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Abstrak
Prototipe roda kereta api telah dibuat dengan metode pengecoran gravitasi namun kekerasan
permukaan belum memenuhi standar. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kekerasan
prototipe roda kereta api agar mencapai nilai kekerasan sesuai standar dengan metode perlakukan
panas. Prototipe roda kereta api diberikan perlakuan panas induction hardening (pengerasan induksi)
dan didinginkan dengan media air. Prototipe roda kereta api hasil pengerasan induksi diberikan
perlakuan panas temper untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan dengan menurunkan
kekerasan. Perlakuan panas temper dilakukan pada termperatur 500oC, 600oC dan 700oC dengan
waktu tahan selama 1 dan 3 jam. Uji komposisi kimia, uji keras dan pengamatan struktur mikro
dilakukan terhadap spesimen prototipe roda kereta api dan roda kereta api impor sebagai pembanding.
Hasil uji kekerasan pada spsimen pengerasan induksi pada 900oC adalah 381 HB (41 HRC). Hasil uji
kekerasan pada spesimen perlakuan panas temper adalah 311, 258 dan 243 HB untuk temperatur
temper 500oC, 600oC dan 700oC dengan waktu tahan selama 1 jam. Sedangkan hasil uji kekerasan
pada spesimen perlakuan panas temper pada temperatur 500 oC, 600oC dan 700oC dengan waktu tahan
3 jam adalah 271, 253 dan 237 HB. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai kekerasan roda kereta
api impor yaitu 237 HB (21 HRC). Struktur mikro menunjukkan peningkatan fasa ferit dengan
meningkatkanya temperatur temper dan waktu tahan. Kekerasan paling besar adalah 311 HB (33
HRC) pada temperatur temper 500oC dengan waktu tahan selama 1 jam.
Kata kunci : ferit, kekerasan, perlakuan panas temper, roda kereta api
Abstract
The train wheel prototype has been made by gravity casting method but surface hardness was under
the standard. The purpose of this research was to improve the surface hardness of the train wheel
prototype by heat treatment. The train wheel prototype was given induction hardening then cooled by
water. The toughness of induction hardened train wheel prototype were improved by tempering.
Tempering will reduce hardness but will improve toughness. Tempering temperature was set at 500 oC,
600oC and 700oC with 1 and 3 hours of holding time. Chemical composition tests, hardness tests and
microstructure observations were carried out on specimens of prototype and specimen of imported
train wheel. The hardness of induction hardened train wheel prototype at 900 oC was 381 HB (41
HRC). The hardness of induction hardened train wheel were 311, 258 and 243 HB for 500 oC, 600oC
and 700oC with 1 hour of holding time and 271, 253 and 237 HB for 500 oC, 600oC and 700oC with 3
hours of holding time. The hardness of imported train wheel was 237 HB (21 HRC). The
microstructure of train wheel prototype shows bainite phase with more ferrite phase as increasing of

tempering temperatures and holding time. The highest hardness was 311 HB (33 HRC) at 500oC and 1
hour of holding time.
Keywords : ferrite, hardness, tempering, train wheel

PENDAHULUAN
Beberapa komponen pada satu unit kereta
api merupakan komponen yang cepat habis.
Namun belum banyak kompoen kereta api yang
dapat diproduksi di dalam negeri. Kementerian
perindustrian
mencatat
bahwa
tingkat
komponen dalam negeri (TKDN) dalam satu
unit kereta di Indonesia masih kurang dari 50%
(Aditiasari 2015). Sebagian besar komponen
kereta api masih mengandalkan barang impor.
Industri
perkeretaapian
Indonesia
memiliki potensi untuk menguasai pasar
manufaktur
perkeretaapian.
Pemerintah
mendorong industri dalam negeri agar dapat
meningkatkan kapasitasnya agar mampu
memenuhi kebutuhan dalam negeri (Djumena
2018). Kemampuan manufaktur terhadap
komponen-komponen impor terutama pada
komponen dengan tingkat penggantian yang
tinggi perlu terus dikembangkan.
Roda kereta api merupakan salah satu
komponen dengan tingkat penggantian yang
tinggi. Roda kereta api yang telah mengalami
pengurangan ketebalan sebesar 1 cm akan
diganti dengan roda yang baru. Penambahan
ketebalan terhadap roda kereta api yang telah
tidak layak pakai dapat dilakukan namun sifat
mekanik permukaan tidak memenuhi syarat.
Spesifikasi roda kereta api mensyaratkan
kekerasan pada bagian body sebesar 293 HB
dan bagian telapak sebesar 320~341 HB. Hasil
pengujian kekerasan roda kereta api impor
belum memenuhi Spesifikasi Teknik Roda
Solid Kereta dan Gerbong Golongan CC PT
KAI (PTKAI 2009).
Pratomo (2013) telah membuat roda
kereta api dengan metode pengecoran gravitasi
dengan menggunakan cetakan pasir. Proses
pengecoran (casting) memperhatikan komposisi
Mn sesuai kisaran komposisi standar karena Mn
mempengaruhi kekuatan struktur roda kereta
(Pratomo 2013). Bagian body roda kereta api
produk cor sudah sesuai JIS E5402:1998 namun
kekerasan pada bagian telapak belum mencapai
standar.
Kekerasan permukaan telapak roda
kereta api merupakan karateristik penting
karena pada area tersebut akan bersentuhan
langsung dengan lintasan rel. Seiring lamanya

penggunaan roda kereta api maka bagian
telapak tersebut akan mengalami keausan
sehingga ketebalan permukaan akan berkurang.
Peningkatan kekerasan telah dilakukan
dengan penambahan unsur paduan dan
perlakuan panas (Pratomo et al. 2016).
Penambahan unsur mangan (Mn), krom (Cr),
molibden (Mo), nikel (Ni), dan tembaga (Cu)
disertai
perlakuan
panas
normalisasi
menghasilkan kekerasan lebih tinggi daripada
roda kereta api impor. Penambahan Cr mampu
meningkatkan kekerasan. Jumlah penambahan
unsur paduan perlu dibatasi karena penambahan
unsur paduan tertentu yang terlalu banyak dapat
menurunkan sifat mekanik (Jiang et al. 2016).
Perbedaan metode perlakuan panas
mampu memberikan kekerasan yang berbeda.
Perlakuan
panas
normalisasi
dengan
pendinginan udara menghasilkan kekerasan
roda kereta api sebesar 25~31 HRC (250~290
HB).
Sedangkan
normalisasi
dengan
pendinginan kipas menghasilkan kekerasan
yaitu 31~36 (290~331 HB). Roda kereta api
dengan kekerasan yang terlalu tinggi memiliki
ketangguhan yang rendah. Ketangguhan yang
rendah menyebabkan crack pada saat
penggunaan (Doloksaribu and Afrilinda 2016).
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan kekerasan telapak prototipe roda
kereta api yang telah diberikan pengerasan
induksi dengan perlakuan panas temper. Variasi
perlakuan panas temper yang optimal diteliti
pada penelitian ini sehingga kekerasan pada
telapak roda kereta masih memenuhi standar PT.
KAI namun memiliki ketangguhan yang lebih
baik.

METODOLOGI
Alur penelitian dapat dilihat pada
Gambar 1. Prototipe roda kereta api diberikan
perlakuan panas pengerasan induksi pada
temperatur 900oC dan didinginkan dengan
media pendingin air. Pengerasan induksi
diberikan untuk meningkatkan kekerasan pada
permukaan. Spesimen penelitian dipotong dari
bagian telapak (rim) prototipe roda kereta api
yang telah diberikan perlakukan panas
pengerasan induksi tersebut. Pengecekan
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komposisi kimia, uji keras dan pengamatan
struktur mikro dilakukan pada spesimen
tersebut.
Kemudian spesimen tersebut diberikan
perlakuan panas temper pada temperatur 500,
600, 700oC dengan waktu tahan 1 dan 3 jam.
Pengujian keras dan pengamatan struktur mikro
juga dilakukan pada spesimen roda kereta
impor sebagai pembanding.
Mulai

Pengerasan Induksi
Prototipe Roda Kereta
Api

Gambar 2. Produk cor prototipe roda kereta api
Uji Komposisi
Uji Keras
Struktur Mikro

Tempering
50 0 oC

Tempering
60 0 oC

Tempering
70 0 oC

Spesimen untuk pengujian dan perlakuan panas
temper dipotong dari produk tersebut. (Gambar
3).

Uji Keras
Struktur Mikro

Analisa

Selesai

Gambar 1. Alur penelitian
Mesin/peralatan yang digunakan pada
penelitin ini adalah mesin potong merk LECO,
spektrometer PMI MASTER PRO, tungku
perlakuan panas untuk proses perlakuan panas
temper merk DEGUSA, mesin uji kekerasan
Rockwell merk AFRI SYSTEM, mesin
grinding dan polishing merk TAIWAN
NAKAZAWA dan mikroskop optik merk
NIKON. Bahan-bahan yang digunakan pada
pengamatan struktur mikro yaitu kain beludru,
ampelas, alumina dan nital 2%.
Kegiatan penelitian dilakukan pada
November s/d Desember 2014 di Balai Besar
Logam dan Mesin.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Prototipe roda kereta api dapat
ditunjukkan pada Gambar 2. Kotak merah
menandakan area potong spesimen.

Gambar 3.

Spesimen untuk pengujian dan
perlakuan panas temper

Uji komposisi kimia dilakukan pada
spesimen roda kereta api prototipe dan impor
(Tabel 1). Hasil komposisi dibandingkan
dengan standar komposisi roda kereta api
berdasarkan golongan CC yang dikeluarkan
oleh PT KAI.
Tabel 1. Komposisi kimia Roda KA Prototipe
dan Impor
Roda Kereta
Api

C

Prototipe

0.639

0.941

Impor

0.518

0.759

Standar PT
KAI

Mn

Unsur (%wt)
Si

P

S

0.380

0.019

0.013

0.317

0.012

0.008

0.60~0.75 0.50~0.90 0.15~0.35 Max 0.05 Max 0.05

Kandungan karbon (C) pada roda kereta
api prototipe lebih besar daripada roda kereta
api impor akan tetapi kandungan C pada roda
kereta api prototipe masuk dalam kisaran
standar. Secara umum kandungan C
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berpengaruh terhadap kekuatan tarik, keuletan
dan sifat mampu las pada roda kereta tersebut.
Semakin besar kandungan C maka kekerasan
makin tinggi.
Kandungan unsur mangan (Mn) dan
silikon (Si) pada roda kereta prototipe sedikit di
atas nilai standar. Baja dengan Mn tinggi
memberikan sifat tahan aus yang baik (Lu et al.
2015). Sedangkan dengan bertambahnya Si
dalam jumlah sedikit dapat meningkatkan
kemampuan untuk dikeraskan (hardenability)
dan dalam jumlah banyak akan menurunkan
keuletan.
Kekerasan spesimen roda kereta api
prototipe dan impor dapat dilihat pada Tabel 2
dan Gambar 4. Kekerasan spesimen prototipe
roda kereta api hasil pengerasan induksi di atas
kekerasan roda kereta api impor maupun
standar PT KAI.

kereta api impor, struktur mikro yang terbentuk
adalah ferit dan perlit yang memiliki sifat lunak.
Spesimen yang telah dilakukan
pengerasan induksi tersebut diberikan perlakuan
panas temper. Perlakuan panas temper
dilakukan untuk mengurangi tegangan sisa dan
meningkatkan ketangguhan yaitu kombinasi
kekerasan dan kekuatan. Temperatur temper
yang diberikan adalah 500oC, 600oC dan 700oC
dengan masing-masing waktu tahan (holding
time) selama 1 jam. Hasil uji keras dapat dilihat
pada Tabel 3 dan Gambar 5.
Tabel 3. Kekerasan terhadap temperatur temper
dengan waktu tahan selama 1 jam
Temperatur

Tabel 2. Nilai kekerasan spesimen
Kekerasan
Spesimen
Prototipe Sebelum
Pengerasan Induksi
Prototipe Setelah
Pengerasan Induksi
Impor
Standar PT KAI

HRC

HB

18

172.5

41.08

381

21.78

237

C

Waktu Tahan
Jam

500

1

33

311

600

1

26

258

700

1

23

243

o

Kekerasan
HRC
HB

320~341

Gambar

Gambar 4. Grafik kekerasan terhadap spesimen
Pengerasan
induksi
(induction
hardening) dapat meningkatkan kekerasan
permukaan prototipe roda kereta api dari 18
HRC (hasil cor sebelum pengerasan induksi)
menjadi 41.08 HRC. Peningkatan kekerasan
permukaan disebabkan oleh terbentuknya
martensit dan bainit akibat dari proses
pengerasan induksi. Berbeda dengan roda

5.

Grafik kekerasan terhadap
temperatur pada waktu tahan
1 jam

Pada Gambar 5 di atas dapat dilihat
bahwa semakin meningkat termperatur temper
maka kekerasan akan menurun. Penurunan
kekerasan sangat signifikan pada kenaikan
temperatur temper dari 500 ke 600oC yaitu 53
HB. Kemudian kekerasan berkurang sebesar 15
HB dari temperatur 600oC ke 700oC.
Kekerasan terbesar terjadi pada temperatur
temper sebesar 500oC yaitu 311 HB. Perlakuan
panas temper (tempering)
menyebabkan
kekerasan turun namun dapat meningkatkan
ketangguhan (toughness) (Parzych 2017).
Perlakuan panas temper dilakukan untuk
waktu tahan selama 3 jam. Hasil kekerasan
dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 6.
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Tabel 4. Kekerasan terhadap temperatur temper
dengan holding time selama 3 jam
Temperatur
C

Waktu Tahan
Jam

500

3

28

271

600

3

25

253

700

3

22

237

o

Tabel 5. Perbandingan kekerasan pada variasi
temperatur dan waktu tahan

Kekerasan
HRC
HB

Waktu Tahan
Jam
1
3

Kekerasan (HRC)
o

500 C
33
28

600oC
26
25

700oC
23
22

Gambar 7. Kekerasan terhadap temperatur pada
waktu tahan 1 jam dan 3 jam

Gambar

6.

Grafik kekerasan terhadap
temperatur pada waktu tahan 3
jam

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa
semakin meningkat temperatur temper maka
kekerasan menurun. Penurunan kekerasan
relatif stabil dibandingkan pada waktu tahan
selama 1 jam. Kekerasan berkurang sebesar 18
HB dari temperatur 500oC ke 600oC. Kemudian
berkurang sebesar 16 HB dari 600oC ke 700oC.
Kekerasan terbesar terjadi pada temperatur
temper 500oC sebesar 271 HB. Kekerasan
tersebut lebih kecil pada nilai kekerasan dengan
temperatur temper yang sama namun dengan
waktu tahan yang lebih singkat. Semakin lama
waktu tahan menyebabkan kekerasan menurun.
Semakin meningkat temperatur temper
maka kekerasan akan menurun. Hal ini terjadi
karena semakin tinggi temperatur temper maka
akan semakin banyak ferit yang terbentuk.
Jumlah ferit yang semakin banyak akan
menurunkan kekerasan.
Peningkatan waktu tahan memberi
dampak pada penurunan kekerasan. Kekerasan
pada waktu tahan 1 jam lebih besar daripada
kekerasan pada waktu tahan 3 jam. Hal tersebut
dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 7.

Struktur mikro permukaan rim roda
kereta impor dapat dilihat pada Gambar 8 di
bawah ini. Struktur pada roda kereta api impor
adalah ferit dan perlit. Fasa ferit terlihat
berwarna terang. Fasa ferit mempunyai sifat
lunak. Fasa perlit terlihat berwarna gelap
merupakan lapisan ferit dan sementit. Fasa
perlit mempunyai sifat mampu mesin yang baik.
Kekuatan dan kekasaran struktur ferit
dan perlit ditentukan oleh beberapa faktor salah
satunya
adalah
temperatur
austenisasi.
Temperatur austenisasi yang semakin tinggi di
atas garis transformasi besi-α dan besi-γ
menjadi austenit (besi-γ + Fe3C) akan
menghasilkan butir austenit yang semakin besar.
Pada saat pendinginan lambat, semakin besar
butir austenit maka akan menghasilkan ferit dan
perlit yang semakin kasar. Selain itu, kekuatan
dan kekerasan struktur perlit dipengaruhi oleh
jarak antar lapisan tipis (lamellar spacing)
sementit. Semakin kecil lamellar spacing maka
jumlah sementit semakin banyak sehingga
semakin keras struktur perlit tersebut.
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(perbesaran
pinggir)

Gambar 8. Struktur mikro permukaan rim roda
kereta impor (perbesaran 200X;
daerah pinggir)
Struktur mikro permukaan prototipe roda
kereta yang telah melalui proses pengerasan
induksi pada temperatur 900oC dengan media
pendinginan air dapat dilihat pada Gambar 9.
Pada area struktur mikro yang tampak pada
Gambar 9 terdapat struktur bainit pada bagian
permukaan (Pratomo, Hafid, and Afrilinda
2013). Struktur mikro yang terbentuk
mempengaruhi nilai kekerasan. Selain itu, nilai
kekerasan juga dipengaruhi oleh kehomogenan
struktur (Doloksaribu and Afrilinda 2014).
Penurunan temperatur dengan media air
dari temperatur pengerasan induksi 900oC ke
temperatur di bawah 723oC menyebabkan
pembentukan fasa martensit dan juga fasa bainit.
Struktur bainit dapat terjadi akibat kecepatan
waktu pendinginan menengah (moderat).
Kecepatan waktu pendinginan tersebut tidak
terlalu lambat sehingga tidak terjadi
pembentukan perlit dan tidak terlalu cepat
sehingga
austenit
tidak
seluruhnya
bertransformasi menjadi struktur martensit.

200X;

daerah

Struktur mikro prototipe roda kereta api
hasil perlakukan panas temper pada temperature
500, 600 dan 700oC pada waktu tahan selama 1
jam dapat dilihat pada Gambar 10. Grafik nilai
kekerasan terhadap temperatur (Gambar 7)
menunjukkan semakin besar temperatur temper
maka semakin kecil nilai kekerasan. Hal ini
disebabkan oleh fasa yang semakin halus.
Struktur mikro pada temperatur temper 500,
600, dan 700oC menunjukkan fasa bainit yang
semakin halus. Semakin besar temperatur
temper maka semakin halus fasa yang terbentuk.
Semakin halus fasa yang terbentuk maka
semakin rendah kekerasan (semakin lunak).
Kehalusan fasa bainit dipengaruhi oleh
perbandingan jumlah fasa ferit dan sementit.
Perlakuan
panas
temper
menyebabkan
presipitasi sementit di antara ferit. Semakin
tinggi temperatur temper maka semakin banyak
presipitasi sementit. Hal tersebut menyebabkan
jumlah sementit berkurang dan jumlah ferit
bertambah.

(a)

(b)
Gambar 9. Struktur mikro permukaan rim
prototipe roda kereta api hasil
pengerasan
induksi
900°C-
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(b)
(c)
Gambar 10. Struktur mikro pada permukaan
rim prototipe roda kereta api
hasil perlakuan panas temper
pada waktu tahan 1 jam
(perbesaran
200X;
daerah
pinggir): (a) 500oC; (b) 600oC;
(c) 700oC
Struktur mikro prototipe roda kereta hasil
perlakukan panas temper 500, 600, 700oC pada
waktu tahan selama 3 jam dapat dilihat pada
Gambar 11. Grafik kekerasan terhadap
temperature temper pada waktu tahan 3 jam
(Gambar 7) menunjukkan semakin tinggi
temperatur temper maka semakin kecil
kekerasan. Temperatur temper yang tinggi
membentuk fasa bainit yang halus.
Nilai kekerasan dengan waktu tahan 1
jam lebih besar dibandingkan nilai kekerasan
dengan waktu tahan 3 jam pada setiap
temperatur temper yang sama. Struktur mikro
pada waktu tahan 3 jam menunjukkan struktur
mikro yang lebih halus dibandingkan pada
struktur mikro dengan waktu tahan 3 jam. Hal
tersebut menunjukkan bahwa semakin lama
proses temper maka semakin halus fasa bainit
yang terbentuk.

(a)

(c)
Gambar 11. Struktur mikro pada permukaan
rim prototipe roda kereta api
hasil perlakuan panas temper
pada waktu tahan 3 jam
(perbesaran
200X;
daerah
o
pinggir): (a) 500 C; (b) 600oC;
(c) 700oC
Keberadaan fasa ferit dalam fasa bainit
memberikan pengaruh terhadap kekerasan
prototipe roda kereta api hasil perlakuan panas
temper. Semakin tinggi temperatur temper dan
semakin lama waktu tahan maka semakin
banyak terjadi presipitasi sementit sehingga
menyebabkan fasa ferit semakin banyak
(bertumbuh). Keberadaan fasa ferit yang
semakin banyak dan fasa sementit yang
semakin berkurang menyebabkan fasa bainit
semakin halus. Fasa bainit yang halus memiliki
kekerasan yang rendah.
Perlakuan
panas
temper
akan
menurunkan
kekerasan
namun
akan
meningkatkan
ketangguhan.
Penurunan
kekerasan harus dalam batas yang masih
diperbolehkan. Perlakuan panas temper pada
temperatur 500°C dengan waktu tahan selama 1
jam menghasilkan kekerasan sebesar 311 HB
(33 HRC). Nilai tersebut mendekati nilai
standar kekerasan permukaan rim pada roda
kereta berkisar 320~341 HB.
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KESIMPULAN
Perlakuan panas permukaan pengerasan induksi
dengan temperatur 900oC dengan media
pendinginan air mengubah struktur mikro
permukaan rim prototipe roda kereta api dari
perlit menjadi martensit dan bainit. Kekerasan
permukaan
didapatkan sebesar 381 HB.
Kekerasan permukaan rim prototipe roda kereta
api paling besar dihasilkan pada temperatur
temper 500oC dengan waktu tahan selama 1 jam
yaitu 311 HB. Semakin tinggi temperatur
temper dan semakin lama waktu tahan
menyebabkan kekerasan menurun karena
semakin banyak fasa ferit yang tumbuh dan fasa
sementit semakin berkurang. Fasa ferit yang
semakin banyak mengakibatkan kekerasan
menurun namun keuletan dan ketangguhan
meningkat.
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