
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Baja

Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon

sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar

antara 0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja

adalah sebagai unsur pengeras. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan

selain karbon adalah mangan (manganese), krom (chromium), vanadium, dan

nikel. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya,

berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan.  Penambahan kandungan karbon

pada baja dapat meningkatkan kekerasan (hardness) dan kekuatan tariknya

(tensile strength), namun di sisi lain membuatnya menjadi getas (brittle) serta

menurunkan keuletannya (ductility).

Pengaruh utama dari kandungan karbon dalam baja adalah pada kekuatan,

kekerasan, dan sifat mudah dibentuk. Kandungan karbon yang besar dalam

baja mengakibatkan meningkatnya kekerasan tetapi baja tersebut akan rapuh

dan tidak mudah dibentuk [Davis, 1982].
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1. Klasifikasi Baja Karbon (Carbon Steel)

Baja karbon adalah paduan antara besi dan karbon dengan sedikit Si, Mn,

P, S, dan Cu. Sifat baja karbon sangat tergantung pada kadar karbon, bila

kadar karbon naik maka kekuatan dan kekerasan juga akan bertambah

tinggi. Karena itu baja karbon dikelompokkan berdasarkan kadar

karbonnya [Wiryosumarto, 2004].

a. Baja Karbon Rendah

Baja karbon rendah memiliki kandungan karbon dibawah 0,3%. Baja

karbon rendah sering disebut dengan baja ringan (mild steel) atau baja

perkakas. Jenis baja yang umum dan banyak digunakan adalah jenis

cold roll steel dengan kandungan karbon 0,08% – 0,30% yang biasa

digunakan untuk body kendaraan [Sack, 1997].

b. Baja Karbon Sedang

Baja karbon sedang merupakan baja yang memiliki kandungan karbon

0,30% - 0,60%. Baja karbon sedang mempunyai kekuatan yang lebih

dari baja karbon rendah dan mempunyai kualitas perlakuan panas yang

tinggi. Baja karbon sedang bisa dilas dengan las busur listrik elektroda

terlindung dan proses pengelasan yang lain. Untuk hasil yang terbaik

maka dilakukan pemanasan mula sebelum pengelasan dan normalizing

setelah pengelasan [Sack, 1997].

c. Baja Karbon Tinggi

Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon paling tinggi jika

dibandingkan dengan baja karbon yang lain yakni 0,60% - 1,7%.

Kebanyakan baja karbon tinggi sukar untuk dilas jika dibandingkan

dengan baja karbon rendah dan sedang [Sack, 1997].
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Dalam Peneiltian ini jenis material yang digunakan adalah (A 516

Grade 70) merupakan baja karbon rendah dengan kadar karbon

0,1895%. Baja karbon rendah memiliki sifat mampu las yang baik,

mempunyai kepekaan retak las yang rendah dibandingkan dengan baja

karbon lainnya, memiliki kekuatan sedang dan keuletan yang baik.

Dan digunakan untuk konstruksi umum, body kendaraan, bejana tekan

(pressure vessel), dan lain-lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan (A 516 Grade 70) menurut ASTM

(American Society for Testing Material) adalah:

A = Menunjukkan Pengkodean Material Standar Amerika.

516 = Spesifikasi Number Plate Baja Karbon Rendah.

Grade 70    = Menujukkan kekuatan antara 70-90 Ksi dan material

yang   digunakan pada penelitian ini adalah kekuatannya

sebesar 76,6 Ksi (528 Mpa).

2. Klasifikasi Baja Tahan Karat (Stainless Stell)

Baja tahan karat termasuk dalam baja paduan tinggi yang tahan terhadap

korosi, suhu tinggi, ketangguhan dan suhu rendah. Karena sifatnya,

maka baja ini banyak digunakan dalam pembuatan turbin, mesin jet,

pesawat terbang, bejana tekan, alat rumah tangga dan lain-lainnya.

Secara garis besar baja tahan karat dapat dikelompokkan dalam tiga

jenis, yaitu : jenis austenite, ferit, dan martensit seperti yang ditunjukkan

dalam tabel 1. berikut ini :
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Tabel 1. Klasifikasi Baja Tahan Karat

Klasifikasi
Komposisi Utama (%) Sifat

mampu
keras

Sifat
tahan
korosi

Sifat
mampu

lasCr Ni C

Baja Tahan
Karat

martensit
(11 - 15) - ≤ 1,20 Mengeras

sendiri
kurang

baik
tidak
baik

Baja Tahan
Karat ferit

(16 - 27) - ≤ 0,35 baik baik
kurang

baik

Baja Tahan
Karat

austenite
≤ 16 ≤ 7 ≤ 0,25 baik

baik
sekali

baik
sekali

(Wiryosumarto, 2004).

a) Baja Tahan Karat (Austenitic), kelompok ini adalah yang paling

banyak ditemukan dalam aplikasi disekitar kita, contohnya: peralatan

rumah tangga, tangki, pressure vessel (bajana tekan), pipa, struktur

baik yang bersifat konstruksi maupun arsitektural. Memiliki

kandungan Ni tidak kurang dari 7% yang mengakibatkan

terbentuknya struktur austenite dan memberikan sifat ulet (ductile).

Stainless Steel 304, 304L, 316, 316L termasuk ke dalam tipe ini.

Stainless Steel austenitic bersifat non magnetic.

b) Baja Tahan Karat (Ferritic), kolompok ini memiliki sifat yang

mendekati baja umum (mild steel) tetapi memiliki ketahanan korosi

yang lebih baik. Didalam kelompok ini yang paling umum dipakai

adalah tipe 12% Chromium yang banyak dipakai dalam aplikasi

struktural dan tipe 17% Chromium yang banyak dipakai pada

aplikasi peralatan rumah tangga, boiler, mesin cuci dan benda-benda

arsitektural.
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c) Baja Tahan Karat (Martensitic), tipe ini umumnya mengandung 11 –

13% Chromium. Tipe ini memiliki kekuatan dan kekerasan yang

tinggi, serta ketahanan terhadap korosi. Aplikasi terbanyak adalah

untuk turbine blade.

Dalam peneiltian ini jenis material yang digunakan adalah (A 240 Type

304) merupakan baja tahan karat austenit dengan kadar karbon

0,026%. Baja tahan karat austenit memiliki sifat mampu las yang baik,

tahan terhadap korosi, dan tahan dalam keadaan suhu tinggi dan suhu

rendah. Diaplikasikan untuk pembuatan turbin, mesin jet, pesawat

terbang, bejana tekan (pressure vessel), dan alat-alat rumah tangga.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan (A 240 Type 304) menurut

ASTM (American Society for Testing Material) adalah:

A = Menunjukkan Pengkodean Material Standar Amerika.

240 = Spesifikasi Number Plate Baja Tahan Karat.

Type 304 = Menujukkan material berjenis plate.

3. Standarisasi Baja Karbon

Standarisasi baja karbon digunakan untuk menggolongkan baja karbon

berdasarkan komposisi kimia, penetapan standarisasi baja karbon menurut

The American Society Of Mechanical Engineers (ASME, 2007) dan

standar ASTM (American Society for Testing Material) yang didasarkan

pada standar asosiasi las Amerika Serikat AWS (American Welding
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Society) mempergunakan nomor atau angka dan huruf. Baja karbon yang

digunakan adalah baja A 516 Grade 70, baja ini merupakan baja karbon

rendah dengan kadar karbon 0,1895% dan baja tahan karat A 240 Type

304, baja ini merupakan baja tahan karat (austenitic) dengan kadar karbon

0,026%. Selain kandungan karbon juga terdapat unsur paduan yang

lainnya. Unsur-unsur paduan ini dapat meningkatkan kesempurnaan dan

juga kekuatan dari baja yang dibentuk. Jumlah persentase dari unsur-unsur

paduan ini disesuaikan dengan kegunaan dan manfaat dari baja yang akan

digunakan.

B. Pengelasan

Pengelasan berdasarkan sumber energi panasnya dapat dibedakan menjadi tiga

yaitu mekanik, listrik dan kimia, sedangkan dari cara pengelasan dibedakan

menjadi tiga bagian yaitu pengelasan cair (Fusion Welding), pengelasan

tekanan (Pressure Welding), dan pematrian (Wiryosumarto, 2004). Cara

pengelasan dengan elektroda yang terbungkus fluks merupakan pengembangan

lebih lanjut dari pengelasan menggunakan elektroda logam tanpa pelindung

(Base Metal Electrode). Elektroda logam tanpa pelindung, busur sulit dikontrol

dan mengalami pendinginan yang cepat sehingga O2 dan N2 dari atmosfir

diubah menjadi oksida dan nitrida yang berakibat sambungan menjadi rapuh

dan lemah. Pengelasan elektroda terbungkus pada prinsipnya adalah busur

listrik yang terjadi antara elektroda dan logam induk mengakibatkan logam

induk dan ujung elektroda mencair kemudian membeku bersama-sama.
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Lapisan pembungkus elektroda terbakar bersamaan dengan meleburnya

elektroda menghasilkan gas pelindung di sekitar busur dengan oksigen.

Definisi pengelasan menurut DIN (Deutsche Industrie Norman) adalah ikatan

metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam

keadaan lumer atau cair. Dengan kata lain, las merupakan sambungan setempat

dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas.

Proses pengelasan bimetal adalah proses pengelasan yang menyambungkan

dua macam logam yang berbeda. Pengelasan bimetal mempunyai tingkat

kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengelasan dengan logam

yang sejenis. Karena logam yang tidak sejenis mempunyai karakteristik yang

berbeda satu sama lainnya. Sehingga proses pengelasan logam yang tidak

sejenis membutuhkan beberapa teknik tertentu, misalnya pemilihan logam

yang akan disambung harus tepat, pemilihan elektroda yang sesuai, pengaturan

heat input yang tepat, serta pemilihan perlakuan panas pasca pengelasan yang

tepat. (Neonda, 2008).

C. Pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

Pengelasan SMAW atau las busur listrik adalah proses penyambungan logam

dengan pemanfaatan tenaga listrik sebagai sumber panasnya. Las busur listrik

merupakan salah satu jenis las listrik dimana sumber pemanasan atau

pelumeran bahan yang disambung atau dilas berasal dari busur nyala listrik.

Las busur listrik dengan metode elektroda terbungkus adalah cara pengelasan
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yang banyak digunakan pada masa ini, cara pengelasan ini menggunakan

elektroda logam yang dibungkus dengan fluks. Las busur listrik terbentuk

antara logam induk dan ujung elektroda, karena panas dari busur, maka logam

induk dan ujung elektroda tersebut mencair dan kemudian membeku bersama.

(Arifin,1997).

Gambar 1. Las busur listrik dan elektroda terbungkus

(Wiryosumarto dan Okumura, 2004)

Proses pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) dilakukan dengan

menggunakan energi listrik (AC/DC), energi listrik dikonversi menjadi energi

panas dengan membangkitkan busur listrik melalui sebuah elektroda. Busur

listrik diperoleh dengan cara mendekatkan elektroda las ke benda kerja/logam

yang akan dilas pada jarak beberapa milimeter, sehingga terjadi aliran arus

listrik dari elektroda ke benda kerja, karena adanya perbedaan tegangan antara

elektroda dan benda kerja (logam yang akan dilas). Panas yang dihasilkan

dapat mencapai 5000oC, sehingga mampu melelehkan elektroda dan logam

yang akan disambung untuk membentuk paduan [Bintoro, 1999].
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Gambar 2. Skema kerja las busur listrik elektroda terlindung

Parameter yang harus diperhatikan untuk memperoleh hasil pengelasan yang

maksimum dengan las SMAW, diantaranya yaitu [Bintoro, 1999] dan

(Wiryosumarto, 2004) :

1. Elektroda

Bagian yang sangat penting dalam las busur listrik adalah elektroda las.

Selama proses pengelasan elektroda akan meleleh dan akhirnya habis.

Jenis elektroda yang digunakan akan sangat menentukan hasil pengelasan,

sehingga sangat penting untuk mengetahui jenis dan sifat-sifat masing-

masing elektroda sebagai dasar pemilihan elektroda yang tepat.

Macam dan jenis elektroda sangat banyak. Berdasarkan selaput

pelindungnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu elektroda polos dan

elektroda berselaput. Elektroda berselaput terdiri dari bagian inti dan zat

pelindung atau fluks. Pelapisan fluks pada bagian inti dapat dilakukan

dengan cara semprot atau celup. Selaput yang ada pada elektroda jika

terbakar akan menghasilkan gas CO2 yang berfungsi untuk melindungi

cairan las, busur listrik, dan sebagian benda kerja dari udara luar.
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Untuk pemilihan jenis elektroda yang digunakan, maka harus

memperhatikan beberapa langkah antara lain [Bintoro, 1999]:

a. Jenis logam yang akan dilas.

b. Tebal bahan yang akan dilas.

c. Kekuatan mekanis yang diharapkan dari hasil pengelasan.

d. Posisi pengelasan.

e. Bentuk kampuh benda kerja.

2. Arus Listrik

Besarnya arus pengelasan yang diperlukan tergantung pada diameter

elektroda, tebal bahan yang dilas, jenis elektroda yang digunakan,

geometri sambungan, diameter inti elektroda, posisi pengelasan. Daerah

las mempunyai kapasitas panas tinggi maka diperlukan arus yang tinggi.

Arus las merupakan parameter las yang langsung mempengaruhi

penembusan dan kecepatan pencairan logam induk. Makin tinggi arus las

makin besar penembusan dan kecepatan pencairannya. Besar arus pada

pengelasan mempengaruhi hasil las bila arus terlalu rendah maka

perpindahan cairan dari ujung elektroda yang digunakan sangat sulit dan

busur listrik yang terjadi tidak stabil.

3.   Tegangan (Voltase) listrik

Tegangan listrik yang digunakan pada proses pengelasan SMAW

berbanding lurus dengan panjang busur listrik. Panjang busur listrik yang

dimaksud adalah jarak antara ujung elektroda dengan permukaan logam

yang akan dilas.



19

4.   Polaritas listrik

Polaritas listrik mempengaruhi hasil dari busur listrik. Sifat busur listrik

pada arus searah (DC) akan lebih stabil daripada arus bolak-balik (AC).

Terdapat dua jenis polaritas yaitu polaritas lurus (DC–), di mana benda

kerja positif dan elektroda negatif, sedangkan polaritas balik (DC+)

sebaliknya.

Gambar 3. Pengaruh pengkutuban pada hasil las

Karakteristik dari polaritas balik yaitu pemindahan logam terjadi dengan

cara penyemburan, maka polaritas ini mempunyai hasil pengelasan yang

lebih dalam dibanding dengan polaritas lurus.

Gambar 4. Karakteristik hasil pengelasan

Dari keterangan diatas tentang polaritas listrik mempengaruhi hasil dari

busur listrik dapat disimpulkan seperti pada tabel 2. Berikut ini :
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Tabel 2. Karakteristik hasil pengelasan

NO.
Variabel
Operasi

Karakterisitk Hasil Pengelasan

Suara Busur Penetrasi
Burn Off
Electrode

Bentuk Bead

A Normal
Ampere,
Normal Volts,
Kec. Normal

Percikan kecil
Suara
gemercak kuat

Baik,
dalam dan
galengan
normal

Bentuk
normal

Fusionnya
sangat baik,
tidak ada
overlap

B Ampere
Rendah,
Normal Volts,
Kec. Normal

Percikan tidak
beraturan,
suara
gemercak kecil

Dangkal Tidak besar,
beda dengan
yang diatas.

Tonjolan
tinggi

C Ampere.
Tinggi,
Normal Volts,
Kec. Normal

Suaranya
seperti
ledakan, jarang
beraturan

Dalam dan
panjang

Coating
tertinggal
dan lebar
serta panjang

Luas bead
tidak lebar.
Fusionnya
baik

D Normal
Ampere, Kec.
Normal, Volts
rendah

Percikan kecil
dan tenang

Kecil Coating
membentuk
kawah dan
porosity

Tonjolan
tinggi dan
lebih lebar dari
No. B

E Ampere.
Normal, Kec.
Normal, Volts
Tinggi

Suaranya halus Lebar dan
dangkal

Rata dan
membentuk
kawah

Lebar

F Ampere.
Normal,
Normal Volts,
Kec. Rendah

Normal Kawah
Normal

Normal Bead lebar

G Ampere.
Normal,
NormalVolts,
Kec. Tinggi

Normal Kecil dan
dangkal

Normal Bead kecil dan
undercut

Sumber: Zamil, 1999.

Kolaborasi arus listrik pengelasan, tegangan (Voltase) listrik pengelasan,

dan kecepatan pengelasan, menghasilkan energi panas yang dikenal dengan

masukan panas (heat input). Kecepatan pengelasan ikut mempengaruhi

energi panas pengelasan, karena proses pengelasan tidak diam ditempat,

tetapi bergerak dengan kecepatan tertentu.
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5. Kecepatan pengelasan

Kecepatan pengelasan tergantung pada jenis elektroda, bahan yang dilas,

geometri sambungan, ketelitian sambungan dan lain–lainnya. Dalam

hampir tidak ada hubungannya dengan tegangan las tetapi berbanding lurus

dengan arus las. Karena itu pengelasan yang rendah akan menyebabkan

pencairan yang banyak dan pembentukan manik datar yang dapat

menimbulkan terjadinya bentuk manik yang cekung dan takik.

5. Heat Input

Bila menggunakan heat input yang rendah, mengharuskan kecepatan

pengelasan yang relatif pelan, maka energi panas banyak menyebar

kebagian logam, sehingga semakin banyak daerah yang dipanasi, berarti

lebih banyak daerah yang mengalami perubahan struktur kristal. Sebaliknya

dengan heat input yang tinggi, baja mencair dengan cepat, sehingga

kecepatan pengelasan lebih besar, yang berarti daerah yang dipengaruhi

panas las sempit.

6. Besarnya penetrasi atau penembusan

Untuk mendapatkan kekuatan sambungan yang tinggi diperlukan

penembusan atau penetrasi yang cukup. Sedangkan besarnya penembusan

tergantung kepada sifat – sifat fluks, polaritas, kecepatan las dan tegangan

yang digunakan. Pada dasarnya makin besar arus las makin besar pula daya

tembusnya.
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D. Elektroda Terbungkus

Pengelasan dengan menggunakan las busur listrik memerlukan kawat las

(elektroda) yang terdiri dari satu inti terbuat dari logam yang dilapisi lapisan

dari campuran kimia. Fungsi dari elektroda sebagai pembangkit dan sebagai

bahan tambah. Elektroda terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang berselaput

(fluks) dan tidak berselaput yang merupakan pangkal untuk menjepitkan tang

las.

Fungsi dari fluks adalah untuk melindungi logam cair dari lingkungan udara

atau menghasilkan gas pelindung, menstabilkan busur dan sebagai sumber

paduan. Sifat mampu las fluks ini sangat baik maka biasa digunakan untuk

konstruksi yang memerlukan tingkat pengaman tinggi. (Arifin, 1997).

Gambar 5. Elektroda terbungkus

Spesifikasi arus menurut tipe elektroda dan kuat arus dari elektroda untuk

baja karbon (carbon steel) dan baja tahan karat (stainless steel) berdasarkan

diameter yang digunakan,  terdapat pada  tabel 3. dibawah ini:

Logam lasan

Logam indukTerak

Elektroda

Fluks pembungkus
Kawat las

Cairan logam

Busur Listrik

kus

Selubung gas
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Tabel 3. Spesifikasi arus menurut tipe elektroda dan diameter dari Elektroda.

Diameter Tipe elektroda dan Ampere yang digunakan

(mm) E 309-16 E 309L-16 E 309LMo-16 E 309Nb-16

2,0 50 – 70 35 – 80 35 – 80 35 – 80

2.6 70 – 110 65 – 100 65 – 100 65 – 100

3.2 110 – 130 80 – 125 80 – 125 80 – 125

4,0 120 – 150 120 – 170 120 – 170 120 – 170

5,0 160 – 210 160 – 210 160 – 210 160 – 210

(Nikko Steel index, 1994).

Elektroda adalah bagian  ujung (yang berhubungan dengan benda kerja)

rangkaian penghantar arus  listrik sebagai sumber panas (Alip, 1989). Dalam

penelitian ini yang dimaksud dengan E 309-16 menurut ESAB (handbook of

elektrode) adalah:

E = (Elektroda las listrik ).

309 = (Kandungan spesifik komposisi elektroda).

1 = Posisi pengelasan (angka 1 berarti dapat dipakai untuk semua

posisi pengelasan).

6 = Menunjukkan jenis selaput fluks selulosa, jenis bahan fluks ini

memiliki busur yang kuat dan penetrasi/penembusannya dalam.

16 = Menunjukkan arus yang digunakan berjenis AC atau DCEP.
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E. Arus Listrik

Besarnya arus pengelasan yang diperlukan tergantung pada diameter elektroda,

tebal bahan yang dilas, jenis elektroda yang digunakan, geometri sambungan,

diameter inti elektroda, posisi pengelasan. Daerah las mempunyai kapasitas

panas tinggi maka diperlukan arus yang tinggi.

Arus las merupakan parameter las yang langsung mempengaruhi penembusan

dan kecepatan pencairan logam induk. Makin tinggi arus las makin besar

penembusan dan kecepatan pencairannya. Besar arus pada pengelasan

mempengaruhi hasil las bila arus terlalu rendah maka perpindahan cairan dari

ujung elektroda yang digunakan sangat sulit dan busur listrik yang terjadi tidak

stabil. Panas yang terjadi tidak cukup untuk melelehkan logam dasar, sehingga

menghasilkan bentuk rigi-rigi las yang kecil dan tidak rata serta penembusan

kurang dalam. Jika arus terlalu besar, maka akan menghasilkan manik melebar,

butiran percikan kecil, penetrasi dalam serta peguatan matrik las tinggi.

Penyetelan kuat arus pengelasan akan mempengaruhi hasil las. Bila arus yang

digunakan terlalu rendah akan menyebabkan sukarnya penyalaan busur listrik.

Busur listrik yang terjadi menjadi tidak stabil. Panas yang terjadi tidak cukup

untuk melelehkan elektroda dan bahan dasar sehingga hasilnya merupakan rigi-

rigi las yang kecil dan tidak rata serta penembusan kurang dalam. Sebaliknya

bila arus terlalu tinggi maka elektroda akan mencair terlalu cepat dan akan

menghasilkan permukaan las yang lebih lebar dan penembusan yang dalam

sehingga menghasilkan kekuatan tarik yang rendah dan menambah kerapuhan

dari hasil pengelasan (Arifin, 1997).
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F. Heat Input

Pencairan logam induk dan logam pengisi memerlukan energi yang cukup.

Energi yang dihasilkan dalam operasi pengelasan dihasilkan dari bermacam-

macam sumber tergantung pada proses pengelasannya. Pada pengelasan busur

listrik, sumber energi berasal dari listrik yang diubah menjadi energi panas.

Energi panas ini sebenarnya hasil kolaborasi dari arus las, tegangan las dan

kecepatan pengelasan. Parameter ketiga yaitu kecepatan pengelasan ikut

mempengaruhi energi pengelasan karena proses pemanasannya tidak diam akan

tetapi bergerak dengan kecepatan tertentu. Kualitas hasil pengelasan

dipengaruhi oleh energi panas yang berarti dipengaruhi tiga parameter yaitu

arus las, tegangan las dan kecepatan pengelasan. Hubungan antara ketiga

parameter itu menghasilkan energi pengelasan yang sering disebut heat input.

Persamaan dari heat input hasil dari penggabungan ketiga parameter dapat

dituliskan sebagai berikut:

HI (Heat Input)= ( ) ( ) ( )……………….(1)

Keterangan :

(HI) = Heat input (Joule)

(E) = Tegangan (Voltase)

(V) = Kecepatan Pengelasan (mm/min)

(I) = Arus Pengelasan (Ampere)

Dari persamaan itu dapat dijelaskan beberapa pengertian antara lain, jika kita

menginginkan masukan panas yang tinggi maka parameter yang dapat diukur
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yaitu arus las dapat diperbesar atau kecepatan las diperlambat. Besar kecilnya

arus las dapat diukur langsung pada mesin las. Tegangan las umumnya tidak

dapat diatur secara langsung pada mesin las, tetapi pengaruhnya terhadap

masukan panas tetap ada.

G. Daerah Pengaruh Panas (Heat Affected Zone)

Pengelasan logam akan menghasilkan konfigurasi logam lasan dengan tiga

daerah pengelasan yaitu pertama daerah logam induk merupakan daerah yang

tidak mengalami perubahan mikrostruktur, kedua adalah daerah pengaruh

panas atau disebut heat affected zone (HAZ) merupakan daerah terjadinya

pencairan logam induk yang mengalami perubahan mikrostruktur karena

pengaruh panas saat pengelasan dan pendinginan setelah pengelasan, daerah

ketiga adalah daerah las merupakan daerah terjadinya pencairan logam dan

dengan cepat kemudian mengalami pembekuaan.

Daerah pengaruh panas (HAZ) merupakan daerah yang paling kritis dari

sambungan las, karena selain terjadi perubahan mikrostruktur juga terjadi

perubahan sifat. Secara umum daerah pengaruh panas efektif dipengaruhi oleh

lamanya pendinginan dan komposisi logam induk sendiri. Secara visual daerah

yang dekat dengan garis lebur logam las maka susunan struktur logamnya

semakin kasar. Secara skematis hubungan tinggi suhu dan daerah pengaruh

panas efektif terlihat dengan semakin menurunnya suhu atau semakin jauh dari

logam cair las. Secara detail dapat dilihat pada Gambar 6. Penampang lintang

daerah HAZ di bawah ini:
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Gambar 6. Penampang lintang daerah HAZ
(Wiryosumarto dan Okumura, 2004)

H. Diagram CCT (continuous cooling transformation)

Pada proses pengelasan, transformasi austenit menjadi ferit merupakan tahap

yang paling penting karena akan mempengaruhi struktur logam las, hal ini

disebabkan karena sifat-sifat mekanis material ditentukan pada tahap tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi austenit menjadi ferit adalah

masukan panas, komposisi kimia las, kecepatan pendinginan dan bentuk

sambungan las.

Struktur mikro dari baja pada umumnya tergantung dari kecepatan

pendinginannya dari suhu daerah austenit sampai suhu kamar. Karena

perubahan struktur ini maka dengan sendirinya sifat-sifat mekanik yang

dimiliki baja juga akan berubah. Hubungan antara kecepatan pendinginan dan

struktur mikro yang terbentuk biasanya digambarkan dalam diagram yang

menghubungkan waktu, suhu dan transformasi, diagram tersebut dikenal

dengan diagram CCT (continuous cooling transformation).
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Gambar 7. Diagram CCT untuk baja ASTM 4340 (Wiryosumarto,2004)

Contoh diagram CCT ditunjukkan dalam gambar di atas, dari diagram diatas

dapat dilihat bahwa bila kecepatan pendinginan naik berarti waktu pendinginan

dari suhu austenit turun, struktur akhir yang terjadi berubah campuran ferit-

perlit ke campuran ferit-perlit-bainit-martensit, ferit-bainit-martensit, kemudian

bainit-martensit dan akhirnya pada kecepatan yang tinggi sekali struktur

akhirnya adalah martensit (Wiryosumarto, 2004).

I. Struktur Mikro Daerah Las-lasan

Daerah las-lasan terdiri dari tiga bagian yaitu: daerah logam las, daerah

pengaruh panas atau heat affected zone disingkat menjadi HAZ dan logam

induk yang tak terpengaruhi panas.

Menurut Abson dan Pargeter (1986), struktur mikro yang mungkin terbentuk

dari pengelasan adalah :

a) Batas butir ferit, terbentuk pertama kali pada transformasi austenite ferit

biasanya terbentuk sepanjang batas austenit pada suhu 1000-6500 0C.
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b) Ferrit terbentuk pada proses pendinginan lambat dari austenite baja

hipoeuctoid (baja dengan kandungan karbon < 0,8%), bersifat lunak,

ulet, memiliki kekerasan (70-100) BHN.

c) Ferrit Widmanstatten atau ferrite with aligned second phase, struktur

mikro ini terbentuk pada suhu 750-6500 0C disepanjang batas butir

austenit, ukurannya besar dan pertumbuhannya cepat sehingga

memenuhi permukaan butirnya.

d) Ferrit acicular, berbentuk intragranular dengan ukuran yang kecil dan

mempunyai orientasi arah yang acak. Biasanya ferit acicular ini

terbentuk sekitar suhu 6500 0C dan mempunyai ketangguhan paling

tinggi dibandingkan struktur mikro yang lain.

e) Bainit, merupakan ferit yang tumbuh dari batas butir austenit dan

terbentuk pada suhu 400-5000 0C. Bainit mempunyai kekerasan yang

lebih tinggi dibandingkan ferit, tetapi lebih rendah dibanding martensit.

f) Martensit akan terbentuk, jika proses pengelasan dengan pendinginan

sangat cepat, Struktur mikro martensit seperti bentuk jarum-jarum

halus, bersifat keras (20-67) HRC, dan getas.

Gambar 8. Struktur mikro ferrit [Suratman, 1994]
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Gambar 9. Struktur mikro acicular ferrite (AF) dan grain boundary ferrite (GF)
atau ferit batas butir (Sonawan, 2004)

Gambar 10. Struktur mikro ferit Widmanstatten (ASM, 1989)

Gambar 11. Struktur mikro martensit (Sonawan, 2004)
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Gambar 12. Struktur mikro ferit dan perlit (Sonawan, 2004).

Gambar 13. Struktur mikro bainit (ASM, 1989)

Gambar 14. Struktur mikro daerah columnar (ASM, 1989).
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J. Klasifikasi Las Berdasarkan Sambungan dan Bentuk Alurnya.

1. Sambungan Las Dasar

Sambungan las pada konstruksi baja pada dasarnya dibagi menjadi

sambungan tumpul, sambungan T, sambungan sudut dan sambungan

tumpang. Sebagai perkembangan sambungan dasar di atas terjadi

sambungan silang, sambungan dengan penguat dan sambungan sisi yang

ditunjukan pada gambar 15 di bawah ini :

Gambar 15. Jenis-jenis sambungan dasar (Wiryosumarto H, 2004).

2. Sambungan Tumpul

Sambungan tumpul adalah jenis sambungan las yang paling efisien,

sambungan ini terbagi menjadi dua yaitu :

1) Sambungan penetrasi penuh

2) Sambungan penetrasi sebagian

Sambungan penetrasi penuh terbagi lagi menjadi sambungan tanpa plat

pembantu dan sambungan dengan plat pembantu. Bentuk alur dalam
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sambungan tumpul sangat mempengaruhi efisiensi pekerjaan dan jaminan

sambungan.

Tabel 4. Alur sambungan las tumpul

(Wiryosumarto dan Toshie okumura, 2004).

K. Pengujian Tarik

Proses pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik benda uji.

Pengujian tarik untuk kekuatan tarik daerah las dimaksudkan untuk mengetahui

apakan kekuatan las mempunyai nilai yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi

dari kelompok raw materials. Pengujian tarik untuk kualitas kekuatan tarik

dimaksudkan untuk mengetahui berapa nilai kekuatannya dan dimanakah letak

putusnya suatu sambungan las. Pembebanan tarik adalah pembebanan yang
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diberikan pada benda dengan memberikan gaya tarik berlawanan arah pada

salah satu ujung benda. Penarikan gaya terhadap beban akan mengakibatkan

terjadinya perubahan bentuk (deformasi) bahan tersebut.

Untuk melaksanakan pengujian tarik dibutuhkan batang tarik. Batang tarik,

dengan ukuran-ukuran yang dinormalisasikan, dibubut dari spesimen yang

akan diuji. Uji tarik merupakan salah satu dari beberapa pengujian yang umum

digunakan untuk mengetahui sifat mekanik dari satu material. Dalam bentuk

yang sederhana, uji tarik dilakukan dengan menjepit kedua ujung spesimen uji

tarik pada rangka beban uji tarik. Gaya tarik terhadap spesimen uji tarik

diberikan oleh mesin uji tarik (Universal Testing Machine) yang menyebabkan

terjadinya  pemanjangan spesimen uji dan sampai terjadi patah [Tony, 2005 ].

Hubungan antara tegangan dan regangan dapat dilihat dalam gambar 20 . Titik

P menunjukkan batas dimana hukum Hooke masih berlaku dan disebut batas

proporsi, dan titik E menunjukkan batas dimana bila beban diturunkan ke nol

lagi tidak akan terjadi perpanjangan tetap pada batang uji dan disebut batas

elastis. Titik E sukar ditentukan dengan tepat karena itu biasanya ditentukan

batas elastis dengan perpanjangan tetap sebesar 0,005% sampai 0,01%. Titik S1

disebut titik luluh atas dan titik S2 titik luluh bawah. Pada beberapa logam batas

luluh ini tidak kelihatan dalam diagram tegangan-regangan, dan dalam hal ini

tegangan luluhnya ditentukan sebagai tegangan dengan regangan sebesar 0,2%

[Wiryosumarto, 1996].
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Gambar 16. Kurva tegangan-regangan ( Wiryosumarto, 2004)

Pada pengujian tarik beban diberikan secara continue dan pelan–pelan

bertambah besar, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan mengenai

perpanjangan yang dialami benda uji dan dihasilkan kurva tegangan-regangan.

Tegangan dapat diperoleh dengan membagi beban dengan luas penampang

mula benda uji. = ………………………………...(2)

Dimana: σu = Tegangan Tarik (kg/mm2)

Fu = Beban maksimal (kg)

Ao = Luas penampang mula dari penampang batang (mm2)

Regangan (persentase pertambahan panjang) yang diperoleh dengan membagi

perpanjangan panjang ukur (ΔL) dengan panjang ukur mula-mula benda uji.

ε = 100% = x 100%……………… . . (3)
Dimana: ε   = Regangan (%)

L  = Panjang akhir (mm)

Lo = Panjang awal (mm)
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Pembebanan tarik dilakukan terus-menerus dengan menambahkan beban

sehingga akan mengakibatkan perubahan bentuk pada benda berupa

pertambahan panjang dan pengecilan luas permukaan dan akan mengakibatkan

kepatahan pada beban.

Uji tarik suatu material dapat dilakukan dengan menggunakan universal testing

machine seperti yang ditunjukkan pada gambar 17. Benda uji dijepit pada

mesin uji tarik, kemudian beban statik dinaikkan secara bertahap sampai

spesimen putus. Besarnya beban dan pertambahan panjang dihubungkan

langsung dengan plotter, sehingga diperoleh grafik tegangan (Mpa) dan

regangan (%) yang memberikan informasi data berupa tegangan ultimate (σult),

modulus elastisitas bahan (E), ketangguhan dan keuletan sambungan las yang

diuji tarik [Dowling, 1999].

Gambar 17. Mesin uji tarik (universal testing machine) [Dowling, 1999]

L. Pengujian Struktur Mikro

Struktur bahan dalam orde kecil sering disebut struktur mikro. Struktur ini

tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan alat

pengamat struktur mikro. Penelitian ini menggunakan mikroskop cahaya.
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Persiapan yang dilakukan sebelum mengamati struktur mikro adalah

pemontingan spesimen, pengampelasan, pemolesan dan pengetsaan. Setelah

dipilih, bahan uji diratakan kedua permukaannya dengan menggunakan mesin

kikir dan ampelas, proses perataan harus selalu terjaga agar tidak timbul panas

yang mempengaruhi struktur mikro. Setelah rata digosok dengan menggunakan

ampelas mulai dari yang kasar sampai yang halus. Arah pengampelasan tiap

tahap harus diubah, pengampelasan yang lama dan penuh kecermatan akan

menghasilkan permukaan yang halus dan rata. Bahan yang halus dan rata itu

diberi autosol untuk membersihkan noda yang menempel pada bahan. Langkah

terakhir sebelum dilihat struktur mikro adalah dengan mencelupkan spesimen

kedalam larutan etsa dengan penjepit tahan karat dan permukaan menghadap

keatas. Kemudian spesimen dicuci, dikeringkan dan dilihat stuktur mikronya.

Gambar 18. Alat struktur mikro

Keterangan gambar :

1. Landasan spesimen 4. Lensa untuk melihat

2. Lengan pengatur kedudukan 5. Tuas pengatur perbesaran.

3. Lensa pengatur perbesaran


