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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH FORGING TIME PADA KEKUATAN TARIK
MENGGUNAKAN PENGELASAN GESEK MAGNESIUM AZ-31

BERBASIS PENGENDALI OTOMATIS

Oleh

ARMANDO PUTRA MANDALA SEMPAGA

Salah satu jenis teknologi las yang mendapat perhatian semakin meningkat yaitu
pengelasan gesek (friction welding). Pengelasan gesek merupakan teknologi yang
dapat digunakan hampir pada semua jenis logam, termasuk bahan-bahan yang
sangat sensitif terhadap kenaikan suhu seperti magnesium. Proses pengelasan
Friction welding dilakukan pada kondisi padat dengan memanfaatkan energi
panas yang timbul dari gesekan kedua bahan yang akan disambung. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa data kekuatan tarik hasil dari pengelasan gesek pada
sambungan magnesium AZ-31 terhadap variasi waktu tempaan (forging time)
yang sudah ditentukan dan mengetahui pengaruh waktu tempaan (forging time)
pada kekuatan sambungan pengelasan magnesium AZ-31 menggunakan alat
pengelasan gesek dengan pengendali penggerak motor otomatis. Parameter yang
digunakan kecepatan putar 1150 rpm, waktu gesek (friction time) 2 menit dan
variasi forging time 20 detik, 25 detik, dan 30 detik. Pengambilan data hasil
pengelasan gesek dilakukan dengan uji tarik dan didapatkan nilai kekuatan tarik
dari forging time 20 detik 35,528 Mpa dan 42,064 Mpa, forging time 25 detik
didapat hasil kekuatan tarik 65,207 Mpa dan 71,655 Mpa, dan pada forging time
30 detik didapat kekuatan tarik 138,069 Mpa dan 158,887 Mpa. Suhu yang
didapat dari pengelasan gesek ini berkisar antara 204°C sampai 233°C. Dari data
dan analisis kekuatan tarik yang diperoleh menunjukan bahwa, forging time
(waktu tempaan) dapat mempengaruhi kekuatan tarik dari sambungan las
magnesium dengan metode pengelasan gesek dimana didapat nilai kekuatan tarik
tertinggi pada waktu tempaan 30 detik.

Kata kunci: Magnesium AZ31, Friction welding, Forging Time, Kekuatan Tarik.



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FORGING TIME ON TENSILE
STRENGTH USING MAGNESIUM AZ-31 FRICTION WELDING BASED

ON AN AUTOMATIC CONTROLLER

By

ARMANDO PUTRA MANDALA SEMPAGA

One type of welding technology that is gaining increasing attention is friction
welding. Friction welding is a technology that can be used in almost all types of
metals, including materials that are very sensitive to rising temperatures such as
magnesium. Friction welding is carried out under solid conditions by utilizing
heat energy arising from the friction of the two materials to be joined. This study
aims to analyze the tensile strength data resulting from friction welding on the
AZ-31 magnesium junction against predetermined forging time variations and
determine the effect of forging time on the strength of the AZ-31 magnesium
welding connection using a friction welding device with automatic motor drive
controller. The parameters used are rotational speed of 1150 rpm, friction time of
2 minutes and forging time variations of 20 seconds, 25 seconds and 30 seconds.
Friction welding data retrieval data is done by tensile test and obtained tensile
strength values from forging time 20 seconds 35.528 MPa and 42.064 MPa, 25
seconds forging time obtained tensile strength results 65.207 MPa and 71, 655
MPa and at 30 seconds forging time tensile strength 138.069 Mpa and 158,887
Mpa. the temperature obtained from this friction welding ranges from 204°C to
233°C. From the data and analysis of the tensile strength obtained shows that,
forging time can affect the tensile strength of the magnesium welding connection
with the friction welding method in which the highest tensile strength value is
obtained at the forging time of 30 seconds.

Keywords: Magnesium AZ31, Friction Welding, Forging Time, Tensile Strength.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelasan adalah salah satu proses penyambungan dua atau lebih bahan

teknik, dengan atau tanpa proses pencairan logam dasarnya. Pengelasan

merupakan suatu proses penting di dalam dunia industri dan merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan industri itu sendiri,

karena memegang peranan yang sangat penting dalam rekayasa dan reparasi

produksi logam (Santoso, 2014).

Teknologi pengelasan saat ini telah banyak diterapkan secara luas dalam

berbagai aplikasi didunia industri mulai dari aplikasi sederhana hingga yang

rumit. Pembuatan tralis, peralatan rumah tangga, lemari besi, dan lainnya

adalah salah satu contoh pengaplikasian yang sederhana dari proses

pengelasan. Contoh penggunaan pengelasan pada konstruksi perkapalan

adalah pada haluan, lambung kapal, buritan kapal. Alat transportasi lain

serta konstruksi mesin merupakan contoh aplikasi yang lebih rumit.
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Magnesium merupakan salah satu jenis logam ringan yang memiliki sifat

yang diunggulkan, diantaranya memiliki kepadatan rendah, keuletan yang

baik, kekuatan menengah serta ketahanan korosi yang baik, selain itu

mangnesium dapat digunakan sebagai unsur pemadu untuk memperbaiki

sifat mekanik logam seperti alumunium. Material magnesium memang

memiliki banyak kelebihan akan tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu

sifat yang mudah terbakar pada suhu tinggi sehingga membuat bahan

tersebut sulit dilakukan proses pengelasan. Oleh sebab itu untuk mengatasi

kekurangan tersebut maka digunakanlah pengelasan gesek (friction

welding). Pengelasan gesek memiliki banyak keunggulan dibanding

pengelasan lainya karena tidak memerlukan fluks/selaput las, logam

pengisi/elektroda ataupun gas dalam proses pengelasannya, pengelasan

dalam kondisi padat dan tidak ada percikan api las ataupun asap yang

dihasilkan, sehingga tidak ada cacat solidifikasi yang terjadi seperti gas

porositas, segregasi atau inklusi terak serta dapat menyambung dua bahan

logam yang berbeda (dissimilar) (Iswar dan Syam, 2012).

Friction welding adalah salah satu metode pengelasan yang telah

diketemukan dan dikembangkan oleh salah seorang ahli mesin dari Uni

Sovyet, AL Chudikov pada tahun 1950. Dalam penelitian tersebut, hasil

pengamatannya mengemukakan tentang sebuah teori dimana tenaga

mekanik dapat diubah menjadi energi panas. Tenaga mekanik yang

dihasilkan berubah menjadi panas akibat gesekan-gesekan yang terjadi pada

bagian-bagian mesin yang bergerak dan menimbulkan banyak kerugian
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serta mengurangi efisiensi dari mesin. Penelitian tersebut menyimpulkan

bahwa dari proses tersebut mestinya bisa dipakai pada proses pengelasan.

Setelah melalui percobaan dan penelitian dia berhasil mengelas dengan

memanfaatkan panas yang terjadi akibat gesekan dua buah material. Untuk

mendapatkan panas yang lebih tinggi, benda yang dilas tidak hanya diputar,

tetapi juga diberikan tekanan satu terhadap material yang lain. Tekanan juga

berfungsi untuk mempercepat proses fusion. Cara ini disebut dengan

pengelasan gesek (Friction Welding). Pengelasan gesek (friction welding)

adalah salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan penyambungan

logam yang sulit dilakukan dengan fusion welding (pengelasan cair)

(Ardianto, 2015).

Salah satu jenis teknologi las yang sedang mendapat perhatian semakin

meningkat yaitu pengelasan gesek (friction welding). Pengelasan gesek

merupakan teknologi yang dapat digunakan hampir pada semua jenis logam,

termasuk bahan- bahan yang sangat sensitif terhadap kenaikan suhu seperti

magnesium. Penelitian tentang Friction Welding masih dapat

dikembangkan, seperti variasi benda kerja, variasi suhu pemanasan awal,

perbaikan teknik pengelasan dan perbaikan material tool baru untuk dapat

memperpanjang umur pakai tool. Metode ini menghasilkan daerah Thermo

Mechanically Affected Zone (TMAZ) yang lebih kecil dibandingkan dengan

pengelasan busur nyala. Pengelasan ini berhasil menekan biaya proses

pengelasan menjadi lebih efisien karena pengelasan hanya membutuhkan

input energi yang rendah dan tidak menggunakan filler metal. Kualitas hasil



4

dari pengelasan gesek memiliki permukaan yang lebih halus dan rata dari

hasil pengelasan tradisional lainnya, lebih kuat dan tidak ada pori-pori yang

timbul. Proses ini juga lebih ramah terhadap lingkungan sekitar karena tidak

ada uap atau percikan api dan tidak ada silauan busur nyala pada daerah

fusion. Hasil dari pengelasan dengan menggunakan busur nyala atau gas

terutama pengelasan dissimilar metal atau dua buah material yang berbeda

terdapat beberapa kerugian seperti retak dan terjadi cacat pengelasan, juga

hasil penyambungan yang kurang sempurna.

Penelitian tentang pengelasan gesek sudah banyak dilakukan, seperti

penelitian sebelumnya yang dilakukan Adi Saputra. Penelitian tersebut

dapat disimpulkan bahwa hasil dari gambar termografi yang didapatkan

menunjukan bahwa semakin tinggi suhu pengelasan (mendekati titik luluh)

maka semakin baik sambungan las yang dihasilkan. Pada daerah pengelasan

parameter kecepantan putar 1150 rpm, suhu pengelasan rata-rata dari 188ºC

(pada daerah las) hingga 149ºC (Heat Affeted Zone / HAZ) dengan kekuatan

tarik sebesar 31,054 MPa dengan waktu gesek selama 2 menit, sedangkan

pada parameter kecepatan putar 1750 rpm, suhu pengelasan rata-rata dari

475ºC (weldzone) hingga 371ºC (HAZ) dengan kekuatan tarik 45.451 MPa

dengan waktu gesek selama 2 menit (Adi, 2017).

Melihat dari parameter yang digunakan pada penelitian sebelumnya yang

memvariasikan kecepatan putar dan mengabaikan waktu tempaan (forging

time), sedangkan parameter friction welding adalah waktu gesekan  (friction
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time), tekanan gesekan, tekanan tempa (forging), kecepatan putar, dan

waktu tempaan (forging time) yang masih dapat di variasikan untuk

mendapatkan hasil sambungan lasan yang lebih baik dan kuat dari penelitian

sebelumnya.

Melihat dari penelitian sebelumnya dan parameter dari pengelasan gesek

tersebut, maka penelitian kali ini mengambil variasi waktu tempaan (forging

time). Karena penelitian tentang pengelasan gesek masih dapat

dikembangkan dan divariasikan dari penelitian–penelitian sebelumnya yang

menganalisa parameter–parameter las gesek. Oleh sebab itu dilakukanlah

penelitian tentang pengelasan dengan menggunakan metode pengelasan

gesek untuk menyambung magnesium dengan memvariasikan forging time,

dengan judul : “ANALISIS PENGARUH FORGING TIME PADA

KEKUATAN TARIK MENGGUNAKAN PENGELASAN GESEK

MAGNESIUM AZ-31 BERBASIS PENGENDALI OTOMATIS”. Dengan

adanya penelitian ini diharapkan akan di ketahui kekuatan sambungan las

pada magnesium dan struktur makro pada magnesium.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa data kekuatan tarik hasil dari pengelasan gesek pada

sambungan magnesium AZ-31 terhadap variasi waktu tempaan (forging



6

time) yang sudah ditentukan, menggunakan alat pengelasan gesek

dengan pengendali penggerak motor otomatis.

2. Mengetahui pengaruh waktu tempaan (forging time) pada kekuatan

sambungan pengelasan magnesium AZ-31 menggunakan alat

pengelasan gesek dengan pengendali penggerak motor otomatis.

1.3. Batasan Masalah

Adapun lingkup bahasan dari penelitian saya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pengelasan gesek dilakukan dengan mempertimbangkan

spesifikasi dari mesin bubut yaitu rentang kecepatan spindle, dimana

diatas kecepatan 1150 rpm alat pengelasan gesek tidak mampu menahan

getaran.

2. Gerakan benda yang di cekam pada alat pengelas hanya gerakan translasi

sedangkan puturan mengikuti dari putaran spindel.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan lingkup penelitian, dan

sistematika penulisan.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II dipaparkan mengenai magnesium, pemanfaatan magnesium,

pengelasan, daerah pengelasan, cacat pada las, pengelasan magnesium,

daerah pengelasan gesek, kelebihan dan kekurangan pengelasan gesek, dan

parameter pengelasan gesek.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi tentang tempat dan waktu penelitian, alur penelitian, alat dan

bahan, pelaksanaan penelitian, pengujian kualitas lasan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV berisikan Hasil pengujian, analisis uji tarik, dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V berisikan simpulan dan saran.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Magnesium

Magnesium merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang

memiliki simbol Mg dalam tabel periodik dengan nomor atom 12 serta berat

atom 24,31. Magnesium adalah elemen terbanyak kedelapan yang membentuk

2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air

laut. Magnesium merupakan salah satu jenis logam ringan dengan karakteristik

sama dengan aluminium tetapi magnesium memiliki titik cair yang lebih rendah

dari pada aluminium.

Sebagai bahan logam magnesium mempunyai peran yang cukup penting

sebagai implan biomaterial dan mengganti jaringan tulang yang telah rusak,

juga dapat digunakan sebagai fotografi, flares, pyrotechnics, dan termasuk

incendiary bombs. Magnesium sepertiga lebih ringan dari pada aluminium dan

dalam campuran logam, digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat dan

missile. Logam ini dapat memperbaiki karakter mekanik, fabrikasi dan las

aluminium ketika digunakan sebagai alloying agent. Magnesium juga

digunakan sebagai agen pereduksi dalam produksi uranium murni dan logam-
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logam lain dari garam-garamnya. Hidroksida (milk of magnesia), klorida, sulfat

(Epsom salts) dan sitrat digunakan dalam dunia kedokteran. Magnesium

merupakan kation terbanyak ke empat di dalam tubuh dan kation terbanyak

kedua di dalam intraseluler dibawah potasium. Magnesium (Mg) mempunyai

peranan yang cukup penting  dalam struktur dan fungsi tubuh manusia. Tubuh

manusia dewasa mengandung kira-kira 25 gram magnesium. Total magnesium

dalam tubuh laki-laki dewasa diperkirakan 1 mol (24 g) (Buldum et al, 2011).

Gambar 1. Diagram Phase Magnesium (Bannour et al)

Pada gambar 1 menunjukan diagram phase dari magnesium dan campuran

aluminium, dimana pada diagram tersebut menunjukan temperature magnesium

mengalami pengkristalisasi adalah  437°C sampai dengan 450°C tergantung
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dari persentase padauan magnesium itu sendiri. Berbagai macam paduan

magnesium mempunyai sifat mampu cor, mampu bentuk, dan memiliki

karakteristik permesinan yang baik. Magnesium bersifat reaktif terhadap

oksigen dan atau zat lain (pyrophpric), terdapat resiko/bahaya kebakaran, dan

tindakan pencegahan yang harus diambil ketika proses permesinan, grinding,

atau pengecoran pasir magnesium. Meskipun demikian produk yang terbuat

dari magnesium dan paduannnya tidak menimbulkan bahaya kebakaran selama

penggunaannya normal. Sifat-sifat mekanik magnesium antara lain memiliki

kekuatan tarik yang sangat rendah. Oleh karena itu magnesium murni tidak

dibuat dalam teknik. Paduan magnesium memiliki sifat-sifat mekanik yang

lebih baik serta banyak digunakan unsur-unsur paduan dasar magnesium adalah

aluminium, seng dan mangan (Surya, 2008).

Adapun kelebihan dari magnesium itu sendiri adalah sebagai berikut:

 Paduan magnesium memiliki masa jenis terendah dibanding material

struktur lain.

 Mampu cor yang baik sehingga cocok untuk dilakukan pengecoran

bertekanan tinggi.

 Memiliki sifat yang ringan dan lunak, maka paduan magnesium dapat

dilakukan proses pemesinan pada kecepatan tinggi.

 Memiliki sifat mekanik yang lebih baik, tahan terhadap penuaan, sifat

konduktor listrik dan panas yang lebih baik dan juga dapat didaur ulang.
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Dibalik semua kelebihan yang dimiliki oleh magnesium, tidak terlepas pula dari

kekurangannya, yaitu:

 Modulus elastisitas rendah yang membuat magnesium lebih elastis.

 Terbatasnya ketahanan mulur, ketahanan mulur adalah perubahan bentuk

material fungsi terhadap waktu jika material tersebut diberikan beban.

 Terbatasnya kekuatan pada suhu tinggi.

 Reaktif pada beberapa senyawa, karena magnesium reaktif pada senyawa

tertentu terdapat resiko/bahaya kebakaran.

2.2. Pemanfaatan Magnesium

Magnesium semakin diminati, hal ini bisa saja dikarenakan oleh karakteristik

magnesium yang ringan namun juga tetap memiliki ketangguhan spesifik tinggi

dan kekakuan. Magnesium sendiri mempunyai sifat mampu pemesinan, mampu

cor dan juga mampu las yang baik. Karena sifatnya yang ringan dan daya tahan

yang baik serta memiliki umur yang panjang, penggunaan magnesium semakin

meningkat seiring perkembangan industri. Terutama pada industri otomotif

yang memerlukan material komponen mesin yang mampu bentuk, namun tetap

memiliki ketangguahan spesifik yang tinggi. Pengurangan beban kendaraan

dapat mengurangi konsumsi bahan bakar (Blawert and Keiner, 2004).
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Magnesium paduan cor yang dibentuk dengan cetakan pasir (Sand-Cast)

banyak digunakan dalam pembuatan block-block engine pada motor bakar,

sedangkan magnesium yang dibentuk dengan Pressure Die-Casting banyak

digunanakan dalam pembuatan peralatan rumah tangga dan kelengkapan

kantor. Magnesium cor tempa dibentuk dengan cara extrusi dan digunakan

sebagai trap dan relling tangga. Magnesium paduan juga digunakan dalam

teknologi nuklir sebagai tabung uranium dimana magnesium sangat rendah

dalam penyerapan neutron pada penampang lintang (Surya, 2008).

2.3. Pengelasan

Pengelasan adalah proses penyambungan dua buah logam dengan jalan

pemanasan dan pelelehan logam dasar, dimana kedua ujung logam yang akan

disambung dipanaskan hingga titik leburnya dengan busur nyala pada pada

teknik pengelasan lain, dapat juga dihasilkan panas dari gesekan kedua

permukaan logam dasar las, sebagai mana melalui proses pengelasan tanpa

pencairan. Sehingga, secara umum proses penyambungan logam dengan

teknologi las, dapat dilakukan dengan pelelehan atau tanpa pelelehan logam

dasar (Base Metal, BM). Dalam hal pengelasan dengan pelelehan BM,

umumnya diperlakukan logam pengisi (FM), sementara untuk proses las tempa

pelelehan tidak diperlukan (Satoto, 2002).
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2.4. Daerah Pengelasan Fusion

Daerah pengelasan adalah daerah yang terkena pengaruh panas pada saat

pengelasan. Pengaruh panas tersebut menyebabkan perubahan struktur mikro,

sifat mekanik pada daerah daerah tertentu. Daerah pengelasan dibagi menjadi 4

yaitu: logam lasan, garis gabungan, daerah HAZ, dan logam induk.

Gambar 2. Daerah pengelasan fusi. (Wiryosumarto dan Okumura,2004)

Daerah-daerah pengelasan terdiri dari empat bagian (Wiryosumarto dan

Okumura,2004) :

1. Logam lasan (weld metal), yaitu daerah endapan las (weld deposit)

logam disaat melakukan pengelasan mencair dan kemudian membeku.

Endapan las (weld deposit) ini merupakan logam pengisi (filler metal) yang

telah mencair.

2. Garis gabungan (fusion line), merupakan garis diantara logam lasan dan

daerah yang terkena panas (HAZ) yang bisa dilihat dengan menguji hasil

penampang las. Daerah ini merupakan daerah batas bagian cair dan padat

dari sambungan lasan.
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3. HAZ (Heat Affected Zone), yaitu merupakan daerah yang terkena

pengaruh panas yang dilakukan selama pengelasan mengalami pemanasan

dan pendinginan dengan cepat.

4. Logam induk (parent metal), adalah bagian logam lasan yang tidak

terkena pengaruh panas karena proses pengelasan dan temperatur yang

disebabkan saat pengelasan tidak menimbulkan terjadinya perubahan

struktur dan sifat dari logam induk tersebut. Hal ini disebabkan karena

temperatur yang terjadi pada logam induk belum mencapai temperatur

kritis.

2.5. Cacat Pada Las

Teknik dan prosedur pengelasan yang tidak baik menimbulkan cacat pada hasil

pengelasan yang menyebabkan diskontinuitas dalam las. Cacat yang sering

dijumpai yaitu (Salmon and Johnson, 1990):

2.5.1. Peleburan tidak sempurna

Terjadi karena logam dasar (induk) dan logam las yang berdekatan tidak

melebur bersama secara menyeluruh. Ini dapat terjadi jika permukaan

yang akan disambung tidak dibersihkan dengan baik dan dilapisi

kotoran, terak, oksida, atau bahan lainnya. Penyebab lain dari cacat ini

adalah pemakaian peralatan las yang arus listriknya tidak memadai,

sehingga logam dasar tidak mencapai titik lebur sempurna. Laju
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pengelasan yang terlalu cepat juga dapat menimbulkan pengaruh yang

sama.

2.5.2. Penetrasi kampuh yang tidak memadai

Penetrasi kampuh yang tidak memadai adalah keadaan di mana

kedalaman las kurang dari tinggi alur yang ditetapkan. Cacat ini,

terutama berkaitan dengan las tumpul, terjadi akibat perencanaan alur

yang tidak sesuai dengan proses pengelasan yang dipilih, elektroda yang

terlalu besar, arus listrik yang tidak memadai, atau laju pengelasan yang

terlalu cepat.

2.5.3. Retak

Retak adalah terjadi pecah pada logam alas, baik searah ataupun

transversa terhadap garis las, yang ditimbulkan oleh tegangan

internal. Retak merupakan cacat las yang paling berbahaya. Namun,

retak halus (retak mikro atau mikrofissures) umumnya tidak mempunyai

pengaruh yang berbahaya.
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Gambar 3. Cacat las yang mungkin terjadi

(Salmon and Johnson, 1990)

Retak kadang-kadang terbentuk ketika las mulai memadat dan

umumnya diakibatkan oleh unsur-unsur yang getas (besi ataupun elemen

paduan) yang terbentuk sepanjang serat pembatas. Pemanasan yang

merata dan pendinginan yang lebih lambat akan mencegah

pembentukan retak.
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2.6. Pengelasan Magnesium

Teknologi pengelasan merupakan salah satu jenis teknologi untuk

penyambungan logam yang telah dipakai selama puluhan tahun dan telah

digunakan secara luas dalam konstruksi permesinan dan kehidupan sehari-hari.

Luasnya penggunaan teknologi ini dikarenakan memberikan fleksibilitas yang

tinggi dalam desain serta biaya yang relatif murah. Untuk memperoleh

sambungan logam hasil pengelasan yang sesuai dengan tujuan serta memiliki

sifat mekanik yang sesuai dengan konstruksi yang direncakan, diperlukan

beberapa parameter yang digunakan dalam proses pengelasan.

Proses pengelasan magnesium dibagi dalam dua kategori utama, yaitu

pengelasan lebur dan pengelasan padat. Pengelasan lebur menggunakan panas

untuk melebur permukaan yang akan disambung, beberapa operasi

menggunakan logam pengisi dan yang lain tanpa logam pengisi. Pengelasan

padat proses penyambungannya menggunakan panas dan atau/tekanan, tetapi

tidak terjadi peleburan pada logam dasar dan tanpa penambahan logam pengisi

contohnya friction welding. Dalam pengelasan lebur magnesium dan

paduannya, pada umumnya menggunakan proses seperti las TIG (tunsgten inert

gas) maupun las MIG (metal inert gas) (Wiryosumarto dan Okumura, 2004).
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2.6.1. Pengelasan Padat

Pengelasan padat adalah pengelasan yang proses penyambungannya

menggunakan panas dan/atau tekanan, tetapi tidak terjadi peleburan

pada logam dasar dan tanpa penambahan logam pengisi. Bahan

magnesium yang mememiliki sifat mudah terbakar membuat bahan

tersebut sulit dilas menggunakan las cair. Untuk mengatasi hal tersebut

dapat menggunakan jenis pengelasan padat seperti pengelasan friction

stir welding atau pengelasan friction welding tergantung bentuk bahan

dan posisi sambungan yang diinginkan. Berikut adalah jenis-jenis

pengelasan padat pada magnesium :

a. Friction Stir Welding

Pengelasan friction stir welding adalah suatu teknolagi pengelasan

yang merupakan proses solid state joining yang bisa digunakan untuk

menyambung material yang berbeda. Pada proses pengelasan FSW

material yang dilas tidak benar-benar mencair pada saat proses

berlangsung (tempeartur kerjanya tidak melewati titik lebur benda

kerja) sehingga pengelasan FSW termasuk unconsumable solid state

joining (Rahayu, 2012).

Friction stir welding (FSW) adalah sebuah metode pengelasan yang

memanfaatkan gesekan dari benda kerja yang berputar (tool) dengan
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benda kerja lain yang diam sehingga menimbulkan panas yang

mampu melelehkan benda kerja yang diam tersebut dan akhirnya

tersambung menjadi satu (Wijayanto, 2012).

.

Gambar 4. Skema proses friction stir welding

(Sumber: Izumi, 2013)

Gesekan panas (frictional heat) pada FSW dihasilkan oleh gesekan

antara probe dan shoulder dari welding tool dengan material benda

kerja. Panas ini bersama dengan panas yang dihasilkan dari proses

mechanical mixing akan menyebabkan material yang yang diaduk

akan melunak tanpa melewati titik leburnya (melting point). Hal

inilah yang memungkinkan tool pengelasan bisa bergerak sepanjang

jalur pengelasan. Ketika pin welding tool bergerak sepanjang jalur

pengelasan, permukaan depan pin akan memberikan gaya dorong

plastis terhadap material kearah belakang pin sambil memberikan

gaya tempa yang kuat untuk mengkonsolidasikan logam las. Pada
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umumnya pengelasan friction stir welding digunakan pada bahan

yang memiliki permukaan datar seperti plat namun pada penelitian

ini bahan yang digunakan berbentuk pejal, oleh karena itu penelitian

ini menggunakan metode pengelasan friction welding (Rahayu,

2012).

b. Rotary Friction Welding

Pengelasan gesek (friction welding) merupakan salah satu solusi

dalam memecahkan permasalahan penyambungan logam yang sulit

dilakukan dengan fusion welding (pengelasan cair) yang salah

satunya adalah logam magnesium. Pada pengelasan gesek (friction

welding) proses penyambungan logamnya tanpa pencairan (solid

state proses) yang mana proses pengelasan terjadi sebagai akibat

penggabungan antara laju putaran salah stu benda kerja yang

berputar. Gesekan yang diakibatkan oleh pertemuan kedua benda

kerja tersebut akan menghasilkan panas yang dapat melumerkan

kedua ujung benda kerja yang bergesekan sehingga mampu melumer

dan akhirnya terjadi proses penyambungan. Pada pengelasan gesek

(friction welding) terjadi beberapa fenomenafisik seperti perubahan

panas akibat gesekan deformasiplastis dan sebagainya. Adapun

parameter penting dalam proses pengelasan gesek (friction welding)

meliputi friction time, rotational speed, dan friction pressure.
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Parameter-parameter yang ditunjukkan diatas akan berpengaruh

terhadap sifat mekanik hasil sambungan las gesek (Purnomo, 2012).

Metode las gesek yang memanfaatkan gesekan langsung antara dua

permukaan benda kerja yang akan dilas. Proses penyambungan

friction welding terjadi pada kondisi pada padat (solid state joining),

kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk pengelasan mangnesium yang

mempunyai kekurangan yaitu sifat mudah terbakar pada suhu tinggi.

Mekanisme friction welding ditunjukkan pada Gambar 5.

1) Terdapat dua bagian benda kerja, salah satu benda kerja berputar

relatif dengan kecepatan tertentu terhadap benda kerja yang

lainnya dimana benda kerja yang satunya memberikan tekanan.

2) Gesekan antara kedua permukaan akan menghasilkan panas yang

akan melelehkan ujung permukaan benda kerja.

3) Tekanan terus diberikan hingga lelehan kedua permukaan

menyatu dan membentuk sambungan.

4) Jika kedua permukaan telah menyatu, putaran dihentikan dan pada

sisi tekan diberikan tekanan tambahan untuk mengasilkan

sambungan yang sempurna.
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Gambar 5. Prinsip kerja rotary friction welding

(http://www.theweldingmaster.com/friction-welding/)

c. Linier Friction Welding

Linier Friction Welding adalah suatu metode dimana chuck bergerak

berosilasi lateral bukannya berputar. Kecepatan jauh lebih rendah

pada umumnya, linier friction welding membutuhkan mesin lebih

kompleks dari pada rotary friction welding, namun memiliki

keuntungan bahwa bagian bentuk apapun dapat bergabung.
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2.7. Daerah Pengelasan Gesek

Gambar 6. Daerah las gesek (Purnomo, 2016)

.

Pengelasan gesek masuk kedalam pengelasan non-fusion. Berdasarkan daerah

pada pengelasan gesek di bagi menjadi 3 daerah pengelasan yaitu :

1) Daerah inti atau yang berwarna merah adalah daerah utama pengelasan yang

mengalami pembekuan. Struktur mikro di logam las dicirikan dengan

adanya struktur berbutir panjang (columnar grains).

2) Heat Affacted Zone (HAZ) adalah daerah yang mengalami

perubahan struktur mikro dan sifat-sifat mekanismenya akibat pengaruh dari

panas yang dihasilkan pada derah inti. Daerah HAZ merupakan daerah

palingkritis dari sambungan las, karena selain berubah strukturnya juga

terjadi perubahan sifat pada daerah tersebut.

3) Logam Induk adalah daerah dimana panas dan suhu pengelasan tidak

menyebabkan perubahan struktur mikro dan sifat mekanik.

4) Flash adalah lelehan yang keluar dari pusat bidang gesekan dan tempaan.
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2.8. Kelebihan dan Kekurangan Pengelasan Gesek

Adapun Kelebihan dan kekurangan dari Friction Welding adalah sebagai

berikut:

2.8.1. Kelebihan pengelasan friction welding

Kelebihan menggunakan proses penyambungan dengan las friction

welding antara lain :

 Kebersihan permukaan sambungan tidak diperlukan, karena selama

proses friction permukaan akan terkelupas dan terdeformasi kebagian

luar.

 Tidak memerlukan logam pengisi, pelindung fluks dan gas pelindung

selama proses

 Tidak terdapat cacat akibat fenomena pencairan dan pembekuan.

 Dimungkinkan untuk menyambung dua material logam yang

berbeda.

 Ongkos pengerjaan lebih ringan.

2.8.2. Kekurangan pengelasan friction welding

Namun dalam proses pengelasan friction welding memiliki keterbatasan

yaitu ;

 Benda yang disambung harus simetris
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 Proses umunya terbatas pada permukaan plat dan bentuk batang

bulat.

 Salah satu material yang disambung harus memiliki sifat mampu

dideformasi secara plastis (Tiwan dan Ardian, 2005).

2.9. Parameter Pengelasan Gesek

Kualitas hasil pengelasan friction welding sangat tergantung pada parameter

proses pengelasan. Parameter pengelasan meliputi: waktu  gesekan,  tekanan

gesekan,  waktu  tempa,  tekanan  tempa  dan  kecepatan putar (Spindler, 1994).

Keberhasilan friction welding dipengaruhi oleh 5 faktor, yang berhubungan

dengan sifat material dan kondisi kerja. Adapun kelima faktor tersebut yaitu:

•  Kecepatan relatif antar permukaan.

•  Tekanan yang dikenakan.

•  Temperatur yang terbentuk pada permukaan.

•  Sifat bulk dari material.

•  Kondisi permukaan dan kehadiran lapisan tipis pada permukaan.

Ketiga faktor yang pertama berhubungan dengan kondisi proses pelaksanaan

friction welding. Sedangkan dua faktor yang terakhir tergantung dari sifat

material logam yang disambung. Selama proses friction welding timbulnya
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panas dipermukaan dikontrol oleh kecepatan relatif antar permukaan, tekanan

yang dikenakan dan lamanya penekanan. Kondisi temperatur permukaan

merupakan parameter yang kritis untuk menghasilkan sambungan yang baik.

Dan hal tersebut tergantung dari kondisi proses dan material yang disambung.

Sifat bulk material dan kondisi permukaan memperngaruhi karakteristik gaya

gesek dan tekan dari material yang disambung (Tiwan dan Ardian, 2005).

Gambar 7. Parameter las gesek. (Sahin, 2008).

Gambar 2.7 menunjukan parameter pengelasan gesek, menyoroti langkah-

langkah proses utama menjadi umpan aksial (s), gaya aksial (Fa), torsi (T), dan

putaran (n). prosedur pertama menggunakan energi dari putaran untuk

menghasilkan gesekan, dimana selama proses penggesekan terus didorong.

Mengenai bentuk paling sederhana dari kontrol proses adalah gaya dorong,

yang berarti bahwa kecepatan putar dan gaya aksial diberikan bergantung waktu
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yang diinginkan, lalu torsi dan umpan ditentukan oleh fisika las. Selama proses

itu di bedakan antara tahap penggesekan (rubbing) proses I-II dan tahap

penempaan (forging) proses II-III seperti yang di tunjukan pada gambar 8.

parameter pengelasan gesek adalah gaya gesek, penempaan, waktu gesekan,

kecepatan putar. Untuk mengoptimalkan parameter-parameter tersebut dan

mengendalikan prosesnya tidak dapat dihindari untuk memahami fenomena

fisik dari proses tersebut. Model-model yang ditemukan dalam literatur

umumnya dapat dibagi dalam termal murni dan termal termokopel. Perwakilan

dari kelompok pertama lebih focus pada prediksi suhu dalam las gesek,

sedangkan pendekatan yang digabungkan secara mekanis dapat dikatagorikan

dalam model computational solid mechanics (CSM) dan computational fluid

dy-model namics (CFD) (Schmicker et al., 2015).

Gambar 8. Parameter pengelasan gesek (Schmicker et al., 2015)



III. METODE PENELITIAN

Tugas akhir ini dilakukan untuk menganalisa hasil pengelasan gesek dari alat

yang di rancang oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakana metode

perancangan pembuatan otomasi dan pengujian merancang sistem kerja motor

listrik untuk menggerakan quill tailstock maju-mundur dan menggunakan

mikrokontroler sebagai sistem kendali pada sensor yang akan digunakan  agar

dapat mengolah data yang di hasilkan oleh sensor sehingga menjadi angka dan

dapat di analisa hasil proses pengelasannya (friction welding) oleh komputer.

Secara rinci metode yang akan dilakukan dalam melaksanakan tugas akhir ini

dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan penelitian tugas akhir yaitu sebagai

berikut :

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dibeberapa tempat, yaitu sebagai

berikut:

a. Pembuatan specimen dan pengelasan dilakukan di Lab. Produksi

Universitas Lampung, Bandar Lampung.
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b. Pengujian Tarik dilakukan di Lab. Material Universitas

Lampung, Bandar Lampung.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai Agustus

2019.

3.2. Alur Penelitian

Adapun urutan langkah dalam proses penelitian yang akan dilakukan dalam

penelitian ini di jabarkan dalam bentuk flowchart pada gambar 9.
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Gambar 9. Diagram Alir

Analisa dan Pembahasan

Selesai

Kesimpulan

Persiapan Peralatan Pengelasan

Proses Pengelasan

Mulai

Persiapan Spesimen

Study Literatur

Pembuatan Spesimen

Data Hasil

Uji Tarik

Persiapan Uji Material
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3.3. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Magnesium dan Paduan Magnesium

Gambar 10. Material Magnesium AZ31

(Panjang 100 mm, Diameter 20 mm)

Magnesium adalah unsur kesembilan paling melimpah di alam

semesta. Magnesium diproduksi dalam peduan bintang besar dari

penambahan sekuensial tiga inti helium ke inti karbon yang di tunjukan

pada gambar 10.

Tabel 1. Komposisi dan Sifat Mekanik Magnesium AZ31
(Wiryosumarto dan Okumura, 2004).

Kode
Paduan

Komposisi Kimia
(%)

Berat
Jenis

(Kg/mm2)
Perlakuan

Sifat Mekanik

Kekuatan
Terjamin

(Mpa)

Kekuatan
Tarik

(Mpa)

Perpanjangan
(%)

AZ31
Al Mn Zn

1,77
Anil 147,099 254,972 21

3,0 0,3 1,0 Keras
Regang 215,746 294,199 15
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2. Mesin Bubut

Spesifikasi mesin bubut

Merk : PINACHO MOTOR

Type : S-90/200 Main Motor Power : 4 Kw

Penyerahan : 22-8-2000 Pump Motor Power :0.06 Kw

Buatan : SPAIN, JULY 1999

SPESIFIKASI

Central High : 200 mm

Central Distance : 750 – 1150 mm

Swing Over Bed : 400 mm

Swing Over Grap : 600 mm

Swing Over Carrriage : 370 mm

Swing Cross Slide : 210 mm

Bed width : 300 mm

Gambar 11. Mesin Bubut
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3. Alat Las Gesek

Alat las gesek yang digunakan adalah alat las gesek dengen penggerak

motor maju mundur berbasis pengendali otomatis.

Gambar 12. Alat Las Gesek

4. Mesin uji tarik

Untuk mengetahui kekuatan tarik dari sambungan lasan, spesimen di uji

dengan mesin uji tarik MTS Landmark berkapasitas 100 KN.

Gambar 13. mesin uji tarik
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SPESIFIKASI

Merk : MTS Landmark

Kapasitas : 100 kN

Tipe : U PD 10

Tahun : 2015

Memiliki tiga skala pengukuran beban:

A = 0 s/d 20 kN

A+B = 0 s/d 50 kN

A+B+C = 0 s/d 100 k

5. Kamera Thermal

Gambar 14. Kamera Thermal Flir One Pro-Series

Spesifikasi :

Tipe : Flir One Pro-Series

Resolusi Thermal : 19.200 pixels 4x

Sesitivitas Thermal : 70 Mk

Maximum temperature : 400°C (752°F)
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3.4. Pelaksanaan Penelitian

Proses pengelasan degan metode pengelasan gesek dilakukan di

Laboratorium Produksi Universitas Lampung, Bandar Lampung dimana

parameter pengerjaannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Parameter percobaan pengelasan gesek

No. D
(mm) L (mm) N (rpm) waktu

(menit)

Forging
time

(detik)

Tekanan
(Kg)

Temperatur
(°C)

1
15 100 1150 2

20
2 25
3 30

Tabel 2. memunjukkan parameter yang digunakan dalam eksperimen
pengelasan gesek, diameter benda uji (D), Panjang benda uji (L), kecepatan
putar spindle (N), waktu penggesekan (t), forging time (Ft), tekanan (P),
temperature (T).

Adapun tahapan pengerjaan pengelasan adalah sebagai berikut:

a) Menyiapkan benda uji untuk pengelasan, Panjang 100 mm dan diameter

20 mm.

b) Prosedur Pengelasan:

1. Mempersiapkan terlebih dahulu kamera termal, alat friction welding,

dan seperangkat elektronika alat friction welding.

2. Meletakan alat friction welding keatas meja mesin bubut dan

pastikan rel mesin bubut dalam keadan bersih.

3. Mengatur jarak pada alat ke spindle yang diperlukan dalam

pengelasan.
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4. Mengunci dudukan alat yang terletak dibagian depan dan belakang

alat.

5. Mengkalibrasi sensor tekan alat terdapat didalam chuck.

6. Memasang seperangkat chuck pada dudukan pada alat.

7. Memasang seperangkat elektronika alat dibagian belakang dan

mencolokan ke daya listrik.

8. Menyambungkan kebel dinamo dan sensor kabel power supply.

9. Mengkalibrasi ketinggian alat dengan spindle mesin bubut.

10. Memasang benda kerja yang akan di uji, pastikan terkunci dengan

kuat dan pastikan kembali benda kerja dalam keadaan sejajar.

11. Mengatur kecepatan spindle mesin bubut yang akan dibutuhkan.

12. Mendekatkan benda kerja yang akan diuji hingga menempel.

13. Menghidupkan spindle mesin bubut.

14. Menghidupkan elektronika alat.

15. Menunggu beberapa saat benda mengalami gesekan hingga

mengalami cair pada permukaannya.

16. Mencatat peningkatan suhu yang terjadi dengan kamera termal.

17. Menekan tombol push bottom kedepan hingga benda kerja

tersambung.

18. Matikan spindle mesin bubut setelah selesai.

19. Menekan tombol push button kedepan untuk mematikan kerja motor

dan mencatat hasil tekanan yang terjadi saat pengujian di LCD

elektronika.

20. Melepaskan benda kerja dari spindle.
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21. Menekan tombol push button mundur pada elektronika untuk

menarik benda kerja mundur dan mengembalikan keposisi awal.

22. Menekan tombol push bottom mundur untuk mematikan kerja motor.

23. Melepaskan benda kerja yang terkunci pada alat dan mengambil

benda kerja yang panas dengan kain serta melihat hasil pengujian.

24. selesai.

3.5. Pengujian Kualitas Lasan

Sebelum dilakukan pengujian kualitas pengelasan gesek spesimen di bentuk

sesuai dengan dimensi yang sudah di tentukan, dapat dilihat pada gambar 15

Setelah di bentuk sesuai dimensi yang sudah di tentukan baru di lakukan

pengujian kualitas pengelasan.

Gambar 15. Spesimen Uji Tarik standar ASTM E-8

L :170 mm R : 12 mm D : 6 mm

A : 50 mm C : 12 mm B : 60 mm

E : 5 mm
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Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji tarik dilakukan

dengan menggunakan standar ASTM E-8. Proses pengujian dimulai dengan

meletakkan kertas millimeter block pada plotter. Kemudian mengukur benda

uji dengan menggunakan tenaga hidrolik dimulai dari 0 kg dan terus

bertambah hingga benda putus pada beban maksimum. Setelah benda uji

putus kemudian diukur berapa besar penampang dan panjang benda uji

setelah putus. Untuk melihat beban dan gaya maksimum benda uji terdapat

layar digital dan dicatat sebagai data. Setelah semua data diperoleh

kemudian menghitung kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan perpanjangan

benda.

Tabel 3. Data uji tarik

RPM waktu
(menit)

Forging
time

(detik)

Ultimate
Stress
(Mpa)

Posisi
Patah

1150 2
20
25
30
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pengaruh variasi waktu penempaan

(forging time) pada proses friction welding terhadap kekuatan tarik hasil

pengelasan magnesium AZ-31 dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengelasan friction welding dengan variasi waktu penempaan

(forging time) 20 detik, 25 detik, 30 detik menghasilkan kekuatan tarik

yang berbeda. Kekuatan tarik tertinggi dihasilkan oleh waktu penempaan

30 detik dengan ultimate stress sebesar 138,069 Mpa dan 158,887 Mpa

dan apabila di rata-ratakan menjadi 148,478 Mpa. Sedangkan kekuatan

tarik terendah terdapat pada waktu kontak 20 detik dengan nilai ultimate

stress sebesar 35,528 Mpa dan 42,064 Mpa sehingga rata-rata ultimate

stress sebesar 38,796 Mpa.

2. Hasil dari pengujian tarik menunjukkan bahwa semakin lama waktu

penempaan (forging time) diberikan maka semakin baik sambungan las

yang dihasilkan. Karena saat weldzone dalam keadaan semisolid
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diberikan lagi tekanan tambahan secara tiba-tiba sesuai dengan waktu

yang ditentukan yang mengakibatkan weldzone dan heat affected zone

lebih padat yang membuat sambungan lasan akan semakin kuat.

3. Hasil pengelasan kurang sempurna karena perpatahan berada di daerah

pengelasan (weldzone) yang seharusnya berada di daerah HAZ (heat

affected zonei), tetapi hasil kekuatan tariknya jauh lebih tinggi apabila

dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap penelitian yang telah dilakukan

adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi untuk mendapatkan hasil

yang lebih maksimal dengan menggunakan parameter yang lebih tinggi

ataupun lebih bervariasi lagi.

2. Alat pengelasan gesek otomatis yang digunakan dapat dikembangkan dan

disempurnakan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari

penelitian sebelumnya, seperti penambahan tekanan saat waktu gesekan

(friction time) dan kekuatan tempa (forging) yang dapat di input.

3. Alat pengelasan gesek otomatis yang digunakan perlu penyempurnaan

pada bagian dudukan cekam dan dudukan sensor tekan agar dapat
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menahan getaran yang lebih tinggi di putran spindel yang tinggi untuk

mendapatkan hasil pengelasan yang lebih baik dan sambungan yang lebih

kuat.
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