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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukru Lillahi Wahdah. Segala puja dan puji syukur kehadirat
Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam. Tiada Ilah yang berhak diibadahi, kecuali hanya Dia
semata. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW,
seorang rasul yang menjadi teladan bagi umatnya dalam segala hal, yang telah
membawa umat ini dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.
Penyusunan petunjuk praktikum (jobsheet) Uji Cairan Penetran ini merupakan
bagian dari salah satu upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar dalam
perkuliahan. Jobsheet ini digunakan sebagai petunjuk dalam mata kuliah Pengujian
Bahan dan Metrologi III yang diajarkan pada Semester V (lima) berdasarkan Silabus
Teknik Mesin.
Kami mengharapkan semoga jobsheet ini dapat memudahkan mahasiswa dalam
pelaksaan praktikum Uji Cairan Penetran pada mata kuliah Pengujian Bahan dan
Metrologi III Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Buketrata, 20 November 2009
Ka. Lab Uji Bahan & Metrologi

Irwin Syahri Cebro, ST,M.Si
Nip. 19711002 199802 1 001
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PRAKATA
Metode pemeriksaan cacat material menggunakan uji cairan penetran merupakan
salah satu metode yang sangat luas penggunaannya di lapangan, khususnya dalam
bidang inspeksi teknik. Metode tersebut mampu mendeteksi cacat material yang ada
dipermukaan.
Dalam mata kuliah pengujian bahan dan metrologi III, uji cairan oenetran
merupakan salah satu jenis pengujian yang digunakan. Metode uji tersebut penting
diajarkan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa mendapat pengalaman dan
ketrampilan dalam mendeteksi cacat material dengan metode uji tersebut.
Untuk memahami secara detail dan sistematika pengujian yang benar, maka
diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan pengujian (jobsheet). Petunjuk pengujian uji
cairan penetran ini akan sangat membantu mahasiswa dalam melakukan pengujian
secara benar dan interpretasi cacat yang terjadi.
Praktikum uji cairan penetran ini berkorelasi terhadap mata kuliah teknologi
mekanik dan teknologi bahan. Oleh sebab itu dirasakan sangat penting adanya petunjuk
praktikum ini untuk memudahkan dan membantu mahasiswa memahami materi kuliah
secara konprehensif.
Adapun Tujuan Instruksional Umum (TIU) dari penulisan buku petunjuk
praktikum ini adalah memberi pengetahuan tentang teknik uji cairan penetran dan
interpretasi hasil uji secara benar.
Pengguna dari buku petunjuk praktikum ini adalah mahasiswa yang telah lulus
mata kuliah teknologi bahan dan teknologi mekanik. Dalam pengujian ini diperlukan
wawasan dasar tentang ilmu material dasar.
Jobsheet uji cairan penetran ini terdiri dari penjelasan umum tentang pengujian
penetran, sistematika pengujian, dan interpretasi hasil pengujian.
Besar harapan kami semoga

jobsheet ini dapat berguna dalam menambah

pengetahuan dasar mahasiswa khususnya mahasiswa jurusna teknik mesin yang banyak
terlibat dalam dunia kerja industri nantinya.
Buketrata, 20 November 2009
Penulis
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UJI CAIRAN PENETRAN

Tujuan Instuksional Khusus (TIK)
Tujuan Uji Cairan Penetran adalah untuk mendeteksi cacat terbuka pada
permukaan suatu bahan atau komponen, misalnya cacat retakan terbuka. Uji cairan
penetran dapat dilakukan pada semua jenis bahan, asal permukaannya tidak menyerap
cairan penetran tersebut.

Dasar Teori
Uji Tanpa Rusak (NDT)
Uji tanpa rusak atau lazim disebut NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) adalah
sarana penunjang yang sangat diandalkan oleh kegiatan pengendalian dan pemastian
mutu (quality control and quality assurance), sebagai sarana untuk mendapatkan data
dari ukuran/dimensi objek inspeksi maupun jenis, dan lakasi non konformasi yang
terdapat pada objek inspeksi tersebut.
Karena jenisnya yang beragam dan tingkat kesulitan interpretasinya yang tinggi,
diperlukan seseorang yang sangat ahli dalam pelaksanaan NDT ini, yang untuk itu
diperlukan kualifikasi kompetensi yang berjenjang mulai level 1 hingga level 3 yang
tertinggi.
Dengan berkembangnya penguasaan teknologi manusia, berkembang pula jenis
uji tanpa rusak dan cakupan penggunaan serta tingkat kemampuan dan keakuratan
pendeteksiannya.
Keuntungan NDT antara lain :
 Tidak merusak bahan
 Dilakukan di lapangan (di lokasi alat/bahan)
 Dapat dilakukan pada bahan sebanyak yang diinginkan (tidak terbatas pada
sepotong benda uji).
Beberapa uji NDT antara lain : Uji Visual, Uji Cairan Penetran, Uji Magnetik
Partikel, Uji Radiography, Uji Ultrasonik, dan lain-lain.
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Dalam melakukan NDT, Uji visual merupakan jenis NDT yang pertama sekali
diperlukan sebelum dilakukan NDT yang lain. Penerimaan dan penolakan terhadap hasil
uji visual sangat dipengaruhi oleh pengenalan cacat-cacat pengelasan dan material.

Cacat Bahan
Diskontinuitas adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakkontinuan bahan,
misalnya retak (crack), hole, kerusakan, inklusi.
Defect adalah diskontinuitas yang dinilai tidak dapat diterima menurut kriteria
spesifikasi. Kehadiran defect akan mempengaruhi kekuatan bahan, juga akan
mempengaruhi sifat-sifat bahan lainnya, misalnya cacat dapat menurunkan kekuatan
bahan. Inklusi dapat menurunkan titik leleh.

Kelainan pada Bahan
Bahan dapat mengalami beberapa cacat/kerusakan pada saat diproses. Beberapa proses
bahan dan jenis kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu proses, antara lain :
Proses
Machining

Casting

Forging

Welding

Heat
treatment

Gerinda

Penjelasan proses
Proses pemotongan menggunakan alat
potong yang tajam. Hasil machining
adalah permukaan potong yang sangat
halus
Penuangan logam cair ke dalam suatu
cetakan sesuai dengan keinginan.
Tahapan dalam casting : pelelehan logam,
penuangan, pendinginan.
Pengerjaan pembentukan logam dengan
proses memukul dan menekan
Tipe penyambungan (bonding) fusi, yang
menggunakan bahan las sebagai
penyambungan bahan induk
Pemanasan dan pendinginan logam
(padat) untuk mengubah sifat-sifat fisis
(memperkeras, memperlunak,
memperkecil ukuran butir) proses
pendinginan di monitor
Menghaluskan permukaan atau
menghilangkan sebagian kecil bahan

Jenis kerusakan
Cacat permukaan
(Surface defect)

Cold shut, hot tear (shrink
Crack)
Forging lap (surface),
forging brust/crack
(surface/subsurface)
Crack, cavity, inclusion,
kurang penetrasi
Crack, perubahan
konduktifitas listrik (bukan
kerusakan)
Biasanya untuk perbaikan
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Pada saat pengoperasian peralatan, alat juga akan dapat mengalami kerusakan,
khususnya akibat tekanan dan lingkungan. Beberapa contoh kerusakan akibat
pengoperasian :
Korosi

: Bereaksinya bahan dnegan lingkungan degan meninggalkan karat. Umumnya
reaksi ini terus berlanjut.

Erosi

: Meninggalkan permukaan yang halus, bahan terkikis dengan lambat akibat
aliran fluida yang terus menerus

Fatique : Cacat lelah, akibat gaya siklik (berulang dengan terus menerus)
Patah

: Akibat tekanan/gaya yang berlebih, bergantung pada jensi permukaan
patahan. Ada yang disebut patah duktil, ada yang disebut patah rapuh
(brittle)

Retak

: Bisa dimulai dari porositas atau cacat dari tepi yang terus diperkuat oleh
adanya gaya /tekanan/beban/temperatur.

Visual Testing
Pemeriksaan visual ditujukan kepada jenis-jenis kelainan las yang tampak, seperti :


Retak permukaan (surface crack)

Indikasinya terletak secara memanjang dan melintang di permukaan. Hal ini
biasanya disebabkan oleh perbedaan material yang menyebabkan pertumbuhan
kristal dalam bahan las atau karena terjadinya air hardening sewaktu las mendingin
(kerapuhan), besarnya tegangan di dalam bahan atau sisa tegangan sebelum
pengelasan.
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Permukaan berlubang-lubang (surface porosity)

Indikasinya berupa lubang-lubang gas pada permukaan lasan yang biasanya
disebabkan oleh elektroda basah, kampuh kotor, udara sewaktu mengelas terlalu
basah, atau gas yang berasal dari proses galvanisasi.


Permukaan bergelombang (weaving fault)

Indikasinya berupa bentuk alur bergelombang sehingga ketebalannya tidak
merata. Hal ini disebabkan oleh cara pengelasan yang terlalu digoyang (gerakan
elektroda terlalu besar).


Permukaan terlalu tinggi (excessive reinforcement)

Indikasinya berupa bentuk lasan sempit dan menonjol ke atas. Hal ini
disebabkan oleh arus terlalu rendah, elektroda terlalu dekat dengan bahan.
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Kesalahan penggantian elektroda (fault of electrode change)

Indikasinya berupa bentuk alur menebal pada jarak tertentu yang diakibatkan
oleh pergantian elektroda. Tukang las yang beum ahli pada umumnya setiap mulai
mengelas, gerakan elektrodanya terlalu pelan.


Tinggi rendah (high-low)

Indikasinya berupa pengelasan di sisi-sisi kampuh tidak dalam satu bidang datar.
Hal ini disebabkan oleh letak bahan yang tidak sama rata, tebal dan ukuran bahan
yang berbeda.


Permukaan terlalu cekung (concave capping)

Penyebabnya biasanya kecepatan pengelasan terlalu tinggi.
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Alur las terlalu lebar

Hal ini biasanya disebabkan oleh kecepatan mengelas terlalu lambat.


Las berbintik-bintik (spatter)

Indikasinya berupa alur las kasar dan penuh dengan percikan-percikan slag/las.
Hal ini disebabkan oleh arus terlalu besar, kesalahan polaritas atau kesalahan jenis
arus.


Lubang jarum (pinhole)

Indikasinya seperti lubang jarum. Sepintas mirip permukaan berlubang-lubang.
Namun bedanya lubangnya hanya satu dua saja. Jika ditusuk jarum, ternyata lubang
tersebut sangat dalam dapat mencapai 2-3 mm. Hal ini sering terjadi pada stainless
steel dimana waktu pengelasan dilaksanakan berhembus angin pada permukaannya.
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Retak kaki burung (bird claw crack)

Indikasinya berupa keretakan yang menyerupai bentuk jari-jari pada kaki
burung. Hal ini biasanya terjadi pada pengelasan pelat tipis dimana pada akhir
waktu pengelasan dihentikan tidak dipertebal lagi/ditambah bahan. Akibatnya
sewaktu mendingin terjadi pengerutan yang mengakibatkan bentuk retak tersebut.



Undercut

Undercutting adalah sisi-sisi las mencair dan masuk ke dalam alur las, sehingga
terjadi parit dikanan dan kiri alur las yang mengurangi ketebalan bahan. Hal ini
disebabkan oleh terlalu tingginya temperatur sewaktu mengelas yang diakibatkan oleh
pemakaian arus yang terlalu besar dan ayunan elektroda yang terlalu pendek.
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Pengujian NDT Cairan Penetran
Uji cairan penetran adalah salah satu metode uji tanpa merusak yang mampu
mendeteksi cacat terbuka pada permukaan suatu bahan atau komponen, misalnya cacat
retakan terbuka. Uji cairan penetran dapat dilakukan pada semua jenis bahan, asal
permukaannya tidak menyerap cairan penetran tersebut.
Prinsip dasar uji penetran adalah sifat kapilaritas (Gambar 1). Bila celah yang
sangat sempit diberi cairan, maka celah tersebut mampu menyedot cairan sehingga
celah akan berisi cairan. Cairan yang ada di dalam celah akan dapat disedot ke luar ke
permukaan bila ujung celah diberi developer di ujung celah akan memberikan indikasi
bahwa di tempat tersebut terdapat celah.

Gambar 1. Prinsip dasar uji cairan penetran
Sifat-sifat cairan penetran
Cairan penetran harus mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam
cacat/celah. Oleh karena itu cairan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


Mampu memasuki celah yang sangat sempit



Mampu berada di dalam celah yang besar



Tidak mudah menguap



Bila berada di permukaan benda uji mudah dibersihkan



Mudah di sedot di dalam celah



Mampu menyebar dalam bentuk film



Tidak mudah berubah warna menjadi pucat



Tidak korosif



Tidak berbau



Tidak beracun
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Tidak mudah menyala



Stabil bila disimpan

Sifat-sifat fisis cairan penetran
Dari sifat umum di atas, besaran fisis cairan penetran yang harus diperhatikan adalah :
- Viskositas

- Tegangan permukaan

- Masssa jenis

- Daya pembasah

- Volatilitas

- Titik nyala

- Kelarutan

- Daya melarutkan

- Toleransi terhadap kontaminan

- Daya racun

- Bau

- Korosivitas

 Viskositas
Viskositas tinggi menyababkan turunnya daya penetrasi, sedangkan viskositas
rendah menyebabkan cairan terlalu cepat menyebar atau mengalir ke tempat lain.
 Tegangan permukaan
Efektifitas cairan penetran sangat dipengaruhi oleh tegangan permukaan. Bila harga
tegangan permukaan tinggi, daya melarutkan zat warna sangat baik sedangkan bila
tegangan permukaannya rendah kemampuan penetrasi dan penyebarannya sangat
baik.
 Massa jenis
Massa jenis tidak banyak pengaruhnya terhadap kemampuan penetrasi. Umumnya
gravitasi jenis (SG) cairan penetran antara 0,86 – 1,06 pada 16oC


Daya pembasah
Daya pembasuh ada kaitannya dengan sudut kontak dengan permukaan. Daya
pembasuh merupakan faktor terpenting. Sebagai contoh adalah air memiliki daya
pembasuh tinggi, tegangan permukaan air cukup tinggi, sedangkan air juga
merupakan pelarut yang baik. Untuk meningkatkan daya penetrasinya dapat
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ditambahkan zat lain yang dapat menurunkan tegangan permukaan, sedangkan daya
melarutkannya cukup baik.
 Volatilitas
Cairan penetran tidak boleh bersifat volatil. Penguapan sedikit akan membantu
pengintensifan pemunculan warna dan menjaga agar indikasi tidak menyebar secara
berlebihan. Bila cairan penetran mengandung solven yang volatil, penguapan yang
cepat akan mengakibatkan


Formula tidak stabil, dapat terjadi perubahan sifat dari cairan penetran.



Mengurangi daya penyebaran sehingga cairan cepat menjadi kering.

Kedua hal tersebut akan menyebabkan pengurangan sensitivitas, terutama bila
cairan penetran ditempatkan dalam tangki terbuka.
 Titik nyala
Titik nyala cairan penetran harus tinggi supaya tidak mudah terbakar. Umumnya
titik nyala tidak mempengaruhi kemmapuan penetrasi kecuali bila ditambahkan
sedikit cairan yang titik nyalanya rendah akan mampu meningkatkan sensitivity.
 Korosivitas
Cairan

penetran

harus

non-korosif

terhadap

benda

uji

maupun

tempat

penyimpanannya. Paduan titan dan baja paduan nikel tinggi mudah berkarat bila
cairan mengandung natrium, belerang dan halogen.

Kegunaan Uji Penetrasi (PT)
Uji penetrasi sangat efektif untuk mengungkapkan keberadaan cacat atau non
konfirmasi yang terbuka di permukaan, seperti misalnya lipatan (fold/lap), porositas,
lapisan (seam), inklusi terak/kotoran (slag inclusion), fusi tidak sempurna (incomplete
fusion), retak (crack), dan lain-lain yang biasanya berada pada produk pengelasan,
tempaan, rolan dan pengecoran.
Khusus untuk produk pengelasan, penetran digunakan pada jenis las fillet baik untuk
sambungan sudut (corner), tumpu (overlap), sambungan T (T joint) dan soket.
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Sebagaimana diketahui jenis sambungan las tersebut di atas tidak dapat diradiography
karena penetrasinya parsial sehingga menghasilkan imaji yang membingungkan.
Kadang-kadang sesuai dengan persyaratan spesifikasi, penetrasi dilaksanakan pula
dilaksanakan pula pada las akar (root bead) dan antar lajur (interpass).
Penetran memiliki keterbatasan penerapan, yakni pada material dengan suhu permukaan
melebihi 40oC atau < 0oC, pada permukaan yang sangat kotor atau sangat kasar, dan
jumlah atau jenis kontaminan dalam zat peresap yang menyebabkan kegetasan atau
serangan karat pada material tertentu.
Pada suhu di atas 40oC cairan zat peresap akan menguap sebelum sempat meresap ke
dalam non konfirmasi terbuka, sedangkan pada suhu 0oC ke bawah, cairan zat peresap
akan membeku atau mengental sehingga sangat mengurangi daya resapnya.
Pada permukaan yang sangat kotor atau sangat kasar akan terdapat terlalu banyak
indikasi sehingga membingungkan mana yang asli dan mana yang palsu.

Kontaminasi seperti sulfur, halogen dan alkali, menyebabkan penggetasan dan serangan
karat pada bahan austenik, titanium, paduan nikel, dan haet resisting steel.

Tipe dan sistem
Ditinjau dari cara inspeksinya, ada dua tipe cairan penetran yakni :
1. Cairan penetran flouresen
Inspeksi cairan penetran dengan cara ini dilakukan dengan bantuan sinar ultraviolet.
Cairan ini mengandung zat warna yang akan berflouresen bila disinari dengan sinar
ultraviolet.
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Gambar 2. Inspeksi cairan penetran dengan bantuan sinar ultraviolet
2. Cairan penetran non flouresen
Inspeksi pada uji penetran dengan cairan ini dilakukan secara visual tanpa bantuan
sinar ultraviolet. Cairan mengandung zat warna yang memiliki kontras yang tinggi
pada ruangan terang.

Ditinjau dari cara pembersihan penetrannya ada tiga sistem, yakni :
a. Sistem water washable
b. Sistem post emulsified
c. Sistem solvent removable
Ketiga sistem ini berlaku baik bagi cairan penetran tipe flouresen maupun non
flouresen. Masing-masing sistem dan tipe memiliki kelebihan dan keterbatasan.
Umumnya pembersihan dilakukan dengan menyemprot, menlap atau mencuci hingga
permukaan benda uji bersih dari sisa-sisa penetran yang tidak terpakai.

a. Cairan Penetran Fluoresen


Sistem ”water washable” fluoresen
Pada sistem ini pembersihan dilakukan dengan menggunakan air. Cairan

penetran terdiri dari minyak untuk penetrasi, zat warna, zat pengemulsi dan zat
pengstabil dimana diharapkan akan diperoleh suatu cairan yang daya penetrasinya
tinggi, mudah melarutkan zat warna, mudah dicuci dengan air dan tetap stabil dalam
berbagai kondisi temperatur dan operasi.
Keutungan sistem ”water washable” fluoresen antara lain :
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Indikasi mudah terlihat dan terang sekali.



Mudah dan ekonomis, karena sekali dilapisi kemudian langsung dapat dicuci.



Cepat terutama untuk benda uji kecil



Baik digunakan untuk permukaan yang kasar.

Sistematika proses flouresen water washable ditunjukkan dalam diagram alir berikut :

Keterbatasan dari metode ini adalah


Kurang baik digunakan untuk mendeteksi cacat yang dangkal,



Tidak baik bila dilakukan pencucian berlebihan.



Mudah berubah oleh kontaminan seperti air.



Sensitivitas dipengaruhi oleh asam terutama asam dan senyawa kromat.



Bila benda uji tidak boleh kena air sistem ini tidak dapat dipakai.



Pemeriksaan harus menggunakan sinar ultraviolet diruangan gelap.
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Aplikasi sistem penetran water washable ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

- Sistem ”Post Emulsified” Fluoresen
Pada sistem ini pembersihan juga dilakukan dengan air seperti pada water
washable. Perbedaan terletak pada komposisinya yaitu penetran ini tidak mengandung
zat pengemulsi. Zat pengemulsi dilapiskan secara terpisah setelah penetran masuk ke
dalam celah/cacat. Tanpa melapiskan zat pengemulsi, penetran tidak dapat dibersihkan
dari permukaan benda uji.
Keuntungan metode ini adalah :


Dapat dipengunakan untuk mendeteksi cacat terbuka yang dangkal,



Sensitivitas tinggi meskipun cacatnya halus,



Konsentrasi zat warna tinggi sehingga indikasi menjadi lebih jelas,



Waktu penetrasi singkat,



Asam dan senyawa kromat tidak mempengaruhi sensitivitasnya,



Cairan penetran yang tertinggal di dalam cacat tidak ikut terkunci.

Kerugian metode ini adalah :


Sistem dilakukan dalam dua tahap sebelum pembersihan akhir sehingga lebih lama.



Selisih waktu antara pelapisan penetran dan pelapisan emulsifier sangat kritis.



Benda uji seperti ulir sukar dicuci kerena emulsifier tidak dapat mencapai celah
yang sempit.



Lebih mahal.
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Sistematika proses Post Emulsified” Fluoresen ditunjukkan dalam diagram alir
berikut :

Pre Clean

Apply Penetrant

Apply Oil Based
Penetran Emulsifier

Water Rinse

Apply Water Based
Penetran Remover

Weter Rinse

Dry surface of
Components

Weter Rinse

Apply Aquaeous
Developer

Dry Surface of
Components

Dry Surfaces of
Components

Apply Dry
Developer

Apply Non-aquaeous
Wet Developer

Inspect for Defect
Under UV Light

Post Clean



Sistem ”Solvent Removable” Fluoresen
Sistem ini sebaiknya dipakai bila metode water washable tidak dapat digunakan.

Metode penetran dilakukan dalam dua tahap yakni, benda uji dilap dengan lap bersih
dan kering, kemudian baru dilakukan pemakaian solven. Pemakaian solven secara
berlebihan akan menyedot penetran ke luar dari cacat. Sistem solven removable sangat
menguntungkan untuk spot test. Aplikasi sistem solvent removable ditunjukkan pada
gambar di bawah ini.
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b. Cairan Penetran Non Fluoresen
Seperti pada cairan penetran fluoresen, cairan terdiri dari tiga sistem : water
washable, post emulsifier dan solvent removable dengan keuntungan dan kerugian yang
sama, kecuali sifat fluoresensinya. Jadi cairan ini tidak memerlukan lampu ultraviolet,
inspeksi dapat dilakukan di ruangan yang terang.


Sistem ”water washable” non-fluoresen

Sistem ini digunakan pada benda uji yang besar untuk sensitivitas rendah


Sistem ”Post Emulsified” non-fluoresen

Sistem ini sensitivitasnya lebaih baik daripada sistem water washable non fluoresen.


Sistem ”Solvent Removable” non-fluoresen

Sistem ini sebaiknya digunakan untuk spot inspection bilamana pembersihan dengan air
tidak memungkinkan.
Ada tiga jenis solvent removable :
a. titik nyala rendah, biasanya lebih mudah terbakar
b. Titik nyala tinggi, lebih sukar terbakar
c. Tidak dapat terbakar (nonfluoresenable/noncombustible)
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Sistematika pengujian cairan penetran
1. Pre-Cleaning
Pre-cleaning dimaksudkan untuk mempersiapkan agar permukaan benda uji
bersih dari kotoran yang mungkin menyumbat celah/cacat atau mengganggu proses
penetrasi serta menghilangkan kontaminan yang mungkin ada pada permukaan benda
uji. Pre-cleaning dapat dilakukan dengan menggunakan :


Detergen
Detergen yang digunakan dapat bersifat asam, basa atau netral asal tidak
menimbulkan korosi atau kontaminasi. Pre-cleaning dilaksanakan antara 10-15
menit pada 75oC ~ 95oC dengan kosentrasi 35~50 kg/m3 atau sesuai dengan
rekomendasi pembuatnya.



Solven
Solven harus bebas residu dengan titik nyala mulai 90oC baik untuk pre cleaning
cara lap atau pencelupan. Solven ini cocok untuk membersihkan oli atau grease
tetapi tidak cukup baik untuk membersihkan permukaan yang tertutup kotoran
tanah.



Vapour degreasing
Vapour degreasing digunakan untuk pembersihan minyak berat, grease atau
senyawa organik lainnya. Kotoran inorganik umumnya paling baik dibersihkan
dengan detergen.



Larutan pembuang kerak
Pembersihan kerak dilakukan secara pickling dengan larutan asam atau basa panas
yang tidak bersifat korosif. Setelah pickling, benda uji harus dicuci bersih. Larutan
dengan inhibitor asam biasanya digunakan pada suhu dengan kosentrasi 2~3%.



Pembuang/pengupas cat
Lapisan cat dapat dibuang/dibersihkan secara efektif dengan larutan pembuang cat
atau dengan striper basa. Laisan cat harus dibuang atau dikupas sehingga tidak
menutupi benda uji yang akan diperiksa. Pembuang cat tipe solven berviskositas
tinggi dipakai dengan cara disemprotkan atau dipoleskan, sedangkan yang
viskositasnya rendah dipakai untuk perendaman. Kedua tipe ini digunakan pada
temperatur ruang.
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Pembuang cat tipe striper basa adalah senyawa berupa serbuk yang dilarutkan
dalam air. Massa jenisya antara 50~100 kg/cm3 dengan temperatur pemakaian
80~90oC.
Setelah cat terkupas, benda ui harus dicuci bersih untuk menghilangkan kontaminan
yang mungkin tertinggal kemudian dikeringkan.


Pembersih ultrasonik
Getaran ultrasonik dapat melepas kotoran pada benda uji dengan cepat.



Blasting
Proses blasting dapt menggunakan pasir, metal lignocellulose pellet atau oksida
aluminium. Kotoran yang dapat dibersihkan dengan cara ini adalah tanah regas,
karat, kerak atau arang. Cara ini diperkenankan asal tidak menyebabkan luka atau
terkelupas atau tidak akan menutupi celah.



Pembakaran
Pembakaran benda uji dalam atmosfir yang bersih dan bersifat pengoksidasi adalah
cara pembersihan yang efektif untuk menghilangkan uap air dan zat organik. Benda
uji keramik dapat dipanaskan sampai 980oC tanpa merusak benda uji tersebut.



Pengeringan setelah pembersihan
Sesudah dibersihkan, benda ui perlu dikeringkan sehingga tidak ada air atau solven
yang tertinggal di dalam cacat/celah atau menutup celah karena bila celah tertutup
oleh atau berisi air atau solven, maka zat tersebut akan menghalangi masuknya
cairan penetran ke dalam celah/cacat.

2. Pelapisan cairan penetran
Setelah benda uji menjadi bersih dan kering, cairan penetran dapat dilapiskan ke
permukaan benda uji dengan cara menyemprotkan, memulaskan, mengalirkannya pada
benda uji atau benda uji dicelupkan ke dalam cairan penetran.
Penyemprotan dengan tekanan tinggi diperbolehkan hanya jika sistem
pembuang udara berjalan dengan baik. Hal ini karena dapat menggangu kesehatan.
Waktu penetrasi untuk beberapa bahan tertera pada tabel di bawah ini :
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Waktu penetrasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh penetran untuk meresap ke
dalam celah. Waktu penetrasi dapat ditambahkan untuk menghasilkan indikasi yang
lebih baik.
Sebelum dilapisi penetran, benda uji dapat dipanaskan sampai 65 oC untuk
meningkatkan sensitivitas. Temperatur benda uji yang akan direndam di dalam cairan
penetran tidak boleh melebihi temperatur yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat
cairan penetran tersebut. Setelah dicelup, benda uji digantung hingga mengering secara
merata dan harus dicegh terjadinya pengumpulan penetran pada salah satu bagian.

Beberapa metode/teknik pelapisan cairan penetran yang dapat umumnya dilakukan,
antara lain :


Pencelupan/perendaman
Benda uji yang telah bersih dan kering dicelupkan dalam cairan penetran dalam
waktu tertentu (waktu penetrasi) kemudian diangkat dan dikeringkan. Pencelupan
dpat dilakukan sekaligus terutama untuk benda uji kecil, tidak perlu satu per satu.



Penyemprotan
Benda uji yang telah bersih dan kering dapt disemprotkan dengan cairan penetran
secara merata atau bagian yang akan diperiksa saja kemudian dikeringkan.



Pemulasan
Benda uji yang telah bersih dn kering dapat dipoles dengan cairan penetran dengan
bantuan kuas. Harus diusahakan agar cairan penetran dipoleskan secara merata
kemudian dikeringkan.

19

NDT – Penetran Test



Penyemprotan elektrostatik
Cairan

penetran

dan

developer

dapat

disemprotkan

secara

elektrostatik.

Peralatannya lebih mahal dibanding dengan sistem rendam/celup maupun sistem
semprot biasa. Sistem ini mempunyai kelebihan antara lain kecepatan tinggi,
penyemprotan tidak akan berlebihan, pelapisan secara uniform, bila digunakan
serbuk kering tidak menyebabkan terjadinya debu.
Alat ini bekerja berdasarkan sistem listrik. Benda uji dihubungkan ke tanah dan
penyemprot diberi tegangan posistif sehinga sekaligus bagian depan maupun
belakang benda uji dapat terlapisi.
Tegangan tinggi yang diberikan berfungsi sebagai pendorong agar butiran/cairan
keluar dari penyemprot. Dapat pula ditambahkan kompresor. Selain itu juga
berfungsi sebagai penghasil medan listrik agar cairan/butiran tertarik ke benda uji
dan menempel.
Bila bagian permukan setelah dilapisi, pelapisan di tempat tersebut berhenti.
Butiran/cairan akan menempel di tempat lain yang belum terlapisi sehingga akan
diperoleh lapisan yang merata. Bagian yang terlindung medan listrik tidak dapat
dilapisi sehingga perlu bantuan kompresor.

3. Pembersihan kelebihan cairan penetran
Hanya bagian kecil penetran dapat masuk ke dalam cacat. Setelah benda uji
dilapisi dalam waktu penetrasi yang cukup dan dikeringkan, sisa penetran yang terdapat
pada permukaan benda uji harus dibersihkan sehingga hanya cairan penetran yang
berada dalam celah saja yang tertinggal dalam benda uji. Cara pembersihan tergantung
pada sistem cairan penetran yang dipakai.


Pembersihan cairan penetran ”water washable” fluoresen
Pembersihan sisa cairan penetran dilakukan dengan air. Baik dilap, disemprot,
dicuci atau direndam. Tekanan semprotan sekitar 200 kPa. Cukup untuk
membersihkannya. Pembersihan dilakukan di bawah cahaya ultraviolet agar bersih
dan temperatur tidak boleh melebihi 45oC.
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Pembersihan cairan penetran ”post emulsified” fluoresen
Pembersihan cairan penetran tidak dapat dilakukan langsung dengan air, tetapi
melalui satu tahapan pengemulsian antara lain :
a. Permukaan yang akan dibersihkan dilapisi dengan emulsifier (oil based atau
lipophilic type) sehingga penetran yang menempel pada benda uji dibubah
dnegan emulsi setelah terjadi emulsi baru dapat dibersihkan dengan air.
b. Permukaan langsung dapat dibersihkan dengan larutan water based atau
hydrophilic type. Larutan ini mampu menyerap 20 kali volumenya.



Pembersihan cairan penetran ”solven removable” fluoresen
Umumnya cairan penetran ini dipakai pada permukaan yang terbatas (spot
inspection). Jadi pembersihan dilakukan dengan cara melap dengan kain bersih dan
kering atau dibasahi sedikit dengan solven. Permukaan harus dibersihkan dengan
sebaik-baiknya agar tidak menambah latar belakang cahaya flouresen dan harus
dilaksanakan dalam waktu singkat agar cairan penetran yang ada di dalam tidak ikut
tercuci.



Pembersihan cairan penetran ”water washable” nonfluoresen
Pembersihan sisa cairan penetran dilakukan dengan air. Baik dilap, disemprot,
dicuci atau direndam. Tekanan semprotan sekitar 200 kPa. Cukup untuk
membersihkannya. Pembersihan dilakukan di bawah cahaya ultraviolet agar bersih
dan temperatur tidak boleh melebihi 45oC.



Pembersihan cairan penetran ”post emulsified” nonfluoresen
Pembersihan cairan penetran tidak dapat dilakukan langsung dengan air, tetapi
melalui satu tahapan pengemulsian antara lain :
a. Permukaan yang akan dibersihkan dilapisi dengan emulsifier (oil based atau
lipophilic type) sehingga penetran yang menempel pada benda uji dibubah
dnegan emulsi setelah terjadi emulsi baru dapat dibersihkan dengan air.
b. Permukaan langsung dapat dibersihkan dengan larutan water based atau
hydrophilic type. Larutan ini mampu menyerap 20 kali volumenya.
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Pembersihan dilakukan pada temperatur 20oC – 30oC. Cara celup/rendam tidak
disarankan karena kurang bersih.


Pembersihan cairan penetran ”solven removable” nonfluoresen
Umumnya cairan penetran ini dipakai pada permukaan yang terbatas (spot
inspection). Jadi pembersihan dilakukan dengan cara melap dengan kain bersih dan
kering atau dibasahi sedikit dengan solven. Permukaan harus dibersihkan dengan
sebaik-baiknya agar tidak menambah latar belakang cahaya flouresen dan harus
dilaksanakan dalam waktu singkat agar cairan penetran yang ada di dalam tidak ikut
tercuci.

4. Pengeringan setelah dibersihkan
Pengeringan dimaksudkan untuk membuang sisa pembersih yang mungkin
masih menempel pada permukaan benda uji. Pengeringan dilakukan dengan cara
mengalirkan atau menyomprotkan udara kering yang panasnya antara 80 ~ 90oC atau
lebih rendah. Umumnya temperatur benda uji tidak boleh melebihi 65oC.

5. Developing
Developer berfungsi menyedot cairan penetran yang terdapat dalam celah
sehingga akan menimbulkan indikasi pada lapisan developer. Indikasi ini akan
menunjukkan adanya cacat. Ada tiga macam developer.


Developer basah (aqueous developer)
Developer jenis ini harus diaplikasikan segera setelah sisa/kelebihan zat peresap
dibersihkan dari permukaan yang diinspeksi tanpa menunggu keringnya permukaan.
Hati-hati menggunakan aqueous developer pada zat peresap jenis water washable
karena mungkin akan menghapus indikasi.
Jenis developer ini harus disiapkan dan diaplikasikan sesuai rekomendasi pabrik
pembuat

untuk

menjamin

ratanya

lapisan

developer.

Pengeringan

dapat

menggunakan pada prosedur sebagai berikut :
Pengeringan dapat dilaksanakan dengan menggunakan semprotan udara panas atau
dingin, atau dibiarkan mengering sendiri pada suhu kamar asalkan suhu bagian yang
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akan diinspeksi tersebut berkisar antara 50 hingga 100oF untuk penetran flouresen
atau antara 50 hingga 125oF untuk penetrant visible.
Jika dikeringkan menggunakan oven, suhu tidak boleh melebihi 160oF (71oC).
Pengeringan melebihi 30 menit di dalam oven pengering akan menggagalkan fungsi
zat pewarna (dye).
Developer basah berupa serbuk kering yang dilarutkan dalam air sehingga
membentuk cairan suspensi. Setiap kali akan digunakan developer perlu diaduk dan
diperiksa kosentrasinya sesuai dengan petunjuk pembuatnya. Pelapisan developer
pada benda uji harus dilakukan segera setelah dibersihkan/dicuci dan dikeringkan
dan juga agar tidak terlalu tebal. Bila terlalu tebal, pemunculan indikasi akan
terganggu sehingga menjadi kurang jelas.


Developer kering (dry powder developer)
Developer jenis ini harus segera diaplikasikan setelah permukaan mengering
(setelah pembasuhan/rinsing). Aplikasi harus merata di seluruh pemukaan yang
akan diinspeksi. Kelebihan bubuk developer dapat dihembus dengan udara bersih
dan kering serta bertekanan antara 5 hingga 10 psi. Disarankan untuk terlebih
dahulu diadakan percobaan akan tekanan angin penghembus yang akan digunakan,
agar tidak mengehmbus keseluruhan bubuk developer.
Developer kering dilapiskan pada permukaan benda uji setelah benda uji kering.
Serbuk kering yang terlalu tebal dapat diindarkan dengan cara meniupkan
permukaan benda uji perlahan-lahan atau benda uji di ketok-ketok.



Developer Wet Nonaquaeos (tidak larut air)
Developer nonaquaeos berupa serbuk kering yang dilarutkan dalam solven.
Developer ini paling sensitif dibandingkan dengan kedua developer di atas.
Penyemprotan dilakukan setelah permukaan kering dari bahan pembasuh.
Penyomprotan harus merata diseluruh permukaan yang akan diinspeksi. Karena
sifatnya yang mudah menguap, tidak diperlukan pengering. Jenis ini biasanya jika
dihisap (inhaled) terlalu banyak dapat membahayakan kesehatan, karenanya tempat
penyomprotan harus terbuka dan diberi ventilasi yang memadai.
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Penyomprotan berlebihan atau pencelupan benda uji dalam developer jenis ini dapat
menghapus indikasi.
Lapisan developer harus merata diseluruh permukaan benda uji dan tidak perlu
terlalu tebal (evenly thin film).


Waktu developing
Waktu developing tidak boleh kurang dari 10 menit. Untuk jenis developer bubuk
kering, waktu developing mulai segera setelah developer diaplikasikan, sedangkan
tipe wet developer (aqueous atau nonaqueous), waktu developing dihitung setelah
developer mengering.
Waktu developing maksimum yang diizinkan adalah 2 jam untuk tipe aqueous dan 1
jam untuk tipe non aqueous.

6. Inspeksi
Setelah proses pelaksanaan penetran dilakukan dengan baik, inspeksi secara
visual dilakukan pada seluruh permukaan yang diperiksa untuk mendeteksi adanya
indikasi. Lamanya waktu untuk dapat timbulnya indikasi tergantung pada tipe penetran,
developer dan jenis cacat. Bila ditunggu terlalu lama indikasi akan melebar sehingga
kontrasnya berkurang. Bila inspeksi dilakukan diruang gelap karena menggunakan
cairan flouresen, penyesuaian mata dan ruang perlu dilakukan selama kurang lebih 5
menit setiap kali pemeriksa memasuki ruang gelap.


Inspeksi dengan sinar hitam (black light)

Pemeriksaan indikasi pada penetrant flouresen dengan sinar ultraviolet dalaksanakan
pada kegelapan (penyinaran ruanagan tidak boleh melebihi 2 kaki lilin (feet candle) atau
20 Lx. Pengukuran menggunakan photographic light meter pada permukaan uji.
Intensitas sinar ultraviolet untuk penggunaan umum minimum 1000 ¼ W/cm2, diukur
pada permukaan uji dengan black light meter. Untuk penggunaan khusus khusus harus
menggunakan jenis intensitas tinggi. Panjang gelombang dari sinar hitam berkisar
antara 320 hingga 380 mm. Pengecekan blacklight harus dilaksanakan secara periodik
(1x dalam seminggu) dan pembersihan reflektor dan filter harus dilaksanakan setiap hari
dengan hati-hati. Filter yang yang retak harus segera diganti. Bola lampu yang rusak
harus segera diganti karena mengeluarkan radiasi energi ultra violet (UV).
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Karena pengungkapan indikasi sangat tergantung pada intensitas UV yang tetap, maka
voltase harus dijaga dengan menggunakan voltage regulator pada saluran input listrik
arus bolak-balik (AC).

Catatan : black light dengan intensitas tinggi dapat mengeluarkan sinar visible yang
tidak diizinkan karena akan menghilangkan sinar refleksi indikasi. Karenanya
disarankan menggunakan jenis lampu yang direkomendasikan oleh supplier.

Sebelum digunakan lampu sinar hitam harus dipanaskan 10 menit. Untuk membiasakan
penglihatan, inspektor harus berada di dalam kegelapan paling sedikit 1 menit sebelum
mengadakan pemeriksaan.

Indikasi yang ditunjukkan oleh cairan fluoresen dalam cahaya ultraviolet akan jelas
sekali di dalam ruangan gelap. Panjang indikasi menunjukkan panjang cacat. Lubang
kecil akan menghasilkan indikasi berupa titik sedangkan retakan akan menghasilkan
indikasi garis. Retakan halus perlu diperiksa dalam ruangan yang lebih gelap agar
indikasi menjadi lebih jelas. Tanpa meletakkan benda uji harus bebas dari zat fluoresen.


Inspeksi pada penetrant visible

Penerangan pada inspeksi penetran visible paling sedikit 100 fc (1000 Lx). Karena
permukaan developer halus dan berwarna putih maka indikasi berwarna merah yang
menunjukkan adanya cacat, akan terlihat jelas dengan karakteristik indikasi seperti pada
cairan penetran flouresen.

7. Pembersihan paska uji
Pembersihan paska uji diperlukan apabila sisa-sisa developer dan zat peresap dapat
meracuni atau mengkontaminasi proses produksi.
Batasan
Apabila menggunakan zat peresap pada baja austenitik, titanium, paduan nikel, atau
paduan suhu tinggi lainnya, kandungan di dalam zat peresap seperti sulfur, halogen dan
alkali dapat menyebabkan penggetasan atau karat khususnya pada suhu tinggi.
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8. Standar Penerimaan dan Penolakan
Standar penolakan dan penerimaan dalam penetran biasanya disusun oleh pihak
designer untuk pekerjaan/proyek tertentu secara individual.
Biasanya satandar ini didasarkan atas pengalaman yang serupa pada waktu lampau,
dengan kesamaan prinsip yakni tingkat integritas yang dipersyaratkan.
Sebagai contoh misalnya untuk suatu jenis konstruksi yang tidak kritis, kadang-kadang
standar penerimaan mengizinkan keberadaan indikasi/dicontinuities dengan ukuran
tertentu di seluruh permukaan benda uji atau di lokasi tertentu saja. Kerap kali inspeksi
dilaksanakan hanya pada beberapa lokasi secara acak.
Sebaliknya pada kondisi konstruksi tertentu yang snagat kritis, persyaratan penetran
sedemikian ketatnya sehingga standar penerimaan tergantung pada bagian-bagian
konstruksi secara individual.

9. Tindakan Pengamanan


Benda uji dari plastik

Sebelum uji penetran dilakukan, benda uji harus dicoba, apakah cairan pembersih
penetran dan developer tidak akan merusak benda uji. Cairan yang kan digunakan harus
dipilih yang tidak akan merusak benda uji. Umumnya barang plastik tidak tahan panas
sehingga pengeringan harus hati-hati agar tidak merusak benda uji.


Benda uji dari titan dan paduan nikel tinggi

Bahan ini dapat rusak apabila cairan yang dipakai mengandung sulfur dan suhunya
tinggi, karenanya perlu dipilih cairan yang bebas belerang dan senyawa halogen.


Ruangan

Hampir suma cairan penetran beroperasi dengan baik pada suhu 5o-40oC. Suhu tinggi
akan menyebabkan penguapan dari campuran yang titik nyalanya rendah dan akan
mengakibatkan sensitivitasnya berkurang. Bila terbakar akan mengganggu kesehatan.
Suhu ruangan yang lebih dari 50oC akan dapat meledakkan botol penyimpan oleh
karenannya penetran dalam botol bertekanan harus disimpan ditempat dingin dan tidak
langsung kena sinar matahari. Bak penyimpan terbuka harus selalu ditutup bila tidak
digunakan untuk menghindari kontaminasi.
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Ventilasi harus cukup baik terutama bila digunakan sistem penyemprotan karena cairan
pembersih, penetran dan developer dapat menyebabkan iritasi bila banyak terhirup.


Hal lain pengamanan

Hindari sejauh mungkin kontak langsung dengan cairan yang dipakai. Bilamana perlu
digunakan sarung tangan karet terutama cairan fluoresen. Untuk membersihkan alat-alat
atau bagian badan yang mungkin kena cairan fluoresen, pembersihan dilakukan di
bawah radiasi sinar ultraviolet.

PROSEDUR PENGUJIAN PENETRAN


Alat dan Bahan Uji Penetran

Pada pengujian cairan penetran dalam jobsheet ini digunakan pentran non-flouresen
solvent removable. Paralatan pengujian yang diperlukan dalam pengujian ini adalah :
1. Cairan pembersih ”Cleaner/Remover” SKC-S
2. Cairan Penetran Spotcheck SKL-SP1
3. Cairan Developer
4. Spesimen yang akan di uji.

(1)

(2)

(3)

Gambar spesimen uji yang akan digunakan dalam uji penetran adalah sebagai berikut :
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Tahap pelapisan penetran

Tahap pemakaian developer
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Tahap-tahap pelaksanaan
Uji cairan penetran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 Permukaan

yang

diperiksa

dibersihkan

dari

kotoran

yang

mungkin

menyumbat/menutupi celah.


Permukaan yang telah bersih dilapisi oleh cairan penetran dalam waktu tertentu
agar cairan penetran dapat masuk ke dalam celah.



Sisa cairan penetran di permukaan yang tidak masuk ke dalam celah dibersihkan.



Permukaan dilapisi developer untuk menyedot keluar cairan penetran yang berada
dalam celah agar menghasilkan indikasi.



Permukaan di inspeksi secara visual untuk dideteksi adanya indikasi.



Benda uji di cuci/dibersihkan dari bekas/sisa bahan yang dipergunakan dalam uji
cairan penetran, bila diberi perlakuan anti karat.

Keselamatan Kerja Uji Cairan Penetran
Hampir semua cairan penetran dapat beroperasi dengan baik pada temperatur
5oC~ 40oC. Temperatur tinggi akan menyebabkan penguapan dari campuran yang titik
nyalanya rendah dan akan mengakibatkan sensitivitasnya berkurang. Bila terbakar akan
mengganggu kesehatan. Temperatur ruangan yang lebih dari 50oC akan dapat
meledakkan botol penyimpanan. Oleh karena itu penetran dalam botol bertekanan harus
disimpan di tempat dingin dan tidak langsung kena sinar matahari. Bak penyimpan
terbuka harus selalu ditutup bila tidak digunakan untuk menghindari kontaminasi.

Laporan pengujian Penetran
Laporan hasil uji dicatat dalam form hasil uji penetran seperti terlihat pada halaman
lampiran 2.

Soal/ Pertanyaan :
1. Sebutkan kegunaan uji penetran.
2. Jelaskan sistematika uji cairan penetran.
3. Sebutkan 5 contoh penerapan di lapangan uji cairan penetran.
4. Apa kelemahan dan kelebihan cairan penetran.
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Lampiran 1 : Contoh Hasil Uji Cairan Penetran di Lapangan
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Lampiran 2 : Format Laporan Uji Cairan Penetran Mahasiswa
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Lampiran 3 : Contoh laporan Uji Cairan Penetran di Industri
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