yang mengalami deformasi akan
dikondisikan dalam lingkungan
korosif dengan memberikan larutan
etsa sebagai elektrolit dalam wal(u
tertentu. Dengan demikian proses
etsa akan mengkondisikan daerah
yang ingin ditampilkan dalam hal ini
batas butir austenit menjadi bersifat
lebih anodik (potensial rcndah)
dengan tegangan yang lebih tinggi
agar lebih mudah dan lebih cepat
terkorositl4. Kemudian dengan
semakin besamya deformasi yang
diberikan maka akan menurunkan
ukuran butir yang berarti
meningkatkan jumlah batas butill2l
yang berakibat pada peningkatan
energi sehingga
menghasilkan perbedaan tegangan
dan potensial yang lebih besar.
Semakin besar perbedaan potensial
yang dihasilkan dari perbedaan
tegangan dan energi bebas dibatas
butir akan mengakibatkan semakin
mudah terjadi korosi pada daerah
batas butir. Artinya proses etsa atau
korosi terkontrol untuk menampilkan
batas butir austenit akan semakin
mudah teriadi apabila besar
deformasi yang diberikan semakin
meningkat. Pada akhimya
penampakan batas butir austenit
akan semakin mudah ditampilkan
seiring dengan peningkatan besar
deformasi.
Pengaruh temperatur deformasi
berhubungan dengan fasa yang
terbentuk selama selang waktu
mencapai temperatur deformasinya
dan pada proses pendinginan. Pada
saat temperatur pemanasan awal
dan kondisi austenisasi telah
tercapai maka kemudian sampel
dikeluarkan dari dapur pemanas
(fumace) lalu dibiarkan diudara
selama beberapa waktu sampai

mencapai temperatur deformasi
untuk segera dilakukan
pengerolan/deformasi. Dengan
adanya range temperatur
pemanasan dengan temperafur
deformasi yang cukup jauh
menyebabkan sampel semakin lama
terekspos diudara yang berakibat
terjadinya pertumbuhan butir ferit
(nukleasi ferit) dalam jumlah yang
cukup banyak selama selang waktu
pengeluaran sampel dari dapur
sampai dilakukan deformasi karcna
adanya pengaruh pendinginan oleh
udara yang tergotong tamba$161.

Terbentuknya ferit ini pada
umumnya terjadi dibatas butir
austenit sehingga pengamatan batas
butir austenit akan semakin sulit
terjadi apabila fasa ferit yang
terlcentuk dibatas butimya terlampau
banyak. Berdasarkan literatur, batas
butir austenit akan semakin mudah
terlihat apabila fasa yang dihasilkan
pada matriksnya adalah martensit
yang memiliki perbedaan tekstur dan
orientasi yang mudah dibedakan
dengan austenit. Namun hal ini sulit
terjadi mengingat kadar karbon dari
baja HSI-A ini yang rendah
(0.0085o/ovrtt) sehingga sangat sulit
menghasilkan fasa martensit secara
keseluruhan pada saat proses
pendinginan.
Selain itu penggunaan media
quench air biasa dinilai kurang dapat
mengoptimalkan pembentukan fasa
martensit dikarenakan kecepatan
pendinginan yang kurang optimal.
Oleh karena itu besar kemungkinan
fasa ferit yang lebih banyak
terbentuk.
Dari data perlakuan sampel selama
proses TMCP, secara teoritis
seharusnya Fnampakan batas butir
austenit akan lebih mudah terlihat
pada sampel 1. Hal ini dikarenakan
perlakuan pada sampel 1 selama
proses TMCP paling mendukung
untuk memperoleh penampakan
batas butir austenit berdasarkan
teori diatas, dimana diberikan
temperatur pemanasn 1150 'C
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yang telah mencapai austenisasi lalu

penlgun""n temPeratur deformasi

iOSO-oC yang tidak beriarak terlalu

iauh dengan temPeratur Pemanasan
Lerta besar deformasi Yang
tergolong tinggi- Memang Pgga
feiyatainnya tidak semua hasil foto

mikio pada samPel 1 untuk semua

metode etsa modifikasi memberikan

hasil yang jelas namun sebagian

besar 
-dari 

hasil foto mikro untuk

sampel 1 telah menunjukkan
penamPakan batas butir austenit
yang jelas terutama untuk metode

et"J i"n tan etsa modifikasi 4'4'1,
4.4.2dan4.4.3.

5. PenutuP
n Dari lrasil penelitian, diperoleh
penamPakan batas butir Yang
ierbaik dan sangat jelas pada semua

sampel dengan menggunakan
metode etsa larutan etsa hasil

modifikasi dengan temPeratur

larutan 80-90oC, temPeratur samPel

50€0 oC dan waktu Pengetsaan
selama 5 menit- Dari segi
penggunaan kadar larutan Yang
OipaXLi, metode etsa larutan etsa
modifikasi meruPakan Yang Paling
efektif dan efisien dibandingkan
dengan metode etsa Yang lainnYa'

r DLngan adanYa range temPeratur
pemanisan dengan temPeratur

deformasi Yang cukuP iauh
menyebabkan semakin besar
kemungkinan terbentuknya fasa ferit
dalam jumlah besar dibatas butir

austenit. Sehingga batas butir
austenit akan semakin sukar
diamati.
tr Peningkatan besar deformasi (%

reduksi) daPat meningkatkan
mekanisme
penghalusan butir, dengan ukuran

butir yang lebih kecil dan seragam

maka akan
meningkatkan jumlah batas butir

yang berakibat Pada Peningkatan
energi bebas
dibatas butir. Peningkatan energl

bebas ini akan memPermudah
terjadinya reaksi pada proses etsa

sehingga batas butir austenit
semakin mudah ditamPilkan-
tr Penggunaan asam Picric dengan
t<onsentrasi tidak lewat jenuh

menyebabkan asam Picric O?P"1

larut sempuma dan tidak mengkristal
sedangkan Penambahan weltiry
agent TeePol dalam kadar normal

a[an meningkatkan ketaiaman
penamPakan batas butir austenit'

i'"ngguna"n temperatur etsa sekitar

80-9bnC dan temPeratur samPel 5$
60oC berdamPak Pada kecePatan

reaksi dan peningkatan energi bebas

dibatas
butir austenit sehingga rcaksi
penamPakan batas butir akan

semakin cePat dan mudah terjadi'
D Dengan semakin lamanYa w?ktu
pengetiaan akan memberikan
penimpakan batas butir Yang
semakin jelas- Namun waktu etsa

yang terlilu lama daPat berakibat
ieriaOinya over etsa Yang daPat

merusak Permukaan samPel'
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