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Intisari
Berdasarkan pada ukuran celah sambungan Las TO,0 mm, 1,0 mm, 2,2 mm, 3,0 mm, dan 4,0 mm bahan ASTM
A 36 dari proses SMAW, telah menghasilkan sifat kuat tarik dan persentasi dilusi saling berhubungan. Kuat
tarik 492,69 MPa adalah 44,325 % dilusi, kuat tarik 508,29 MPa adalah 44,527% dilusi, kuat tarik 410,96
MPa adalah 39,097% dilusi, kuat tarik 406,92 Mpa adalah 35,931% dilusi, dan kuat tarik 333,59 Mpa
adalah 29,849% dilusi. Celah sambungan 1,0 mm cenderung paling tinggi dan batas maksimum aman pada
ukuran celah 3,0 mm.' Struktur mikro baja karbon daerah pengaruh panas maupun logam las tidak
membentuk martensit.
Kata kunci:

Celah sambungan las, Kuat tarik, Persen dilusi

Abstract
Based on dimensional ofjoints nothin weld 0.0 mm, 1.0 mm, 2.2 mm, 3.0 mm, dan 4.0 mm ofT welding joints
on the materials of ASTM A 36 a process SMAW there were a relations between dilution presentase and
tensile strength. Tensile strength of 492.69 MPa was on 44.325 % dilution, tensile strength of 508.29 Mpa
. was on 44.527% dilution, tensile strength of 410.96 MPa was on 39.097% dilution, tensile strength of 406.92
MPa was on 35.931% dilution, and of tensile strength 333.59 MPa was on 29.849% dilution. The nothin weld
of 1.0 mm tendency to highest and limit maximum of nothin weld to safe is 3.0 mm. The microstructure of
HAZ and weld metal carbon steel non martensite structure
Key words: Joints nothing weld, Tensile strength, Dilution presentage.

PENDAHULUAN
Dari beberapa pengamatan pada
fabrikasi sambungan las H beam
untuk konstruksi bangunan dan
jembatan
masih
ditemukan
adanya celah sambungan pada
sambungan
T fillet Penetrasi
Sambungan
Sebagian
(PSS)
antara pelat mendatar (web) dan
pelat tegak (flange) yang dilas
pada kedua sisinya. Celah ini
dapat
terjadi
oleh
adanya
penyusutan pada penyambungan
panas proses pengelasan,
dan
kadang-kadang
kurang
diantisipasi oleh ahli las ketika
pemasangan kedua kontruksi baja
yang akan dilas olehjuru las.
Ketika
pekerjaan
pengelasan
berlangsung
proses pemasukan
panas, semakin tinggi pemberian
panas (Heat Input) kemungkinan
terjadinya
celah
sambungan
semakin lebar pada sisi yang lain,

hal ini karena adanya proses
penyusutan
akibat sambungan
panas
yang
mengalami
pendinginan cepat dan
timbul
celah sambungan pada sisi lain
yang cukup signifikan,
lebar
celah yang terjadi dapat mencapai
ukuran 4 mm.
Juru las selama
mengelas
sambungan T pada sisi celahcelah
ini kadang-kadang manik
Iasnya ditambah
atau dibiarkan
tanpa memperhitungkan kekuatan
sambungan, hal demikian dapat
menimbulkan efek buruk pada
kontruksi.
Jika hal ini tidak
diperhatikan dapat menimbulkan
kegagalan
pengelasan
setelah
konstruksi siap pakai. Seperti
ukuran dimensional yang tidak
sesuai,
lebar celah sambungan
semakin lebar dimensi logam las
akan menurun.
Dimensi ukuran celah sambungan
T yang optimal perlu diamati

secara percobaan sampai ukuran
batas yang diperkenankan
dan
bilamana terjadi celah lebar yang
melebihi ketentuan
maka perlu
dilakukan
tindakan
perbaikan
yang sesuai.
Dibawah keadaan yang ideal, dua
buah sambungan T akan membuat
sambungan
menjadi
tertutup
dalam
suatu
hubungan,
kemungkinan
sebelum
itu
sambungan akan disambungkan
dengan logam las fillet, sepanjang
dari sambungan
T, persiapan
yang sempurna tidak mungkin,
jadi celah-celah kecil akan tetap
ada. Besarnya celah mungkin
dapat ditoleransi
pada situasi
tertentu.' 7;16)
Dalam
pengujian
las
sudut
hasilnya
sangat
berubah-ubah
tergantung
dari
dalamnya
penetrasi, panjang kaki las dan
pada
umumnya
kekuatannya
turun dengan bertambahnya leher
sambungan. (9;185)

*) Peneliti Muda pada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
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Bagaimanapun
juga,
sebagian
ukuran dari celah diantara dua
sambungan
las mengikat, jika
ukuran kaki logam las dibuat
sama throat logam las actual
berkurang. (7; 16)
Perbaikan celah pada las sudut
adalah celah selebar kurang dari
1,5 mm dapat terus dilas tanpa
perbaikan dengan panjang kaki
las sesuia dengan spesifikasi dan
bila celahnya lebih dari 1,5 mm
tetapi
kurang
dari 4,5 mm
pengelasan juga dapat diteruskan
tanpa perbaikan tetapi panjang
kaki
harus
lebih
daripada
spesifikasi yang ditentukan, bila
celahnya lebih dari 4,5 mm maka
perlu ditambahkan suatu lapisan
pelat
atau
bagian
tersebut
dipotong sepanjang 30 mm atau
lebih dan diganti dengan pelat
baru. (9;217)
Busur nyala listrik pengelasan
yang dibangkitkan oleh mesin las
pada ujung elektroda dan logam
baja yang disambung dari proses
SMA W
akan
memindahkan
logam elektroda sebagai logam
filler material yang disalut oleh
fluk. Dan kecepatan pengelasan
sangat dipengaruhi oleh kenaikan
arus dan tegangan dari suatu
parameter las.
Pemindahan
logam dari elektroda ini terjadi
oleh
adanya
energi
yang
diperoleh dari trafo listrik mesin
las rectrifier
melalui elektroda
ke benda kerja, ketika juru las
menyalakan
busur pengelasan,
keduanya
mencair
membentuk
manik las (weld bead). Dan
pencairan
berlangsung karena
adanya sejumlah energi yang
mencukupi dan
disalurkan ke
benda
kerja
melalui
logam
pengisi
(filler
metal).
(10)
Ketika kedua logam ini mencair
akan terjadi pengembangan
dan
ketika memadat
akan terjadi
penyusutan
yang
keduanya
tergantung pada tingkat masukan
panas (heat input)
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Energi yang dipindahkan
nu
dikatakan sebagai masukan panas
proses pengelasan (heat input)
yaitu diistilahkan sebagai ukuran
relatif dari suatu energi yang
berpindah perunit panjang pada
proses pengelasan. Heat input
diterima oleh bahan induk dan
filler
metal
dapat
merubah
keduanya
dari kondisi
padat
menjadi cair yang bertemperatur
diatas titik cair logam baja.
Cairan logam dari elektroda dan
logam induk akan memadat pada
kedua sisi sudut sambungan T
sebagai manik ( bead ) las.
Bentuk manik yang memiliki
penampang pada sudut 45° dapat
diukur tingginya yang disebut
dengan effective throat teoritis,
bila mana
dikalikan
dengan
panjang las maka penampang ini
yang akan menahan beban tarik
maupun beban geser dari posisi
tegak lurus. Demikian ini yang
digunakan
sebagai
dasar
perhitungan
kekuatan
sifat
mekanik
dan pengaruh
lebar
celah.

BAHANDANPERCOBAAN
Bahan
Bahan
baja
karbon
yang
digunakan untuk penelitian ini
adalah baja karbon rendah sekelas
dengan ASTM-...A 36 structural
. steel
dengan komposisi kimia
hasil pemeriksaan lihat tabel 1.
Adapun pemilihan bahan baja
karbon rendah
dengan maksud
untuk
menghindari
terjadinya
struktur
martens it
ketika
pemanasan
dan
pendinginan
berlangsung
sehingga
hasil
percobaan dapat terjadi
pada
kondisi normal, perbedaan sifat
mekanik pada daerah sambungan
tidak
signifikan.
Perhitungan
Carbon
equivalen untuk bahan
baja karbon ASTM A 36 secara
normal tidak mungkin terjadi

struktur martensit. Demikian pula
tebal bahan yang dipakai 12 mm
diharapkan
tidak
terjadi
pendinginan yang cepat untuk
menghindari terjadinya struktur
martens it. Baja karbon rendah
ASTM A36 ini memiliki sifat
mekanik kekuatan tarik 400-550
MPa, tegangan luluh min 250
MPa, dan regangan min 20%,
struktur ferit + perlit berbutir
halus ukuran grain size 8 pada
pemanasan diatas 900°C tidak
terbentuk martensit tetapi ferit
membentuk
jaring-jaring
berwarna
putih
dan
perlit
berwarna hitam. Baja karbon ini
tennasuk
kelompok
baja
konstruksi umum digunakan pada
jembatan dan bangunan.
Bahan pelat baja karbon yang
digunakan adalah sesuai dengan
ASTMA36
Bahan
logam
pengisi
(filler
metal) yang digunakan
untuk
penelitian ini adalah jenis rutile
OK 46.00,(ref 11) classification
AWS E6013 dengan komposisi
kimia dalam prosen berat adalah :
0,05 % C. 0,35 % Mn. 0,016% P.
0,41 % Si. 0,017% S. 0,03% Cr.
0,10% Ni. 0,01% Mo. 0,02% V.
termasuk kelompok baja karbon
rendah. Komposisi kimia seperti
demikian
ini
tidak
akan
membentuk
struktur martens it.
Sedangkan sifat mekanik pada
logam las
batas luluh 400
Nzmm", kuat tarik 510 Nzmnr',
regangan 28 %, dan ketangguhan
70 J pada 0° C.
Sifat mekanik
yang dimiliki
logam
las
sesuai
untuk
pengelasan baja struktur A36.
diameter
elektroda
yang
digunakan 3,2 mm range ampere
90-135 A
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0,4

min

0,1462
0,2224
0,1333
0,0154
0,7182
0,0202
0,0296
0,0005
0,0223
0,0013
0,0022
0,0010
0,0383
0,0012
98,77506

Persiapan dan Percobaan

Bahan pelat baja ASTM A36
dimesin dengan ukuran panjang
x lebar x tebal (lSOxlSOx12)mm
sebagai sayap (flange) dan
(150x50x12)mm sebagai penguat
(web) bentuk sambungan dan
pengelasan pada gambar 1.
Keduanya disambung membentuk
sambungan T dengan ukuran
lebar celah pada sambungan 0,0
mm, 1,0 mm, 2,2 mm, 3,0 mm
dan 4,0 mm. Ukuran celah
menggunakan pelat strip yang
sesuai dengan ukuran panjang dan
tebal plat yang akan disambung.
Jumlah sampel 5 buah. dan
masing-masing
diberi
tanda
sebagai berikut :
Contoh uji nomer 1 Celah 0,0 mm
: notasi las lA dan IB
Contoh uji nomer 2 Celah 1,0 mm
: notasi las 2A dan 2B
Contoh uji nomer 3 Celah 2,2 mm
: notasi las 3A dan 3B
Contoh uji nomer 4 Celah 3,0 mm
: notasi las 4A dan 4B
Contoh uji nomer 5 Celah 4,0 mm
: notasi las 5A dan 5B
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Teknologi proses yang digunakan
adalah manual metal arc welding
(MMAW) atau SMAW mesin las
yang digunakan jenis arus searah
Direct
Current dan posisi
elektrode holder positip dengan
maksud
untuk
memperoleh
deposit yang dangkal. Posisi
pengelasan
IF
untuk
memperoleh hasil pengelasan
yang baik Elektroda diposisikan
tegak lurus terhadap sudut
sambungan T. Plat Flange sudut
45 derajat terhadap sumbu datar.
sebagaimana diperlihatkan pada
.gambar 1.

Pengelasan dilakukan satu lapis
(layer) pada pada 5 contoh uji
yang telah diberi celah sebagai
mana tanda-tanda yang diberikan
pada contoh pengelasan, dan
masing-masing dilakukan dua
kali
pengelasan.
Desain
sambungan seperti pada gambar

2.
Pengelasan pada fillet dua sisi ini
menggunakan
polaritas
arus
searah elektroda positip (DCEP)
supaya deposit pada permukaan
logam induk lebih tinggi atau
kecepatan pendepositan logam las
tinggi
sedangkan
penetrasi
diharapkan yang terjadi dangkal.
Perhitungan relatif heat input
berdasarkan pada perhitungan
arus, tegangan serta kecepatan
pengelasan.
Percobaan pengelasan dilakukan
dengan parameter konstan arus
120 Ampere, tegangan 25 Volt
dan kecepatan las diusahakan
konstan,
sedangkan
didalam
pelaksanaan
parameter
yang
terpantau pemakaian ampere
122A dan tegangan 24 Volt dan
kecepatan
las
150
mmlmin.sampai
dengan
163
mmlmin. disesuaikan dengan
kemampauan juru las yang
mengatur kecepatan las sehingga
mendapatkan effective throat 4
mm atau yang mendekatinya
diasumsikan sebagai variabel
yang dianggap konstan.
Perhitungan
masukan
panas
sebagaimana rumus berikut;
ID:

Gambar 1. Posisi Pengelasan

Panjang sambungan las 150 mm
dilakukan pengelasan pada kedua
sudut
sisi-sisinya
seperti
ditunjukan pada gambar 2.

(A x V 'rJ)lws

Dimana :
HI : Heat Input (masukan panas)
A
Amper
V : Voltage (Tegangan)
'rJ : Efisiensi las SMAW 0,80
ws: welding speed (panjang las
dibagi
waktu),
mmlmin
kecepatan las
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Data pengelasan dan hasil
perhitungan parameter las yang
digunakan
pada
pengelasan
masing-masing
sampel
uji
tertuang pada tabel2.
Tabel. 2 Parameter Las Yang Digunakan
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Gambar2. DesainSambunganclanbasilpenge1asan
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858,88
874,496
890,112
890,112
921,344
936,96
921,344
936,96
858,88
874,496
936,96
936,96
890,112
890,112
905,728
936,96
905,728
936,96
921,344
905,728

.0 •• ------J

Lokasi uji pada contoh uji las
dilakukan
dibagian
tengah
pengelasan untuk menghindari
kesalahan dalam pengelasan yang
dibagi dalam 3 pengamatan, 2
bagian untuk uji tarik dan satu
bagian untuk uji makroskopis.
Sedangkan
bagian
ujungujungnya dibuang, seperti yang
ditunjukan pada gambar 3.

BASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Visual
Dari hasil pengelasan sudut fillet
dilakukan pengamatan secara
visual, semua hasil pengelasan
tidak
menampakkan
adanya
retakan, porositas dan cacat-cacat
lainnya.
Pada
pemeriksaan
metalografi
makroskopis
penampang
las
dilakukan
pengukuran effective throat dari
hasil pengukuran effective throat
teoritis minimum 3,4 mm,
effective teoritis maksimum 4,2
mm dan harga rata-rata 3,92 mm.
pada
umumnya
penetrasi
penampang baik tidak ditemukan
cacat-cacat las seperti retakan,
porositas, takik-takik, sudut las
membentuk 45 derajat, manik las
tidak menunjukkan cekungan
maupun cembungan las
Uji tarik
Untuk mengetahui
hubungan
antara variasi celah terhadap
beban yang dapat diterima oleb
sambungan las maka dilakukan
uji tarik, dalam hal ini batang uji
terdiri dari 4 buah pada setiap
variasi celah dengan tujuan agar
data yang dihasilkan benar-benar
akurat
sehingga
selanjutnya
dapat disimpulkan bagaimana
hubungan tersebut.
Pengujian tarik yang dilakukan
menghasilkan patah didaerah
logam las lihat gambar 4 dan hasil
perhitungan
kuat
tarik
dituangkan
dalam tabel 4,
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pengukuran kuat tarik diperoleh
dari pembagian
beban patah
terhadap
luas
penampang
throat teoritis yang
effective
diukur dari hasil makro. Kuat
tarik berdasarkan pada harga ratarata pada setiap celah sambungan.
las
Uji
tarik
batang
UJI
menunjukkan
pengujian
hasil
putus dilogam las, Ini berarti hasil
pengujian sesuai dengan desain
yang telah ditentukan.
setelah
bentuk patahan dianalisa ternyata
dari
patahnya
konstruksi
sambungan
las bentuk T Inl
terjadi pada daerah Actual throat.
Ini menunjukkan bahwa kekuatan
pada
sambungan
T terletak
ukuran actual throat, yang mana
ukuran aktual throat ini yang
sangat berperan aktif menahan
dari beban luar. Bentuk patahan
dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 3. Pengambilan Batang Biji

Gambar 4. Bentuk Patahan Sambungan
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Tabel3. Hasil U'i Tarik
Throat
Lebar Luas
No
teoritis
penampang
mm
mm
mm2
1Aa
3,7
222
lAb
3,7
222
1Bc
3,5
210
lEd
3,5
210
3,4
204
2Aa
2Ab
3,4
204
2Bc
3,9
234
2Bd
3,9
234
4
240
3Aa
30
240
3Ab
4
3Bc
3,8
228
3Bd
3,8
228
4Aa
3,6
216
3,6
216
4Ab
4,1
246
4Bc
246
4Bd
4,1
5Aa
4,2
252
4,2
252
5Ab
258
5Bc
4,3
4,3
258
5Bd

Beban
patah
11.000
10.500
11.500
10.350
11.800
11.300
11.300
10.700
9.700
8.200
10.500
10.700
8.800
8.600
10.400
10.600
7.700
8.800
9.100
9.100

Kuat
tarik,
flmm2
49,55
47,297
54,762
49,286
57,843
55,392
48,291
45,726
40,417
34,167
46,053
46,93
40,741
39,815
42,276
43,089
30,556
34,921
35,271
35,271

50,224 [492,69]

51,813 [508,29]

41,891 [410,96]

41,48 [406,92]

34,005 [333,59]

Pengujian tarik yang terdiri dari
20 kali uji dengan masing-masing
contoh uji setiap ukuran celah
diperoleh
harga
rata-rata
sebagaimana
yang
ditunjukan
pada tabel 3. Dilihat dari grafik
pada
gambar
5 menunjukan
bahwa kuat tarik pada celah fillet
0,0 mm yaitu 492,69 MPa, celah
1,0 mm yaitu 508,29 MPa terjadi
kenaikan
kuat tarik rata-rata
sebesar 15,6 MPa, pada celah ini
memberikan
kesempatan
terjadinya
peleburan
penetrasi
lebih tinggi pada bahan induk dan
bahan elektroda, dilusi meningkat
dan akan memperluas penampang
throat maka dengan demikian
akan terjadi kenaikan kekuatan
pada celah ini. Kuat tarik sampel
dengan celah 2,2 mm dan 3,0 mm
serta
4,0
mm
menunjukan
penurunan
kuat tarik masingmasing sampel adalah : 410,96
MPa, 406,92 MPa dan 333,59
MPa, sesuai dengan penurunan
ukuran throat.
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Dilusi
Dari hasil pengukuran dilusi pada
masing-masing
contoh
uji
menggunakan alat ukur luas
planimeter diperoleh
harga
persentasi dilusirata-rata
yang
ditunjukkan pada tabel 4.

metal ketika terjadi peleburan
nyala busur SMAW berpenetrasi
terhadap
bahan
induk.
Kedalaman penetrasi ini akan
memberikan kontribusi pada
ukuran throat sehingga semakin

Pengaruh Celah
Terhadap Kekuatan aambungan

size ASTM lebih halus dari 10
kelompok baja karbon berbutir
halus pada kondisi normal, lihat
gambar 7.

T

550"'-;:::~=~=7T

l

500 ••
2
- 450

j

160x
Gambar 7. Struktur Mikro HAZ

400

..•

~ 350

il-

300

II 250
~ 200

o

2

3

4

5

Celah sambungan (mm)

Gambar 5. Grafik Kuat tarik terhadap celah fillet

tinggi ukuran
kekuatan tarik
tinggi.
1
2
3
4
5

Pemeriksaan Mikroskopis

0
1
2,2
3
4

Dilihat dari tabel 4 bahwa dilusi
pada contoh uji dengan celah 1,0
mm mengalami kenaikan dilusi
44,527 % terhadap celah 0,0 mm
hal ini adanya perbedaan ukuran
kaki-kaki las dan kedalaman
penetrasi sehingga menambah
luas
daerah
dilusi.
Tetapi
persentasi dilusi pada contoh uji
yang lainnya 2,2 mm; 39,097%,
3,0 mm; 35,931 % dan 4,0 mm;
29,849% mengalami penurunan
ini disebabkan adanya celah yang
semakin lebar
yang dapat
mengurangi dilusi. Semakin besar
ukuran celah pada sambungan T
maka dilusi yang dihasilkan
semakin kecil. Dilusi merupakan
campuran bahan induk dan filler
BERITA TEKNOLOGI

throat maka
akan semakin

Pada
hasil
pemeriksaan
mikroskopik logam las (all weld
metal) memperlihatkan matrik
ferit dan perlit dengan matrik ferit
asikular
sebagaimana
lazim
struktur mikroskopis pada logam
las lihat gambar 8. Dan struktur
mikroskopik pada daerah batas
logam dasar dan dilusi dapat
terbentuk struktur campuran yang
tidak seragam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan
mikroskopik struktur pada logam
dasar memperlihat matrik ferit
dan perlit ukuran besar butir
(grain size) ASTM 8 kelompok
baja karbon berbutir halus pada
kondisi normallihat gambar 6.
- .••..

160x
Gambar 8. Struktur Logam Las

160x
Gambar 6. Struktur Logam Dasar

Sedangkan hasil pemeriksaan
struktur mikroskopik pada daerah
pengaruh
panas
HAZ
memperlihat
matrik ferit dan
perlit dengan ukuran butir grain

Dilusi
dapat
mempengaruhi
kekuatan sambungan las T,
sebagaimana yang terjadi pada
sambungan dengan celah 1,0 mm
kenaikan kuat tarik disebabkan
persentasi dilusi
lebih tinggi
44,527% dengan kuat tarik
508,29 Mpa lebih besar dari pada
celah 0,0 mm, 44,327% dengan
kuat tarik 492,69 MPa. Masukan
panas tidak banyak berpengaruh
menggunakan banyak parameter
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pengelasan
tidak mengalami
perubahan heat input yang
signifikan, artinya bahwa heat
input pada setiap contoh uji
memiliki angka heat input yang
relatif konstan, angka terendah
858,88 J/mm, angka tertinggi
936,96 J/mm dan harga rata-rata
906,509 J/mm.
Kekuatan tarik pada sambungan
las T dengan ukuran celah 3,0
mm 406,92 MPa masih dalam
batas minimum kekuatan bahan
ASTM A 36 ; 400 MPa dalam
kontruksi masih boleh digunakan
dengan
persyaratan
tidak
mengadung cacat-cacat las.
Tidak
terjadinya
perubahan
struktur mikro dari ferit+perlit
kearah martens it menyatakan
kontruksi las ini dalam keadaan
ideal.
KESIMPULAN
•

•

•
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Kekuatan sambungan las T
sangat dipengaruhi
oleh
ukuran Actual Throat (AT)
logam las. Celah yang dibuat
pada sambungan las T
mengurangi ukuran Effective
Throat (ET) dan Actual Thoat
(AT). Semakin lebar celah
akan
semakin
rendah
kekuatan tarik sambungan
las.
Dari hasil percobaan tarik
pada sambungan las
T
dengan memvariasikan celah
diperoleh
angka sedikit
kenaikan kuat tarik (508,29
MPa) pada celah 1,0 mm
yang
disebabkan
oleh
kenaikan persentasi dilusi
(44,527%), sehingga semakin
tinggi dilusi semakin tinggi
kekuatan tariknya.
Pada lebar celah 2,2 mm
terjadi penurunan kekuatan
tarik (410,96 MPa) dan
batas celah yang masih
relevan sesuai sampai ukuran
celah 3,0 mm. (406,92 MPa)
sedangkan
batas terendah

•

kekuatan bahan SA 36 ( 400
MPa) dengan asumsi ukuran
effective throat
dan
parameter las yang sama.
Struktur mikro bahan baja
karbon rendah ASTM A36
adalah struktur ferit + perlit,
setelah
melalui
proses
pengelasan HAZ (pengaruh
panas) adalah stuktur sama
tetapi ukuran butir lebih
halus. Dan pada daerah
logam las adalah ferit + perlit
dengan struktur ferit asikular.
Pada umumnya homogen dan
tidak membentuk struktur
martensit yang keras.
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