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ABSTRAK 

 

Keausan merupakan fenomena tribologi yang terjadi pada setiap peralatan akibat 
kontak mekanik antara dua komponen. Dalam kurun waktu yang lama keausan ini 
akan menimbulkan kerusakan pada peralatan. Untuk meningkatkan keandalan 
dan efisiensi peralatan, maka fenomena keausan ini perlu dikaji lebih lanjut. 
Penelitian ini bertujuan menghitung kedalaman aus dan volume aus sebuah pin 
berbentuk silinder pendekatan line contact menggunakan tribometer pin-on-disc. 
Variasi yang dilakukan adalah pembebanan yaitu sebesar 6 N, 8 N, dan 10 N. 
Pengujian keausan dilakukan pada keadaan tanpa pelumas. Hasil eksperimen 
kemudian dibandingkan dengan metode analitik GIWM (Global Incremental 
Wear Model). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa eksperimen tribometer pin-
on-disc dan GIWM sama-sama berbanding lurus dengan pembebanan. Pada 
beban 10 N dengan jarak sliding 904,32 m memiliki kedalaman aus 2,46096E-05 
m dan volume keausan 1,62778E-08 m3. Pada beban 6 N pada jarak sliding yang 
sama memiliki kedalaman aus 1,75067E-05 m dan volume aus 9,76666E-09 m3. 
Semakin bertambah pembebanan dan jarak sliding maka nilai keausan semakin 
bertambah. 
 
Kata kunci: keausan, line contact, GIWM, tribometer pin-on-disc.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

 Salah satu fenomena yang terjadi dalam bidang pemesinan adalah 

fenomena kontak antar komponen. Kontak yang terjadi antar komponen bisa 

berupa static contact, rolling contact, atau sliding contact. Kontak mekanik 

(contact mechanics) merupakan hal yang penting, karena dapat mempelajari 

bagaimana struktur topografi permukaan (asperity) mengalami deformasi 

(Armanto, 2012). 

 Sistem permesinan akan terdapat kontak antar permukaan part, yaitu 

kontak yang dapat berupa point contact (kontak titik), surface contact (kontak 

permukaan), dan line contact (kontak garis). Ketika kontak antar part tersebut 

dikenakan sebuah gaya mekanik, maka akan timbul suatu fenomena yang disebut 

sebagai keausan (wear) (Dawson, 1998). 

 Keausan (wear) adalah hilangnya materi dari permukaan benda padat 

sebagai akibat dari gerakan mekanik. Keausan umumnya sebagai kehilangan 

materi yang timbul sebagai akibat interaksi mekanik dua permukaan yang 

bergerak sliding dan dibebani. Ini merupakan fenomena normal yang terjadi jika 

dua permukaan saling bergesekan, maka akan ada keausan atau perpindahan 

materi. Keausan dapat dipengaruhi oleh faktor pembebanan, pelumasan, panjang 

lintasan, dan sifat dari material tersebut (Firmansyah, 2010). 

Perancangan elemen-elemen mesin pada dasarnya meliputi prosedur yang 

sesuai. Sistem gerak mekanis mesin keterikatan antara komponen harus 

dipertimbangkan. Gerak mekanisme tersebut akan bekerja adanya gaya reaksi 

yang dipindahkan. Jika suatu komponen didominasi oleh beban yang berulang, 

akan terjadi deformasi yang akan menyebabkan komponen menjadi rusak atau 

bekerja kurang maksimal. Hasil dari deformasi sesuai dengan bentuk permukaan 

yang saling kontak. Kontak yang terjadi antara dua benda dapat berupa titik 

(point), garis (line), ataupun elips. Sebagai contoh kontak garis (line) journal 

bearing, rantai, gear, flexible joint, dan bantalan poros. 
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   (a)                                   (b) 

     

   (c)     (d) 

Gambar I.1 (a) Bantalan Poros (b) Rantai (c) Journal Bearing (d) Transmisi Gear 

(Sularso, 2004) 

 

Analisis terhadap gesekan dan keausan dapat dicari menggunakan 

beberapa metode diantaranya melalui metode penelitian secara eksperimental 

yaitu dengan cara menguji secara langsung spesimen yang di analisis. Kelebihan 

dari metode ini diantaranya hasil analisis dapat kita ketahui secara langsung. 

Berikutnya metode analitik yaitu dengan menganalisis menggunakan pendekatan 

rumus- rumus matematik. Terakhir yaitu menggunakan metode simulasi dengan 

bantuan software. 

Tribologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi interaksi 

permukaan dalam gerakan relatif berkaitan dengan fenomena (gesekan dan 

keausan) yang terkait dengan fisika, mekanika, metalurgi, dan kimia. Di seluruh 

dunia, keausan dianggap sebagai fenomena kegagalan utama dalam sistem 

tribologi dan didefinisikan sebagai hilangnya material dari permukaan yang 

bersinggungan di dalam gerakan relatif dikendalikan oleh sifat material 

(kekerasan, daktilitas, sifat termal, dll), lingkungan (jenis pelumas, suhu), kondisi 

operasional (topografi permukaan, beban, kecepatan) dan geometri dari 

permukaan yang bersinggungan (Cracauanu, 2010). 



3 
 

 

Tribometer adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur gesekan 

dan keausan antara dua permukaan. Alat Tribometer pin-on-disc adalah alat uji 

gesek dan keausan yang terdiri dari pin dan disc. Pin memiliki berbagai bentuk 

dan ukuran, umumnya berbentuk bola atau bentuk silinder batang, sedangkan disc 

atau piringan dengan tebal tertentu berbentuk plat berdiameter. Penggunaan mesin 

pin-on-disc biasanya digunakan untuk menguji keausan jenis sliding dan rolling 

(Prabowo, 2012). Metode sederhana ini memfasilitasi peneliti untuk menganalisa 

tentang gesekan dan keausan menggunakan bermacam jenis material padat dengan 

mengkombinasikan penggunaan pelumas atau tanpa pelumas. Selain itu, kontrol 

dari parameter uji seperti kecepatan, frekuensi, tekanan kontak, waktu dan 

parameter lingkungan (suhu, kelembaban dan pelumas) memungkinkan simulasi 

seperti kondisi nyata. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan 

melakukan penelitian keausan secara eksperimental pada steel neeedle bearing 

dengan menggunakan tribometer pin-on-disc dengan variasi pembebanan pada pin 

kemudian membandingkan dengan analisis analitik permodelan Global 

Incremental Wear Model (GIWM). 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan yang ada, maka perlu adanya 

pembatasan masalah Tugas Akhir ini yang meliputi hal – hal sebagai berikut : 

1. Spesimen uji menggunakan steel needle bearing sebagai pin dan steel pada 

outer ring bearing sebagai disc. 

2. Pembahasan fokus pada keausan pin dan mengabaikan keausan pada disc. 

3. Pengujian dilakukan tanpa pelumasan. 

4. Menggunakan variasi pembebanan yaitu 6 N, 8 N, dan 10 N. 
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I.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui wear depth (kedalaman aus) pada pin dengan membandingan 

perhitungan analitik GIWM dengan hasil eksperimen menggunakan 

tribometer pin-on-disc. 

2. Mengetahui volume keausan pada pin dengan membandingan perhitungan 

analitik Archard dengan hasil eksperimen menggunakan tribometer pin-on-

disc. 

 

I.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai langkah preventif terhadap keausan yang akan terjadi pada 

komponen, sehingga pada kondisi nyata dapat dilakukan pencegahan dari 

kegagalan komponen karena sebab kerusakan yang diakibatkan keausan 

permukaan kontak. Dengan adanya perawatan preventif tersebut, akan dapat 

lebih menghemat biaya (cost) untuk perawatan maupun efisiensi energi 

dengan kinerja mesin yang baik. 

2. Dengan prediksi hal-hal tersebut, maka umur pakai (life time) dari komponen 

dapat diperkirakan, serta dapat melakukan pengawasan (controlling) jika 

terjadi masalah lain yang berkaitan dengan keausan. 

3. Dari perbandingan perhitungan analitik dan eksperimen akan ditemukan 

perbedaan, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari 

tribometer pin-on-disc, hal itu dapat menjadi acuan untuk  menyempurnakan 

tribometer pin-on-disc pada penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

II.1   Pengantar  

 Penelitian tentang keausan material telah banyak dilakukan dan salah 

satunya menggunakan eksperimen tribometer pin-on-disc. Dari berbagai 

penelitian tersebut menghasilkan formula–formula yang dapat digunakan sebagai 

pembanding, sebagai acuan mauapun digunakan sebagai referensi. Berikut ini 

akan diuraikan tentang penelitian–penelitian terdahulu dan landasan teori yang 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

 

II.2   Tinjauan Pustaka 

  Pada Thesis Hegadekatte (2006) yang berjudul Modeling and Simulation 

of Dry Sliding Wear for Micro-Machine, telah  melakukan percobaan pin-on-disc 

dengan material silikon nitrida dengan silikon nitrida pada beban normal 200 mN, 

400 mN, dan 800 mN dengan mengkomparasi dengan pemodelan GIWM dan 

Sarkar (1980). Nilai koefisien keausan berdimensi yang digunakan GIWM adalah 

kD = 13,5x10-9 mm3/N.mm, dan untuk Sarkar adalah kD = 10,2x10-9 mm3/N.mm. 

Dari hasil komparasi antara eksperimen dan GIWM menunjukkan hasil yang 

mendekati pada pembebanan 400 mN dan pada pembebanan 800 mN nilai GIWM 

cenderung lebih tinggi. Hasil prekdisi GIWM berhasil dan mendekati eksperimen 

pada pembebanan yang lebih rendah. Pada komparasi dengan Sarkar dimana 

faktor gesekan (µ) dimasukkan hasilnya adalah pada tiga pembebanan nilai Sarkar 

semua mendekati GIWM. 

 Cracauanu (2010) melakukan percobaan keausan pada Thesisnya yang 

berjudul Effect of Macroscopic Wear on Friction in Lubricated Concentrated 

Contacts menggunakan tribometer pin-on-disc dengan bahan ball bearing 

berdiameter 10 mm sebagai spesimen, kecepatan sliding 0.005 m/s, dan 

pembebanan sebesar 15 N. Dengan menggunakan variasi pelumasan dengan jenis 

berbeda yaitu HVI60, EZL799, dan Vitrea160. Hasil eksperimen ketiga pelumas 

tersebut HVI 60 mempunyai wear depth paling tinggi, diikuti Vitrea150 dan 
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paling rendah adalah EZL799. 

Pemodelan Keausan Steady State telah dilakukan oleh Syafa’at (2010). 

Pemodelan analitik keausan steady state memperlihatkan laju keausan telah 

konstan pada kisaran 2,44E-08 mm/mm dengan fluktuasi dibawah 15% yang tidak 

berubah pada peningkatan jarak sliding (s) fase steady state dimulai pada s = 

80405 mm. Pemodelan FEA menghasilkan tekanan kontak (p) yang telah konstan 

pada kisaran 63,82 MPa dengan fluktuasi dibawah 2% dan laju keausan yang 

stabil sebesar 1,72E-08 mm/mm dan fluktuasi dibawah 2%. Fase steady state 

dimulai pada s = 80405 mm. Hasil Validasi pemodelan dengan eksperimen 

memperlihatkan permukaan telah konformal dengan perbandingan radius awal 

dan radius akhir sebesar 0,0566 mulai jarak sliding (s) 72000 mm. 

Maulana (2012) melakukan penelelitian tentang Analisa Keausan Steady 

State pada kontak Pin-On-Disc dengan simulasi elemen hingga. Pin yang diberi 

load berupa gaya 15 N diletakkan di atas disc. Kontak sliding yang terjadi antara 

baja dengan baja ini disederhanakan menjadi model 2D dengan input sifat-sifat 

material berbantuan software ABAQUS. Hasil simulasi berupa tekanan kontak 

rata-rata digunakan untuk menghitung  keausan Model Archard (1953).  Updating 

geometry dilakukan untuk mengetahui besarnya keausan yang terjadi pada pin. 

Hasil pemodelan menunjukkan jari-jari kontak mengalami peningkatan seiring 

dengan bertambahnya jarak sliding. Pada tahap awal, peningkatan jari-jari kontak 

sangat tajam, kemudian mencapai kestabilan. Keausan yang terjadi juga 

meningkat tajam pada tahap awal kemudian mengalami kestabilan setelah 

menempuh jarak sliding 54629 mm. Hasil komparasi FEM dengan model analitik 

GIWM Hegadekatte (2006) memperlihatkan kecenderungan serupa. Fenomena 

kestabilan aus ini memperlihatkan bahwa sistem telah berada dalam fase steady 

state setelah melewati running-in dalam aplikasi pemesinan. 

Rohadi (2013) menganalisa Keausan Baja St.40 Menggunakan Tribotester 

Pin-On-Disc dengan Variasi Kondisi Pelumas. Pada pengujian  pin  dengan variasi 

pelumas didapatkan penurunan berat pin yang besar pada pengujian  pin  dengan 

variasi tanpa pelumas sebesar 3,74 g. Sedangkan penurunan berat pin yang kecil 

sebesar 0.03 g terdapat pada pengujian pin menggunakan pelumas SAE 40.dan 
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0,02 g pada pengujian menggunakan pelumas SAE 140. mm3/N.m. Faktor 

keausan yang besar terdapat  pada pengujian tampa pelumas sebesar 26,9.10-4 

mm3/N.m. sedangkan faktor keausan yang kecil terdapat pada pengujian 

menggunakan pelumas SAE 140 sebesar 0,4.10-4 mm3/N.m. 

 

II.3   Landasan Teori 

II.3.1   Klasifikasi Keausan dan Mekanismenya 

Definisi tentang keausan yaitu sebagai hilangnya bagian dari permukaan 

yang saling berinteraksi yang terjadi sebagai hasil gerak relatif pada permukaan. 

Keausan didefinisikan oleh ASTM sebagai kerusakan permukaan benda yang 

secara umum berhubungan dengan peningkatan hilangnya material yang 

disebabkan oleh pergerakan relatif benda dan sebuah substansi kontak. 

Mekanisme keausan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu keausan yang 

penyebabnya didominasi oleh perilaku mekanis dari bahan dan keausan yang 

penyebabnya didominasi oleh perilaku kimia dari bahan, sedangkan menurut Koji 

Kato, tipe keausan terdiri dari tiga macam, yaitu mechanical, chemical and 

thermal wear. 

 

II.3.1.1 Keausan yang Disebabkan Perilaku Mekanis (Mechanical) 

Keausan yang disebabkan oleh perilaku mekanis digolongkan menjadi 

abrasive, adhesive, flow dan fatigue wear. Keausan yang disebabkan perilaku 

kimia yaitu Oxidative wear dan Corrosive wear. Keausan yang disebabkan 

perilaku panas (Thermal Wear) yaitu Melt wear dan Diffusive wear. 

Abrasive wear adalah keausan terjadi jika partikel keras atau permukaan 

keras yang kasar menggerus dan memotong permukaan sehingga mengakibatkan 

hilangnya material yang ada di permukaan tersebut (earth moving equipment). 

Seperti diperlihatkan pada Gambar II.1 Skematik Mekanisme abrasive wear, (a) 

two-body abrasive wear dan (b) three-body abrasive wear.  

 



8 
 

 

 

(a) 

 

  (b) 

Gambar II.1 Mekanisme Abrasive Wear, (a) Two-Body Abrasive Wear dan (b) Three-Body Abrasive 

Wear (Kato, 2005) 

 

Flow wear. Keausan ini terjadi jika partikel permukaan yang lebih lunak 

mengalir  seperti meleleh dan tergeser plastis akibat kontak dengan lain, seperti 

Gambar II.2.  
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Gambar II.2 Flow Wear Penumpukan Aliran Geseran Plastis (Kato, 2005) 

 

Fatigue wear adalah Penghapusan partikel terpisah oleh kelelahan yang 

timbul akibat dari kondisi beban yang berulang (Gambar II.3). Hal ini 

menyebabkan retak bawah permukaan. Jaringan retak terus menyebar dengan 

meningkatnya jumlah fluktuasi tegangan sampai retak partikel permukaan 

berpotongan dan logam bebas dilepaskan, sehingga menghasilkan hilangnya 

progresif materi dari permukaan. 

 
Gambar II.3 Skema Fatigue Wear (Kato, 2005) 

 

II.3.1.2  Keausan yang Disebabkan Perilaku Kimia 

Oxidative wear. Pada peningkatan kecepatan sliding dan beban rendah, 

lapisan oksida tipis, tidak lengkap, dan rapuh terbentuk. Pada percepatan yang 

jauh lebih tinggi, lapisan oksida menjadi berkelanjutan dan lebih tebal, mencakup 

seluruh permukaan. Contoh: Permukaan luncur di dalam lingkungan yang 

oksidatif. Corrosive wear. Mekanisme ini ditandai oleh batas butir yang korosif 

dan pembentukan lubang. Misalnya, permukaan sliding di dalam lingkungan yang 

korosif, seperti pada Gambar II.4. 
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       (a)          (b) 

Gambar II.4 (a) Corrosive Wear Karena Patah Geser pada Lapisan Lentur. (b) Corrosive Wear 

Karena Pengelupasan yang Terjadi pada Lapisan yang Rapuh (Kato, 2005) 

 

II.3.1.3  Keausan yang Disebabkan Perilaku Panas (Thermal Wear) 

Melt wear adalah keausan yang terjadi karena panas yang muncul akibat 

gesekan benda sehingga permukaan aus meleleh. Diffusive wear terjadi ketika ada 

pancaran (diffusion) elemen yang melintasi bidang kontak misalnya pada perkakas 

baja kecepatan tinggi. 

Dalam banyak situasi keausan, ada banyak mekanisme yang beroperasi 

secara serempak, akan tetapi biasanya akan ada satu mekanisme penentu tingkat 

keausan yang harus diteliti dalam hal ini berhubungan dengan masalah keausan. 

Hubungan antara koefisien gesek dan laju keausan belum ada penjelasan yang 

tepat, karena hubungan keduanya akan selalu berubah terhadap waktu. Saat ini 

yang paling banyak digunakan dan paling sederhana dalam memodelkan keausan 

adalah model keausan Archard, beberapa yang lain mencoba mengembangkan 

model keausan dengan memasukkan efek gesekan dalam menawarkan model 

yang lebih akurat yang dibandingkan dengan penelitian percobaan yang telah 

dibuat. 

 

II.3.2  Volume dan Laju Keausan  

 Keausan dinyatakan dalam jumlah bahan volumetrik yang hilang dan 

dapat diukur dengan beberapa metode dengan akurasi yang berbeda yaitu 

menggunakan pengukuran kehilangan massa 

Metode ini relatif cepat dan sederhana dengan mengukur massa sampel 

sebelum dan sesudah uji keausan, jumlah bahan yang hilang dapat dihitung 

berdasarkan persamaan berikut ini: 
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                          (II.1) 

Keterangan :  V  = Volume massa yang hilang pada benda uji (m3) 
   mbefore = Massa benda uji sebelum pengujian (Kg) 
   mafter = Massa benda uji sesudah pengujian (Kg) 
   = Berat jenis benda uji (Kg/m3) 
 
Keakuratan metode ini adalah rendah dalam kasus bahan tahan aus yang tinggi 

karena dengan jumlah kecil dari massa yang hilang (Cracauanu, 2010). 

 Stachowiak (2005) dalam bukunya yang berjudul, Wear-Material, 

Mechanisms and Practice, memformulakan perhitungan untuk menganalisa tinggi 

keausan dan volume keausan pada eksperimen dengan diameter aus pada pin 

sebagai parameter, ditunjukkan pada Gambar II.5 : 

 

 
Gambar II.5 Diameter Kontak Keausan (d) (Stachowiak, 2005) 

 

         (II.2) 

         (II.3) 

Keterangan :  V  = Volume massa yang hilang pada benda uji (m3) 
   h  = Tinggi keausan (m) 
   D = Diameter pin (m) 
   d = Diameter kontak keausan (m) 
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II.3.3 Teori Sliding, Rolling, dan Rolling-Sliding Contact 

Keausan pada suatu benda dapat terjadi ketika benda tersebut mengalami 

kontak di antara dua permukaan, diantaranya dapat karena benda tersebut 

mengalami peristiwa sliding, rolling atau mengalami dua peristiwa yang 

bersamaan yaitu rolling sliding.  

Jika permukaan suatu benda bergeseran dengan permukaan benda lain, 

masing-masing benda tersebut melakukan gaya gesekan antara satu dengan yang 

lain. Gaya gesekan pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah 

gerakan benda tersebut. Selain menghambat gerak benda, gesekan dapat 

menimbulkan aus dan kerusakan. Simulasi sliding contact disimulasikan pada 

Gambar II.6. 

 

 
Gambar II.6 Sliding Contact 

 

Rolling adalah perbedaan kecepatan sudut (angular) relatif antara dua 

bendaterhadap suatu axis yang berada dalam suatu bidang tangensial. Yaitu 

fenomena terjadinya perpindahan (displacement) secara rotasi pada suatu titik, 

yang diakibatkan adanya perbedaan w. Pada problem 2-D untuk dua buah silinder, 

kontak yang terjadi berjenis line contact. Rolling contact sesungguhnya hanya 

dapat terjadi jika terdapat gesekan, sehingga gaya tangensial yang dipindahkan 

akan selalu lebih kecil dari gaya normal. Jika gesekan dihilangkan, maka hanya 

terjadi perubahan sudut tanpa diikuti perpindahan.  
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Gambar II.7 Rolling Contact 

 

Rolling contact yang terlhat seperti pada Gambar II.7 dapat diartikan 

adanya kontak antara dua buah benda dimana benda mengalami rotasi dan adanya 

pembebanan untuk benda tersebut sehingga terjadinya kontak. ketika dua buah 

benda tersebut mengalami rotasi yang sama dapat dikatakan bahwa benda tersebut 

mengalami rolling sempurna. Namun dalam kenyataannya kondisi rolling 

sempurna sangat sulit ditemui. 

 
Gambar II.8 Rolling Sliding Contact 

 

Disimulasikan seperti pada Gambar II.8, ketika benda tersebut berputar, 

sedemikian sehingga titik kontak bergerak kepermukaan benda, kemudian ada dua 

berbagai kemungkinan dimana kecepatan V1dari titik-kontak pada permukaan 

benda satu sama dengan kecepatan V2 dari titik-kontak di atas permukaan benda 

dua, atau tidak. Dalam kasus ini (kecepatan yang sama) orang menyebutnya 

rolling, kemudian kasus tentang dorongan dinamakan sliding, atau rolling dengan 

sliding. 
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II.3.4   Mekanika Kontak 

Teori mekanika kontak adalah sebuah teori berkaitan dengan tekanan dan 

deformasi yang timbul ketika dua permukaan solid bodies saling kontak (Johnson, 

1985). Berikut ini akan diuraikan. 

 

II.3.4.1   Berdasarkan Bentuk Permukaan Kontak 

Berdasar bentuk permukaan kontak, ditunjukkan pada Gambar II.9 : 

1. Kontak konformal : Dua permukaan bersuaian pas atau erat bersama-sama 

tanpa deformasi. 

2. Kontak nonkonformal : Permukaan, atau salah satu dari dua permukaan, 

deformasi ketika ada bidang kontak di diantara keduanya. 

 

         (a) Kontak  Konformal                                    (b) Kontak  Nonkonformal 

Gambar II.9 Kontak Berdasarkan Bentuk Permukaan (a) Kontak Konformal   

(b) Kontak Nonkonformal (Syafa’at, 2015) 

 

II.3.4.2   Berdasarkan Bentuk Daerah Kontak 

Seperti terlihat pada Gambar II.10, saat permukaan non-conforming saling 

kontak kondisi pertama kontak yang terjadi dapat berupa sebuah titik atau yang 

lebih dikenal kontak titik (point contact), kontak garis (line contact), dan kontak 

elips (ellips contact).  
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                              (a) Line Contact          (b) Point Contact      (c) Elliptical Contact 

Gambar II.10 Mekanika Kontak Berdasarkan Bentuk Kontak (Cracauanu, 2010)  

 

II.3.5   Pin-On-Disc Wear Test  

 Alat uji tribometer jenis pin-on-disc adalah konfigurasi lain yang telah 

digunakan secara luas untuk mempelajari keausan. Hal ini dipandang sebagai 

percobaaan umum yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku sliding 

wear pada sepasang material. Korelasinya dengan aplikasi tergantung pada tingkat 

parameter simulasi percobaan dengan aplikasi. Konfigurasi dasar ditunjukkan 

pada Gambar II.11. Sebuah pin radius berujung ditekan terhadap piringan datar 

(disc). Gerak relatif antara keduanya adalah sedemikian rupa sehingga jalan 

keausan melingkar pada permukaan disc yang dihasilkan. Parameter uji yang telah 

digunakan dengan uji ini bervariasi. Standar ASTM untuk alat uji keausan pin-on-

disc adalah ASTMG99, yang tidak menentukan penggunaan ukuran pin, tidak 

menentukan nilai-nilai tertentu sebagai parameter, tetapi memungkinkan dipilih 

oleh penguji untuk memberikan simulasi pada sebuah aplikasi. Parameter yang 

dapat digunakan bervariasi antara ukuran dan bentuk pin, beban, kecepatan, dan 

material. UJi ini juga dapat dilakukan dalam suhu ruangan dan dengan pelumasan. 

Tes tidak boleh berhenti ditengah – tengah proses pengujian keausan dan me-

restart kembali, karena potensi masalah dengan keselarasan, gangguan puing di 

lapisan permukaan, dan mengakibatkan masuknya kontaminasi (Bayer, 2004). 
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Gambar II.11 Diagram Uji Pin-On-Disc dan Bentuk Pin (Bayer, 2004) 

 

Dengan pendekatan geometris, dengan mengubah dimensi linier yang 

diukur untuk volume keausan menggunakan geometri bekas luka keausan sebagai 

parameter. Lebar bekas luka keausan dapat digunakan untuk menghitung volume 

dengan cara persamaan berikut: 

Formula untuk keausan pin adalah (Bayer, 2004): 

       (II.4) 

Formula untuk keausan disk adalah : 

       (II.5) 

                            

                           (a)                           (b) 

Gambar II.12 (a) Gambar Keausan Pin, (b) Gambar Keausan Disc (Bayer, 2004) 
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 V adalah volume keausan; W adalah lebar datar pada pin atau lebar 

keausan track pada disc; D adalah radius jalur pakai; R adalah jari-jari bola dari 

pin, seperti diilustrasikan pada Gambar II.12. 

 

II.4 Model Keausan  

II.4.1 Model Keausan Archard  

Archard  1953  mengusulkan suatu model pendekatan untuk 

mendeskripsikan keausan  sliding. Dia berasumsi bahwa parameter kritis  dalam 

keausan  sliding  adalah medan tegangan  di dalam  kontak dan jarak  sliding  

yang  relatif antara permukaan kontak.  Model ini sering dikenal sebagai hukum 

keausan  Archard  (Archard’s wear law). Sebenarnya bentuk dasarnya pertama 

kali diterbitkan oleh Holm. 

 

Model didasarkan pada pengamatan-pengamatan  bersifat percobaan.  

Bentuk sederhana dari model keausan ini adalah: 

        (II.6) 

                                             (II.7) 

 

dimana V adalah volume material yang hilang akibat keausan, s adalah jarak 

sliding,  FN adalah beban normal, H adalah kekerasan  dari material yang 

mengalami keausan, k adalah koefisien keausan tak berdimensi, kD adalah 

koefisien keausan yang berdimensi. Koefisien keausan k,  merupakan suatu 

konstanta yang disediakan  untuk  mencocokkan perhitungan antara teori dan 

pengujian.  

Untuk aplikasi engineering, ketinggian keausan memiliki lebih banyak 

keuntungan, dibanding volume keausan. Maka  Archard  membagi kedua sisi dari 

persamaan (II.14) dengan daerah kontak yang terbentuk A, sehingga persamaan 

menjadi : 

         (II.8) 

dimana ℎw adalah tinggi keausan, dan p adalah tekanan kontak (contact pressure).  
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 Proses keausan dapat dianggap sebagai suatu proses dinamik dan  prediksi 

dari proses ini dapat dilihat sebagai sebuah permasalahan nilai awal. Model 

keausan kemudian bisa digambarkan sebagai suatu persamaan diferensial untuk 

keausan linier.  

         (II.9) 

 

II.4.2  Model Keausan Sarkar 

 Pada tahun 1980,  Sarkar  memodifikasi model keausan  Archard  dengan 

pertimbangan adanya suatu koefisien gesek antara permukaan yang saling 

bergesekan. Seperti yang didiscusikan sebelumnya, hubungan antara koefisien 

gesek dan tingkat keausan lebih komplek. Meskipun begitu, Sarkar telah 

memodifikasi  suatu model keausan yang menghubungkan antara koefisien gesek 

dengan volume yang hilang dari bahan. Model keausan ini adalah pengembangan 

model keausan  Archard, sehingga menjadi: 

        (II.10) 

Dimana µ adalah koefisien gesek, V adalah volume material yang hilang akibat 

keausan, s adalah jarak sliding, FN adalah beban normal, H adalah kekerasan dari 

material yang mengalami keausan, k adalah koefisien keausan tak berdimensi. 

 

II.4.3 Metode Prediksi Keausan Hegadekatte 

Global Incremental Wear Model (GIWM) adalah sebuah metode 

pendekatan nilai keausan secara analitik yang ditawarkan oleh Hegadekatte 

dengan pin yang diputar pada disc. Keausan pin dan keausan disc dihitung dengan 

model Archard (1953). Istilah “global” digunakan untuk menunjukkan bahwa 

skema pemodelan keausan ini mempertimbangkan jumlah secara menyeluruh 

(global). Metode perhitungannya meliputi:  modulus elastis dari permukaan, 

penghitungan jari-jari kontak awal, bentuk (deformasi) karena kontak normal, dan 

kemudian jumlah keausan berikutnya dihitung untuk setiap kenaikan jarak sliding.  

 

 



19 
 

 

II.4.3.1 Prosedur GIWM untuk Point Contact 

GIWM diterapkan pada kasus pin yang ujungnya berbentuk bola lunak 

yang kemudian dislidingkan diatas permukaan yang keras. Keausan pada pin lebih 

besar dan keausan pada piringan diabaikan. Perhitungan keausan meliputi 

perhitungan jari –jari kontak dan luas kontak. Sekema bentuk pin dengan Rp 

adalah radius ujung pin seperti ditunjukkan pada gambar II.13. 

 

 
Gambar II.13 Penghitungan Jari – Jari Kontak pada GIWM (Hegadekatte, 2006) 

 

p adalah tekanan kontak, FN adalah beban normal yang diterapkan, a 

adalah radius kontak karena perpindahan elastis dan keausan, h adalah keausan 

total di ujung pin, Rp adalah kelengkungan pin, he adalah perpindahan elastis, hw 

adalah kedalaman keausan, kD = k/H adalah koefisien keausan, ∆s adalah interval 

jarak sliding, smaks jarak sliding maksimum, i adalah saat jumlah jumlah kenaikan 

keausan yang ada dan E’ adalah modulus elastisitas dari permukaan setara 

dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 
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        (II.11)  

Ep dan Ed adalah modulus elastisitas pin dan disc, Poisson’s ratios pin dan disc 

adalah vp dan vd. 

Skema pemodelan keausan global yang dimulai dengan perhitungan radius 

kontak awal a0 meggunakan me solusi Hertz: 

        (II.12) 

 dan deformasi elastis normal kontak menggunakan relasi: 

                (II.13) 

Kemudian jumlah keausan berikutnya dihitung untuk setiap kenaikan jarak 

sliding, dan dilakukan sampai jarak sliding maksimum dicapai. 

a. Tekanan kontak rata–rata didasarkan pada penerapan beban normal dan 

jari-jari kontak yang ada menggunakan: 

        (II.14) 

b. Integral dari kenaiakn keausan linier dihitung menggunakan skema 

eksplisit Euler, sebagai berikut: 

       (II.15) 

c. Jari-jari kontak yang ada dihitung berdasarkan pada jumlah keausan dan 

deformasi elastic normal terhadap kontak, sebagai berikut: 

       (II.16) 

                              (II.17) 

 Perhitungan keausan pin menurut GIWM menganggap sebuah daerah 

tekanan axisymmetric. Oleh karena itu hasil GIWM sangat baik ketika hanya 

mempertimbangkan keausan pada material yang kaku. Tetapi jika efek elastisitas 

dari material dipertimbangkan, hasil dari GIWM akan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan karena deformasi elastic akibat sliding dari pin yang akan 

menghasilkan keausan asimetrik pada pin (keausan pada sisi depan arah sliding 

lebih tinggi di banding dengan sisi belakang). Efek keausan seperti ini akan lebih 

nyata pada tahap awal sliding ketika terjadi deformasi elastic maksimum pada 



21 
 

 

kontak Hertz. Penelitian dari efek deformasi elastis pada kalkulasi keausan dapat 

diselesaikan dengan membandingkan nilai tidak berdimensi dari beberapa 

eksperimen yang didapat pada literatur. 

 GIWM sebagai bentuk pengembangan model Archard (1953) dimulai 

dengan membuat persamaan diferensial dari: 

         (II.18) 

            

(II.19) 

Subtitusi untuk p menggunakan menggunakan pers. (II.21) dan selanjutnya 

substitusi untuk jari-jari kontak  dari Pers. (II.24) ke dalam Pers. 

(II.25) didapat: 

              (II.20) 

Dengan mengintegralkan hw terhadap s, didapatkan (Syafa’at, 2010): 

              (II.21) 

Persamaan inilah yang dipergunakan untuk menghitung keausan pin, dimana  

adalah keausan point contact (kontak titik), kD adalah koefisien aus berdimensi, FN 

adalah beban, Rp adalah radius pin,dan s adalah jarak sliding. 

 

II.4.3.2  Prosedur GIWM untuk Line Contact 

 Dalam kasus line contact adalah berupa daerah tekanan rata-rata plane 

strain. Hal ini berlaku untuk perhitungan keausan material yang kaku. line contact 

sama dengan point contact yang mana efek elastisitas dari material 

dipertimbangkan yang mana apabila terjadi tekanan plastis pemodelan GIWM 

tidak berlaku. 
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 Dengan asusmsi yang sama dengan point contact pemodelan pada line 

contact dikembangkan oleh Syafaat (2010). Pemodelan diambil dari nilai tekanan 

kontak maksimal dengan mempertimbangkan tekanan kontak rata-rata. 

          (II.22) 

Dengan mengunakan persamaan (II.22) dan setengah lebar kontak (b) sebagai b = 
(2Rphw)0.5, maka: 
 

          (II.23) 

 
Sehingga  
 

        (II.24) 

 
Dengan mengintegralkan maka: 
 

       (II.25) 
 
Sehingga keausan untuk kasus line contact dapat dihitung dengan: 
 

                (II.26) 

 
Dimana  adalah keausan line contact, kD adalah koefisien aus berdimensi, FN 

adalah beban, Rp adalah radius pin berbentuk silinder dan s adalah jarak sliding. 

Persamaan (II.26) ini digunakan untuk menghitung keausan pin pada kasus line 

contact . 

 Konsep pemodelan GIWM Hegadekatte berlaku jika keausan yang terjadi 

adalah keausan elastis dan bukan plastis, maka untuk membuktikannya digunakan 

persamaan Persamaan dari Kogut Etsion (2002) yg diperjelas dalam Thesis 

Moody (2007). Dimana Pc adalah beban kritis, CSy adalah tegangan yang 

diijinkan, R adalah jari-jari pin, E* dan Ac adalah kontak area dan E* modulus 

elastisitas formula di bawah ini : 
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         (II.27) 

 

         (II.28) 

 

II.4.3.3 Koefisien Keausan (kD) 

 Sebuah klasifikasi nilai koefisien keausan (kD) telah disajikan oleh Van 

Beek (2012) pada Tabel II.1 untuk memberikan gambaran tentang nilai kD. 

Material diklasifikasikan sebagai keausan keras bila nilai kD lebih kecil dari pada 

kD = 10-15 m2/N. Keausan yang lebih tinggi maka kelas 7 dapat dicapai dengan 

mesin grinding. Nilai paling  rendah dari kelas 0 tidak muncul dalam sliding 

contact. 

 

Tabel II.1 Klasifikasi Nilai Koefisien Keausan (kD) (Van Beek, 2012) 

k. 10-15 m2/N kelas 
0.0001 - 0.001 0 
0.001 - 0.01 1 
0.01 - 0.1 2 
0.1 - 1.0 3 
1 - 10 4 
10 - 100 5 
100 - 1000 6 
1000 - 10000 7 

 
 Tingkat keausan spesifik antar perunggu melawan baja keras dalam 

kondisi pelumasan setelah running in kira-kira menggunakan kD = 5.10-15 m2/N  

dan ini adalah kelas 4. Polimer seperti PA dan POM  dislidingkan pada baja 

dikeraskan dan tanpa pelumasan (dry Running) terletak di kelas 5, polimer yang 

sama diisi dengan Teflon atau dilumasi dengan air di kelas 3 (p < 5 MPa) atau 

dikelas 4 (p > 5 MPa). 
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 Untuk keausan material keras kombinasi antara perunggu, Teflon dan hard 

steel  menggunakan kelas 2 atau 3 pada dry running. Jika perhitungan aplikasi 

mengindikasikan pada kelas 3 tidak dapat digunakan maka dapat menggunakan 

prinsip dry running pada nilai koefisien keausan antara polimer dan baja 

kombinasi (Van Beek, 2012). 

 

 
Gambar II.14 Penghitungan Volume Keausan (Van Beek, 2012) 

 

Volume keausan dapat dihitung dengan : 

V = A L           (II.29) 

 

       (II.30) 
 

Substitusi : 

         (II.31) 
 

        (II.32) 
 
 
Sehingga volume keausan dapat dihitung dengan : 
 

      (II.32)
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BAB III 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini secara garis besar berisi tentang analisa keausan line contact 

secara analitik menggunakan pemodelan Global Incremental Wear Model 

(GIWM) oleh Hegadekatte pada sitasi papernya yang berjudul Modeling and 

Simulation of Dry Sliding Wear for Micro-Machine, dan metode eksperimen 

menggunakan Tribometer Pin-On-Disc. Adapun urutan dari penelitian ini seperti 

terlihat pada Gambar III.1 berikut : 

 

 

Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian 
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 Setelah pengajuan tema penelitian dan penelusuran literatur dilanjutkan 

pada tahap pembahasan dan pelaksanaan metode analitik dan metode eksperimen 

selanjutnya hasilnya akan dibandingkan sehingga akan terlihat keterkaitan 

maupun penyimpangannya. 

 

III.1.   Metode Eksperimental Pin-On-Disc 

 Keausan pada line contact dapat diketahui dengan melakukan eksperimen. 

Alat yang digunakan untuk eksperimen adalah tribometer pin-on-disc, seperti 

Gambar III.2. Cara kerja alat ini adalah dengan memberikan beban pin dan 

meletakkanya pada disc yang berputar. Hilangnya material pada permukaan pin 

kemudian diukur setelah menempuh sejumlah rotasi. Keausan dinyatakan sebagai 

volume yang hilang per satuan beban dan per satuan jarak sliding yang disebut 

sebagai koefisien keausan berdimensi. Pada eksperimen ini diberikan 3 variasi 

pembebanan (FN) pada gerak sliding pin-on-disc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Tribometer Pin-On-Disc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bentuk Holder 

 

   
Bentuk Pin Silinder 

(Line Contact) 
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III.2  Material dan Ukuran Bahan 

 Untuk mengetahui pengaruh keausan secara makroskopik maka material 

yang digunakan adalah seperti dalam Tabel III.1 berikut ini: 

Tabel III. 1 Spesifikasi Pin dan Disc 

Kontak Bentuk Pin Ukuran (m) Bahan Kekerasan 

Line Contact 
Needle 

Bearing 

R = 5.10-3 

P = 10.10-3 

 

AISI 52100 

 

62  HRC 

*Spesimen uji diambil dari NSK Bearing* 

Disc Diameter= 90.10-3 55  HRC 

 

III.3   Peralatan Penelitian 

a. Tribometer Pin-On-Disc 

Alat ini adalah sebuah alat uji keausan yang digerakkan motor listrik 

sebagai pemutar disc, sedangkan pin diletakkan pada holder yang dikatkan pada 

lengan berengsel dan diberi pemberat. Untuk mengatur putaran disc agar sesuai 

dengan yang dinginkan maka motor dilengkapi dengan Inverter. Adapun 

spesifikasi dari Tribometer Pin-On-Disc seperti pada Tabel III.2 berikut ini : 

 

Tabel III.2 Spesifikasi Tribometer Pin-On-Disc 

No. Parameter Keterangan 

1 Penggerak Motor Listrik 1 Phase, ½ HP 

2 Pemberat 0,810 kg 

3 Inverter  Merk : INVT, Model : GD10, Kapasitas 

Max. : 1 HP 
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b. Alat Uji Kekerasan (Metode Brinell) 

Alat untuk menguji kekerasan bahan yang telah didinginkan adalah 

seperti pada Gambar III.3. Alat ini menggunakan metode Brinell.  

 

Jenis alat uji kekerasan : 

Merk : Krisbow 

Nama : Brinell Hardness Tester 

Type : KW0600121 

Serial No : 0483 

 

 
Gambar III.3  Alat Uji Kekerasan 

 

c. Alat Foto Mikro 

Pada Gambar III.4 terlihat mikroskop metalografi Tipe XSZ-107 BN 

yang digunakan untuk mengetahui hasil ukuran keausan. 
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Gambar III.4 Alat Pengamatan Struktur Mikro 

 

d. Inverter 

Dalam dunia industri yang menggunakan motor-motor listrik (umumnya 

menggunakan motor induksi), inverter berfungsi untuk mengatur kecepatan 

motor tersebut. dalam penelitian ini digunakan inferter merk : invt, model : 

goodrive10 seperti pada Gambar III.5 berikut :  

 
Gambar III.5. Inverter 
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Kecepatan motor induksi ditentukan oleh frekuensi tegangan dan jumlah 

kutub motor, seperti yang dijelaskan dalam rumus menghitung putaran motor 

atau rpm.  

                (III.1) 

 dimana: 

 n = jumlah putaran, dalam satuan rpm 

 f = frekuensi, dalam satuan Hz 

 p = jumlah kutub 

 Apabila menggunakan frekuensi 1,33 Hz sebagai parameter maka akan didapat : 

 

= 39,9 rpm  ≈  40 rpm 

Jika dikonversikan menjadi kecepatan pada putaran keliling lingkaran 

maka menggunakan persamaan : 

           (III.2) 

Diketahui  D = 0,09 m maka   

Jarak sliding  = rpm x waktu (menit) x keliling disc ( )       (III.3) 

      = 40 rpm x 10 menit x π.0,09 

  = 113,04 m 

Jumlah kutub motor telah ditentukan oleh pabrikan saat dibuat, dan 

frekuensi tegangan telah ditetapkan oleh penyedia jaringan listrik, seperti PLN 

yang menetapkan frekuensi tegangan sebesar 50 Hz, sehingga praktis putaran 

motor relatif tetap (Caang, 2012). 

Berdasarkan kemampuan hasil uji coba maka pada penelitian ini 

digunakan frekuensi 1,33 Hz dan menghasilkan kecepatan putaran 40 rpm. 

Spesifikasi Inverter lebih lengkapnya terdapat pada lampiran.  
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e. Pembersih Logam 

Pembersih digunakan untuk memperoleh permukaan spesimen yang 

bersih  bebas dari kotoran dengan cara mengelapkannya pada pin dan disc. 

Seperti yang terlihat pada gambar 3.11. 

 

 
Gambar III.6 Pembersih Logam 

 

f. Dial Gauge  

Dial gauge atau ada yang menyebutnya dial indicator adalah alat ukur 

yang dipergunakan untuk memeriksa penyimpangan yang sangat kecil dari 

bidang datar, bidang silinder atau permukaan bulat dan kesejajaran. Dalam hal 

ini digunakan untuk mengukur kerataan disc pada tribometer pin-on-disc seperti 

disimulasikan pada Gambar III.7. 

 

 

Gambar. III.7  Simulasi Pengukuraan Kerataan Disc Menggunakan Dial Gauge 
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g. Infrared Tachometer 

Tachometer adalah sebuah alat pengujian yang dirancang untuk 

mengukur kecepatan rotasi dari sebuah objek. Pada pengujian ini tachometer 

digunakan untuk mengukur kecepatan putar (RPM) pada disc. Seperti 

ditunjukkan pada Gambar III.8. 

Merk  : Krisbow KW06-563 Digital contact 

RPM Range : 2 sampai dengan 2000 

Ukuran : 160 x 60 x 42 (mm) 

Jarak target  : 0.5 meter 

Berat  : 0.3 kg 

 

 
Gambar III.8  Infrared Tachometer 
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h. Infrared Thermometer 

Digunakan untuk mengukur temperatur kontak area pin dan disc dan 

temperatur motor listrik, seperti disimulasikan pada gambar pada Gambar III.9. 

 

 
Gambar III.9 Simulasi Penggunaan Infrared Thermometer 

 

i. Timbangan Digital 

Dalam penelitian ini,  spesimen sebelum dan sesudah pengujian 

dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa perbedaannya, seperti terlihat 

pada Gambar III.10. 

 

 
Gambar III.10 Timbangan Digital 
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j. Timbangan Crane Scale 

Untuk mengatur gaya (FN) yang bekerja pada pin maka dilakukan 

penyesuian berat dengan mengatur pemberat kemudian ditimbang dengan 

timbangan gantung tepat pada pin. Seperti pada gambar III.11. 

 

 
Gambar III.11 Timbangan Crane Scale 
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III.4  Proses Penelitian 

 Prosedur dan langkah penelitian meliputi beberapa tahapan. Pada semua 

spesimen menggunakan frekuensi 1,33 Hz pada Inverter. Pada pengujian ini 

menggunakan tiga spesimen dengan masing – masing diberi pembebanan berbeda 

yaitu 10, 8, dan 6 Newton. Lebih jelasnya seperti terlihat pada gambar diagram 

alir Gambar III. 12 berikut ini : 

 
Gambar III.12 Diagram Alir Proses Eksperimen
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1 Hasil Analitik  

 Perhitungan analitik GIWM yang dikembangkan oleh Hegadekatte (2006) 

dan diperjelas dalam Thesis Syafaat (2010), menggunakan persamaan (II.26), 

untuk volume keausan menggunakan persamaan model Archard (II.7) dan Van 

Beek (II.29). Dengan asusmsi yang sama dengan point contact pemodelan pada 

line contact dikembangkan oleh Syafaat (2010). Pemodelan diambil dari nilai 

tekanan kontak maksimal dengan mempertimbangkan tekanan kontak rata-rata. 

Pada perhitungan analitik GIWM berdasarkan Tabel II.1 koefisien gesek yang 

dipilih adalah kD = 1800.10-15 m2/N. Pemilihan nilai koefisien berdasar pada nilai 

paling dekat dengan hasil eksperimen. Hasil analitik selengkapnya pada Tabel 

IV.1. 

 

Tabel IV.1 Hasil Perhitungan Analitik GIWM dan Archard 

Spesimen 
Pembebanan 

(N) 

Jarak Sliding 
Wear Depth 

(GIWM) 

Volume Aus 

(Archard) 

(m)  (m)  (m3) 

1 10  

113,04 6,15239E-06 2,03472E-09 
226,08 9,76631E-06 4,06944E-09 
452,16 1,55031E-05 8,13888E-09 
904,32 2,46096E-05 1,62778E-08 

2 8  

113,04 5,30197E-06 1,62778E-09 
226,08 8,41635E-06 3,25555E-09 
452,16 1,33601E-05 6,51110E-09 
904,32 2,12079E-05 1,30222E-08 

3 6  

113,04 4,37668E-06 1,22083E-09 
226,08 6,94755E-06 2,44166E-09 
452,16 1,10285E-05 4,88333E-09 
904,32 1,75067E-05 9,76666E-09 
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IV.2 Hasil Eksperimen Pin-On-Disc  

 Pengujian pin-on-disc menggunakan material seperti dalam Tabel III.1 

sebanyak 3 (tiga) unit pin masing-masing diberi pemberat dengan massa yang 

berbeda yaitu 10 N, 8 N, dan 6 N. Dengan mengunakan inverter berfrekuensi 1,33 

Hz dihasilkan kecepatan 40 RPM pada area kontak pin dan disc. Untuk mencari 

wear depth menggunakan persamaan Van Beek (II.32) dan volume aus 

menggunakan persamaan Van Beek (II.29). Dari hasil penimbangan ketiga 

spesimen antara sebelum pengujian dan sesudah pengujian pada empat waktu 

pada display timbangan digital tdak mengalami perubahan, artinya timbangan 

digital yang ada tidak mampu membaca perubahan berat yang terjadi dikarenakan 

sangat sedikit bagian dari spesimen yang hilang atau aus.  
 

Tabel IV.2 Hasil Eksperimen Pin-On-Disc 

Spesimen 
Pembebanan 

(N) 

Waktu 
Jarak 

Sliding 
Rata-Rata 
Lebar Aus  

Wear Depth Volume Aus 

(menit) (m)  (µm)  (m)  (m3) 

1 10  

10 113,04 538,30 7,24943E-06 1,95118E-11 
20 226,08 694,83 1,20844E-05 4,19833E-11 
40 452,16 792,83 1,57394E-05 6,23936E-11 
80 904,32 983,13 2,42225E-05 1,19069E-10 

2 8  

10 113,04 341,23 2,91185E-06 4,96811E-12 
20 226,08 542,80 7,37123E-06 2,00055E-11 
40 452,16 612,63 9,39181E-06 2,87687E-11 
80 904,32 772,53 1,49425E-05 5,77179E-11 

3 6  

10 113,04 280,43 1,96646E-06 2,75730E-12 
20 226,08 369,37 3,41196E-06 6,30132E-12 
40 452,16 447,10 4,99996E-06 1,11774E-11 
80 904,32 613,77 9,42662E-06 2,89287E-11 

 

 Dari tabel IV.2, pada spesimen 1 dengan pembebanan 10 Newton dengan 

durasi waktu yang sama dengan spesimen 1 dan 2 yang diberi pembebanan 8 

Newton dan 6 Newton, spesimen 1 terlihat lebih tinggi untuk nilai rata-rata lebar 

aus sehingga berpengaruh pada nilai wear depth dan volume aus. Pada tiap 

spesimen dilakukan foto mikro pada menit 10, 20, 40, dan 80 menit. Hasil foto 

mikro dicontohkan dengan pembebanan 8 N pada Gambar  IV.1. Gambar foto 

mikro untuk 10 N dan 6 N terlampir. 
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t = 10 menit, s  = 113,04 m, l aus = 341,23 µm t = 20 menit, s  = 226,08 m, l aus = 542,80 µm 

  

t = 40 menit, s = 452,16 m, l aus = 612,63 µm t = 80 menit, s = 904,32, l aus = 772,53 µm 

  

 
Gambar IV.1 Foto Mikro pada Spesimen dengan Pembebanan 8 N 

 

Pada gambar IV.1, pada spesimen dengan pembebanan 8 N terlihat pada 

menit 10 pengujian atau sekitar 113,04 m jarak sliding, rata-rata lebar kontak aus 

341,23 µm dan terus bertambah seiring waktu hingga pada menit 80 rata-rata 

lebar kontak aus sebesar 772,53 µm. Warna kehitaman merupakan material aus 

yang menempel pada daerah kontak. 
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IV.2.1  Luas Daerah Kontak Hasil Eksperimen Pin-On-Disc 

 Luas daerah kontak (A) didapatkan dari rumus luas persegi panjang 

berdasarkan hasil lebar daerah kontak. Grafik Gambar IV.2 menunjukkan pada 

jarak sliding 113,04 m sampai dengan 904,32 m, luas kontak karena pembebanan 

6, 8, dan 10 N relatif  naik stabil. Hal ini menunjukkan dari awal sampai dengan 

jarak sliding 904,32 m dalam kondisi daerah kontak stabil. 

 

 
Gambar IV.2 Grafik Luas Daerah Kontak Eksperimen Pin-On-Disc 
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IV.2.2  Tekanan Kontak pada Eksperimen Pin-On-Disc 

 Tekanan kontak (P) didapatkan dari gaya normal dibagi luas daerah kontak 

yaitu P = F/A, hasilnya dijelaskan pada Gambar IV.3. Pada jarak sliding 113,04 m 

sampai dengan 904,32 m tekanan kontak terus menurun, pada pembebanan 8 N 

mempunyai nilai paling tinggi diikuti pembebanan 6 N, dan pembebanan 10 N 

mempunyai tekanan kontak paling rendah. Pada jarak sliding 452,16 m tekanan 

kontak paling stabil dimana pada pembebanan 6 N, 8 N, dan 10 N ketinggiannnya 

berurutan. Hal ini juga menunjukkan dari awal sampai dengan jarak sliding 

904,32 m tekanan kontak dalam kondisi stabil. 

 

 
Gambar IV.3 Grafik Tekanan Kontak Eksperimen Pin-On-Disc 
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IV.3 Wear Depth 

 Nilai wear depth hasil plot antara perhitungan analitik GIWM dan 

eksperimen seperti pada grafik Gambar IV.5. Untuk pembebanan 10 N hasil 

eksperimen hampir mendekati GIWM, pada jarak sliding sekitar 113,04 m, 452,16 

m, 904,32 m hasil eksperimen dan GIWM berhimpit dan pada jarak sliding 

226,08 m nilai eksperimen agak menjauhi GIWM. Pada pembebanan 8 N hasil 

eksperimen mempunyai tren menjauh berdeviasi 70,30% pada jarak sliding 

452,16 m dan pada pembebanan 6 N hasil eksperimen juga mempunyai tren 

menjauh berdeviasi 49,11% pada jarak sliding 226,08 m. 

 

 
Gambar IV.4 Grafik Wear Depth Perbandingan  GIWM dan Eksperimen 

 

 

 



42 
 

 

IV.4  Volume Keausan 

Setelah di plotkan nilai volume keausan antara analitik Archard (II.7) 

dengan eksperimen ditunjukkan pada grafik Gambar IV.5. Pada pembebanan 6 N, 

8 N, dan 10 N eksperimen selalu di bawah analitik Archard. Nilai volume keausan 

pada pembebanan 6 N, 8 N, dan 10 N hasil eksperimen mempunyai tren menjauh 

analitik. 

 

 
Gambar IV.5 Grafik Volume Keausan Perbandingan Archard dan Eksperimen 

 
IV.5  Klasifikasi Keausan 

Klasifikasi keausan menurut Kato (2005) pada analisis keausan line 

contact menggunakan Tribometer Pin-On-Disc ini yaitu Fatigue Wear 

dikarenakan keausan yang terjadi pada pin karena kelelahan yang timbul akibat 

beban yang berulang sehingga akan terjadi deformasi yang akan menyebabkan pin 

menjadi rusak atau hilangnya materi dari permukaan pin. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1  Kesimpulan 

Adapun hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada metode analitik GIWM pada pembebanan 10 N, 8 N, dan 6 N pada jarak 

sliding 904,32 m menghasilkan nilai keausan wear depth = 2,46096E-05 

m, = 2,12079E-05 m, dan = 1,75067E-05 m. Nilai wear depth pada 

pembebanan 10 N hasil eksperimen hampir mendekati GIWM, pada jarak 

sliding sekitar 113,04 m, 452,16 m, 904,32 m hasil eksperimen dan GIWM 

berhimpit dan pada jarak sliding 226,08 m nilai eksperimen agak menjauhi 

GIWM. Pada pembebanan 8 N hasil eksperimen mempunyai tren menjauh 

berdeviasi 70,30% pada jarak sliding 452,16 m dan pada pembebanan 6 N 

hasil eksperimen juga mempunyai tren menjauh berdeviasi 49,11% pada jarak 

sliding 226,08 m. 

2. Pada metode analitik Archard, nilai volume keausan pada jarak sekitar 904,32 

m pada pembebanan 10 N, v = 1,62778E-08 m3. Pada pembebanan 8 N dan 6 

N volume keausan yang dihasilkan v = 1,30222E-08 m3 dan 9,76666E-09 m3. 

Pada metode eksperimen dengan pembebanan 10 N pada jarak sliding yang 

sama pada pembebanan 10 N, v = 1,19069E-10 m3. Pada pembebanan 8 N 

dan 6 N volume keausan yang dihasilkan v = 5,77179E-11 m3 dan 2,89287E-

11 m3. Pada pembebanan 6 N, 8 N, dan 10 N eksperimen selalu di bawah 

analitik Archard. Nilai volume keausan pada pembebanan 6 N, 8 N, dan 10 N 

hasil eksperimen mempunyai tren menjauh analitik. 

Perbedaan selisih angka dari kedua metode tersebut mengisyaratkan 

diantaranya adalah adanya kondisi tidak ideal pada metode eksperimen. Dan dari 

pengamatan selama penelitian penyebab kondisi tidak ideal tersebut adalah : 
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1. Kerusakan pada disc karena digunakan secara berulang-ulang. 

2. Sisa keausan spesimen yang menempel pada lintasan sliding. 

3. Kerataan disc yang tidak sempurna, yaitu selisih 0,02 – 0,08 mm.  

4. Kecepatan motor pada tribometer pin-on-disc yang tidak stabil akibat 

pembebanan dan torsi yang berbeda-beda. 

 

V.2  Saran 

 Diperlukan eksperimen dengan pembebanan yang lebih kecil atau 

pembebanan yang besar dengan membandingkan dengan pemodelan yang lain 

agar ditemukan kesesuian. 

Untuk menghasilkan nilai eksperimen yang ideal sesuai perbandingan 

analitik GIWM diperlukan peralatan yang ideal, oleh karena itu diperlukan 

beberapa perbaikan dan penyempurnaan pada tribometer pin-on-disc diantaranya : 

1. Disc harus lebih keras daripada pin sehingga tidak terjadi kerusakan pada disc 

yang digunakan secara berulang-ulang. 

2. Pembuatan dan pensetingan kerataan disc secara maksimal. 

3. Sistem pemasangan pin dan disc yang dinamis sehingga memudahkan dalam 

memasang dan mengganti pin dan disc. 

4. Untuk mendapatkan putaran disc yang stabil dan berputar serendah mungkin 

maka diperlukan penggantian motor yang berdaya lebih tinggi yang sesuai 

dengan kemampuan Inverter yang mampu mengkonversi daya motor sebesar 

1 HP. 

5. Untuk mengetahui nilai paling mendekati antara GIWM dan eksperimen 

diperlukan penelitian yang sama dengan pembebanan yang lebih rendah.
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LAMPIRAN 
 

1. Foto Mikro Spesimen 1 dengan Pembebanan 10 N 
 

t = 10 menit, s  = 113,04 m, l aus = 538,30 µm t = 20 menit, s  = 226,08 m, l aus = 694,83 µm 

  

t = 40 menit,  s = 452,16 m, l aus = 792,83 µm t = 80 menit, s = 904,32, l aus = 983,13 µm 
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2. Foto Mikro Spesimen 3 dengan Pembebanan 6 N 
 
t = 10 menit, s  = 113,04 m, l aus = 280,43 µm t = 20 menit, s  = 226,08 m, l aus = 369,37 µm 

  

t = 40 menit, s = 452,16 m, l aus = 447,10 µm t = 80 menit, s = 904,32, l aus = 613,77 µm 
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3. Foto Makro Disc Sesudah Sliding 
a. Foto makro dengan pembesaran 50 kali 
 

 
 

 
b. Foto makro dengan pembesaran 100 kali 
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4. Gambar Mesin Pin, Disc, Pin-On-Disc 
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5. Spesifikasi Bahan/ Material AISI 52100 (www.m.indonesian.metalsteels.com, 
2020) 

 




