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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia industri pengelasan diindonesia semakin terus berkembang 

sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk dari negara lain. 

Teknologi yang semakin maju dan kita dituntut untuk menguasai teknologi yang 

semakin berkembang. Karena kemajuan teknologi, maka banyak sekali proses 

produksi yang membutuhkan proses pengelasan. Pada proses pengelasan yang 

digunakan, salah satunya adalah FCAW (Flux Cored Act Welding).  

Teknik pengelasan logam semakin banyak digunakan, penggunan pada 

konstruksi bangunan, perkapalan maupun bangunan lepas pantai. Hal ini 

disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh dari sambungan 

las. Pengelasan merupakan proses pengerjaan industri yang komplek yang mana 

sering menggunakan beberapa percobaan sebelum dapat dikerjakan dengan baik. 

Pekerjaan pengelasan dihasilkan oleh pekerja dengan keahlian yang baik, tetapi 

akhir-akhir ini mesin otomatis dan robot dipakai pada sistim penyambungan 

dengan pengelasan. Cara ini dipilih untuk memperoleh produk yang diharapkan 

dapat menghasilkan komponen yang presisi dari bagian-bagian yang akan 

dirangkai menjadi sesuatu konstruksi. Oleh sebab itu, pada industri 

penyambungan, pengecekan dimensi sangat penting. Pada bagian-bagian dari 

konstruksi disambung menggunakan pengelasan, hal yang harus di perhatikan 

adalah terjadinya tegangan sisa dan terjadinya distorsi (Sorensen, 1999).  

Pengelasan FCAW (Flux Cored Arc Welding), yaitu pengelasan dengan 

elektroda yang solid dan diumpankan secara dari sebuah gulungan. FCAW 

(Flux Cored Arc Welding) menggunakan elektroda dengan serbuk flux di 

dalamnya. Butiran pada inti kawat ini menghasilkan shielding gas yang 

diperlukan. Pengelasan FCAW (Flux Cored Arc Welding) bergantung pada jenis 

elektroda yang digunakan. Gas pelindung yang digunakan adalah gas CO2 dan 

argon, (Wiryosumarto dan Okumura, 2000) pengelasan semi otomatis dapat 

memberi kenyamanan dalam pengoperasiannya yang memiliki keandalan sangat 

baik (Song, 2003).  
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 Panas pada las sangat mempengaruhi perubahan struktur mikro, sifat 

mekanik serta distorsi. Panas yang terjadi akan mengalami perpindahan secara 

konduksi, untuk melakukan analisa terhadap hal tersebut, maka yang perlu 

diperhatikan adalah menentukan daerah temperatur pada material. Pemanasan 

pada produk merupakan indikasi bahwa pada proses pengelasan sebenarnya 

terjadi proses perlakuan panas di daerah HAZ (Heat Affected Zone). Perlakuan 

panas ini sangat mempengaruhi perubahan struktur mikro dan sifat mekanis 

material pada daerah HAZ (Heat Affected Zone) hingga akhirnya tercipta 

tegangan sisa dan distorsi (Sonawan, 2008), (Ilman, 2016), (Subeki, 2009). 

Menurut (Suharno, 2005) panas pada pengelasan akan menentukan kualitas, dan 

dapat mempengaruhi mikrostruktur, tegangan sisa dan distorsi.  

Permasalahan yang muncul pada sambungan las terdiri dari terjadinya 

distorsi, adanya tegangan sisa, dan perubahan sifat mekanik. Distorsi ditimbulkan 

karena perubahan bentuk yang di akibatkan oleh panas, pada proses pengelasan. 

Terjadinya distorsi ini mengakibatkan permukaan plat menjadi melengkung atau 

bergelombang dari yang di rencanakan, hal ini dapat mempersulit proses 

pengerjaan selanjutnya. Karena distorsi ini dapat menyebabkan hasil pengelasan 

yang tidak presisi akibat perubahan dimensi yang terjadi, sehingga perlu dilakukan 

perlakuan tambahan untuk mengurangi distorsi yang terjadi (Vintoro, 2013), 

(Michaleris, 2011). Menurut (Triyono, 2005), mengurangi distorsi dengan proses 

reforming, tetapi memiliki kelemahan yang dapat mengurangi korosi.  

Tegangan sisa terjadi karena deformasi plastis yang pada bahan, 

diakibatkan perlakuan panas yang tidak merata atau perbedaan laju pendingin 

pada proses pengelasan. Tegangan sisa biasanya terjadi pada HAZ (Heat Affected 

Zone), tegangan sisa dapat mempengaruhi sifat mekanik, mikrostruktur dan retak 

dingin pada baja. (Suharno, 2008). Oleh karena itu, tegangan sisa akibat proses 

pengelasan harus diusahakan sekecil mungkin, karena tegangan sisa akan 

mengurangi kekuatan sambungan las. Tegangan sisa dapat diminimalisasi 

dengan mengurangi masukan panas (Chang dan Lee, 2007). 

Sifat mekanik adalah kemampuan dan perilaku dari suatu bahan ketika 

menerima pola pembebanan tertentu. Sifat mekanik yang termasuk adalah 

kekuatan tarik, luluh, kekerasan, keuletan, ketangguhan, ketahanan aus, ketahanan 
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creep, ketahanan terhadap rambat retak dan ketahanan pada temperatur tinggi. 

Pada aplikasinya, sifat pada bahan pada umumnya tidak harus unggul seluruhnya. 

Namun cukup beberapa sifat saja yang sesuai dengan persyaratan aplikasinya. 

Sifat mekanik bahan menunjukan keuletan tinggi, dengan demikian pemilihan 

suatu bahan akan menjadi optimasi antara beberapa sifat yang dimiliki dengan 

pola pembebananya (Jufri, 2017). 

Pengelasan baja saat ini sangat rentan terhadap terjadinya retak dingin 

(Cold Cracking) yang terjadi di daerah (Heat Affected Zone) HAZ, biasanya 

terjadi beberapa menit sesudah pengelasan, retak dingin di daerah (Heat Affected 

Zone) HAZ pada pengelasan dengan bahan baja biasanya terjadi sifat martensit 

yang keras dan getas baik di logam las maupun di (Heat Affected Zone) HAZ. 

Martensit dapat timbul di daerah hasil lasan akibat tingginya laju pendinginan 

cepat. Martensit yang getas memudahkan retak menjalar hingga permukaan 

produk las. Retakan juga akan terjadi akibat tingginya tegangan sisa pada produk 

las (Sonawan, 2003), (Wiryusumanto dan Okumura, 2000). 

Transient Flame adalah proses pemberian panas lokal pada daerah yang 

didesain secara mekanis untuk proses pengelasan, dimana selama pengelasan 

diberikan panas lokal pada daerah sekitar las dengan menggunakan sumber panas 

yang bergerak yang mengakibatkan tegangan sisa dan distorsi (Huang, 2006). 

Menurut, (Ilman, 2016) dengan memberikan pendingin / static cooling dapat 

meminimalisai tegangan sisa dan distorsi pada baja.  

Karena banyaknya permasalahan di atas maka perlu diteliti tentang: 

Pengelesan Transient Flame dan Static Cooling pada las FCAW (Flux Cored 

Arc Welding) terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian: 

1. Bagaimana pengaruh pengelasan transient flame dan static cooling pada 

las FCAW (Flux Cored Arc Welding) terhadap sifat mekanik. 

2. Bagaimana pengaruh pengelasan transient flame dan static cooling pada 

las FCAW (Flux Cored Arc Welding) terhadap struktur mikro. 

 



4 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

       Tujuan yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh transient flame dan static cooling dengan las 

FCAW (Flux Cored Arc Welding) terhadap sifat mekanik? 

2. Untuk mengetahui pengaruh transient flame dan static cooling dengan las 

FCAW (Flux Cored Arc Welding) terhadap struktur mikro? 

1.4 Batasan Masalah 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan agar pembahasan lebih terarah, 

perlu adanya batasan masalah. Sehingga pembahasan lebih difokuskan 

pada: 

1. Material  yang digunakan adalah Baja ASTM 36 

2. Ketebalan baja yang digunakan 5 mm 

3. Pengelasan yang digunakan adalah las FCAW 

4. Pengujian kekerasan menggunakan alat Vickers 

5. Pengujian impak menggunakan Hung Ta Instrument 

6. Pengujian mikrostruktur menggunakan alat Scanning Electron Microscopy 

(SEM) 

7. Pengelasan dilakukan dengan variasi tanpa perlakuan panas 

8. Pengelasan dengan variasi temperatur pemanasan 150O C, 250O C, 350O C. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Pada penelitian yang dilakukan ini dapat diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

 Umum  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memahami dan menerapkan 

teori – teori yang diperoleh dibangku perkuliahan khususnya mengenai 

metalurgi. 

 Medium  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan studi literature bagi pihak lain 

yang ingin mengetahui pengaruh transient flame dan static cooling pada 

las FCAW terhadap sifat mekanik dan struktur mikro.  
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 Khusus  

Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat dan meningkatkan 

kualitas pengelasan di bidang kontruksi perkapalan, jembatan, dan 

perpipaan.   

 

 


