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ABSTRAK

PENGARUH LAJU ALIR GAS PELINDUNG ARGON PADA
PENGELASAN TIG (TUNGSTEN INERT GAS) TERHADAP STRUKTUR
MIKRO DAN KEKUATAN HASIL PENGELASAN PADA ALUMINIUM

5052

Oleh

Riduan Parasian H S

Pengelasan elektroda terbungkus terdapat cacat yang diakibatkan oleh oksidasi

dan pengotoran. Untuk mengatasi kelemahan pada pengelasan elektroda

terbungkus tersebut maka digunakan teknologi pengelasan TIG. Las TIG

(Tungsten Inert Gas) adalah proses pengelasan dimana busur nyala listrik

ditimbulkan oleh elektroda tungsten (elektroda tak terumpan). Tujuan dari

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh laju alir gas pelindung argon pada

pengelasan TIG (tungsten inert gas) terhadap struktur mikro dan kekuatan hasil

pengelasan pada aluminium 5052. Pada penelitian ini jenis gas pelindung yang

digunakan yaitu gas argon, laju alir gas pelindung yang digunakan yaitu 12

L/menit dan 14 L/menit. Elektroda yang digunakan yaitu tengsten murni (Pure

Tungsten) dengan diameter 2,4 mm, arus yang digunakan yaitu 70 A dan 90 A.

Material yang digunakan pada penelitian ini yaitu aluminium 5052 dengan jenis

kampuh V tunggal, pengujian yang digunakan yaitu uji tarik dan struktur mikro

dengan mengacu pada standar uji ASTME -8. Pengujian dilakukan dengan uji

tarik dimana rata-rata hasil pengujian yaitu pada variasi laju alir gas pelindung 12

L/menit kekuatan tarik sebesar  61,75 Mpa dan pada variasi laju alir gas pelindung

14 L/menit kekuatan tarik sebesar 58,55 Mpa. Semakin rendah laju alir gas

pelindung dan arus pengelasan maka ukuran butir pada area lasan, HAZ

aluminium semakin mengecil.

Kata kunci: Pengelasan, Las TIG, Gas Pelindung, Aluminium 5052



ABSTRACT

THE EFFECT OF ARGON PROTECTIVE GAS FLOW RATE IN TIG
WELDING (TUNGSTEN INERT GAS) ON MICRO STRUCTURE AND

STRENGTH OF WELDING RESULTS IN ALUMINUM 5052.

By

Riduan Parasian H S

Shielded electrode arc welding defects occurred that due to oxidation and
impurity. To overcome those weaknesses in the shielded electrode arc welding
therefore TIG welding should be used. TIG (Tungsten Inert Gas) is an arc welding
proces in which the electric flame generated by the tungsten electrode (non
consumable electrode). The purpose of this research is to determine the effect of
argon protective gas flow rate in tig welding (tungsten inert gas) on micro
structure and strength of welding results in aluminum 5052. In this research, the
type of protective gas used is argon gas, the protective gas flow rate used is 12 L /
min and 14 L / min. The electrodes used are pure tengsten with a diameter of 2.4
mm, the current used is 70 A and 90 A. The material used in this research is
aluminum 5052 with a single V type, test used is a tensile test and microstructure
with reference to ASTME -8 test standards. Test conducted by the tensile test
where the average test results are on a variation of protective gas flow rate 12 L /
min tensile strength of 61.75 Mpa and the variation of protective gas flow rate 14
L/ min tensile strength of 58.55 Mpa. The lower the protective gas flow rate and
welding current, the grain size in the weld area, the aluminum HAZ decreases.

Keyword : Welding, TIG Welding, Protective Gas, Aluminum 5052



PENGARUH LAJU ALIR GAS PELINDUNG ARGON PADA

PENGELASAN TIG (TUNGSTEN INERT GAS) TERHADAP STRUKTUR

MIKRO DAN KEKUATAN HASIL PENGELASAN PADA ALUMINIUM

5052

Oleh

Riduan Parasian H S

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA TEKNIK

Pada

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Lampung

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2019







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Seneng kota Bandar

Lampung provinsi Lampung pada tanggal 23 Maret 1995.

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari

pasangan Bapak Piter Situmorang dan Ibu Arni Bertha.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD

Negeri 1 Candimas, Natar Lampung Selatan pada tahun 2007, pendidikan

menengah pertama SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan pada tahun 2010, dan

pendidikan menengah atas di SMA Yadika Natar Lampung Selatan pada tahun

2013. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung jurusan Teknik

Mesin pada tahun 2013 melalui jalur seleksi non reguler (PARAREL).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan,

diantaranya Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin (HIMATEM) menjabat sebagai

Bidang Olahraga periode 2014/2015 dan Divisi Olahraga periode 2015/2016.

Pada tahun 2016, penulis telah melaksanakan kerja praktek (KP) di PT. PLN

Persero Sektor Pembangkitan Sebalang, Katibung, Lampung Selatan. Penulis juga

telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-Tematik) pada tahun

2017 sebagai koordinator mahasiswa di Desa Sumber Bahagia, Kecamatan

Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah  provinsi Lampung. Pada tahun



2017, penulis melakukan penelitian di bidang Produksi dengan judul “Pengaruh

Laju Alir Gas Pelindung Argon Pada Pengelasan TIG (TUNGSTEN INERT GAS)

Terhadap Struktur Mikro Dan Kekuatan Hasil Pengelasan Pada Aluminium

5052”, dibawah bimbingan Bapak Tarkono, S.T., dan Bapak Dr. Ir. Yanuar

Burhanuddin, M.T.



MOTO

"Dengarlah nasihat dan terimalah didikan,
supaya engkau menjadi bijak di masa depan."

(Amsal 19:20)

"Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-
Nya, sebab ia yang memelihara kamu"

(1 Petrus 5:7)

"Orang yang tak pernah melakukan kesalahan
adalah

Orang yang tak pernah mencoba sesuatu yang
baru."

(Albert Einstein)



PERSEMBAHAN

Suatu kehormatan dan kebanggaan dapat mempersembahkan hasil karya ini

untuk orang-orang yang saya cintai dan saya banggakan.

Ayah dan Ibu

Kepada orang tua, Bapak Piter Situmorang dan Ibu Arni Bertha Purba

terimakasih atas semua yang telah diberikan baik dukungan, doa, kasih sayang

dan pengorbanan yang tiada henti hingga sampai saat ini.

Adikku dan Kekasihku

Kepada adikku Dedy Aristo Situmorang dan Delima Br. Pardede yang selalu

memberikan saran, inspirasi dan semangat yang selalu ada dalam hidupku.

Dosen Teknik Mesin

Yang selalu mengajarkan, membimbing dan memberikan saran baik secara
akademis

maupun non akademis.

Tim Laboratorium Produksi

Yang selalu memberikan kecerian, teman belajar dan saling menopang menuju

keberhasilan.

Sahabat Teknik Mesin 2013

Yang selalu memberi semangat dan dukungannya selama ini baik disaat susah

maupun senang dan tetap mempertahankan slogan M Solidarity Forever di dalam

hati kita.



SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat,

kasih dan karunia yang Tuhan berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan

laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Teknik pada Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Lampung yang

berjudul “Pengaruh Laju Alir Gas Pelindung Argon Pada Pengelasan Tig

(Tungsten Inert Gas) Terhadap Struktur Mikro Dan Kekuatan Hasil

Pengelasan Pada Aluminium 5052”. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya

penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu,

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc. PhD., selaku Dekan Teknik Universitas

Lampung beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Ahmad Suudi, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin

Universitas Lampung yang telah memberikan kemudahan kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Tarkono, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I yang telah

memberikan tugas akhir kepada penulis serta bersedia meluangkan waktunya

untuk membimbing dan mengarahkan serta, memberikan perhatian sehingga



xii

penulis dapat menyusun laporan skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat

menyelesaikan studi S1.

5. Bapak Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang

telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan

guna membangun laporan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

6. Bapak Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, S.T., M.T., selaku Dosen Pembahas

yang telah memberikan masukan dan saran-saran membangun agar penulisan

laporan ini menjadi lebih baik lagi.

7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Piter Situmorang dan Ibu Arni Bertha

Purba atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan serta doa

yang tak ada hentinya dilantunkan untuk kesuksesan penulis.

8. Adikku Dedy Aristo Situmorang dan Delima Br. Pardede terima kasih atas

bantuan, serta dukungan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi S1.

9. Bapak dan Ibu dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga

penulis mampu menyelesaikan program studi S1.

10. Abang tingkat dan Adik tingkat. yang tidak henti-hentinya memberikan

motivasi, dorongan dan bantuan kepada penulis.

11. Armando Putra (edo), Aufadhia (abah), Rio dicky, Wahyudyatama (wayaw),

Oki Bagus, Prahara Asmara (paw), Mursani (joy), Nuril Fatah (nuing), Kelvin

F. Panjaitan (kelpong) dan Semua Teman-teman Angkatan 2013 Terimakasih

telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir.



xiii

12. ANBU SQUAD, SANDAL JEPIT tempat berkumpul suka maupun duka

terima kasih telah memberikan dorongan dan masukannya selama

perkuliahan.

13. Semua Asisten Lab Teknik Mesin, Mas Dadang, Mas Nanang dan Mas

Marta, Terimakasih atas bantuannya selama ini.

14. Teman-teman keluarga besar Teknik Mesin Angkatan 2013 yang selalu

menjadi rumah bagi penulis dan telah menemani selama masa-masa indah

perkuliahan.

15. Almamater Universitas Lampung tercinta.

16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kesalahan dan

kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas

kekurangan tersebut. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran,

pendapat serta kritik yang membangun untuk kebaikan bersama. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua yang membacanya.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikkan yang telah membantu di

dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Riduan Parasian H S
NPM. 1345021005



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK .............................................................................................................. i

ABSTRACT ........................................................................................................... ii

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ iii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. v

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. vi

PERNYATAAN PENULIS ................................................................................ vii

RIWAYAT HIDUP.............................................................................................. ix

HALAMAN MOTTO ................................................................................. x

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... xi

SANWACANA .................................................................................................... xii

DAFTAR ISI....................................................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... xix

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xxii

I.    PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang...................................................................................... 1

1.2 Tujuan Penelitian.................................................................................. 4

1.3 Batasan Masalah................................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................................. 6

2.1      Pengelasan ............................................................................................ 6

2.2 Klasifikasi Las ..................................................................................... 7

a. Cara Pengelasan ............................................................................. 7

2.3 Las TIG (Tungsten Inert Gas) ........................................................... 10

a. Kelebihan Las GTAW/TIG .............................................................. 14



b. Kekurangan Las GTAW/TIG ........................................................... 15

c. Peralatan Las TIG.......................................................................... 15

d. Arus Busur .................................................................................... 17

e.  Tegangan Busur............................................................................. 18

f. Kecepatan Pengelasan (Travel Speed).......................................... 19

g.  Pengumpan Kawat Las (Wire Feed)............................................. 21

2.4 Gas Pelindung .................................................................................... 22

2.5 Arus Pada Pengelasan (AC/DC) ........................................................ 23

2.6 Metalurgi Las .................................................................................... 24

2.7 Aluminium dan Paduan Aluminium ...................................................26

a. Pengaruh Panas Pengelasan ......................................................... 27

b.  Aluminium-Magnesium ............................................................... 27

2.8 Pengujian Kekuatan Hasil Lasan ....................................................... 29

a. Uji Tarik ........................................................................................29

b. Uji Foto Mikro ..............................................................................33

III.  METODOLOGI PENELITIAN ................................................................ 34

3.1 Tempat Penelitian .................................................................................34

3.2 Material Penelitian ...............................................................................34

a. Aluminium ....................................................................................34

b. Penentuan Ampere ........................................................................36

3.3 Alat Digunakan ...................................................................................38

3.4 Prosedur Percobaan .............................................................................39

a. Persiapan Spesimen Uji .................................................................39

b. Proses Pengelasan .........................................................................40

c.   Pembuatan Spesimen Uji ...............................................................41

d.   Pengujian ...................................................................................... 42

e. Analisis ..........................................................................................45

3.5 Diagram Alir Penelitian .......................................................................46

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 47

4.1    Data Proses Pengelasan .........................................................................47



4.2    Data Hasil Pengujian ............................................................................48

a.  Nilai Kekuatan Tarik  ......................................................................48

b.  Hasil Uji Struktur Mikro .................................................................52

c.  Hasil Foto Daerah Las yang Cacat ..................................................56

V.  SIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 60

5.1     Simpulan ................................................................................................60

5.2    Saran .......................................................................................................61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar 2.1 Skema Las TIG ..............................................................................12

2. Gambar 2.2 Pengelasan GTAW ........................................................................13

3. Gambar 2.3 Pengaruh Kecepatan Pengelasan Terhadap Penetrasi dan Lebar

Laju Las ............................................................................................................20

4. Gambar 2.4 Daerah Lasan .................................................................................25

5. Gambar 2.5 Struktur Mikro Pada Las Paduan Aluminium ...............................27

6. Gambar 2.6 Diagram Fasah Paduan Al-Mg ......................................................28

7. Gambar 2.7 Kurva Tegangan – Regangan Teknik ............................................31

8. Gambar 2.8 Batas Elastis dan Tegangan Luluh ................................................32

9. Gambar 2.9 Mesin Uji Tarik .............................................................................33

10. Gambar 3.1 Dimensi Sambungan Las Tumpul Dengan Alur V Tunggal .......40

11. Gambar 3.2 Spesimen Uji Tarik Standar ASTM E-8 .....................................41

12. Gambar 3.3 Mesin Uji Tarik ..........................................................................44

13. Gambar 4.1 Grafik Hubungan Antara Kekuatan Tarik Dengan Variasi Laju

Alir Gas Pelindung Pengelasan .......................................................................49

14. Gambar 4.2 Hasil Uji Struktur Mikro Aluminium 5052 pada Daerah Las dan

Spesimen Hasil Las Perbesaran 100 X ..........................................................52

15. Gambar 4.3 Hasil Uji Struktur Mikro Aluminium 5052 pada Daerah Las dan

Spesimen Hasil Las Perbesaran 200 X ..........................................................53



16. Gambar 4.4 Hasil Uji Struktur Mikro Aluminium 5052 pada Daerah Las dan

Spesimen Hasil Las Perbesaran 500 X .........................................................54

17. Gambar 4.5 Daerah HAZ ............................................................................56

18. Gambar 4.6 Foto Daerah Sambungan Las Spesimen Aluminium 5052 .....57



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Elektroda Tungsten ...........................................................................16

Tabel 2.2 Parameter Pengelasan Arus Dari Paduan Aluminium 5052..............21

Tabel 2.3 Logam dan Jenis Arus Yang Sesuai .................................................24

Tabel 2.4 Komposisi Kimia Al-Mg 5052 ........................................................28

Tabel 2.5 Sifat Mekanik Al 5052 .....................................................................29

Tabel 3.1 Komposisi Kimia Al-Mg 5052 .........................................................35

Tabel 3.2 Besar Arus Dalam Pengelasan Elektroda Wolfram .........................36

Tabel 3.3 Besar Arus Untuk Ukuran Diameter Logam Pengisi ......................37

Tabel 3.4 Contoh Tabel Data Kekuatan Tarik Pada Gas Argon .....................44

Tabel 4.1 Data Kekuatan Tarik .......................................................................48



1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelasan merupakan bagian penting dari pertumbuhan industri, karena

memegang peranan penting dalam bidang kontruksi. Sebagian besar industri

modern selalu melibatkan proses pengelasan yang semakin meningkat setiap

tahunnya. Sebagai contoh, dalam industri sarana transportasi, industri perkapalan,

industri kereta api, industri kendaraan dan industri kontruksi lainnya, semua

industri tersebut membutuhkan sambungan logam berkualitas tinggi. Pada

sambungan-sambungan kontruksi mesin, banyak menggunakan teknik pengelasan

karena dengan menggunakan teknik ini sambungan menjadi lebih ringan dan lebih

sederhana dalam pembuatannya sehingga biaya produksi dapat lebih murah

(Aljufri, 2008).

Gas Tungsten Arc Welding atau lebih populer disebut dengan Tungsten

Inert Gas (TIG) adalah salah satu jenis pengelasan busur listrik dengan pelindung

gas. Sejak pertama kali ditemukan, TIG sudah menjadi bagian penting dalam

industry manufaktur. Pengelasan ini banyak diaplikasikan pada baja stainless

steel, alumunium, logam reaktif seperti magnesium dan titanium (Yogi, 2012).
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Aluminium memiliki ductility yang bagus pada kondisi dingin dan

memiliki daya tahan korosi yang tinggi. Logam ini dipakai secara luas dalam

bidang transportasi, kimia, listrik, bangunan dan alat-alat penyimpanan.

Aluminium dan paduannya memiliki sifat mampu las yang kurang baik. Hal ini

disebabkan oleh sifat aluminium itu sendiri seperti konduktivitas panas yang

tinggi, koefisien muai yang besar, reaktif terhadap udara dengan membentuk

lapisan aluminium oxida, serta berat jenis dan titik cairnya yang rendah

(Wiryosumarto, 2000).

Kekuatan hasil lasan dipengaruhi oleh beberapa parameter yang ada dalam

pengelasan, seperti: gas pelindung, tegangan busur, besar arus, besarnya

penembusan, polaritas listrik dan kecepatan pengelasan. Untuk kecepatan

pengelasan itu sendiri tergantung pada jenis elektroda, diameter inti elektroda,

bahan yang dilas, geometri sambungan, ketelitian sambungan dan lain-lainnya.

Namun dalam prakteknya, banyak juru las (welder) yang tidak memperhatikan hal

tersebut sehingga banyak terjadi cacat las dan kekuatan hasil sambungan pada

lasan menurun.

Penelitian pada pengelasan TIG terhadap kekuatan hasil pengelasan

aluminium 5052 terdahulu berfokus pada pengaruh penggunaan gas argon.

Zheng dkk (2017) mengatakan laju alir gas pelindung yang digunakan dalam

proses pengelasan adalah sebesar 15 liter/menit dalam penyambungan Aluminium

5052. Dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa laju alir gas pelindung dengan

menggunakan las khususnya las TIG berpengaruh terhadap hasil pengelasan, yaitu
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semakin tinggi laju alir gas pelindung maka kekuatan hasil pengelasan akan besar.

Dan sebaliknya semakin rendah laju aliran gas pelindung maka kekuatan hasil

pengelasan akan kecil.

Telah dilakukan juga penelitian mengenai pengaruh kuat arus listrik dan

laju alir gas pelindung terhadap struktur mikro dan kekuatan tarik-geser

sambungan las TIG aluminium 5052 baja galvanis dengan filler A1-Si 4043.

Semakin meningkatnya kuat arus listrik maka penetrasi filer semakin bertambah.

Semakin meningkatnya laju alir gas pelindung maka bisa memperhalus hasil lasan

dan memperkecil jumlah porositas. Semakin tinggi kuat arus listrik dan laju alir

gas pelindung maka ukuran butir pada area lasan, HAZ alumunium, dan HAZ baja

galvanis semakin mengecil. Meningkatnya kekuatan tarik-geser sebanding dengan

bertambahnya laju alir gas pelindung (Prasetyo dkk, 2016).

Berdasarkan tinjauan dua penelitian terdahulu maka yang perlu

diperhatikan dalam melakukan pengelasan (khususnya pada pengelasan TIG)

adalah pengaruh laju alir gas pelindung pengelasan namun penelitian tersebut

belum membahas mengenai jenis gas pelindung dan laju alir gas terhadap sifat

mekanik atau kekuatan pada hasil sambungan lasanya. Untuk mengetahui

pengaruh jenis gas pelindung dan laju alir gas terhadap kekuatan tarik pada

sambungan las, maka perlu dilakukan kembali penilitian dalam hal ini dilakukan

pada aluminium dengan proses pengelasan tungsten inert gas (TIG).
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1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis dan laju alir

gas pelindung argon pada pengelasan TIG (Tungsten Inert Gas) terhadap struktur

mikro dan kekuatan hasil pengelasan pada Aluminium 5052.

1.3 Batasan Masalah

Melihat dari kompleksnya penelitian dalam bidang pengelasan maka penulis

membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan masalah adalah

sebagai berikut :

a. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh laju alir gas pelindung

argon.

b. Jenis pengelasan yang digunakan adalah las Tungsten Inert Gas (TIG) atau

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW).

c. Material yang digunakan yaitu Aluminium 5052 dengan ketebalan 12mm.

d. Elektroda yang digunakan adalah Tungsten Murni (Pure Tungsten) dengan

diameter 2,4 mm.

e. Laju alir gas pelindung yang digunakan 12 liter/menit dan 14 liter/menit.

f. Struktur mikro dan kekuatan hasil pengelasan TIG pada aluminium 5052.
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1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya adalah

I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan sistematika

penulisan   dari penelitian ini.

II. TINJUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengelasan, klasifikasi pengelasan, jenis sambungan, las TIG,

aluminium 5052 dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan

penelitian.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu pelaksanaan, alat dan bahan,

komponen, prosedur dan diagram alir.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi data-data yang ada dilapangan dan pembahasan masalah-masalah dari

hasil pengamatan proses penyambungan, penggunaan gas terhadap hasil

kekuatan hasil pengelasan aluminium 5052.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyimpulkan dari hasil dan pembahasan sekaligus memberikan

saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan tentang literatur-literatur dan refrensi yang digunakan dalam

penulisan dan penyusunan dalam laporan ini.

LAMPIRAN

Berisikan data-data yang mendukung dalam penyusunan laporan ini.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengelasan

Pengelesan adalah penyambungan antara dua bagian logam atau lebih

dengan menggunakan energi panas. Menurut Duetche Industrie Normen (DIN),

peneglesan adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang terjadi

dalam keadaan lumer atau cair, dengan kata lain pengelasan adalah

penyambungan setempat dari dua logam dengan menggunakan energi panas.

Pengelasan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem

manufaktur. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan

cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa

tekanan dan dengan atau tanpa logam tambahan dan menghasilkan sambungan

yang kontinu (Wiryosumarto, 1996).

Proses pengelasan pada prinsipnya adalah menyambungkan dua atau lebih

komponen, lebih tepat ditunjukkan pada proses perekitan (assembly) beberapa

komponen menjadi bentuk mesin. Komponen yang dirakit bisa dari produk hasil

pengecoran, pembentukan atau pemesinan, baik dari logam yang sama atau pun

berbeda.
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Pengelasan adalah penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan

pada prinsip-prinsip proses difusi, sehingga terjadi penyatuan bagian bahan yang

disambung. Sambungan las saat ini banyak diterapkan pada pembangunan

kontruksi karena kelebihannya pada kekuatan untuk menahan beban, serta

kemudahan pelaksanannya yang mempengaruhi nilai ekonomis sehingga

pengelasan menjadi pilihan utama pembangunan kontruksi. Kebutuhan las yang

semakin berkembang berbanding lurus dengan perkembangan pada pengelasan,

misalnya pada metode pengelasan, metode pengelasan yang ada sekarang ini

sudah mengalami perkembangan (Alip, 1989).

2. 2 Klasifikasi Las

Berdasarkan pengertian dari Duetche Industrie Normen (DIN), las adalah

ikatan metalurgi pada sambungan logam atau paduan logam yang dilaksanakan

dalam keadaan cair. Jenis-jenis las dibagi berdasarkan panas tenaga listrik, panas

kombinasi busur nyala listrik dan gas kekal, berdasarkan panas dari campuran

pembakaran gas, jenis yang berdasarkan ledakan, dan jenis-jenis lain yang masih

jarang ditemui di Indonesia sedangkan menurut cara pengelasannya dibagi

pengelasan cair (fusion welding), pengelasan tekan (pressure welding) dan

pematrian.
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a. Cara Pengelasan

1.  Pengelasan Cair (Fusion Welding)

Pengelasan cair (Fusion Welding) adalah proses mencairkan logam

dengan cara mencairkan logam yang tersambung.

Jenis-jenis penegelasan cair yaitu sebagai berikut Oxy Acetyline Welding,

Electric Arc Welding, Sheild Gas Arc Welding (Tungsten Inert Gas, Metal

Inert Gas, Metal Aktive Gas, Submerged Welding), Resistance Welding

(Spot Welding, Seam Welding, Upset Welding, Flash Welding, Electro

Slag Welding, Electro Gas Welding), Electro Beam Welding, Laser Beam

Welding dan Plasma Welding.

2. Pengelasan Tekan (Pressure Welding)

Pengelasan tekan (Pressure Welding) yaitu peneglasan dimana kedua

logam yang disambung, dipanaskan hingga meleleh, lalu keduanya ditekan

hingga menyambung. Adapun pengelasan tekan itu dibagi menjadi :

- Pengelasan Tempa

Merupakan proses pengelasan yang diawali dengan proses pemanasan

pada logam yang diteruskan dengan penempaan sehingga terjadi

penyambungan logam.

- Pengelasan Tahanan

 Las proyeksi merupakan proses pengelasan yang hasil

pengelasannya sangat dipengaruhi oleh distribusi arus dan tekanan

yang tepat. Prosesnya yaitu pelat yang disambung dijepit dengan

elektroda dari paduan tembaga kemudian dialiri arus yang besar.
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 Las titik prosesnya hampir sama dengan las proyeksi yaitu pelat

yang akan disambung dijepit dahulu dengan elektroda dari paduan

tembaga, kemudian dialiri arus yang besar dan waktunya dapat

diatur sesuai dengan ketebalan pelat yang akan dilas.

 Las kampuh merupakan proses pengelasan yang menghasilkan

sambungan las yang kontinyu pada dua lembar logam yang

tertumpuh. Ada tiga jenis las kampuh, yaitu las kampuh sudut, las

kampuh tumpang sederhana dan las kampuh penyelesaian.

3.  Pematrian

Pematrian adalah seperti pengelasan cair, akan tetapi bedanya adalah

penggunaan bahan tambalan atau filler yang mempunyai titik leleh

dibawah titik leleh logam induk. Pengelasan fusion dapat dibedakan

menjadi :

 Pengelasan laser merupakan pengelasan yang lambat dan hanya

diterapkan pada lasan yang kecil, khususnya dalam industri

elektronika.

 Pengelasan listrik berkas elektron pengelasan jenis ini digunakan

untuk pengelasan pada logam biasa, logam tahan api, logam yang

mudah teroksidasi dan beberapa jenis paduan super yang tak mungkin

dilas.

 Pengelasan thermit merupakan satu-satunya pengelasan yang

menggunakan reaksi kimia eksotermis sebagai sumber panas.
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2.3 Las TIG (Tungsten Inert Gas)

Las TIG (Tungsten Inert Gas) adalah nama dalam bahasa Inggris untuk

Wolfram Inert Gas (WIG schweissen) dalam bahasa Jerman atau kalau dalam

bahasa Indonesia dapat kita sebut sebagai las busur gas elektroda tungsten. Jenis

las ini adalah salah satu metode yang termasuk paling penting dalam pengerjaan

baja paduan tingggi (high-alloy) dan pengelasan dengan gas pelindung Argon

(Tungsten Iner Gas) merupakan salah satu pengembangan dari yang telah ada

yaitu pengembangan dari pengelasan secara manual yang khususnya untuk

pengelasan logam bukan besi (non-ferrous) seperti aluminium, tembaga, titanium,

molibdenum dan paduan dari padanya. Karena stabilitas busur yang tinggi, maka

las TIG atau GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) adalah yang terbaik dari proses

las listrik modern, karena penyebaran panas yang berlebihan pada benda kerja

dikurangi dengan adanya penambahan gas pelindung inert yang sekaligus sebagai

gas  pendingin.

Di negara-negara berbahasa Inggris, berarti proses las TIG atau GTAW.

Dalam kedua singkatan tersebur ditemukan kata "Tungsten", itu adalah istilah

dalam bahasa Inggris untuk Wolfram, didaratan Eropa terutama Jerman atau

negara-negara yang berbahasa Jerman, disebut las WIG (Wolfram Inert Gas).

Sebutan tersebut didasarkan pada karakter komponen yang digunakan, yakni

elektrodanya terbuat dari logam wolfram (tungsten) dan gas pelindung yang

digunakan berupa gas inert (netral).
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Pada jenis ini logam pengisi dimasukkan kedalam arus busur sehingga

mencair dan terbawa ke logam induk. Las TIG dapat dilaksanakan secara manual

ataupun otamatis dengan mengotomatisasikan cara pengumpanan logam pengisi.

Penggunaan las TIG mempunyai dua keuntungan pertama pengumpanan logam

pengisi dapat diatur semuanya. Cara pengaturan ini memungkinkan las TIG dapat

digunakan baik untuk plat baja tipis maupun plat yang tebal. Sedangkan untuk

alumunium karena permukaannya selalu dilapisi dengan oksida yang mempunyai

titik cair yang tinggi maka sebaiknya memakai arus bolak balik frekuensi tinggi.

Sumber listrik yang digunakan untuk pengelasan TIG dapat berupa listrik AC

maupun DC.

Pada umumnya proses pengelasn TIG sumber lisrik yang digunakan

mempunyai karakteristik yang lamban, sehingga dalam menggunakan listrik DC

untuk memulai menimbulkan busur perlu ditambah dengan listrik AC frekwensi

tinggi. Elektroda yang digunakan terbuat dari wolfram murni atau paduan dari

wolfram-torium, yang berbentuk batang dengan garis tengah antara 1,0 mm

sampai pencampuran dengan O₂ atau CO₂ yang bersifat oksidator akan

mempercepat keausan ujung elektroda. Dibawah ini merupakan las TIG dan

perlengkapannya.
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Gambar 2.1 Skematis Las TIG (Aljufri, 2008)

Penggunaan logam pengisi tidak ada batasnya, biasanya logam pengisi

diambil dari logam pengisi yang mempunyai komposisi yang sama dengan logam

induk untuk mendapat hasil yang lebih baik (Aljufri, 2008).

Gas Tungsten Arc Welding atau Tungsten Inert Gas (TIG) adalah jenis las

listrik yang menggunakan bahan tungsten elektroda yang tidak terkonsumsi.

Elektroda ini digunakan untuk menghasilkan busur nyala listrik. Bahan penambah

berupa batang las (rod) yang dicairkan oleh busur nyala tersebut mengisi kampuh

bahan induk. Untuk mencegah oksidasi digunakan gas mulia seperti argon,

helium, freon dan CO₂ sebagai gas lindung.

Las Busur Gas Elektroda Tungsten (GTAW) adalah cara pengelasan

dimana busur las menyala diantara elektroda tungsten dan benda kerja dan aliran
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gas pelindung menyelubungi busur las dan daerah lasan (kawah las) serta

melindunginya dari pengaruh udara atmosfer seperti gambar dibawah ini :

Gambar 2.2 Pengelesan GTAW (Yudi, 2013)

Gambar diatas menunjukkan secara lengkap cara pelaksanaan pengelasan

GTAW. Prosesnya menggunakan gas lindung untuk mencegah terjadinya oksidasi

pada bahan dilas yang panas. Untuk menghasilkan busur nyala digunakan

elektroda yang tidak terkonsumsi terbuat dari logam tungsten atau paduannya

yang bertitik lebur sangat tinggi.

Busur nyala dihasilkan dari arus listrik melalui konduktor dan

mengionisasi gas pelindung. Busur terjadi antara ujung elektroda tungsten dengan

logam induk. Panas yang dihasilkan busur langsung mencairkan logam induk dan

juga logam las berupa kawat las (rod). Penggunaan kawat las tidak selalu

dilaksanakan (hanya jika dirasa perlu sebagai logam penambah). Pencairan kawat

las dilaksanakan di ujung kolam las yang sambil proses pengelasan berjalan.
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Terdapat 4 (empat) komponen dasar atau komponen utama dari las GTAW, yaitu

(Sri Widharto, 2006) :

1. Obor (torch)

2. Elektroda tidak terkonsumsi (tungsten)

3. Sumber arus las

4. Gas pelindung

a. Kelebihan Las GTAW/TIG

Berikut ini adalah beberapa keuntungan penggunaan GTAW/TIG (Sri

Widharto, 2006) :

1. Menghasilkan sambungan bermutu tinggi, biasanya bebas cacat.

2. Bebas dari terbentuknya percikan las (spatter).

3. Dapat digunakan dengan atau tanpa bahan tambahan (filler metal)

4. Penetrasi (tembusan) pengelasan akan dapat dikendalikan dengan baik.

5. Produksi pengelasan autogenous tinggi dan murah.

6. Dapat menggunakan sumber tenaga yang relatif murah.

7. Memungkinkan untuk mengendalikan variabel atau parameter las secara

akurat.

8. Dapat digunakan hampir pada semua jenis metal termasuk pengelasan

metal berbeda.

9. Memungkinkan pengendalian mandiri sumber panas maupun penambahan

filler metal.
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b. Kekurangan Las GTAW/TIG

Berikut ini adalah beberapa kekurangan dari proses pengelasan

GTAW/TIG (Sri Widharto, 2006) :

1. Laju deposisi material lebih rendah dibandingkan pengelasan dengan

elektroda terkonsumsi.

2. Memerlukan ketrampilan tangan dan koordinasi juru las lebih tinggi

dibandingkan dengan las GMAW (MIG) atau SMAW.

3. Untuk penyambungan bahan > 3/8 in (10 mm), GTAW lebih mahal dari

pada las dengan elektroda terkonsumsi.

4. Jika kondisi lingkungan terdapat angin yang cukup kencang, fungsi gas

pelndung akan berkurang karena terhembus angin.

c. Peralatan Las TIG

Pengelasan las tungsten inert gas (TIG) atau GTAW ada beberapa

peralatan umum yang digunakan antara lain sebagai berikut (Sri Widharto,

2006) :

1. Tabung Gas Lindung, Regulator Gas Lindung dan Flowmeter

2. Kabel Elektroda Selang Gas dan Perlengkapannya

3. Stang Las/Obor (torch welding)

4. Mesin las AC/DC

5. Collet

6. Moncong (Nozzle)

7. Elektroda Tungsten
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Ada beberapa tipe elektroda tungsten yang biasa dipakai di dalam pengelasan

sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Elektroda Tungsten (Sumber: Cary, 1993)

Klasifikasi
AWS Perkiraan Komposisi Kode Warna

EWP Tungsten murni Hijau

EWCe-2 97,3% tungsten, 2% cerium oksida Oranye

EWLa-1 98,3% tungsten, 1% lathanum oksida Hitam

EWTh-1 98,3% tungsten, 1% thorium oksida Kuning

EWTh-2 97,3% tungsten, 2% thorium oksida Merah

EWZr-1 99,1% tungsten, 0,25% zirconium oksida Coklat

Tabel di atas disusun berdasarkan klasifikasi AWS dimana kode-kodenya dapat

dijelaskan sebagai berikut:

E : elektroda

W : wolfram atau tungsten

P : tungsten murni (pure tungsten)

G : umum (general ) dimana komposisi tambahan biasa tidak disebut.

Bahan elektroda adalah tungsten murni dan paduan tungsten. Bahan ini

tidak terkonsumsi dalam pengelasan apabila diperlukan secara benar dan berhati-

hati. Adapun fungsinya sebagai salah satu terminal busur nyala listrik yang

menghasilkan panas untuk pencairan bahan kawat las dan bahan induk.
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Variabel dalam utama pada pengelasan TIG adalah tegangan busur

tegangan busur (arc length), arus pengelasan, kecepatan gerak pengelasan (travel

speed), dan gas lindung. Jumlah energi yang dihasilkan oleh busur sebanding

dengan arus dan tegangan, sedangkan jumlah bahan las yang dideposisikan per

satuan panjang berbanding terbalik dengan kecepatan gerak pengelasan. Busur

yang dihasilkan dengan gas pelindung helium lebih dalam dari pada dengan gas

argon (Sri Widharto, 2006).

Permasalahan yang timbul adalah bahwa variabel-variabel tersebut diatas

saling berkaitan sehingga sulit untuk memperlakukan satu demi satu secara

terpisah terutama sewaktu menyusun prosedur las untuk maksud fabrkasi tertentu

(Sri Widharto, 2006).

d. Arus Busur

Secara umum dapat dikatakan bahwa arus pengelasan menentukan

penetrasi las karena berbanding langsung, atau paling tidak secara exponensial.

Arus busur juga mempengaruhi tegangan. Jika voltasenya tetap maka arus

bertambah. Karenanya untuk mempertahankan panjang busur pada

kepanjangan tertentu, perlu untuk mengubah penyetelan tegangan mana kala

arus disetel.

GTAW/TIG dapat menggunakan arus searah maupun arus bolak-balik.

Pemilihan arus tergantung pada jenis bahan yang akan dilas. Arus searah

dengan elektroda pada bagian negatif dapat menghasilkan penetrasi yang

cukup dalam dan kecepatan las yang lebih tinggi, terutama apabila gas

lindungnya adalah helium. Namun dalam aplikasinya, pada pengelasan TIG
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gas pelindung yang banyak digunakan adalah gas argon. Gas argon merupakan

pilihan yang terbaik untuk pengelasan TIG secara manual baik dengan

menggunakan arus searah maupun arus bolak-balik. Ada kemungkinan

pemilihan arus yang lain, yakni arus searah dengan elektroda pada bagian

positifnya. Proses ini hanya digunakan dalam kondisi khusus saja, karena

polaritas seperti ini akan menyebabkan over heating pada elektroda.

Jika tegangan busur digunakan untuk mengendalikan panjang busur, harus

diperhatikan variabel lainnya, karena seperti elektroda dan gas lindung dapat

terkontaminasi kawat las yang terganggu pasokannya (feeding), perubahan

suhu pada elektroda, dan elektroda yang tererosi. Jika variabel ini mampu

mempengaruhi tegangan arus, maka tegangan tersebut perlu disetel ulang.

e. Tegangan Busur

Tegangan yang diukur antara elektroda tungsten dengan bahan induk

biasanya disebut tegangan busur. Tegangan busur ini sangat tergantung pada

hal-hal sebagai berikut (Sri Widharto, 2006) :

1. Arus busur

2. Bentuk ujung elektroda tungsten

3. Jarak antara elektroda tungsten dengan bahan induk

4. Jenis gas lindung
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Tegangan arus dipengaruhi oleh variabel lainnya, dan digunakan untuk

menjelaskan prosedur las karena mudah diukur. Karena variabel lainnya seperti

gas lindung, elektroda dan jenis arus telah ditentukan sebelumnya, maka tinggal

tegangan busur saja yang digunakan untuk mengendalikan panjang busur

meskipun tegangan busur merupakan variabel yang sulit dipantau.

Panjang busur pada proses pengelasan sangat menentukan lebar dari kolam

las. Untuk semua pengelasan GTAW kecuali pengelasan pada pelat tipis (sheet),

busur listrik harus dipertahankan sependek mungkin, oleh karenanya juru las

harus selalu waspada agar ujung elektroda pengumpanan tercelup kedalam kolam

las. Namun dengan sistem mekanisasi las yang menggunakan helium sebagai gas

lindung dan arus listrik DCEN (direct current electrode negative) serta kuat arus

yang relatif cukup penetrasi yang cukup dalam, lajur las yang sempit dan

kecepatan las yang tinggi. Teknik ini disebut dengan las busur terendam (burrried

arc)(Sri Widharto, 2006).

f. Kecepatan Pengelasan (Travel Speed)

Kecepatan pengelasan mempengaruhi lebar lajur las dan kedalaman

penetrasi TIG dan juga berpengaruh terhadap biaya. Pada beberapa aplikasi,

kecepatan pengelasan dipandang sebagai obyektif bersama dengan variabel

lainnya dipilih untuk mendapatkan konfigurasi las yang dikehendaki pada

kecepatan tertentu (Sri Widharto, 2006).



20

Gambar 2.3 Pengaruh Kecepata Pengelasan Terhadap Penetrasi dan
Lebar Lajur Las (Sonawan, 2003)

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 :

Q = E Iv
Dimana, Q = Heat input (Kj/mm)

E = Tegangan pengelasan (Volt)

I = Arus pengelasan (Ampere)

v = Kecepatan pengelasan (mm/s²)

Pada kasus lain, kecepatan pengelasan mungkin merupakan variabel yang

tidak bebas yang dipilih dengan variabel lain untuk mendapakan mutu dan

keseragaman las yang diperlukan. Pada jenis mekanisme las, kecepatan

pengelasan biasanya tetap untuk segala obyek pengelasan, sedang variabel lainnya
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seperti arus dan tegangan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan (Sri Widharto,

2006).

g.  Pengumpan Kawat Las (Wire Feed)

Cara pengumpanan kawat las ke dalam kolam las menentukan jumlah lajur

yang terproduksi dan tampak luarnya. Pada mesin las GTAW/TIG yang

otomatis, kecepatan pengumpanan kawat las menentukan bahan tambahan las

yang terdeposisi persatuan panjang sanbungan las. Mengurangi kecepatan

pengumpanan akan memperdalam penetrasi dan meratakan bentuk permukaan

(contour) lajur las. Pengumpanan kawat las yang terlalu lambat cenderung

akan menghasilkan undercut (luruhnya sisi kampuh), retak sumbu lajur dan

kekurangan pengisian (lack of jouint fill). Pengumpanan yang cepat akan

mendangkalkan penetrasi dan menyebabkan bentuk lajur cembung (convex)

(Sri Widharto, 2006).

Berdasarkan beberapa variabel pengelasan yang telah disebutkan dan

dijelaskan diatas maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini untuk penggunan arus,

kecepatan pengelasan dan nilai-nilai yang sesuai untuk pengelasan.

Tabel 2.2 Parameter untuk pengelasan arus dari paduan Aluminium 5052 (An
ISO 3297: 2007 Certified Organization).

Material
Thickness

(mm)

Filler
wire

diameter
(Root) in

mm

Filler
wire
(mm)
first
layer

Pulse
/sec
(Hz)

Polarity Voltage(V)
Arc

travel
speed
(cm/m

in)

2,5 Root 1,6 2,5 3 AC 12,5-13,1 1,05

2,5 Root 1,6 2,5 5 AC 13,0-13,3 1,03

2,5 Root 1,6 2,5 7 AC 12,7-12,5 1,14
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2.4 Gas Pelindung

Gas pelindung (inert gas) adalah gas yang monoatomik dengan berat

molekul 40 yang dapat diperoleh dengan mencairkan udara. Digunakan untuk

pengelasan merupakan gas argon murni (min 99,95 %) untuk metal yang tidak

reaktif, namun untuk metal reaktif dan metal tahan panas, tingkat kemurniannya

lebih tinggi (99,997%). Gas ini biasa disimpan di dalam silinder baja berukuran

330 cu.ft. (9,34 m3) yang biasanya mirip dengan silinder baja untuk gas oksigen.

Argon lebih sering dipakai di dalam las gas tungsten berdasarkan atas beberapa

keunggulan gas Argon di banding gas Helium :

1. Nyala lebih halus tidak bersuara keras

2. Mengurangi penetrasi

3. Memiliki daya pembersih

4. Lebih murah dan lebih mudah didapat

5. Sebagai pelindung yang efektif tidak diperlukan flow rate terlalu tinggi

6. Lebih tahan terhadap hembusan angin

7. Lebih mudah untuk menyalakan busur listrik

8. Daya penetrasi tidak terlalu dalam sehingga diperlukan untuk pengelasan

bahan yang tipis.

Gas ini dipakai sebagai pelindung busur dan logam panas ketika dilakukan

proses pengelasan. Gas lindung yang biasa dipakai di dalam las gas tungsten dapat

berupa gas argon, helium, dan campuran argon-hidrogen.



23

2.5 Arus Pada Pengelasan (AC/DC)

Arus AC maupun DC yang digunakan didalam pengelasan didasarkan atas

beberapa pertimbangan antara lain jenis logam yang akan dilas maupun

kedalaman penetrasi yang akan dicapai dalam pengelasan. Untuk jenis logam

yang permukaannya terbentuk oksid seperti alumunium dan magnesium serta

logam-logam non ferro yang lain, arus AC (alternatif current) dan DCEP (direct

curren electrode positive) digunakan. Arus AC dan DCEP ini digunakan untuk

mengelupas lapisan oksida yang terjadi akibat adanya aliran elektroda dari benda

kerja menuju elektroda pada arus DCEP maupun pada setengah siklus AC. Selain

dengan kedua arus diatas hampir tidak mungkin logam yang bersangkutan dapat

dilas dengan titik cairan logam yang bersangkutan.

Penggunaan jenis arus juga memepengaruhi kedalaman penetrasi yang

akan dibentuk. Pada AC distribusi panasnya terjadi ½ untuk bekerja dan ½ untuk

elektroda. Pada arus DCEP 2/3 panas terjadi pada elektroda dan 1/3 sisanya terjadi

pada beda kerja terjadi pada elektroda dan 1/3 sisanya terjadi pada benda kerja,

sedangkan pada arus DCEN terjadi sebaliknya yaitu 1/3 panas untuk elektroda dan

2/3 panas sisanya terjadi pada benda kerja. Konsekuensi distribusi panas yang

berbeda ini akan mempengaruhi pada kedalaman penetrasi yang berbeda. Pada

AC kedalaman penetrasi sedang dengan lebar kawah sedang. Pada DCEP, lebar

kawah lebih besar dengan kedalaman penetrasi lebih dangkal bila berbanding AC.

Pada DCEN, lebar kawah lebih sempit dan kedalaman penetrasi lebih dalam bila

dibandingkan AC pada las TIG (Sri Widharto, 2006).
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Berikut adalah jenis logam dan jenis arus yang mungkin digunakan didalam

pengelasan gas tungsten.

Tabel 2.3 Logam dan jenis arus yang sesuai (Althouse dkk, 1984)

Logam Dasar Arus
DCEP DCEN AC

Aluminium dengan tebal 3/32 J B S
Aluminium tebal di atas 3/32 J J S
Aluminium perunggu J B S
Aluminium tuang J J S
Tembaga berylium J B S
Paduan tembaga S J B
Paduan berbasis tembaga S J B
Besi tuang S J B
Tembaga deaksidasi S J J
Logam-logam tak sejenis (dissimilar metals S J B
Permukaan keras (hard facing) B J S
Baja paduan tinggi S J B
Baja karbon tinggi S J B
Baja paduan rendah S J B
Baja karbon rendah S J B
Magnesium ketebalan sampai dengan 1/8 J B S
Magnesium ketebalan di atas 1/8 J J S
Magnesium tuang J B S
Nikel dan paduan nikel S J B
Baja tahan karat S J B
Silikon perunggu S J J
Titanium S J B
Keterangan: S: sempurna, B: bagus, J: jelek

2.6 Metalurgi Las

Metalurgi dalam pengelasan, dalam arti yang sempit dapat dibatasi hanya

pada logam las dan daerah yang dipengaruhi panas atau HAZ (Heat Affected

Zone). Karena dengan mengetahui metalurgi las, memungkinkan meramalkan

sifat-sifat dari logam las. Aspek-aspek yang timbul selama dan sesudah
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pengelasan harus benar-benar diperhitungkan sebelumnya, karena perencanaan

yang kurang tepat dapat mengakibatkan kualitas hasil las yang kurang baik.

Dengan demikian pengetahuan metalurgi las dan ditambah dengan keahlian dalam

operasi pengelasan dapat ditentukan prosedur pengelasan yang baik untuk

menjamin hasil las-lasan yang baik.

Gambar 2.4 Daerah Lasan (Wiryosumarto, 2000).

a. Logam induk (base metal), merupakan bagian logam dasar dimana panas dan

suhu pengelasan tidak menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan struktur

dan sifat.

b. Daerah las/logam las, merupakan bagian dari logam yang pada waktu

pengelasan mencair dan membeku.

c. Daerah pengaruh panas atau heat effected zone (HAZ), merupakan logam dasar

yang bersebelahan logam las yang selama proses pengelasan mengalami siklus

termal pemanasan dan pendinginan cepat (Wiryosumarto, 2000).

d. Selain ketiga daerah tersebut, masih ada satu daerah khusus yang membatasi

antara logam las dengan daerah pengaruh panas yang disebut batas las atau

daerah fusi (fusion line).
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2.7 Aluminium dan Paduan Aluminium

Aluminium adalah paduan logam ringan yang mempunyai kekuatan tinggi

tahan terhadap korosi, dan merupakan konduktor listrik yang cukup baik. Paduan

Aluminium dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu (Wiryosumarto, 2000) :

a. Berdasarkan pembuatan, klasifikasi paduan cor dan paduan tempa

b. Berdasarkan perlakuan panas

c. Berdasarkan unsur – unsur paduan

Berdasarkan klasifikasinya aluminium dibagi dalam tujuh jenis yaitu :

a. Jenis Al – murni (seri 1000)

b. Jenis paduan Al – Cu (seri 2000)

c. Jenis paduan Al – Mn (seri 3000)

d. Paduan jenis Al – Si (seri 4000)

e. Paduan jenis Al – Mg (seri 5000)

f. Paduan jenis AL – Mg – Si (seri 6000)

g. Paduan jenia AL – Zn (seri 7000)
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a.  Pengaruh Panas Pengelasan

Panas pengelasan pada paduan aluminium akan menyebabkan terjadinya

pencairan sebagian, rekristalisasi, pelarutan padat atau pengendapan, tergantung

pada tingginya suhu pada daerah las. Karena perubahan struktur ini biasanya

terjadi penurunan kekuatan dan ketahanan korosi dan kadang-kadang daerah las

menjadi getas. Struktur mikro daerah HAZ dari paduan yang dapat

diperlakupanaskan

Gambar 2.5 Struktur Mikro Las Paduan Alumunium (Wiryosumarto, 2000)

b. Aluminium-Magnesium

Dalam paduan biner Al-Mg satu fasa yang ada dalam keseimbangan dengan

larutan padat yang merupakan senyawa antar logam yaitu Al3Mg2. Sel

satuannya merupakan senyawa antar hexagonal susunan rapat (cph) tetapi ada

juga dilaporkan bahwa sel satuannya merupakan kubus berpusat muka (fcc)

rumit. (Aljufri, 2008).
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Gambar 2.6 Diagram Fasa Paduan Al-Mg (Sumber: Hansen & Andreko.

Constitution of binary alloys .1958).

Tabel 2.4 Komposisi Kimia Al-Mg 5052

Unsur Komposisi kimia (% berat)

Pengujian Standar

Cu 0,01 0,10

Mg 2,2 2,2-2,8

Si 0,25 0,25

Fe 0,40 0,40

Mn 0,10 0,10

Zn 0,10 Max 0,25

Ti 0,02 Max 0,15

Cr 0,035 0,15

Al 99,14 Sisa
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Tabel 2.5 Sifat Mekanik Al- Mg 5052

2.8 Pengujian Kekuatan Hasil Lasan

Pengujian untuk mengetahui kekuatan dan cacat yang terjadi pada

sambungan hasil pengelasan dapat dilakukan dengan pengujian merusak dan

pengujian tidak merusak. Pengujian merusak dapat dilakukan dengan uji mekanik

untuk mengetahui kekuatan sambungan logam hasil pengelasan. Pengujian

merusak pada daerah lasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, antara

lain: uji kekerasan, uji tarik, dan uji fatik. Jenis pengujian pada penelitian ini

menggunakan metode uji tarik dan uji foto mikro.

a. Uji Tarik

Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui kekuatan sambungan logam

yang telah dilas, karena mudah dilakukan, dan menghasilkan tegangan seragam

(uniform) pada penampang serta kebanyakan sambungan logam yang telah dilas

mempunyai kelemahan untuk menerima tegangan tarik. Kekuatan tarik

sambungan las sangat dipengaruhi oleh sifat logam induk, sifat daerah HAZ, sifat
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logam las, dan geometri serta distribusi tegangan dalam sambungan

(Wiryosumarto, 2000).

Dalam pengujian, spesimen uji dibebani dengan kenaikan beban sedikit

demi sedikit hingga spesimen uji tersebut patah, kemudian sifat-sfat tariknya

dapat dihitung dengan persamaan (Wiryosumarto, 2000):

Tegangan:

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, pada

kondisi ini disebut batas elastis.



31

Gambar 2.7 Kurva Tegangan–Regangan Teknik (Wiryosumarto, 2000).

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 dan regangan sebesar 0,2%. (Wiryosumarto,

2000).
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Gambar 2.8 Batas Elastis dan Tegangan Luluh (Wiryosumarto, 2000).

Uji tarik suatu material dapat dilakukan dengan menggunakan universal

testing machine. Benda uji dijepit pada mesin uji tarik, kemudian beban statik di

naikkan secara bertahap sampai spesimen mengalami putus. Besarnya beban dan

pertambahan panjang dihubungkan langsung dengan plotter, sehingga diperoleh

grafik tegangan (MPa) dan regangan (%) yang memberikan data berupa tegangan

luluh (σys), tegangan ultimate (σult), modulus elastisitas beban (E), ketangguhan

dan keuletan sambungan las yang diuji tarik (Dowling, 1999).
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Gambar 2.9 Mesin Uji Tarik (elitabmas.itn.ac.id).

b. Uji Foto Mikro

Pada pengujian mikro ini, kualitas material ditentukan dengan mengamati

struktur material tersebut dengan menggunakn mikroskop. Disamping itu, dapat

pula mengamati cacat pada bagian yang tidak teratur. Mikroskop yang digunakna

adalah mikroskop optik, tetapi untuk memperoleh keakuratan yang tinggi maka

perlu digunakan mikroskop elektron. Dalam hal tertentu digunakna alat khusus

yaitu mikroskop pirometri untuk bisa mengamati perubahan-perubahan yang

disebabkan oleh temperatur, atau dapat dipakai alat penganalisis mikro dimana

kotoran kecil dalam struktur dapat dianalisis. Permukaan logam uji diperoleh dan

diperiksa secara langsung dibawah mikroskop atau dilakukan lebih dahulu

bermacam-macam etsa baru di bawah mikroskop.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dibeberapa tempat sebagai berikut :

a. Pembuatan spesimen dengan sambungan tumpul (butt joint) alur bentuk V

dilakukan di Laboraturium Produksi Jurusan Teknik Mesin Unila.

b. Pengelasan dilakukan di Bengkel Kencana Baru Jln. Gatot Subroto,

Garuntang, Bandar Lampung.

c. Pengujian Struktur mikro dilaksanakan di laboraturium LIPI Tanjung

Bintang, Lampung Selatan, Lampung.

d. Pengujian tarik dilaksanakan di Laboraturium Material Jurusan Teknik Mesin

Unila.

3.2 Material Penelitian

a. Aluminium

Aluminium 5052 merupakan logam ringan mempunyai ketahanan korosi

yang baik, Jenis ini tidak termasuk paduan yang tidak dapat diperlaku

panaskan, terutama korosi oleh air laut, dan dalam sifat mampu las nya.
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Paduan Al –Mg banyak digunakan tidak hanya dalam konstruksi umum,

tetapi juga untuk tangki – tangki penyimpanan gas alam cair, oksigen cair,

bidang kimia, listrik, bangunan, transportasi dan alat-alat penyimpanan.

Karena Al–Mg mempunyai sifat tahan korosi dan ringan, maka dapat

digunakan untuk pekerjaan konstruksi terutama untuk daerah yang berkorosif.

Kemajuan akhir-akhir ini dalam teknik pengelasan busur listrik dengan gas

mulia menyababkan pengelasan aluminium dan paduannya menjadi

sederhana dan dapat dipercaya. Karena hal ini maka penggunaan aluminium

dan paduannya di dalam banyak bidang telah berkembang.

Aluminium yang digunakan pada penelitian ini terbuat dari material

paduan Al–Mg 5052, yang mempunyai komposisi kimia dan sifat mekanik

aluminium seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Komposisi Kimia Al-Mg 5052

Unsur Komposisi kimia (% berat)

Pengujian Standar

Cu 0,01 0,10

Mg 2,2 2,2-2,8

Si 0,25 0,25

Fe 0,40 0,40

Mn 0,10 0,10

Zn 0,10 Max 0,25

Ti 0,02 Max 0,15

Cr 0,035 0,15

Al 99,14 Sisa
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b. Penentuan Ampere

Arus pengelasan las listrik adalah besarnya aliran atau arus listrik yang

keluar dari mesin las. Besar kecilnya arus pengelasan dapat diatur dengan

ampermeter. Arus las harus disesuaikan dengan jenis bahan dan diameter

elektroda yang digunakan dalam pengelasan, jenis logam, bentuk sambungan,

dan ketebalan benda kerja juga mempengaruhi dalam penentuan arus yang

akan digunakan. Penggunaan arus yang terlalu kecil akan mengakibatkan

penembusan atau penetrasi las yang rendah, sedangkan arus yang terlalu besar

akan mengakibatkan terbentuknya manik las yang terlalu lebar dan deformasi

dalam pengelasan. Penentuan ampere juga dipengaruhi oleh diemeter

elektroda tabel 3.2 dan diameter logam pengisi tabel 3.3 menunjukkan arus

dalam pengelasan dengan elektroda wolfram.

Tabel 3.2 Besar Arus dalam Pengelasan Elektroda Wolfram.

Diamater
elektroda

(mm)

Arus pengelasan (Amp.)

Wolfram Standar Wolfram-thorium

1,0 10-60 15-80

1,6 40-110 60-150

2,4 80-160 140-250

3,2 140-210 225-325

4,0 170-275 300-425

5,0 250-350 400-500

6,4 300-450 ---
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Pada penelitian ini diambil parameter besar arus pengelasan dengan

elektroda wolfram yang digunakan dalam pengelasan TIG aluminium 5052,

diameter elektroda 2,4 mm dan arus pengelasan wolfram standar 80-160

ampere.

Tabel 3.3 Besar Arus untuk Ukuran Diameter Logam Pengisi.

Las TIG

Diameter batang
logam pengisi

(mm)

Arus
pengelasan

(Amp.)

1,6 20-100

2,0 60-130

2,4 70-150

3,2 130-200

4,0 180-250

5,0 240-360

6,0 ≥340

Pada penelitian ini diambil parameter besar arus pengelasan dengan

ukuran diameter logam pengisi yang digunakan dalam pengelasan TIG

aluminium 5052, ukuran diameter logam pengisi 2,4 mm dan arus pengelasan

70-150 ampere. Pemilihan arus yang tepat akan menghasilkan hasil las-lasan

yang baik dengan bentuk rigi-rigi yang sempurna, tidak terjadi deformasi yang

lebar sehingga tentunya akan menghasilkan kekuatan tarik yang baik pada

sambungan las.
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3.3 Alat Digunakan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Alat untuk proses pengelasan

 Mesin Las TIG dan perlengkapannya digunakan untuk pengelasan

spesimen.

 Gas Pelindung Argon.

 Elektroda tungsten yang berfungsi sebagai pencipta busur nyala yang

digunakan untuk mencairkan kawat las atau logam pengisi yang

ditambahkan dari luar dan benda atau material yang akan disambung

menjadi satu kesatuan sambungan.

 Alat kecepatan las ini digunakan untuk membantu juru las (welder) dalam

melakukan proses pengelasan.

 Sikat baja, kain pembersih, palu, kikir, autosol dan peralatan pendukung

lainnya.

b. Tungsten yang digunakan pada pengelasan TIG (Tungsten Inert Gas) ini adalah

tungsten murni (Pure Tungsten) dengan diameter 2,4 mm.

c. Alat untuk membuat spesimen

 Gerinda digunakan untuk membuat geometri mata pahat sesuai dengan

geometri yang diinginkan (mengasah mata pahat).

 Jangka sorong dan mistar digunakan untuk mengukur dimensi spesimen

yang akan dibuat.

 Mesin gergaji digunakan untuk memotong baja hingga dimensi yang

diinginkan.
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 Mesin Skrap digunakan untuk membuat sambungan temu kampuh jenis V

(V-butt joint) dan mengurangi geometri pelat baja sesuai dengan standar

yang diinginkan.

 Spidol digunakan untuk penandaan spesimen yang akan dipotong.

 Mesin Amplas digunakan untuk menghaluskan permukaan spesimen uji

foto mikro.

 Kamera digunakan untuk mengambil gambar dari hasil uji foto mikro.

 Mesin Milling digunakan untuk membuat spesimen uji tarik.

d. Peralatan Pengujian

 Mesin uji tarik dan perlengkapannnyadigunakan untuk pengujian tarik.

 Mesin uji foto mikro (Mikroskop Optik) dan perlengkapannya digunakan

untuk melihat struktur mikro pada permukaan spesimen uji.

3.4 Prosedur Percobaan

a. Persiapan Spesimen Uji

Persiapan spesimen uji merupakan langkah awal dari penelitian ini. Ada

beberapa tahap dalam melakukan persiapan spesimen uji yakni pemilihan

material  yang akan digunakan dan pembuatan kampuh las.

 Pemilihan Material Spesimen Uji

Material yang digunakan pada penelitian ini adalah Aluminium paduan Al-

Mg 5052 dengan standar ASTME-8 yaitu dengan ketebalan 12 mm.

 Pemilihan Gas Pelindung dan Laju Alir Gas Pelindung
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Gas pelindung yang digunakan pada penelitian ini adalah gas argon dan

laju alir gas pelindung 12 L/menit dan 14 L/menit.

 Pemilihan Elektroda Las, Kecepatan dan Arus Pengelasan

Elektroda yang digunakan pada penelitian ini adalah elektroda jenis

tungsten murni (Pure Tungsten) dengan diameter 2,4 mm dan arus yang

digunakan pada penelitian ini adalah besar kuat arus listrik yaitu 70

Ampere, 90 Ampere.

 Pembuatan Kampuh Las

Jenis kampuh las yang digunakan dalam penelitian ini adalah sambungan

las tumpul alur V tunggal seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Dimensi Sambungan Las Tumpul dengan Alur V Tunggal

b. Proses Pengelasan

Dalam penelitian ini jenis las yang digunakan adalah gas tungsten arc

welding (GTAW) atau Tungsten inert gas (TIG). Mesin las yang digunakan

yaitu Thyristor TIG Krisbow KW14-147. Sebelum proses pengelasan dimulai,

logam induk yang sudah dibuat kampuh las tersebut harus dibersihkan dari

kotoran seperti debu, minyak, oli atau gemuk, karat, air dan lain sebagainya

untuk menghindari terjadinya cacat las. Selanjutnya aluminium dilas dengan

las tungsten inert gas (TIG) mengggunakan gas pelindung argon dengan
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prosedur dan cara pengelasan yang sesuai serta berdasarkan parameter-

parameter yang sudah ditentukan yaitu:

1. Pengelasan dengan laju alir gas pelindung (12 L/menit) dan arus 70

Ampere.

2. Pengelasan dengan laju alir gas pelindung(14 L/menit) dan arus 90

Ampere.

Untuk tipe serta diameter logam pengisi (filler metal) pada pengelasan ini

digunakan logam pengisi tipe ER 5356 dengan  diameter 2,4 mm.

c. Pembuatan Spesimen Uji

1. Spesimen uji tarik

Setelah proses pengelasan selesai dilakukan tahap selanjutnya adalah

pembuatan spesimen uji tarik yang sesuai dengan standar. Standar yang

digunakan untuk pengujian tarik ini adalah ASTM E-8. Pada gambar 3.2

ditunjukkan dimensi dari spesimen uji tarik.

Gambar 3.2 Spesimen Uji Tarik Standar ASTM E-8

L :200 mm R : 12,5 mm W : 12,5 mm

T : 12 mm C : 20 mm B : 50 mm
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2. Spesimen foto mikro

Untuk pembuatan spesimen uji foto mikro, spesimen diambil dari hasil uji

tarik yang telah diprediksi sebagai daerah las. Spesimen yang akan

dilakukan pengujian, dimasukkan ke dalam cetakan untuk dicetak dengan

campuran resin dan katalis kemudian dibentuk dudukan spesimen untuk

proses Grinder-Polisher. Selanjutnya permukaan spesimen yang akan

dilakukan uji foto mikro diamplas dengan mengunakan Grinder-polisher

sampai permukaan spesimen halus dan rata. Setelah benda uji cukup halus,

maka langkah selanjutnya adalah memoles dengan autosol. Pemolesan ini

bertujuan untuk menghilangkan goresan-goresan yang diakibatkan oleh

amplas agar didapatkan permukaan yang halus dan mengkilat, sehingga

struktur benda uji menjadi jelas. Pengamplasan pertama dilakukan secara

manual dengan kekasaran 500, 800, 1500 dan 2000.

d. Pengujian

Pengujian yang dilakukan adalah uji tarik dan uji foto mikro. Uji tarik

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan tarik dari spesimen uji.

Dan uji foto mikro dilakukan bertujuan untuk melihat struktur mikro atau

perubahan struktur mikro yang terjadi pada daerah las .

1. Uji tarik

Pengujian tarik yang dilakukan kepada spesimen uji harus sesuai

standar yang digunakan yaitu ASTM E-8. Pengujian ini dilakukan

dengan menggunakan universal testing machine yang dihubungkan
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langsung dengan plotter, sehingga dapat diperoleh grafik tegangan

(MPa) dan regangan (%) yang memberikan informasi data berupa

tegangan ultimate (σult) dan modulus elastisitas bahan (E). Pengujian

Tarik dilakukan dengan menyiapkan spesimen uji yang sudah dilas dan

dibentuk sesuai dengan standar ASTM E-8, kemudian spesimen uji

dipasang pada alat pencekam grep pada upper cross heat dan

mencekam pencekam agar spesimen tersebut tidak lepas. Langkah

selanjutnya adalah melakukan pengujian. Pada saat pengujian

berlangsung perhatikan perubahan besar beban hingga terdengar bunyi

suara atau melihat spesimen putus. Setelah didapat hasil pengujian,

spesimen tersebut dilepas dan dilakukan pengujian untuk spesimen

berikutnya hingga selesai.Uji tarik suatu material dapat dilakukan

dengan menggunakan Universal Testing Machine seperti yang

ditunjukkan pada gambar 3.3 Benda uji dijepitpada mesin uji tarik,

kemudian beban statik dinaikkan secara bertahap sampaispesimen

putus. Besarnya beban dan pertambahan panjang dihubungkanlangsung

dengan Plotter, sehingga diperoleh grafik tegangan (MPa) danregangan

(%) yang memberikan informasi data berupa tegangan luluh

(σys),tegangan Ultimate (σult), Modulus Elastisitas bahan (E),

ketangguhan dankeuletan spesimen yang diuji tarik  (Dowling, 1999).
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Gambar 3.3Mesin Uji Tarik (Universal Testing Machine)

Tabel 3.4 Contoh Tabel Data Kekuatan Tarik pada Gas Argon

Material

Variasi Pengelasan
Nomor

spesimen

Kekuatan
Tarik

Maksimum, σu
(MPa)

Rata-rata
Kekuatan

Tarik
(MPa)

Ket.Arus
Pengelasan
(Ampere)

Laju alir gas
pelindung

Aluminium
5052

70 12 L/menit
A1

A2

A3

Aluminium
5052

90 14 L/menit
B1

B2

B3
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2. Uji Foto Mikro

Setelah pembuatan spesimen uji foto mikro selesai dilakukan,

selanjutnya dilakukan pengambilan foto spesimen menggunakan

mikroskop optik dengan pembesaran sesuai yang diinginkan. Hal

tersebut dilakukan pada semua spesimen yang akan diuji hingga selesai.

e. Analisis

Dari pengujian tarik diperoleh data-data yang berupa nilai tegangan tarik

(tensilestrength), tegangan luluh (yield strength) dan perpanjangan

(elongation) serta grafik tegangan regangan. Data-data tersebut dapat

dianalisis dengan cara melihat hubungan tegangan tarik , tegangan luluh,

dan regangan yang terjadi pada spesimen uji berdasarkan variasi atau

parameter yang digunakan pada saat pengelasan. Data dari tiap-tiap

spesimen dirata-ratakan dan dimasukkan ke dalam tabel  data hasil uji tarik

untuk keperluan analisis. Sedangkan pada pengujian struktur mikro,

diperoleh data-data berupa hasil uji foto mikro yang kemudian dilakukan

analisa untuk mengetahui struktur mikro dan juga sifat mekaniknya.
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3.5 Diagram Alir Penelitian

Mulai

Persiapan spesimen dan peralatan

 Pemilihan material spesimen (Aluminium 5052)
 Gas pelindung Argon
 Pemotongan dan pembuatan kampuh las

Proses pengelasan TIG

 Pengelasan dengan menggunakan elektroda tungsten diameter 2,4 mm dan logam
pengisi tipe ER 5356 dengan diameter 2,4 mm.

 Pengelasan dengan laju alir gas pelindung (12 L/menit) dan arus 70 Ampere.
 Pengelasan dengan laju alir gas pelindung (14 L/menit) dan arus90 Ampere.

Studi literatur

Pembuatan spesimen uji

 Dimensi spesimen uji tarik sesuai standar ASTM E-8
 Pembuatan spesimen uji struktur mikro
 Pemotongan spesimen uji tarik

Pengujian spesimen

 Uji tarik
 Uji struktur mikro

Pengolahan Data Hasil Pengujian Dan Pembahasan

Kesimpulan dan saran

Selesai
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pengaruh variasi laju alir gas

pelindung pengelasan terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan tungsten inert gas

(TIG) pada Aluminium 5052 dapat diambil kesimpulan :

1. Semakin cepat proses las dengan arus yang tetap menghasilkan hasil

pengelasan yang kurang baik serta menghasilkan uji tarik dan yang kurang

baik. Semakin meningkatnya kuat arus listrik maka penetrasi filler semakin

bertambah. Semakin rendah laju alir gas pelindung dan arus pengelasan maka

ukuran butir pada area lasan, HAZ aluminium semakin mengecil.

2. Dari hasil pengelasan TIG variasi laju alir gas pelindung 12 L/menit dan 14

L/menit menggunakan kampuh V menghasilkan kekuatan tarik yang berbeda-

beda. Kekuatan tarik terbesar dihasilkan oleh pengelasan laju alir gas

pelindung 12 L/menit dengan nilai rata-rata tarik sebesar 61,75MPa.

Sedangakan kekuatan tarik terendah terdapat pada pengelasan laju alir gas

pelindung 14 L/menit dengan nilai rata-rata tarik sebesar 58,55MPa.
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B. Saran

Karena pada umunya paduan Al-Mg mempunyai sifat non heat tretable.

Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi pada pengelasan TIG

Aluminium 5052, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut seperti uji impact

dan kekerasan. Pada proses pengelasan ketersediaan perlengkapan las harus

sesuai. Karena pada saat pengelasan TIG Alumunium 5052 untuk mengurangi

cacat pengelasan sebaiknya memahami dasar-dasar pengelasan dan banyak

faktor yang harus diperhatikan seperti dari parameter pengelasan, jenis

tungsten, logam pengisi, jenis gas, arus dan kebersihan material agar hasil

lasan semakin baik.
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