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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Korosi adalah reaksi elektrokimia yang mempunyai sifat alamiah dan 

berlangsung spontan, dan karena itu korosi tidak bisa dicegah sama sekali, Korosi 

hanya dapat dikendalikan atau diperlambat lajunya dengan demikian 

memperlambat proses kerusakan yang terjadi. Ketika atom logam terlepas menuju 

lingkungan yang mengandung molekul air, mereka akan melepaskan elektron, 

mengubah diri menjadi tiga ion positif dan akan melibatkan aliran listrik. Efek ini 

akan terjadi konsentrasi dalam skala yang kecil  mula-mula akan membentuk 

lubang kecil atau retakan, kemudian akan meluas sehingga dapat menimbulkan 

kegagalan. (Putra, Deddy Kuswandi and -, Agus Dwi Anggono, ST, M.Eng, Ph.D (2017). 

Pengelasan adalah proses penyambungan antara dua bagian logam atau 

lebih dengan menggunakan energi panas. Menurut Deustche Industry Normen 

(DIN), pengelasan 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 proses 

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). 

Untuk dapat menjadikan hasil las-lasan yang baik maka perlu melihat 

kondisi pengelasan, kondisi pengelasan meliputi metode pengelasan, macam-

macam arus yang digunakan (AC, DC elektrode positif, DC elektrode negatif), 

arus las, tegangan busur, kecepatan pengelasan, kondisi pemanasan awal, jumlah 

lajur, jumlah lapisan, suhu antar lajur pengelasan, dan perlakuan panas pasca 

pengelasan. Kondisi-kondisi pengelasan mengacu pada arus las, tegangan busur 

dan kecepatan las (Daryanto, 2012:188). 
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Rentang arus las yang tepat ditentukan berdasarkan ketebalan logam 

induk, diameter elektroda las, macam-macam sambungan dan posisi pengelasan. 

Oleh karena itu, pengaturan kuat arus sangat penting sebelum memulai proses 

pengelasan. Arus yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kawat inti elektroda las 

mengalami kelebihan panas selama proses pengelasan menyebabkan takikan dan 

tampilan rigi-rigi las yang buruk. Sebaliknya arus las yang terlalu rendah 

cenderung menyebabkan penumpukan memungkinkan terjadinya cacat-cacat las 

seperti kurang penembusan dan pemasukan terak sehingga mengakibatkan 

kekeroposan didalam hasil pengelasan sehingga mudah terkorosi dan keropos nya 

lasan. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisa Laju korosi Hasil Pengelasan Baja A36 dengan Variasi 

Arus Las Akibat Pengkorosian H2SO4”. 

Baja A36 merupakan salah satu baja cenai panas struktural yang paling 

umum digunakan. Baja plat ASTM A36 tergolong baja karbon rendah yang 

mempunyai fungsi untuk bangunan konstruksi seperti pipa, tanki, dan juga bisa 

digunakan untuk bahan pembuatan kapal. Plat baja ASTM A36 juga mudah 

terkorosi. Plat baja ASTM A36 juga dapat dilakukan pelapisan galvanish maupun 

coating untuk memberikan ketahanan terhadap korosi. Plat baja ASTM A36 dapat 

digunakan untuk berbagai macam aplikasi, tergantung pada ketebalan plat dan 

juga tingkat ketahanan korosinya. (www.onealsteel.com, Carbon & Alloy steel 

Plat, 2014). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana laju korosi dari hasil las baja A36 terhadap H2SO4 

2. Bagaimana pengaruh variasi arus las terhadap laju korosi 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam rumusan masalah yang ada tujuan  dilakukannya penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menghitung laju korosi hasil las baja A36 terhadap larutan H2SO4 

2. Untuk mengetahui pengaruh variasi arus las terhadap laju korosi  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, manfaat dilakukannya penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui laju korosi dari las baja A36 terhadap larutan H2SO4. 

2. Mengetahui arus las yang tepat untuk sambungan las pada baja A36  terhadap 

larutan H2SO4. 

 

1.5  Batasan Masalah  

Untuk mencapai maksud penelitian yang diinginkan maka batasan masalah  

adalah : 

1. Temperature pengujian adalah suhu kamar (20-25°c) 

2. Media korosi yang digunakan adalah H2SO4 

3. Luas permukaan semua specimen adalah sama 

4. Lama untuk waktu perendaman specimen dalam media korosi ialah 16 hari 

5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengurangan 

berat (weight loss). 


