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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Miling adalah proses pemberian energi secara terus menerus hingga di dapat 

ukuran partikel material yang akan tereduksi hingga ukuran serbuk (Castro dan 

Mitchell, 2002). Ball mill merupakan mesin yang di gunakan untuk 

penghancuran jenis serbuk dalam sekala besar maupun kecil, agar dapat 

menghasilkan serbuk yang halus mesin ball mill menggunakan bola baja untuk 

menumbuk serbuk material yang berada didalam mesin. Serbuk yang diproses 

tidak melalui sistem peleburan akan menghasilkan ukuran tertentu berdasarkan 

ukurannya masing-masing dan menjadi produk disebut Teknik metalurgi 

(Suresh, 1993). Titanium adalah contoh zat reaktif yang dapat diproses dengan 

pemesinan, karena reaktivitas ini, komponen titanium harus dibuat pada suhu di 

bawah titik lebur. Metalurgi serbuk adalah pendekatan fabrikasi yang lebih 

ekonomis terhadap material dan menghindari material dalam keadaan cair atau 

leleh. Temperatur leleh yang tinggi dari material seperti titanium sulit dicapai 

dengan teknik konvensional, oleh karena itu, pemrosesan lain dicari untuk 

menawarkan kontrol terhadap kemurnian produk dan struktur mikro. Teknik 

metalurgi serbuk ini banyak digunakan untuk logam tahan api, pengolahan 

metalurgi serbuk menawarkan bahan berukuran butir-butir halus, dengan 

kemurnian tinggi (German, 1984).  

Uji kemampuan untuk mesin ball mill perlu dilakukan dengan berbagai jenis 

material untuk melihat kemampuan mesin terhadap material seperti titanium. 

Perlunya data tersebut bermanfaat sebagai data acuan untuk mesin ball mill 
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UMM memproses material titanium. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

pembelajaran dan pembuatan produk seperti, memproduksi berbagai suku 

cadang yang berbentuk rumit yaitu bearing, roda gigi, gear, filter, komponen 

berukuran kecil yang susah untuk di machining (Surdia, dkk, 1992). Variasi 

yang peneliti gunakan disini menggunakan 12 dan 24 bola penumbuk dengan 

variasi waktu milling 1, 3, 5, 7, dan 9 jam. Sehingga dalam penelitian ini penulis 

melakukan riset tentang”Pengaruh variasi waktu milling terhadap distribusi 

butir dan foto mikro serbuk Titanium (Ti) hasil ball mill” menggunakan 

mesin ball milling.  

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang diatas memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana waktu milling mempengaruhi distribusi butir dan foto 

mikro? 

2. Bagaimana jumlah bola penumbuk mempengaruhi distribusi butir dan 

foto mikro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Rumusan penelitian diatas memunculkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui durasi waktu milling dan jumlah bola terhadap 

distribusi butir (Ti) serta foto mikro. 

2. Untuk mengetahui durasi waktu milling dan jumlah bola terhadap 

ukuran serbuk (Ti). 

1.4 Manfaat Penulisan 

Metalurgi serbuk yang merupakan proses pembuatan serbuk tanpa melalui 

proses peleburan diharapkan dapat mencapai ukuran partikel serbuk namun 
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masih dapat dilihat secara visual dari ukuran serbuk yang kecil ini membuat 

pertikel-partikel tersebut manjadi sangat reaktif dan mudah untuk saling 

berikatan antara satu dengan yang lainya membentuk partikel yang lebih besar 

dari yang sebelumnya (Schulenburg, 2008). 

Data dari penentuan waktu milling yang tepat untuk material titanium di 

harapkan dapat memperkaya studi literature bagi lab mesin UMM tentang 

mesin ball mill yang mereka buat. Sehingga data tersebut dapat menjadi acuan 

untuk pemrosesan material titanium menjadi produk jadi hasil metalurgi serbuk 

seperti produk roda gigi, gear dan masih banyak lagi.  

Metalurgi serbuk yang dihasilkan selanjutnya akan di bedakan berdasarkan 

ukuran butirnya atau ukuran (mesh) dan melihat struktur mikronya berdasarkan 

lama waktu miling untuk material titanium. Keuntungan yang kita dapat dari 

metode ini berupa, kecil kemungkinan adanya material yang terbuang selama 

proses milling, porositas produk lebih kecil, lebih ekonomis, dapat di 

aplikasikan pada material yang memiliki titik cair tinggi, dapat menentukan 

keseragaman dari perbandingn komposisi dan ketelitian tinggi, serta dapat 

untuk pembuatan logam murni (Surdia, dkk, 1992). Penelitian ini dapat di 

manfaatkan sebagai informasi dan studi literature kampus, industry, masyrakat 

umum maupun mahasiswa tentang data bahan (Ti) yang dimetalurgi serbuk 

memakai mesin ball mill.   

1.5 Batasan Masalah 

Dari hasil rumusan masalah dan tujuan penelitian menghasilkan batasan yang 

diberikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Material serbuk yang digunakan yaitu Ti paduan (Ti6Al4v)

2. Pembuatan serbuk menggunakan mesin Ball Mill di lab Teknik Mesin

UMM.

3. Variasi waktu milling yaitu: 1, 3, 5, 7, dan 9 jam.

4. Serbuk material (Ti) yang digunakan dalam bentuk serbuk hasil manual

grinding.

5. Kecepatan waktu miling yaitu 60 rpm.

6. Diameter bola baja yang di gunakan 16 mm, berjumlah 12 buah dan 24

buah.

7. Temperature milling menggunakan temperature kamar.

8. Pengklasifikasian ukuran serbuk menggunakan ayakan serbuk.

9. Pengujian struktur mikro menggunakan uji SEM (scanning electron

microscopy).


