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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengelasan Gesek 

Pengelasan gesek (friction welding) adalah teknik pengelasan untuk 

menyambungkan dua material dengan menggunakan panas. Teknik yang 

digunakan adalah dengan menimbulkan kontak pada kedua material. Salah 

satu material yang mengalami kontak diputar, sedangkan material lainnya 

diam. Gesekan antara kedua material akan menimbulkan panas. Panas akan 

meningkat, karena proses penekanan yang dilakukan. Ketika panas mencapai 

suhu leleh (melting temperature), permukaan yang bergesekan akan 

mengalami fusi (Amin, 2017). 

Pengelasan gesek (friction welding) dilakukan karena pengelasan cair 

(fusion welding) sulit untuk dilakukan. Teknik pengelasan gesek (friction 

welding) lebih banyak dipilih untuk menyambungkan kedua material karena 

teknik ini memanfaatkan laju putaran benda terhadap benda lainnya tanpa 

pencairan (state solid process). Panas dari gesekan kedua benda kerja akan 

melelehkan kedua ujung benda kerja sehingga terjadi proses 

penyambungan(Prasetyono dan Subiyanto,2012). 
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2.2 Friction Stir Welding 

Friction Stir Welding Salah satu metode Solid State Welding (SSW) 

adalah Friction Stir Welding (FSW), di mana pengelasan ini terjadi di bawah 

titik lebur benda kerja. Wayne Thomas, The Welding Institute, adalah penemu 

teknik pengelasan ini, FSW. Teknik ini dipatenkan di United Kingdom pada 

bulan Desember 1991. Sejak saat itu, penelitian banyak dikembangkan dengan 

berbagai parameter tool, proses FSW, dan berbagai material selain aluminium. 

Friction Stir Welding (FSW) dianggap sebagai metode yang efisien dan 

aman karena metode ini tidak menggunakan logam pengisi (filler metal). 

Metode pengelasan ini tidak menghasilkan silauan busur nyala ketika terjadi 

fusion. Selain itu, metode ini juga tidak menghasilkan uap atau pun 

percikan.Kualitas hasil pengelasan Friction Stir Welding (FSW) menghasilkan 

permukaan yang lebih halus (Hernata, 2018). 

Pada prosesnya, Friction Stir Welding (FSW), menggunakan sebuah tol 

berupa cylindrical shoulder dengan pin berputar yang dibenamkan di antara 

dua buah plat yang akan dilas. Plat yang lebih tebal daripada pin diperlukan 

agar tidak mengenai alas benda kerja (backing plate).Daerah sekitar benda 

kerja akan melunak karena gesekan antara tool dengan benda kerja dapat 

menimbulkan panas. Proses pengelasan terjadi pada kondisi lunak, maka 

welding tool dapat di gerakan di sepanjang jalur pengelasan (joint line) 

(Prasetyana dan Sugito, 2016). Prinsip kerja FSW ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Prinsip Kerja FSW 

Bentuk dan ukuran tool untuk proses pengelasan dengan metode FSW 

dapat dilihat di gambar 2. 

 
Gambar 2 Bentuk dan ukuran pin yang digunakan untuk proses FSW a) tirus 

beralur b) silinder beralur c) segitiga beralur (Irfan,2016 dalam Helmi dan 

Tarmizi, 2017) 

2.3 Parameter Friction Stir Welding 

2.3.1 Welding Tool 

Profil shoulder, diameter dan bahan tool, profil pin, diameter dan panjang 

pin harus diperhatikan agar tidak ikut meleleh ketika proses pengelasan 

dilakukan. Material tool harus mempunyai karakteristik titik lebur yang lebih 

tinggi daripada benda kerja. 
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2.3.2 Kecepatan Putar Tool 

Temperatur yang terjadi pada saat memproses pengelasan dipengaruhi 

oleh kecepatan putar dari tool. Semakin tinggi putaran tool maka akan 

semakin tinggijuga temperaturnya akibat gesekan. 

2.3.3 Kecepatan Pengelasan 

Temperatur pengelasan dipengaruhi oleh kecepatan pengelasan. Proses 

pengelasan yang semakin cepat akan membuattemperature pengelasan 

semakin rendah. Proses ini juga bisa terjadi sebaliknya. 

2.3.4 Depth plunge 

Kedalaman ujung pin di bawah permukaan benda kerja yang akan dilas 

terhadap permukaan benda kerja disebut kedalaman pembenaman (depth 

plunge). Depth plunge harus ditentukan pada tingkat yang sesuai, sehingga 

tidak terlalu dalam dan terlalu dangkal. Depth plunge yang dalam dapat 

mengakibatkan terjadinya gesekan antara pin dengan landasan benda kerja 

atau anvil, dan jika dangkal mengakibatkan hasil pengelasan tidak sempurna. 

2.4 Aluminium 

Aluminium (Al) adalah unsur kimia yang terletak pada golongan 13 

periode 3, dan nomor atomnya 13. Komposisi aluminium terdiri dari 66% 

bauksit dan 33% tanah liat. Pada tahun 1809, Sir Humphrey Davy menemukan 

aluminium sebagai satu unsur dan pertama kali direduksi sebagai logam oleh 

H. C. Oersted pada tahun 1825. Paul Heroult di Perancis menemukan logam 

aluminium dengan cara elektrolisasi garam yang terfusi, begitu juga yang 

dilakukan C. M. Hall dari Amerika Serikat yang menemukan aluminium 

dengan elektrolisis yang sama. Keduanya menemukan aluminium pada tahun 
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1886. Sampai sekarang proses Heroult-Hall masih digunakan meskipun 

menggunakan energy yang cukup banyak untuk memproduksi aluminium. 

Penggunaan aluminium mempunyai urutan yang kedua setelah penggunaan 

besi dan baja, namun menjadi penggunaan yang tertinggi di antara logam nun-

ferro (Prasetyana, 2016). 

2.4.1 Sifat – Sifat Teknis Aluminium 

1. Sifat Fisik Aluminium 

Sifat Fisik Aluminium Permukaan aluminium bisa membentuk lapisan 

alumina (Al2O3) bila bereaksi dengan oksigen. Perubahan tersebut 

memberikan ketahanan terhadap korosi dan baik pada sebagian kondisi 

lingkungan. Aluminium akan tetap liat meskipun pada temperatur yang 

paling rendah karena struktur kristal pada aluminium adalah FCC (Face 

Centered Cubic). Sifat-sifat fisik aluminium ini dijelaskan secara rinci 

pada Tabel 1. 

Tabel 1 Sifat Fisik Aluminium 

Nama, symbol, dan nomor Aluminium, Al, 13 

Sifat Fisik 

Wujud Padat  

Massa jenis 2,70 gram/cm3 

Massa jenis pada wujud cair 2,375 gram/cm3 

Titik lebur 933,47 K; 660,32o C, 1220,58o F 

Titik didih 2792 K, 2519o C, 4566o F 

Kalor jenis (25o C) 24,2 J/mol K 

Resistansi listrik (20o C) 28.2 n𝛺 m 

Konduktivitas termal (300K) 237 W/m K 

Pemuaian termal (25o C) 23.1 𝜇m/m K 

Modulus Young 70 Gpa 

Modulus geser 26 Gpa 

Poisson ratio 0,35 

Kekerasan Skala Mohs 2,75 

Kekerasan Skala Vickers 167 Mpa 

Kekerasan Skala Brinnel 245 Mpa 
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2.4.2 Sifat Mekanik Aluminium 

Sifat mekanik aluminium murni dan paduan dipengaruhi oleh konsentrasi 

bahan dan perlakuan yang dilakukan terhadap bahan. Paparan udara bebas 

terhadap logam mengakibatkan terjadinya proses pembentukan lapisan aluminium 

oksida di permukaan logam aluminium.Dengan begitu, logam tahan terhadap 

korosi. Lapisan aluminium oksida ini bisa menimbulkan terjadinya oksidasi lebih 

jauh. Namun, jika dipadukan dengan yang logam bersifat lebih katodik, maka 

pasivasi akan lebih lambat karena dapat oksidasi aluminium terhambat. 

2.4.3 Standarisasi dan Pengkodean Aluminium 

Standarisasi dan pengodean alumunium dikeluarkan oleh institusi 

produsen material mengenai cara penulisan, pengelompokan, penentuan kelas, 

dan penentuan seri suatu material.International Alloy Designation System 

menuliskan pengodean aluminium tempa sebagai berikut: 

• Aluminium murni yang kandunganya minimum 99,00% aluminium 

bersandarkan beratnya (seri 1xxx). 

• Paduan menggunakan tembaga. Terdiri pada paduan yang bernomor 

2010 sampai 2029 (seri 2xxx). 

• Paduan menggunakanmangan. Terdiri pada paduan yang bernomor 

3003 sampai 3009 (seri 3xxx). 

• Paduan dengan silikon. Terdiri dari paduan yang bernomor 4030 

sampai 4039 (seri 4xxx). 

• Paduan menggunakan magnesium. Terdiri dari paduan yang bernomor 

5050 hingga 5086 (seri 5xxx). 
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• Paduan dengan silikon dan magnesium. Terdiri dari paduan 

yangbernomor 6061 hingga 6069 (seri 6xxx). 

• Paduan menggunakan seng. Terdiri dari paduan yang bernomor 7070 

hingga 7079 (seri 7xxx). 

• Paduan dengan lithium (seri 8xxx). 

2.5 Aluminium Paduan 5083 

 
Gambar 3 Aluminium Tipe 5083 

Gambar 3 menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang ekstrim aluminium  

5083  dikenal  sebagaimaterial dengan karakteristik performa yang sangat 

baik. Di lingkungan kimia maupun air laut aluminium 5083 memiliki 

ketahanan yang sangat baik. Aluminium paduan 5083 juga memiliki sifat 

weldability yang sangat baik, kekuatannya lebih tinggi di kelompok paduan 

aluminium non- heattreatable (Junus, 2011). 

Industri perkapalan banyak menggunakan alumunium 5083 sebagai tangki 

air tawar atau tangki bahan bakar karena material ini memiliki sifat mampu las 

dan daya tahan korosi yang baik. Al 5083 adalah paduan Al-Mg. Komposisi 
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kimia dari Al 5083 adalah (berat %) 4,73% Mg; 0,7% Mn; 0,14% Si; 0,19% 

Fe; 0,08% Fr; Al bal (Prasetyana dan Sugito, 2016). 

2.6 Pengujian Tarik 

Pengujian pada material yang paling mendasar adalah pengujian tarik. 

Pengujian ini mempunyai standar Internasional, misalnya di Amerika yang 

mempunyai standar ASTM E8 untuk pengujian ini dan Jepang dengan standar 

JIS Z 2201. Melalui pengujian tarik pada material kita akan mengetahui 

bagaimana bahan bereaksi terhadap tenaga tarikan dan bagaimana material ini 

bertambah panjang (Sastranegara. 2010 dalam Hernata, 2018). 

Pengujian tarik pada material bisa menunjukkan karakteristiknya yang liat 

atau pun getas melalui regangan atau retakan yang dihasilkan ketika diuji. 

Dengan melakukan uji ini, pengguna material bisa menentukan fungsi material 

yang akan digunakan.Seperti yang dikatakan oleh Yuwono (2009) mengenai 

pengujian mekanis:  

“Pengujian mekanis dilakukan untuk mengetahui respon material di dalam 

satu konstruksi. Selain itu juga untuk mengetahui kondisi komponen dan juga 

rakitan fabrikasi saat dikenai beban atau deformasi dari luar. Tingkat perilaku 

inheren (sifat berlebih yang menunjukkan ketergantungan pada fenomena 

atomik dan juga mikroskopis, bukan dipengaruhi benda uji) pengujian tarik 

dilakukan karena mampu memberikan informasi yang representatif dari 

perilaku mekanis material.” 

 

Tegangan membujur rata-rata pengujian tarik didapat dari tegangan 

teoritik. Nilai tegangan didapatkan dengan cara membagi beban dengan luas 

pertama penampang lintang benda uji. 

σ = F/A 
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Keterangan:  

σ = Tegangan maksimal  

F = Gaya tarik  

A = Luas penampang  

Regangan yang didapatkan dengan cara memilah perpanjangan (lenght 

gauge) benda uji dengan panjang pertama benda uji maka diperoleh regangan 

linier rata-rata. Dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut.  

ɛ = ΔL/L 

Keterangan:  

ɛ = Regangan  

ΔL = Pertambahan panjang  

L = Panjang awal  

Kurva standar ketika pada saat dilakukan eksperimen uji tarik merupakan 

hubungan tegangan dan regangan (stress vs strain. Analogi tegangan (σ) dan 

regangan (ε) selalu tetap,E adalah gradien kurva di dalam daerah linier. E 

diberi status"Modulus Elastisitas" maupun"Young Modulus". Kurva SS (SS 

curve) adalah kurva yang membuktikan hubungan antara strain besertastress. 

Kurva tegangan dan regangan bisa dilihat di Gambar 4. 
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Gambar 4 Kurva tegangan dan regangan 

 

Pengujian tarik banyak dilakukan untuk mengetahui kekuatan material dan 

sebagai data pendukung spesifikasi material. Skema pengujian tarik 

ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Skema Pengujian Tarik 
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Pengujian tarik dilakukan pada sesuatu material padatan (logam dan nun-

logam) dapat memberikan keterangan yang cukup relatif lengkap mengenai 

perilaku material itu terhadap pembebanan mekanis. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Sugito dkk, 2016. Tentang pengaruh kedalaman 

pin (depth plunge) terhadap kekuatan Sambungan las pada pengelasan gesek 

aluminium 5083 dengan parameter pengelasan :  

Rotation speed : 1250 Rpm 

Welding speed : 12,5 mm/mnt 

Kemiringan tool : 1°  

Depth plunge : 0,9 mm, 1,9 mm, 2,9 mm 

Mendapatkan hasil pengujian tarik diperoleh bahwa tegangan tarik rata – 

rata untuk pengelasan gesek sisi ganda (double sidedfriction stir welding) 

bersama variasi  

kedalaman penandaan (depth plunge) 0,9 mm adalah 160,75 Mpa 

kedalaman penandaan(depth plunge) 1,9 mm adalah 177,78 Mpa 

kedalaman penandaan(depth plunge) 2,9 mm adalah 173,02 Mpa. 

 Dari hasil tersebut dapat diketahui tegangan tarik rata – rata tertinggi 

adalah variasi di kedalaman penandaan (depth plunge) 1,9 mm dan tegangan 

tarik rata – rata terendah adalah variasi di kedalaman penandaan (depth 

plunge) 0,9 mm.Hal utama yang mengurangi tegangan tarik adalah terlalu 

dangkal pembenaman pada pengelasan dengan variasi depth plunge 0,9 mm 

(Sugito dkk, 2016). 
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Penelitian Amin, 2017. Tentang pengaruh variasi beban gesek yang 

disebabkan struktur mikro axle shaft hasil sambungan friction welding, dengan 

menggunakan persamaan pengelasan gesek (friction welding) menjadi berikut:  

Variasi beban gesekan : 2, 4, dan 6 Kg.  

Beban tempa: 8 Kg.  

Kecepatan putaran 1600 Rpm.  

Lama waktu gesek 50 detik.  

Menghasilkan peningkatan beban gesek kepada struktur mikro,barometer 

butiran (grain size) danperbedaan bentuk atas logam las dan HAZ.Susunan 

tekstur mikro pada logam las beserta beban gesek 6 kg mengandung unsur 

terang (ferrit). Sedangkan struktur mikro ataslogam las beserta beban gesek 2 

kg mengandung unsur gelap (perlit).Struktur mikro pada HAZ dengan beban 

gesek 6 kg mengandung unsur terang (ferrit),sedangkan struktur mikro pada 

HAZ dengan beban gesek 2 kg banyak mengandung unsur gelap (perlit) 

(Amin, 2017). 

Penelitian Santoso dkk, 2012. Material yang digunakan adalah aluminium 

paduan A6061 yang berbentuk poros. Memakai metode las gesek dengan 

variasi sudut chamfer15°, 30°, 45°,60° dan 75°.Pada  proses pengelasan salah 

satu bagian  material di tahan pada chuck mesin bubut, sedangkan bagian yang 

lain ditahan oleh alat bantu dan berfungsi menjadi alat penekanan terhadap 

proses pengelasan.Sebagai media untuk mengetahui gaya tekan yang 

diberikan menggunakan alat bantu pegas.Menggunakan putaran 1600 Rpm 

pada saat pengelasan. Salah satu belahan yang di tahan pada chuck di putar 

menggunakan kecepatan 1600 Rpm, sedang berkawan yang lain yang di 
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tahanpada alat bantu dengan diberi tekanan pertama sebesar 123 kgf 

denganlama waktu penekanan 2 menit. Kemudian putaran toolsdi hentikan 

dan diberi gaya tekan akhir sesuai dengan variasi,157 kgf, 185 kgf dan 213 

kgf dan ditahan selama 2 menit. Nilai pengujian tarik yang dapat dilihat di 

Tabel 2. 

 

Tabel 2 Hasil Pengujian Tarik (Santoso dkk, 2012) 

Sudut  

(Chamfer) 

Gaya 

tekan akhir 

(kgf) 

Kekuatan 

tarik (Mpa) 

Regangan 

 

15 

157 70,9797 0,07 

185 121,7873 0,14 

213 140,4490 0,15 

 

30 

157 65,3277 0,10 

185 110,0447 0,12 

213 116,0290 0,14 

 

45 

157 62,0600 0,12 

185 65,8200 0,09 

213 105,2370 0,13 

 

60 

157 52,6223 0,09 

185 90,7567 0,28 

213 121,5533 0,17 

 

75 

157 66,5987 0,12 

185 75,3120 0,10 

213 124,7457 0,14 

 

Dari penelitian yang sudah dilakukan (Santoso dkk, 2012) dapat 

disimpulkanbahwa meningkatnya kekuatan tarik pada pengelasan gesek 
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aluminium paduan Al-Mg-Si seiring dengan semakin kecilnya sudut chamfer 

dan semakin besarnya gaya tekan akhir. 

Penelitian yang dilakukan Helmi dan Tarmizi pada tahun 2012 

menggunakanmaterial alumunium 5083-H112dengan ketebalan 6 mm dan 

dimensiukuran 350 mm x 120 mm. Materialdiproses dengan menggunakan 

mesin milling dan jenis sambungan butt joint dengantool menggunakan variasi 

bentuk pin makin ujung makin mengecil dan beralur, segitiga beralur dan 

silinder beralur. Ukuran tool di proses FSW ini mempunyaiukuran pin 5 mm, 

panjang pin 5 mm dan ukuranshoulder 15 mm dengan ukuran alur 0,6 mm. 

Tinggi alur yaitu 0,4 mm dan jarak antarapitch 0,4 mm. Parameter proses FSW 

sebagai berikut : 

Kecepatan putartool 1500 rpm 

Kecepatan pengelasan 29 mm/min  

Kedalaman pembenaman pin 4,8 mm dengan sudut kemiringan tool 0°. 

Dari hasil uji tarik diketahui bahwa kekuatan tarik maksimum diperoleh 

menggunakan pin tirus beralur yaitu sebesar 172 MPa. Dikarenakan 

pengadukan material lunak yang merata sesuai dengan bentuk pin yang 

digunakan.Karena pengadukan material lunak yang tidak merata sehingga 

adanya cacat akan mengurangi nilai kekuatan tarik las maka menggunakan pin 

segitiga nilai kekuatan tarik menjadi rendah (Helmi dan tarmizi, 2017). 

 


