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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fatik 

Kelelahan atau fatik adalah fenomena dimana terjadi kerusakan material 

yang disebabkan oleh pembebaan yang berulang-ulang, telah diketahui bila 

sebuah logam dikenai tegangan yang berulang akan mengakibatkan patah pada 

logam tersebut yang terjadi pada tegangan yang jauh lebih kecil dibanding dengan 

tegangan yang diperlukan untuk menimbulkan perpatahan pada beban statik. 

Rusaknya logam karena beban berulang tersebut bisa dikatakan sebagai patah 

lelah karena pada umumnya perpatahan itu terjadi setelah pemakaian dengan 

periode yang cukup lama. Alur terjadinya kegagalan lelah diawali dari awal retak, 

perambatan retak, dan perpatahan akhir. 

2.1.1 Awal Retak (Initiation Crack) 

Cacat suatu struktur bisa memicu terjadinya awal keretakan. Berdasarkan 

asal terbentuknya cacat suatu struktur bisa dikelompokkan menjadi 2 kategori. 

A. Cacat yang terjadi saat fabrikasi, dipengaruhi oleh : 

1. Cacat lateral yang dialami oleh material. Cacat yang terjadi karena 

prosesnya pengerjaan material. Contohnya seperti kelebihan panas 

yang terjadi karena pengelasan,  jelek atau tumpulnya peralatan yang 

dipergunakan dalam pengerjaan material dan sebagainya. 

2. Proses perlakuan panas terhadap material atau salah dalam memilih 

material.  

3. Salah dalam teknik pembuatan material. 

4. Salahnya dalam mendesain material. 

B. Cacat yang terjadi saat service struktur yang dikarenakan : 

1. Kelelahan struktur, muncul saat umur kelelahan dari strktur sudah 

tercapai. 

2. Fluktuasi tegangan dipermukaan yang sudah terjadi korosi 
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2.1.2 Perambatan Retak (crack propagation) 

Siklus total yang mengakibatkan kegagalan patahan adalah penjumlahan 

siklus yang menyebabkan retakan awal dan perambatan fasenya. Initiation crack 

ini tumbuh menjadi microcracks. Perpaduan atau perambatan microcracks ini lalu 

menjadi macrocracks yang kemudian berujung pada kegagalan. 

2.1.3 Pertepatahan akhir (fracture failure) 

Perpatahan akhir merupakan pembebanan terhadap struktur yang mencapai 

proses akhir, yang mengakibatkan struktur mengalami kegagalan. Saat penjalaran 

retak dimulai, maka akan terjadi pengurangan bagian pada penampang. Hingga 

terciptalah kondisi dimana tidak mampunya penampang tersebut menahan beban. 

Penjalaran retak terjadi sangat cepat pada tahap ini yang berakibat 

pecahnya struktur menjadi dua. Cepatnya penjalaran ini biasa disebut dengan fast 

fracture.  

Fatik atau kelelahan menurut (Zulhanif, 2002) didefinisikan sebagai proses 

perubahan struktur permanen progressive localized pada kondisi yang 

menghasilkan fluktuasi regangan dan tegangan dibawah kekuatan tariknya dan 

pada satu titik atau banyak titik yang dapat memuncak menjadi retak (crack)  atau 

patahan (fracture)  secara keseluruhan sesudah fluktuasi tertentu. Progressive 

mengandung pengertian proses fatik terjadi selama jangka waktu tertentu atau 

selama pemakaian, sejak komponen atau struktur digunakan. Localized berarti 

proses fatik beroperasi pada luasan lokal yang mempunyai tegangan dan regangan 

yang tinggi karena : pengaruh beban luar, perubahan geometri, perbedaan 

temperatur, tegangan sisa dan tidak kesempurnaan diri. Crack merupakan awal 

terjadinya kegagalan fatik dimana kemudian crack merambat karena adanya 

beban berulang. Fracture merupakan tahap akhir dari proses fatigue dimana bahan 

tidak dapat menahan tegangan dan regangan yang ada sehingga patah menjadi dua 

bagian atau lebih. 

Secara alami logam berbentuk kristalin artinya atom-atom disusun 

berurutan. Kebanyakan struktur logam berbentuk poli kristalin yaitu terdiri atas 

sejumlah besar kristal-kristal yang tersusun individu. Tiap-tiap butir memiliki sifat 

mekanik yang khas, arah susunan dan susunan tiap arah, dimana beberapa butir 

diorientasikan sebagai bidang-bidang yang mudah slip atau meluncur dalam arah 
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tegangan geser maksimum. Slip terjadi pada logam-logam liat dengan gerakan 

dislokasi sepanjang bidang kristalografi. Slip terjadi disebabkan oleh beban siklik 

monotonic. 

Ketahanan fatik suatu bahan tergantung dari perlakuan permukaan atau 

kondisi permukaan dan temperatur operasi. Perlakuan permukaan merubah 

kondisi permukaan dan tegangan sisa di permukaan. Perlakuan permukaan shoot 

peening menghasilkan tegangan sisa tekan yang mengakibatkan ketahan lelah 

yang meningkat ( Collins,1981). Sedangkan perlakuan permukaan yang 

menghasilkan tegangan sisa tarik menurunkan ketahanan fatigue-nya. Hal itu 

terjadi karena pada permukaan terjadi konsentrasi tegangan tekan atau tarik yang 

paling tinggi. Pada kondisi permukaan sedang menerima tegangan tarik maka 

tegangan sisa tekan pada permukaan akan menghasilkan resultan tegangan tekan 

yang semakin besar. Tegangan tekan akan menghambat terjadinya initial crack 

atau laju perambatan retak. Sehingga ketahanan lelah meningkat, dan akan terjadi 

sebaliknya apabila terjadi tegangan sisa tarik di permukaan. 

Pada dasarnya kegagalan fatik dimulai dengan terjadinya retakan pada 

permukaan benda uji. Hal ini membuktikan bahwa sifat-sifat fatik sangat peka 

terhadap kondisi permukaan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

kekasaran permukaan, perubahan sifat-sifat permukaan dan tegangan sisa 

permukaan ( Dieter, 1992). 

Penyampaian data rekayasa fatik adalah dengan kurva S-N dengan S 

adalah pemetaan tegangan terhadap N adalah total siklus hingga terjadinya 

kegagalan. Kurva tersebut lebih mengutamakan skala semi log yang diperlihatkan 

pada Gambar 2.1. 
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Untuk jenis bahan teknis yang sering digunakan. 

 
Gambar 2.1 Kurva S-N 

 

Total siklus sampai terjadinya kegagalan terhadap benda uji menghasilkan 

pemetaan tegangan pada kurva tersebut. Skala logaritma digunakan dalam siklus 

pada kurva ini. Jumlah siklus N>107 ditentukan sebagai batas ketahanan fatik 

sebuah baja (Dieter, 1992).    

Pemberian stress level tertentu pada pengujian fatik dilakukan agar 

nantinya pada siklus tertentu spesimen akan patah (Dieter, 1992). Retakan pada 

fatik umumnya diawali dengan permukaan yang mana lentur dan torsi 

mengakibatkan terjadinya konsentrasi tegangan pada tempat yang tidak rata. Oleh 

karenanya kualitas penyelesaian permukaan sangat mempengaruhi batas 

ketahanan (endurance limit) (Van Vlack, 1983). 

Rotary Bending Machine digunakan dalam pengujian faik. Momen lentur 

putar pada benda uji terjadi karena pemberian beban dan diputarnya benda uji 

tersebut.  momen lentur tersebut mengakibatkan beban lentur terhadap permukaan 

benda uji dan nantinya bisa dihitung mengunakan persamaan. 

 

 

 

 

 

Dengan:  σ = Tegangan lentur ( kg/cm2) 

    W = Beban lentur (kg)  

      d  = Diameter benda uji (cm) 
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2.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan Lelah 

Beberapa faktor yang cenderung mengubah atau mempengaruhi kekuatan 

lelah adalah putaran, tipe pembebanan, konsentrasi tegangan, kelembaban 

lingkungan, kelelahan bahan, suhu, tegangan-tegangan sisa, tegangan kombinasi 

dan komposisi bahan kimia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi 

kelelahan pada pengujian kali ini adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Faktor kelembaban lingkungan 

Kekuatan lelah sangat dipengaruhi oleh faktor kelembaban lingkungan ini 

sebagaimana penelitian oleh (Haftirman, 1995) mengatakan jika kelembaban 

relatif 70% sampai 80%, maka pada permukaan benda uji terbentuk retakan dan 

pit korosi yang disebabkan oleh lingkungan dengan kelembaban tinggi yang 

berakibat bertambah cepatnya terjadi kegagalan. 

2.2.2 Tipe pembebanan 

Faktor ini sangat berpengaruh pada kekuatan lelah sebagimana penelitian 

oleh (Ogawa, 1989) mengatakan bahwa pemberian tipe pembebanan aksial dan 

pembebanan lentur putar pada baja S45S mempunyai hasil akhir yang berbeda, 

dimana dengan pembebanan lentur putar pada baja S45S memiliki kekuatan lelah 

yang lebih tinggi dari baja yang menerima pembebanan aksial. 

2.2.3 Faktor putaran 

Faktor putaran sangatlah berpengaruh pada kekuatan lelah seperti yang 

sudah diteliti (Iwamoto, 1989) bahwa putaran 750 rpm sampai dengan 1500 rpm 

memiliki nilai kekuatan lelah yang tidak jauh berbeda, namun jika dengan putaran 

50 rpm sangat berpengaruh pada penurunan kekuatan lelah yang jauh lebih besar 

dari putaran 750 rpm dan 1500 rpm, dengan kesimpulan bahwa kekuatan lelah 

tidak berpengaruh secara signifikan pada saat putaran berada pada 750 rpm smpai 

dengan 1500 rpm. 

2.2.4 Faktor suhu 

Suhu yang bisa menaikkan konduktifitas elektrolit dilingkungan sangat 

berpengaruh pada kekuatan lelah karena bisa mempercepat proses oksidasi. 

Pengujian pada suhu 40oC retakan yang terjadi memanjang dibandingkan dengan 

suhu 20oC dengan retakan yang halus pada spesimen, karena suhu yang tinggi 

mengakibatkan terjadinya molekul air yang terbentuk mengecil di permukaan 



9 

benda uji sehingga bisa mempercepat terjadinya reaksi oksidasi dan menjadikan 

jumlah pit korosi jauh lebih banyak, sehingga menyebabkan bertambah cepatnya 

pit korosi membentuk retakan yang memanjang. Kesimpulannya dalah kekuata 

lelah akan bertambah besar seiring dengan suhu yang semakin turun. 

2.2.5 Faktor tegangan sisa 

Terjadinya faktor ini sisebabkan karena pembuatan spesimen yang tidak 

rata, oleh karenanya pada saat melakukan pembuatan sebaiknya menggunakan 

pahat yang halus agar nantinya tidak menimbulkan tegangan sisa maupun 

tegangan lentur pada spesimen. 

 

 

2.3 Alat Uji Fatigue 

Berikut ini merupakan gambaran dari alat uji fatik rotary bending 

 

Gambar 2.2 Skema alat uji fatique rotary bending ( Sastrawan,  2010) 

 

Beberapa komponen dari alat uji fatigue adalah sebagai berikut : 

A. Poros 

Poros meupakan satu dari sekian banyak elemen mesin yang sangat 

berpengaruh dalam kerja suatu mesin. Daya putar yang dihasilkan motor 

disalurkan melalui poros menuju elemen mesin yang lainnya. Jadi semua 

tenaga baik puntiran maupun torsi atau bending diteruskan atau disalurkan 

menggunakan poros menjunu bagian bagian lainnya. Poros dapat 

diklasifikasikan menjadi : 
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1. Poros transmisi

Bukan sebagai pendukung saja tetapi selain diputar poros ini juga

meneruskan momen atau torsi dan juga menerima beban. Beban yang

diterima bisa berupa kombinasi beban puntir bending maupun beban

puntir murni seperti poros roda gigi, poros kopling dan lain

sebagainya.

2. Poros spindel

Poros ini hanya menerima puntir murni dan bentuknya relatif  lebih

pendek, meskipun demikian poros ini tetap mengalami beban lentur

juga, akan tetapi bisa dikatakan lebih kecil daripada beban puntir yang

diterima. Bentuk juga ukuran yang harus teliti dan deformasi yang

harus kecil adalah syarat yang wajib dimiliki oleh poros jenis ini.

3. Gandar

Beban lentur adalah jenis beban yang terima poros ini. Poros gandar

adalah poros yang tidak menerima beban puntir dan ada beberapa

yang ikut berputar dengan elemen mesin yang terpasang padanya, ada

pula yang hanya terpasang dengan tetap pada pendukungnya.

B. Motor listrik

Energi mekanik yang terjadi akibat mengubah energi listrik adalah hasil

dari sebuah perangkat elektromagnetis bernama motor listrik.

Elektromagnit didapatkan dari tenaga listrik yang dirubah menjadi magnet.

Telah kita tahu bahwasannya magnet dengan kutub yang sama akan tolak

menolak dan akan saling tarik menarik jika magnet memiliki kutub yang

tidak senama. Dari hal tersebut kita bisa mendapatkan gerakan dengan

syarat kita memperoleh sebuah magnet pada suatu poros yang bisa

berputar, dan sebuah kedudukan yang tetap pada magnet lainnya. Dengan

begitu kita bisa mendapatkan energi mekanik dengan mengubah energi

listrik.


