
I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini metoda penyambungan logam telah menjadi yang sangat penting

untuk pembuatan konstruksi engineering meliputi bidang-bidang perkapalan,

kendaraan rel, jembatan, rangka baja, dan lain sebagainya. Dengan kemajuan

yang telah dicapai sampai dengan saat ini teknologi las memegang peranan

penting dalam masyarakat industri modern. (Wiryosomartono, 1996)

Sebagian besar pelat baja mempunyai tegangan yang disebabkan oleh

pemanasan dan pendinginan yang tidak sama pada pabrik-pabrik baja.

Terdapat penambahan tegangan jika operasi pembentukan dingin dilakukan

setelahnya, seperti pengerolan, penekanan, pemotongan, pengelasan dan

sebagainya. Pemotongan termal juga meninggalkan tegangan pada tepi

potongan. Tegangan ini disebut juga tegangan sisa (residual stress).

Bila suatu bahan pelat sedang dilas, logam yang dipanaskan memuai dan

mencoba memaksa pelat terpisah, tetapi tertahan karena sekeliling bahan

yang dingin. Hal ini menyebabkan dimulainya tegangan dalam yang juga

dikenal sebagai tegangan sisa (residual stress). Pada keadaan tertentu
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tegangan yang dihasilkan juga akan menyebabkan peretakan baik selama

pengelasan ataupun dalam pekerjaan selanjutnya.

Logam Duplex yang banyak digunakan pada industri-industri (termasuk

industri perkapalan) adalah duplex stainless steel 2205. Logam duplex

stainless steel ini banyak digunakan pada bejana bertekanan (pressure vessel),

tangki, pipa, heat exchanger pada industri kimia, rotor, kipas angin, poros,

serta tangki ruang muat pada kapal.

Proses pelengkungan pelat baja lambung kapal sangat dibutuhkan untuk

membentuk badan kapal sesuai dengan gambar rencana garis (body plan) agar

diperoleh bentuk badan kapal. Proses pengelasan pada lambung kapal ini pun

menimbulkan distorsi pada pelat baja, sehingga dapat merubah body plan

yang telah dibuat. Oleh karena itu agar hasil akhir sesuai dengan body plan,

maka perlu dilakukan sesuatu agar tidak terjadi distorsi pada pelat. Salah

satunya dalah dengan melakukan proses line heating. Line heating merupakan

teknik pemanasan yang memanfaatkan nyala api brander untuk membuat

bentuk-bentuk lengkung atau menghilangkan deformasi pada pelat baja.

(Sulaiman, 2010)

Pada baja karbon rendah, misalnya baja AISI 1020 yang memiliki kadar

karbon 0.17 - 0.23 %, merupakan jenis baja yang mudah dilakukan

pengelasan dan dibentuk, namun karena sifat inilah baja karbon rendah

memiliki kekurangan dalam hal pengelasan baja pelat tipis, karena baja akan
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mengalami distorsi akibat perbedaan panas saat proses pengelasan. Distorsi

yang terjadi pada baja karbon rendah lebih besar dibanding dengan baja

karbon sedang dan baja karbon tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas melatar belakangi penulis untuk

melakukan studi dengan judul “PENGARUH LINE HEATING TERHADAP

DISTORSI DAN KEKUATAN TARIK PADA LAS BAJA KARBON

RENDAH (AISI 1020)”

B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan distorsi pada

masing-masing pelat dengan pemberian line heating dan tanpa pemberian line

heating terhadap uji kekuatan tarik sambungan las.

C. BATASAN MASALAH

Mengingat kompleksnya penelitian dalam bidang pengelasan, maka penulis

membatasi permasalahan agar lebih terfokus. Adapun batasan-batasan

masalah, adalah sebagai berikut:

1. Material yang digunakan pada penelitian ini adalah pelat baja karbon

rendah AISI 1020,

2. Elektroda yang digunakan adalah berjenis E 6013 standar ASTM

(American Society for Testing  Material) yang didasarkan pada standar

asosiasi las Amerika Serikat AWS (American Welding Society),
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3. Proses pengelasan dilakukan dengan menggunakan  las busur listrik

elektroda terlindung SMAW (Shielded Metal Arc Welding) pada posisi

pengelasan datar/dibawah tangan (down hand),

4. Pemberian panas (line heating) saat pengelasan menggunakan las gas,

5. Kampuh yang digunakan yaitu kampuh V,

6. Pengujian dilakukan dengan pengukuran distorsi pada pelat setelah

dilakukan pengelasan,

7. Uji tarik sambungan las dengan standarisasi ASME E-8.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan penelitian tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah,

dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang teori dasar mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan peneliatian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan

penelitian, yaitu tempat penelitian, bahan penelitian, peralata
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penelitian, prosedur pengujian dan diagram alir pelaksanaan

penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil pengujian dan pembahasan dari data-data yang

diperoleh setelah dilakukan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan

data hasil pengujian yang telah dilakukan, serta saran yang

diberikan penulis untuk pengembangan penelitian.

LAMPIRAN


