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Keausan (Wear) 

Def. Wear: 

Kerugian (keausan) material pada permukaan akibat proses mekanis  

 

Type of Wear (Keausan) 

 

a. Adhesive Wear 

Aus karena ikatan lokal antara permukaan solid yang mengarah ke transfer material 

antara dua permukaan atau keausan permukaan  

b. Abrasive Wear 

Aus karena partikel keras atau ketidakrataan permukaan yang bergerak sepanjang 

permukaan solid. 

c. Fretting Wear 

Aus yang timbul sebagai akibat dari fretting (gerak amplitudo osilasi Kecil, biasanya 

tangensial, antara dua permukaan solid di kontak). 

d. Erosion 
Aus akibat interaksi mekanis antara permukaan dan cairan, cairan multikomponen, atau 

partikel cair atau solid  

e. Cavitation Erosion 

Bentuk erosi yang menyebabkan bahan aus oleh aksi gelembung uap dalam suatu cairan 

yang turbulen 

f. Fatigue wear 

Keausan permukaan solid yang disebabkan oleh fraktur yang terjadi akibat kelelahan 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#Wear
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#Adhesive%20Wear
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#Abrasive%20Wear
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#Fretting
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#Erosion
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#Cavitation
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a. Adhesive Wear 

 

    

 

Pada skala mikro, sliding metal surface tidak sepenuhnya mulus. Kekasaran permukaan metal 

meski hanya kurang dari 1/microinchi , tak bisa di pungkiri akan menyebabkan terjadinya 

kekasaran permukaan. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Tekanan kontak yang terjadi dan panas yang terjadi akibat gesekan akan terjadi pada daerah yang 

kecil, temperatur lokal dan tekanan yang terjadi cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya 

local welding.  Jika melting dan welding terjadi maka bagian yang dekat dengan daerah yang 

mengalami welding tersebut akan mengalami kegagalan geser, sebagai akibat gerakkan sliding 
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dari kedua metal tersebut, kemudian proses welding ini berlanjut lagi dan terjadi kegagalan geser 

lagi, demikian seterusnya. Proses ini lah yang dinamakan adhesive wear. 

Scoring adalah welding akibat kekasaran permukaan yang menyebabkan perpindahan 

metal dari satu permukaan ke permukaan yang lain tidak terjadi lagi. 

Seizure adalah failure yang terjadi sebagai akibat dari welding kekasaran permukaan 

yang terjadi dengan sangat ekstensif, sehingga menyebabkab sliding antar metal tidak 

terjadi lagi. 

Contoh : 

- cylinder liner dan piston  

- Differential gear dan shaftnya 

Galling adalah kerusakkan akibat adhesive wear yang sangat parah. 

Scuffing adalah kerusakkan akibat adhesive wear skala menengah. 

Ketika dua metal yang sama kontak dengan tekanan dan kecepatan tertentu yang menyebabkan 

welding akibat  kekasaran kedua metal, yang meleleh karena memiliki melting point yang sama. 

Ikatan yang terjadi adalah cohesive bonds yang merupakan ikatan yang lebih kuat dibandingkan 

adhesive bonds. Karena alas an inilah dua metal dengan sifat metallurginya yang sama sebaiknya 

tidak digunakan secara bersama-sama.  

b. Abrasive Wear 
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Mekanisme wear abrasif pada dasarnya sama seperti machining, grinding, polishing atau 

pengasah yang kita gunakan untuk membentuk bahan. Dua benda yang mengalami Wear abrasif,  

terjadi ketika satu permukaan (biasanya lebih keras daripada yang kedua) memotong benda yang 

kedua, walaupun mekanisme ini terjadi diantara ketiga bahan yang menyebabkan abrasi, dan 

dalam prosesnya akan hancur menjadi bagian yang kecil-kecil dan menjadi materi yang 

menyebabkan  abrasif antara dua permukaan.  

 
c. Fretting Wear 

Fretting adalah gerakan amplitudo osilasi kecil, biasanya tangensial, antara dua permukaan solid 

dalam kontak. Fretting wear  terjadi ketika loading dan unloading cyclic menyebabkan stress 

yang menginduksi permukaan atau subsurface break-up dan kehilangan material. Vibration 

merupakan penyebab umum dari fretting wear. 

  

 
d. Erosion 

 

Erosi disebabkan oleh gas atau cairan yang mungkin membawa partikel solid dan menimpa 

permukaan.  

 

e. Cavitation Erosion 

Kavitasi adalah pembentukan kerusakan, akibat tercelup dalam cairan, rongga atau gelembung 

yang berisi uap atau gas. Biasanya, kavitasi berasal dari perubahan tekanan dalam cairan yang 

dibawa oleh aliran turbulen atau dengan getaran, tetapi juga dapat terjadi dari perubahan suhu 

(mendidih). Erosi Kavitasi terjadi ketika gelembung sangat dekat dengan permukaan yang 

terkikis.  
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Analytical Approach to wear 

Ketahanan aus komponen mesin dalam porsi yang besar ditentukan berdasarkan data-data 

empiris. Tetapi pendekatan secara analitis saat ini juga dapat dilakukan, yaitu yang dikenal 

dengan persamaan keausan, yaitu : 

Wear Rate =  

 

 

K=wear coeffisient (dimensionless) 

 

 

 

Untuk gaya compressive diantara permukaan, volume dari material tidak tergantung pada luasan 

kontak, maka bentuk persamaan keausan yang lainnya adalah, 

 

W = Volume material worn away, mm3 

F = Compressive force diantara permukaan, N (Kilopounds) 

S = Jarak total selama bersentuhan, mm(in) 
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Ketahanan Aus  
(Wear Resistance) 

Reducing Wear by Using Thermal Spray Coatings  

Thermal Spray Coatings for Soft Bearing Surfaces  

Thermal Spray Coatings for Hard Bearing Surfaces  

Thermal Spray Coatings for Resistance to Abrasion  

Thermal Spray Coatings for Resistance to Fretting  

Thermal Spray Coatings for Resistance to Erosion  

Coatings for Low Friction and Non-stick Properties  

 

Pengurangan ketahanan aus dengan Thermal Spray Coatings 
(Reducing Wear by Using Thermal Spray Coatings) 

Thermal Spray coating telah dan digunakan dalam area yang sangat luas untuk ketahanan aus 

permukaan dan dipergunakan untuk perbaikan keausan permukaan.  

 

Pemilihan lapisan permukaan biasanya berdasarkan pada kekerasan atau berdasarkan standard uji 

keausan, yang akan mengindikasikan bahwa pelapisan dengan HVOF tungsten carbide/cobalt, 

plasma sprayed chromium oxide ceramic atau fused coating menghasilkan performa terbaik. 

Tetapi Pelapisan dengan material ini tidak dimanfaatkan secara umum untuk semua pemakaian, 

hal ini karena harus memperhatikan factor-faktor lainnya seperti : 

http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#TSC1
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#TSC2
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#TSC3
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#TSC4
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#TSC5
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#TSC6
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#TSC7
http://www.gordonengland.co.uk/wear.htm#TSC1
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- Biaya 

- Usia pemakaian 

- Korosi 

- Temperatur 

- Lubrikasi 

- Abrasif 

- Beban dan kecepatan 

- Impact, shock atau fatique 

- Kemampuan untuk bekerja lebih keras 

- Koefisien gesekan 

- Porosity 

- Kekerasan dan sudut serangnya (Severity and angle of attack ) 

Sifat lainnya yang diperlukan, diantaranya: 

 -Conductancy 

 -Insulator 

 -Non-Magnetic 

 -Ketahanan korosi 

 -Abrasive 

 -Koefisien gesek yang sangant rendah 

 

Thermal Spray Coatings for Soft Bearing Surfaces 

Lapisan yang biasa digunakan: 

- Aluminium perunggu 

- Phosphor perunggu 

-White logam atau Babbitt 

-Aluminium perunggu / polimer komposit 

Thermal Spray Coatings for Hard Bearing Surfaces 

Lapisan yang biasa digunakan: 

- cermet pelapis seperti tungsten carbide / kobalt dan kromium karbida / krom nikel 

- Oksida keramik seperti kromium oksida dan alumina 

- Molibdenum 

- Berbagai paduan keras dari besi, kromium nikel, atau kobal 

Thermal Spray Coatings for Resistance to Abrasion 

Lapisan berikut umum digunakan: 

• cermet pelapis seperti tungsten carbide / kobalt 

• karbida kromium / nikel krom (terutama untuk suhu tinggi di atas 540 C) 

• Oksida keramik seperti kromium oksida dan alumina 
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• Fused peremaja paduan diri (NiCrSiB) 

• Berbagai paduan keras dari besi, kromium nikel, atau kobalt 

Thermal Spray Coatings for Resistance to Fretting and Surface Fatigue 

Coating tahan keausan disebabkan oleh berulang sliding, rolling, berdampak atau getaran. 

Umumnya pelapis dengan ketangguhan yang baik dan tegangan tarik yang rendah sisa adalah 

yang terbaik. Lapisan berikut umum digunakan: 

• cermet pelapis seperti tungsten carbide / kobalt 

• karbida kromium / nikel krom (terutama untuk suhu tinggi di atas 540 C) 

• Fused paduan peremaja diri 

• Aluminium perunggu 

• tembaga nikel indium 

• Berbagai paduan dari besi, kromium nikel, atau kobalt 

Thermal Spray Coatings for Resistance to Erosion 

Lapisan berikut umum digunakan: 

• cermet pelapis seperti tungsten carbide / kobalt 

• karbida kromium / nikel krom (terutama untuk suhu tinggi di atas 540 C) 

• Fused paduan peremaja diri 

• Non ferrous paduan, perunggu aluminium, monel 

• Oksida keramik seperti kromium oksida dan alumina 

• Berbagai paduan dari besi, kromium nikel, atau kobalt 

Coatings for Low Friction and Non-stick Properties 

Bahan polimer jenis PTFE memiliki koefisien yang sangat rendah gesekan dan "non-stick" untuk 

bahan yang paling. Properti ini khususnya sangat berguna, namun bahan ini memiliki kekuatan 

yang sangat rendah dan ketahanan keausan sangat miskin. Kombinasi coating, dimana coating 

semprot termal digunakan untuk memberikan dukungan mekanik dan keying untuk polimer dan 

untuk memberikan ketahanan aus, membuat untuk kompromi yang sangat efektif 

 

TUGAS  (dikumpulkan sebelum UAS) 

1. Cari journal atau artikel yang menceritakan tentang proses yang cocok untuk mencegah 

keausan komponen pada operasinya. 

2. Cari kasus keausan pada komponen dan bagaimana mengatasi dan mencegah hal tersebut 

terjadi. 


