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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DATA PENELITIAN

1. Material Penelitian

a. Tipe Baja : A 516 Grade 70

Bentuk : Plat

Tabel 7. Komposisi Kimia Baja A 516 Grade 70

Komposisi Kimia Persentase (%)

C 0,1895

Si 0,0354

S 0,0041

P 0,0147

Mn 0.11

Ni 0,0001

Cr 0,0002

Mo -

Co -

Cu 0,0016
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b. Tipe Baja : A 240 Tipe 304

Bentuk : Plat

Tabel 8. Komposisi Kimia Baja A 240 Tipe 304

Komposisi Kimia Persentase (%)

C 0,026

Si 0,430

S 0,003

P 0,023

Mn 1,380
Ni 8,060

Cr 17,750

Mo 0,026

Co 0,020

Cu 0,100

2. Data Proses Pengelasan

Data pengelasan yang digunakan dalam pengelasan ini adalah sebagai

berikut:

a. Perlakuan pengelasan dengan arus 90 Amper.

Gambar 26. Jumlah Multypass Pada Elektroda 3,2 mm
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Arus Pengelasan : 90 Amper

Tegangan Pengelasan : 30 Volt

Posisi Pengelasan : Mendatar, Downhand (1G)

Elektroda Las : E 309 - 16

Lapisan Las : Multypass

Jumlah Lapisan Las : 7 Lapisan las

b. Perlakuan pengelasan dengan arus 120 Amper.

Gambar 27. Jumlah Multypass Pada Elektroda 3.2 mm

Arus Pengelasan : 120 Amper

Tegangan Pengelasan : 30 Volt

Posisi Pengelasan : Mendatar, Downhand (1G)

Elektroda Las : E 309 - 16

Lapisan Las : Multypass

Jumlah Lapisan Las : 5 Lapisan las
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c. Perlakuan pengelasan dengan arus 150 Amper.

Gambar 28. Jumlah Multypass Pada Elektroda 3,2 mm

Arus Pengelasan : 150 Amper

Tegangan Pengelasan : 30 Volt

Posisi Pengelasan : Mendatar, Downhand (1G)

Elektroda Las : E 309 - 16

Lapisan Las : Multypass

Jumlah Lapisan Las : 3 Lapisan las
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B. Data Hasil Pengujian

1. Kekuatan Tarik Maksimum

Data mengenai kekuatan tarik maksimum dengan variasi arus pengelasan

dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Nilai kekuatan tarik maksimum (Ultimate Tensile Strength)

Jenis
Elektroda

Las

Arus
Pengelasan

Diameter
Elektroda

Nomor
Spesimen

Kekuatan
Tarik
(MPa)

Rata-rata
Kekuatan

Tarik
(MPa)

E 309 -16

90 A 3.2 mm

1 611

6182 613

3 632

120 A 3.2 mm

1 624

6212 627

3 611

150 A 3.2 mm

1 616

6442 666

3 650

Raw  Material A 516
Grade 70

528 Mpa

Raw  Material A 240 Type
304 L

624 Mpa
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2. Hasil Foto Struktur Mikro

Foto struktur mikro yang diambil pada hasil pengelasan, yaitu mencakup

daerah logam induk , dan daerah HAZ.

a. Foto Struktur Mikro Base Metal Carbon Steel (A 516 Grade 70)

Gambar 29. Foto struktur mikro Base metal perbesaran 500X.

Struktur mikro pada gambar di atas didominasi oleh struktur ferit yang

berwarna putih (terang), sedangkan struktur perlit (berwarna gelap) lebih

sedikit. Struktur ferit cenderung bersifat ulet dan memiliki kekerasan yang

rendah.

b. Fhoto Struktur Mikro daerah HAZ Carbon Steel

Gambar 30. Foto struktur mikro daerah HAZ arus 90 Amper

perbesaran 500X.
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Gambar pada foto struktur mikro arus 90 Amper menunjukkan struktur

yang terbentuk adalah struktur ferit. Gambar tersebut menunjukkan bahwa

struktur mikro didominasi oleh struktur ferit sehingga struktur ini memiliki

sifat ulet dan memiliki kekerasan yang lebih rendah daripada struktur pada

arus 150 A.

Gambar 31. Foto struktur mikro daerah HAZ arus 150 Amper

Perbesaran 500X.

Gambar diatas menunjukkan adanya struktur ferit yang relatif sedikit

dibandingkan dengan struktur perlit yang relatif banyak. Dan pada gambar

sangat jelas terlihat bahwa struktur mikro pada arus 150 Amper didominasi

oleh struktur perlit yang berwanga gelap karena mengandung kadar

karbon.

C. Grafik Hasil Pengujian Dan Pembahasan

Pengujian ini dilakukan pada mesin uji tarik UPM-1000 (kapasitas 100

ton). Dari pengolahan data hasil pengujian yang diambil maka dapat

dilihat nilai kekuatan tarik rata-rata dari masing-masing spesimen

pengelasan dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 10. Data Tegangan Tarik

Jenis
Elektroda Las Arus Pengelasan Diameter

Elektroda

Rata-rata
Kekuatan

Tarik (MPa)

E 309 -16

90 A 3.2 mm 618

120 A 3.2 mm 621

150 A 3.2 mm 644

Raw  Material SA 516 Grade 70 528 Mpa

Raw  Material SA 240 Type 304 L 624 Mpa

Dari data tabel 10, hasil pengujian tarik rata-rata selanjutnya dimasukkan

kedalam diagram batang seperti dibawah ini :

Gambar 32. Diagram batang nilai kekuatan tarik terhadap base metal
sebelum dilakukan pengelasan.
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Gambar 33. Diagram batang nilai kekuatan tarik terhadap perbedaan
perlakuan arus pengelasan.

Dari data tabel diatas menunjukkan nilai kekuatan tarik untuk kelompok raw

materials adalah Stainless Steel (624 Mpa) dan Carbon Steel (528 Mpa). Nilai

kekuatan tarik untuk kelompok 90 Amper adalah 618 MPa, ini berarti mengalami

penurunan sebesar 0,97 % dari kelompok raw material stainless steel dan

kenaikan 17,04 % dari raw material carbon steel.

Nilai kekuatan tarik untuk kelompok 120 A adalah sebesar 621 MPa, hal ini

berarti mengalami penurunan sebesar 0,48% dari kelompok raw material stainless

steel, mengalami kenaikan 17,61 % dari raw material carbon steel dan mengalami

kenaikan  sebesar 0,48 % dari kelompok 90 Amper.
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Nilai kekuatan tarik untuk kelompok 150 Amper adalah sebesar 644 MPa, hal ini

berarti mengalami kenaikan sebesar 3,2 % dari kelompok raw material stainless

steel dan kenaikan sebesar 21,96 % dari raw material carbon steel. Nilai kekuatan

tarik pada arus 150 Amper juga mengalami kenaikan sebesar 26 MPa dari

kelompok 90 Amper dan juga mengalami kenaikan sebesar 23 MPa dari

kelompok 120 Amper.

Pengujian yang pertama adalah pengujian tarik untuk variasi arus pengelasan 90

Amper. Nilai kekuatan tarik pada arus 90 Amper mempunyai nilai yang paling

kecil diantara variasi arus pengelasan dan raw materials. Pada kelompok variasi

90 Amper, arus yang terjadi terlalu rendah menyebabkan sulitnya penyalaan busur

sehingga proses pengelasan dilakukan lebih lama daripada proses pengelasan

dengan perlakuan arus 120 dan 150 Amper.

Pengujian yang kedua adalah pengujian tarik untuk variasi arus pengelasan 120

Amper. Nilai kekuatan tarik untuk kualitas hasil pengelasan pada arus 120 Amper

mempunyai nilai yang yang lebih besar dibandingkan kelompok variasi arus 90

Amper. Menurut hasil pengamatan di lapangan, pada arus 120 Amper busur listrik

yang terjadi cukup stabil dibandingkan kelompok 90 Amper. Nyala busur stabil

dan tidak terputus-putus saat proses pengelasan sehingga hasil pengelasan dapat

dilakukan dengan lancar dan hasilnya cukup baik. Arus pengelasan 120 Amper

termasuk  dalam interval arus yang diijinkan untuk elektroda E 309-16 diameter

3,2 mm yaitu antara 100 Amper sampai 130 Amper.
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Pengujian yang ketiga adalah pengujian tarik untuk variasi arus pengelasan 150

Amper. Nilai kekuatan tarik untuk kualitas hasil pengelasan pada arus 150 Amper

mempunyai nilai yang paling tinggi diantara variasi arus pengelasan dan raw

materials. Menurut hasil pengamatan di lapangan, pada pengelasan ini busur yang

terjadi lebih besar dibandingkan arus 90 Amper dan 120 Amper. Tetapi nyala

busur masih tetap stabil, dan panas yang terjadi menyebabkan fusion welding

lebih merata dalam daerah pengelasan sehingga menghasilkan nilai kekuatan tarik

yang lebih besar daripada arus 90 A dan arus 120 A.

Menurut data dari hasil pengujian tarik, kekuatan tarik pada base metal carbon steel

mempunyai nilai kekuatan tarik yang lebih kecil daripada hasil pengelasan, hal ini

disebabkan oleh jenis carbon steel yang digunakan adalah jenis baja karbon rendah

dan kandungan karbonya hanya 0,1895%. Menurut sifat karakteristiknya, baja karbon

rendah memiliki tingkat kekerasan yang rendah dikarenakan kandungan karbonya

yang  relatif  lebih kecil dan untuk stainless steel yang sifatnya tahan terhadap korosi,

memiliki keuletan yang baik, dan kekerasan yang rendah (Wiryosumarto, 2004).

Adanya pengaruh elektroda sebagai unsur paduan yang berfungsi memberikan

penambahan kekuatan pada spesimen yang dilas, adapun unsur paduan pada

elektroda jenis E 309-16 antara lain ; kandungan karbon yang befungsi untuk

meningkatkan kekuatan dan kekerasan baja, krom berfungsi untuk meningkatkan

ketahanan terhadap korosi dan menigkatkan kekerasan, dan nikel berfungsi untuk

meningkatkan ketangguhan pada hasil pengelasan. Oleh karena itu, nilai kekuatan

tarik pada hasil pengelasan relatif lebih besar daripada Base Metal. (Department

of Metallurgy and Materials University of Indonesia, 2007).
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Daerah pengaruh panas atau disebut heat affected zone (HAZ) merupakan daerah

terjadinya pencairan logam induk yang mengalami perubahan mikro struktur

karena pengaruh panas saat pengelasan dan pendinginan setelah pengelasan.

Adapun hasil pengujian struktur mikro adalah :

(A) (B) (C)

Gambar Foto struktur mikro : (A) Base Metal Carbon Steel, (B) Pengelasan arus

90 Amper, (C) Pengelasan arus 150 Amper. Dengan etsa nital Perbesaran 500X

Gambar (A) diatas didominasi oleh struktur ferit yang berwarna putih (terang),

sedangkan struktur perlit (berwarna gelap) lebih sedikit. Struktur perlit cenderung

bersifat keras karena mengandung unsur karbon, sedangkan struktur ferit

cenderung bersifat ulet dan memiliki kekerasan yang rendah.

Gambar (B) menunjukkan struktur yang terbentuk adalah ferit. Struktur ferit

(warna putih) lebih dominan pada gambar. Karena ukuran butirnya lebih kecil

dibandingakan raw material sehingga memiliki kekerasan yang lebih tinggi

dibandingkan raw material carbon steel.

Ferit Perlit
Perlit

Ferit
Ferit
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Menurut hasil pengamatan pada gambar (C), menunjukkan struktur yang

terbentuk adalah ferit, dan perlit. Karena ukuran butirnya lebih halus daripada foto

struktur mikro pada arus 90 Amper dan raw material sehingga memiliki

kekerasan yang lebih tinggi daripada raw material carbon steel dan struktur mikro

arus 90 Amper. Pada perlakuan arus 150 Amper difusi yang terjadi lebih banyak

dan merata, daripada perlakuan arus 90 A dan 120 A sehingga nilai kekuatan tarik

dan kekerasannya lebih tinggi daripada arus 90 A dan 120 A.

Struktur mikro pada daerah HAZ yang memiliki nilai kekerasan paling tinggi terdapat

pada arus pengelasan 150 Amper, hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh

penambahan arus sehingga meningkatkan energi panas, difusi yang terjadi lebih

banyak dan merata, ukuran butiran lebih halus dan matriks lebih rapat daripada arus

pengelasan yang lebih rendah yaitu arus 90 A dan 120 A.


