
I. PENDAHULUAN

.4,. Latar Bdakanq Masalah

Peristiwa lapie lirbik atar lebih dikenal dengan prorca electroplatlng

mernpnnyai peraflm yang ssngst penting dalmr industri mcrnufacturlng, dimana

sebagim besr komponen-kornponen engineering memedul<an jasa lapis lishik.

Aneka produlg demi rasa keindahen serta htjuan industri, termasuk aspek

ketalranan korosi, keansm sampai r+edtherint, semua memerlukan lapir lirtsik.

Pada pelapisrr sectra lisbih kondisi percobaan penting dikendalikan. Sebab,

akan menenhrkan ketebelan dan dishibusi endapan. Faktor lain yaul,B

mernpenganrhi distribusi endapan adalah besar kecilnya ,iis6.iburi grus. Pada

urnurnnya, anrs terkuat cendenrng mengarah pada tonjolan, pinggiran atau tepi

permukam bendakerjayrrg berjarak terdekat dengan mode.

Apabila endapan terlelu banyak pada bagian tertentu permtrkaan barang

yang dilapiri, hal inr merupaken pemborosao, maka benda kerja haru ditempatkan

gedemikian nrpa di dalam bak rendamarq sehingga lapisan 1rurg dihasilkan dapat

sesuai dengan tujuan pelapisan. Posisi benda kerja tersebrrt rJapal dibuat miealnya

berputar, miring alau diahr jsraknya terhadap snoda supaya pelapieur dapat

ser8g8rn. csra lain yang dapat ditempuh yaitu dengan mr;nEetur benhrk anoda

(unhrk jenis moda yang terlanrt) sedemikian rups 8t8r diseeuaikan dengan bentuk

benda kerja unmk mendapad<an hasil pelapisan resuai dengan yang diinginkan.

Jadi, masalahgeomebi sangatpenting karena merupakan salnh satu fsktor penenhl

untuli mencapai keberhasilan sustu pelapisan secra listrik.



Akan menjadi masalah yang lebih penting lagi, apabila material yang

dilapisi tidak berben$k plat atau lembaran, melainkan benrtuk yang rumit. Maka

pelaku lapis lighik harua berusaha mengahr jarak maupun posiei anoda terhadap

katoda sedemikian nrpa sehingga pelapisan dapat rnerata ke seluruh material yang

berbenbk rumit ihr Oleh ksrena itu dalsm penelitian ini, rrkan dipelajmi sejautr

mana disfibusi rus pada permukaan katoda sebagai fimgti jarak mtsra katoda

dan anoda Diranrping filktor geomefi, pararneter kimia larutan elelrtrolit,

besarnya mrs daa potenrial yang diterapkan juga penti:ng dipelqjari, karena

menenhrkan keseragarnan hasil pelapisan. Oleh sebab ittt, keasunan (pH)

elelrtrolit s4ls qtqrr tidakrrya ion pengompleke dan besar kecilnya konsenfmi ion

logarn pelapis yanS ada dalarn elektrolit, perlu diperhihmgkm. Prameter fisis

suhu dan walf,rr larnanya proser elelfolisis juga penting dip,erhatikan.

Pada penelitian ini, yang dipelqiari adalah proreu pengendapan logam

seng pada penrnrkam logam besi secara listrik menggunakan sel Hull. Pemilihan

logern seng sebagai zat yur1 akan diendapkan sekaligrs sebagai moda' selain

dengnn pertimbangan mrnah dut mudah diperoletr, tifamya tidalt cepat terftorosi,

juga mudatr diahn bennrkrya aedemikian npa eehingga reuuai dengan ukuran sel

Hull yang digrmakon Alasan dipilitmya sel Hull dalam penelitian ini karena

benhrk sel tersebut memungkinkan letak anoda dan benda kerja (katoda) tidak

sejajr. Sehingga otomatis jerak antara katoda-moda selBlu tidak suna pada

setiap titik. Jadi unhrk mempelqiari dishibusi endapan dan dlisbibusi ams sebagai

fimgsi jsrak katoda-rrod4 hurya diperlukan sebuah sel saja-



B. Pernasalahan

Dari latsr belakmg ymg telah disebutkan di atas timbul pennasalahan

sebagai berihn:

l. Bngpimanapemilihm jenis elektrolit yurg digunakan agar proses pengendapan

Beng secera listik dapd terjadi. Termasuk di dalarnrya penerfiran denlat

keasunen elektrolit dat bmyaloya ion seng yurg teilantt.

2. Berpa besamya kuat arus dsn potensial lishik yang diiterapkamy4 sehingga

proses peqgendapm dapat berlangsung.

3. Metoda yang diSurekaa wtuk menghitung banyaknya endapan seng yang

terdistsibusi pada permukaan benda kerja-

4. BagaimanamenghinnS digtribusi arus sebagai firngsi dri jarak antra benda

kerja (katoda) dan anoda

5. Bagaimara pola endapur seng dan benhrk butirannya pada perrrukaan benda

kedajikatemperatur elekholit pade saat proses pengendapan berteda-

C. Hlnotesls

Sebagai jawabm ssmentsra terhadap m$deh'masralah tersebut di atas,

maka dry* dirumuskm hipotesis sebagai berilot:

l. Pemilihm elelrtrolit yang tepat unhk penelitian ini, terganhmg dari konrposisi

dan jenis komponen-komponen yurg terlarut dalarn elelrtrolit. Supaya prooes

pmgendapan senS secara tistrik dapat terjadi, maka kondisi lanttan elekbolit

diahn dalrn sussma basa.
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2. Besarnya potensial liehik yang diterapkan agsr proses pengenclapan seng

pada benda kerje dpat bed'gsung, diharapkan merebilri potensiar sel

Galvaninya

3. fuabile temperair elektrolit saat bedarysungrya prolel pengendapan

ren6 pada benda kerja berbedq maka diduga akan mermberikan pola

endapan dan bennrk butiran yang berbedajuga.

D. Tuiuan Pcnetdan

Berdasarkan uraiaa dalam latar belakang masalah, maka tujuan

penelitim ini adalah sebagai berikut:

l. Mempelqiari proses peqgendapan logam seng pada benda. kerja eecara

listrik menggunakan sel Hull.

Menennrkan dishibusi endapan logarn seng pada tiap saruan luas tertenbr

benda kerja serte meqghihmg distsibusi anu sebagai firnp;si dari jarak

antara bendakerja (katoda) dan anotla

Mengetalui pola endapan seng yang diperoleh dan bentuk butirannya pada

p ermukaan benda kerj a j ika ternpera[r el ektro I it berbeda-

Merghibng kemumien endapan seng ydlg diperoletr"
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